
Er sygdom et privat anliggende? 

 

De første sygedagpenge – krav om inaktivitet 
og sengeleje 

Den 3 delte førtidspension 

Den tidligere førtidspensionsreform &    
 arbejdsevnemetoden 

Aktiv syg – og ikke længere en privatsag 

Alle på arbejdsmarkedet? 

 

 

 



Erhvervsrettet rehabilitering – de 
grundlæggende politiske intentioner 

 

•Alle skal have mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt 
arbejdsliv og være en del af fællesskabet. 

 

•Indsatsen skal være helhedsorienteret, sammenhængende og individuelt 
tilrettelagt 

 

•Beskæftigelse og helbred og går hånd i hånd 

 

 

•Arbejdsevne skal udvikles og ikke afprøves 

 

 



Jobcenter København 
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Beskæftigelsessystemet i Danmark: 

Kommunalt niveau 

Regionalt niveau 

Centralt niveau 

Jobcenter 

(beskæftigelsesplan) 

Beskæftigelses- 

region 

AMS 

Ministeren 



Jobcenter København 
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Jobcentrenes placering i det danske 
beskæftigelsessystem 

Departementet 

Kommunerne 

Arbejdsmarkedets 

Ankenævn 

(AMA) 

Beskæftigelses-

ministeriets IT 

(BIT) 

Arbejdsmiljø-

instituttet 

(AMI) 

Arbejdstilsynet 

(AT) 

Arbejdsskade- 

styrelsen 

(ASK) 

Arbejdsmarkeds

-styrelsen 

(AMS) 

Jobcentrene 



Reformen en mulighed for 

• Bedre generel integrering af social- og sundhedsfaglig viden 

• Større mulighed for fælles at iværksætte udvikling og bruge fælles 
viden 

• Mere effektiv brug af sundhedsfaglig viden og udredning 

• Den rigtige beslutning tidligst mulig 

• Udgå de unødvendige udredninger 

• Foretage de nødvendige udredninger 

• Forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet 

• Arbejde er generelt sundt og rehabiliterende 



Rehabilitering 
En samarbejdsproces mellem en borger, 

pårørende og fagfolk med det formål at sikre 
borgeren et selvstændigt og meningsfuldt liv til 
trods for begrænsninger i den fysiske, psykiske 

og/eller sociale funktionsevne.  

Rehabilitering baseres på borgernes hele 
livssituation og beslutninger og består af en 

koordineret, sammenhængende og 
vidensbaseret indsats  

 



Jobcentrenes værkstøjkasse 
 

•Lov om sygedagpenge 

•Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

•Lov om en aktiv socialpolitik 



Muligheder på sygedagpenge: 
-Aktive tilbud 
-Afklaring og forrevalidering: 
 

Kapitel 9 Forlængelse af sygedagpengeperioden 
§ 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24, når  
1) 
det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan 
føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, 
  
2) 
det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes 
arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger, 
  
3) 
den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage 
erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden, 
  
4) 
den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, 
men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at 
sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger, 
  
5) 
den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte, 
  
6) 
der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller 
  
7) 
der er påbegyndt en sag om førtidspension. 
 
   Stk. 2. Ved forlængelse af sygedagpengeperioden efter stk. 1, nr. 3, ses der bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et 
offentligt sygehus.  
 
 

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p24&schultzlink=lov20060563#p24
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p24&schultzlink=lov20060563#p24
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p24&schultzlink=lov20060563#p24
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov20030422
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov19920390


Muligheder i henhold til LAB 

•Vejledning og opkvalificering 

•Virksomhedspraktik 

•Mentorordning 

•Fleksjob 

•ressourceforløb 

 

•Ikke behandling, men genoptræning af  
specifikke funktioner med et erhvervsrettet 
sigte – som et led i arbejdsfastholdelse 

 

 



Muligheder i henhold til LAS 

Revalidering: 

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter 
og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at 

en person med begrænsninger i 
arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind 

på arbejdsmarkedet, således at den 
pågældendes muligheder for at forsørge 

sig selv og sin familie forbedres. 
Kommunen giver tilbud om revalidering, 
når alle erhvervsrettede aktiviteter efter 
anden lovgivning ikke er tilstrækkelige. 

 



Hjerneskaderehabiliteringsforløb 

Formål 
Hjerneskaderehabilitering har til formål at afklare i hvilket omfang og med hvilken støtte, 

en borger med en hjerneskade kan opnå en realistisk tilknytning til arbejdsmarkedet.  
Forløb 

Rehabiliteringen er en helhedsorienteret indsats, der har til formål at afklare borgerens 
arbejdsevne og arbejder med udvikling af borgerens personlige indsigt.  

Forløbet kan indeholde: 
Indledende screening hos neuropsykolog  
Praktik på virksomhed  
Afklaring/afprøvning  på værksteder  eller i virksomheder 
Psykoedukation – selvindsigt og handicapforståelse  
Individuelle samtaler v. socialrådgiver, neuropsykolog/psykolog, fysioterapeut og 
 virksomhedskonsulent  
Træning i kompenserende teknikker ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet  
Fysioterapi  
Temaundervisning  
Arbejdspladsfastholdelse – delvis genoptagelse af arbejdet 
Test i dansk og matematik 

 



Erfaringer fra indsatsen – hvad 
virker 

•En helhedsorienteret indsats – mulighed for at 
inddrage træning og fysioterapi i den 
beskæftigelsesrettede indsats 

•En individuel indsats – neurofaglig bistand og 
sparring samt mentorordning 

•at holde fokus på udvikling men bevare realismen 

•Tålmodighed – erhvervsrettet rehabilitering og 
udvikling af ressourcer tager tid 



Den centrale intentioner 
med reformen – 
førtidspension 

  
 

• Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i ordinært arbejde 
og forsørge sig selv, og at færrest muligt ender på varig, passiv 
forsørgelse. 

• Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes 
ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. 

• Adgangen til førtidspension begrænses 
– Under 40 årige skal som udgangspunkt ikke have førtidspension – men i stedet 

flere ressourceforløb  
– Over 40 årige skal som udgangspunkt have et ressourceforløb inden der kan 

tilkendes førtidspension  
 

 



Den centrale intentioner med 
reformen – ressourceforløb 

Ressourceforløb til borgere på vej i førtidspension – 1-5  år ad gangen 
 

•Tværfaglig sammenhængende indsats, som skal udvikle og hjælpe 
borgeren videre 
•Fokus på borgerens ressourcer og fokus på at skabe progression for 
borgeren  
•Fokus på at bringe de rigtige fagligheder og kompetencer i spil i indsatsen 
for borgeren 

 



Ressourceforløb - personkreds 
• Under 40 år –  ét eller flere ressourceforløb 

nødvendige før, der kan tilkendes førtidspension 

 

• Over 40 år –  ét ressourceforløb før stillingtagen 
til førtidspension 

 

• Førtidspensionister kan få ressourceforløb 

– Betingelse, at kommunen vurderer, at det er relevant 
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Ressourceforløb – ny 
indsats/værktøj 

Personer med komplekse problemer ud over ledighed og 

Indsats efter LAB og LAS ikke tilstrækkelig og  

Behov for helhedsorienteret forløb og 

Behov for indsats som er kombineret af efter f.eks. LAB, den 
sociale lovgivning i øvrig eller sundhedsmæssige indsatser og 

Længerevarende offentlig forsørgelse eller 

Har været aktiveret eller revalideret uden at have øget 
tilknytningen til arbejdsmarkedet eller 

Behov for længerevarende  indsats, før der kan fastsættes et 
konkret beskæftigelsesmål 

 



Den centrale intentioner med 
reformen – fleksjob 

 
 

Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges.  
 
 

Flere personer med en lille arbejdsevne skal i fleksjob  
Besparelse via en omlægning af tilskuddet til personer med 
en  høj indkomst 

 



Fleksjob & Fastholdelsesfleksjob 

•Varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen 

•Dokumentation for at arbejdsevnen er forsøgt 
udviklet og ikke alene afprøvet 

•Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på 
almindelige vilkår                                              

• + Krav om 12 måneders forudgående ansættelse på 
arbejdspladsen under overenskomsternes sociale 
kapitler eller særlige vilkår for fastholdelsesfleksjob 



Rehabiliteringsteam i alle 
kommuner 

Tværfagligt team sammensat fra fire 
forvaltninger og regionen. 

Beskæftigelsesområdet 

Social 

Uddannelse 

Sundhed 

Regionen:  

Sundhedskoordinator  

Klinisk enhed  

 



 
Rehabiliteringsteam - arbejdsform 

• Formål : Sikre tværfaglig koordinering og 
helhedsorienteret indsats 

• Rehabiliteringsplanens forberedende del + attest fra egen 
læge  

• Dialog- og koordineringsforum 
• Ingen kompetence  - indstiller 
• Skal sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst 
• Beslutte, om der skal indhentes yderligere lægelige 

oplysninger 
• Sager behandles på møder, hvor sagsbehandler og borger 

deltager 
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Rehabiliteringsteamets opgaver 

• Indstiller om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension 
– Der kan ikke klages over indstilling 

– Forvaltningen, der har kompetence på området, træffer den 
endelig afgørelse 
• BIF træffer afgørelse om fleksjob 

• BIF træffer afgørelse om ressourceforløb 

• SOF træffer afgørelse om førtidspension 

• Indstiller om indsats i ressourceforløb 

• Indstiller om opfølgning i ressourceforløb 

• Indstiller til anden indsats 

• Hvis indstillinger ikke følges, skal sagen forelægges for 
teamet på ny. 
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Nye regler for indhentelse af lægelige 
oplysninger  i sager til rehabiliteringsteam 

 
 • Rehabiliteringsplanen  

– Oplysninger, som allerede indgår i kommunens sag 
– Attest fra egen læge – der må ikke indhentes andet i den 

forberedende fase 

• Supplerende helbredsmæssige oplysninger 
– Rehabiliteringsteamet bestemmer  
– Rådgivning fra teamets sundhedskoordinator 
– Indhentes fra Klinisk Enhed 

• F.eks. speciallægeerklæringer 

 

Lægekonsulenter må ikke anvendes i disse sager 
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Rehabiliteringsplan – i samarbejde med borger 

• Forberedende del 
– Alle sager på/til 

rehabiliteringsteam 

– Beskrivelse af  

 Mål for 
uddannelse/beskæftig. 

 Ressourcer 

 Barriere 

 Praktiserende læges 
vurdering af den 
helbredsmæssige situation 

• Indsats del 
– Udarbejdes ved 

ressourceforløb 

– Rehabiliteringsteamets 
indstillinger danner 
grundlag 

– De enkelte forvaltninger 
træffer afgørelse om 
indsatspunkter   

– En samlet plan for hele 
forløbet 
• Ikke arbejdsprøvning  - 

derimod udvikling af 
ressourcer 
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Arbejdsfastholdelse i 

Ordinær beskæftigelse 

   Delvis syge- og raskmelding 

   § 56 

   Hjælpemidler og personlig     

     assistance 

   Virksomhedspraktik 

   Løntilskudstilskud 

 

Revalidering 

  Virksomhedspraktik 

  Opkvalificering 

  Uddannelse 

Fleksjob/ fastholdelsesfleksjob 

 

Ressourceforløb 

Til sidst 
Førtidspension 

 

Trappemodellen 


