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Hvem er vi?
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Baggrund
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Kilde: SST. Den nationale Sundhedsprofilen 2021



Baggrund (fortsat)

Jobcentret Sundhedscentret
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Baggrund (fortsat)

• Ergoterapeutisk intervention med fokus 

på balance i hverdagslivet

• Arbejdsmarkedsperspektiv

• Kursusforløb 12 uger til 7 uger

• Målgruppe: borger med stress, angst og 

lettere depression
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Deltagerne
Jobcentrene i Danmark vurderer langtidssygemeldte, 

som kan inddeles i tre kategorier:

1. Mennesker som med stor sandsynlig kan komme tilbage 

på arbejde indenfor tre måneder

2. Mennesker som sandsynligvis ikke kan komme tilbage på 

arbejde indenfor tre måneder, men hvor det vurderes de 

kan komme tilbage indenfor en overskuelig fremtid, og pt. 

kan deltage i arbejdsrettede aktiviteter i kommunen

3. Mennesker som sandsynligvis ikke kan komme tilbage på 

arbejde indenfor tre måneder, og heller ikke indenfor en 

længere periode. Kan ikke deltage i arbejdsrettede 

aktiviteter
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Studiet

• Afprøvningsforsøg (feasibility studie)

• Samarbejde mellem Sundhedscentret, 

Jobcentret og SDU

• Data blev samlet mellem marts 2018 –

december 2019
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Valg af tests

WHO-5 General Self Efficacy
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Kvalitative 

data
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Hverdagsmestring – selve forløbet

• Gruppeforløb på 7 uger.

• Holdet mødes 1 x ugentligt 2 1/2 time.

• 4-8 deltagere pr. hold.

• Det er to ergoterapeuter der underviser.

• Før og efter forløbet: 

Individuel samtale.
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Opbygning af hver gruppesession

• Tjek ind og opsamling fra sidste gang

• Oplæg fra undervisere

• Egen-refleksioner 

• Deling af egne refleksioner i gruppen

• Fælles drøftelse af nye indsigter

• Hjemmeopgave
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Intervention ved hverdagsmestring

1. Hverdagen i balance 1

2. Hverdagen i balance 2

3. Aktivitet og recovery

4. Fysisk aktivitet

5. Sociale relationer

6. Mental sundhed

7. Afslutning
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Uge 1: Hverdagen i balance  

ValMOs aktivitestyper og kategorisering af aktiviteter

Modellen for aktivitetsbaseret balance
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Uge 2: Hverdagen i balance

PEO Hverdagshjulet
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Uge 3: Aktivitet og recovery

• Stress-sårbarhedsmodellen

• Introduktion til recovery
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Uge 4: Fysisk aktivitet

• Brainstorm: Hvad er 

fysisk aktivitet?

• Afprøvning af gåtur i 

naturen.

18



Uge 5: Sociale relationer

• Sociale relationers 

betydning for 

sundhed og trivsel 

• Netværkskort
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Uge 6: Mental sundhed

• Følelsen af sammenhæng, den salutogene

grundmodel og det mentale sundhedskram
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Uge 7: Afslutning

• Stresstrappen

• Ressourcer og belastninger i et arbejdsliv

• Fremtidsbrev
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Resultater

– Indsæt figur 1?? Spørg Jeanette
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Resultater

• Efter 1 år var 58.8% af  

sygedagpengemodtagerne / deltagerne i 

beskæftigelse. 

• 95 % af  deltagerne har gennemført 

kurset.

• Kommer hurtigere i job efter tilbud
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Citater

”Fint at få indblik i andres livssituation og spejle sig i deres 

måde at håndtere krisen på. Mit humør er blevet bedre efter 

hvert møde.”

”Det er dejligt at komme til at lære redskaber til at 

genkende farezoner i livet og at balance er en vigtig del af 

vedligeholdelse af et godt sundhed, fysisk og mentalt.  Jeg 

prioriterer tid til mig selv og har det godt med det.”   
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Tak for jeres opmærksomhed!

Kontakt

Jeanette Reffstrup Christensen 

jrchristensen@health.sdu.dk

Stine Vest Hansen 

stiha@hillerod.dk

Sonja Vinkler 

sonvi@hillerod.dk
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