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Målgruppen

• Borgere med stress, lettere angst/depression

• Borgere, som er psykisk sårbare

• Borgere henvises fra:

- Dagpenge

- Sygedagpenge

- Aktivitetsparate

- Jobparate

- Uddannelsesparate

- Ressourceforløb

08-05-2018 2



Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud

Aktuelle sundhedstilbud d. 01.03.2017

• Klar til job – fokus på hverdagslivet

• Gør noget får det bedre for psykisk sårbare

• Mindfulness

• Lær at tackle angst og depression

• Lær at tackle job og sygdom
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Den afklarende samtale

•Sygdoms karakter

•Sygdomsudvikling

•Behandlingsforløb

• Egen viden om 
sygdom

•Sygdomsforståelse

•Sygdomshåndtering

• KRAMS 
faktorer

•Hverdagsliv

•Social netværk

•Vaner

•Værdier

•Prioriteringer

• Kroppens 
funktioner og 
anatomi

• Aktiviteter

• Deltagelse 

Funktionsevne Hverdagsliv

SygdomssituationRisikofaktorer
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Samtalehjulet
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Klar til job – fokus på hverdagslivet

Målgruppe: Borgere med arbejdsmarkedstilknytning sygemeldt 
med stress 

• Forløb over 12 uger

• Fremmøde 17 gang af 2 timer (2 gange om ugen de første 5 
uger herefter en gang om ugen)

• Individuelle samtaler 3 gange 1 time fordelt over forløbet

Lukket forløb med max 10 deltagere
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Klar til job – fokus på hverdagslivet

Fokus på alle hverdagens gøremål, og hvordan man 
skaber balance i sin hverdag herunder arbejdslivet. 

Deltagerne trænes i at udarbejde strategier for mestring af 
sin hverdag og forebyggelse af stress. 

Behandlingen lægger op til at deltagerne genoptager 
arbejdet undervejs i forløbet
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Mødeoversigt
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Uge Møde # Titel
0 Individuelt møde med deltageren, inklusive 

spørgeskemaer, og introduktion til dags/ugeskema

1 1 Introduktion

2 Aktivitetsbegrebet

2 3 Aktivitetstyper 

4 Aktivitetsmønstre

3 5 Balance i hverdagens aktiviteter

6 Aktiviteters værdi, mening og betydning

4 7 Balance mellem krav og kontrol

8 Struktur i hverdagen

5 9 Strategi for forandring

10 Mål for forandring af hverdagen

6 11 Mål og strategi for forandring/individuel 

midtvejsevaluering 

12 Aktiviteter i gruppen

7 13 Evaluering af aktivitet/fremtidsugeskema 

14 Hjemmearbejdsdag/besøg i hjemmet eller på arbejdsplads

8 15 Del/mål- hvad lykkes

9 16 Revision af mål og strategi for forandring

10 17 Dags/ugeskema før og nu

11 18 Plan for forandring - Handleplan

11 19 Individuel evaluering og sluttest

12 20 Afslutning og evaluering



Gør noget få det bedre 

Målgruppe: Borgere som er psykisk sårbare ex med lettere angst og 
depression. 

• Forløb over 3 måneder

• Fremmøde én gang om ugen af 2 timer over 14 gange

• Individuelle samtaler 3 gange 1 time

Lukket forløb med max 10 deltagere
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Gør noget få det bedre

Fokus på at opnå forståelse for at tage aktivt del i eget liv 
og opleve en øget sundhed og tilfredshed med hverdagen 
herunder arbejdslivet.

Borgeren trænes i at udvikle handlekompetence til at 
kunne klare sig selv og være sund både under forløbet, 
men også fremadrettet.
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Temaer i Gør noget få det bedre

• Introduktion

• Aktiviteter og sundhed

• Balance i hverdagens aktiviteter

• Aktiviteter og sociale relationer

• Fysisk aktivitet og sundhed

• Kost og sundhed

• Afslutning
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Erfaring og perspektivering

• Tilfredse borgere

• Rekruttering

• Evidensbegreb og varighedsbegreb

• Nye sundhedstilbud:

- Fysisk træningshold, start jan 18

- Hverdagsmestring, start april/maj 18
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Kontakt

Udviklingsergoterapeut

Sonja Vinkler

sonvi@hillerod.dk
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