
Nederste linje skal 
stå i farve: 

ET SKRIDT 
FREM ELLER TO 
TILBAGE
Temaeftermiddag i Væksthuset

22. Maj 2019



2

PROGRAM

TEMADAG 
22.05.19

Indsatsers betydning i ledighedsforløb

• De mest udbredte indsatser

• Hvilke virker bedst?

• Erfaringer fra praksis på de mest virksomme
indsatser

Den professionelles betydning

• Store forskelle på “effektivitet”

• Betydningen af “at tro på borgeren” – og hvad der 
påvirker denne tro

• Eksempler på, hvordan der kan arbejdes med 
“troen på borgeren” i praksis (sparring, 
fortællinger mv)
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KORT INTRO TIL BIP
TEMADAG 
22.05.19

Indikatorer /delmål der hænger sammen med 
øget jobsandsynlighed – hvilke kompetencer og 

mestringsevner er helt centrale?

Indsats
Job-

søgning
Indsats Indsats

Jobsøgnings
-kanaler der 

virker

Indsatser der skaber 
progression på de mest 
virksomme indikatorer

Progressionsdata er koblet med registerdata (køn, alder, familiestatus, etnicitet, 
uddannelsesbaggrund, forsørgelseshistorik, helbredsforhold og kriminalitet)

Ca. 4000 
borgere fulgt 
gennem 4 år 
(2013-16). 

Progressions-
måling ca. hver 
tredje måned
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BIP-INDIKATORER
TEMADAG 
22.05.19

Baseret på omfattende litteraturstudie 

af både internationale og nationale studier

Primært spørgsmål på 5-skala.

1 er laveste score, 5 er højest
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KARAKTERISTIK AF 
BORGERNE (HOVEDTRÆK)

• 70 pct. er ufaglærte

• Begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Har været i 
job 5 pct. af tiden de seneste 3 år

• 46 pct. har psykiatrisk diagnose / køb af psykofarmaka. 

• 21 pct. har bevægeapparatlidelser, 18 pct. har 
fordøjelses- og urinvejslidelser

• 28 pct. tager antidepressiva, 23 pct. får livsstilsrelateret 
medicin, 11 pct. tager antipsykotisk medicin. 8 pct. 
tager misbrugsrelateret medicin.

• Mænd er mere tilbøjelige til at begå kriminalitet, hver 
fjerde mand har været sigtet og er blevet dømt efter 
straffeloven

TEMADAG 
22.05.19
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HVAD FREMMER 
JOBSANDSYNLIGHEDEN?

Borger-indikatorer:

- Kunne mestre 
helbredsudfordringer

- Viden om muligheder

- Tror på han kan klare et 
arbejde

- Samarbejdsevne 

- Realistisk forståelse af 
muligt lønniveau

- Søger job 

Sagsbehandler-
indikatorer:

- Tror på at borgeren kan 
få et job

- Vurderer at borgeren 
handler målrettet ift. at få 
et job

- Vurderer at borger har 
realistisk forståelse af 
kompetencer

JOB

BIP-RESULTATER
TEMADAG 
22.05.19

Direkte sammenhæng med job – de stærkeste sammenhænge:
Kontrolleret for baggrundskarakteristika (køn, alder, civilstand, 
etnicitet, forsørgelseshistorik, sundhedsdata, kriminalitetshistorik mv.)
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BETYDNINGEN 
AF AKTIV 
INDSATS

I BIP kan vi se på, om og 
hvilke indsatser der rent 
faktisk rykker borgerne 
tættere på job – herunder 
kombinationer af indsatser

Vi kan også se, hvad pauser 
/ ingen indsats betyder for 
borgerens progression mod 
arbejdsmarkedet

TEMADAG 
22.05.19
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21 INDSATSER – GRUPPERET I 4 HOVEDTYPER

Jobrettet Opkvalifice-
ring

Social Helbreds-
rettet

- Viden om 
arbejds-
markedet

- Jobsøgning
- Virk/udd/jc-

mentor
- Intern praktik
- Ekstern 

praktik
- Virksomheds

center
- Løntilskud
- Vikartimer
- Jobrotation 

Almenfaglig

Fagfaglig 

Forrevalidering

Revalidering 

Sociale, 
personlige 
kompetencer

Styrkelse af 
netværk

Hverdags-
mestring

Social mentor/
støttekontakt

Kost og motion

Udredning / 
behandling inkl.
genoptræning

Mestring af 
psykisk / fysisk 
helbred

Misbrugs-
behandling 

TEMADAG 
22.05.19
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DELTAGELSE I INDSATSER

TEMADAG 
22.05.19

Fordeling ift. indsatstyper

Ingen indsats Én indsats Kombineret indsats

Kombine-
rede

indsatser
26%

Ingen indsats
23%

Kun én indsats, 50%

Helbred: 14%
Social: 6%
Opkvalificering: 6%
Jobrettet: 24%
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BETYDNINGEN AF INGEN 
INDSATS

Borgere som ikke deltager i 
en indsats oplever 
signifikant tilbagegang på 
indikatorer for 
arbejdsmarkedsparathed –
dvs. det står ikke blot stille, 
men borgeren bevæger sig 
væk fra arbejdsmarkedet

23% har ikke fået en indsats 
de seneste 3 måneder

TEMADAG 
22.05.19
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HVILKE INDSATSER 
VIRKER BEDST?
Parallelle indsatser hvor der sættes ind 
med flere indsatser på én gang – og hvor 
den jobrettede indsats indgår - skaber 
mest progression

Hvis der kun gives en jobrettet indsats (fx 
virksomhedspraktik) skaber det progression, 
men slet ikke i samme omfang.

18 pct. af borgerne får en kombineret 
indsats / parallelindsats, hvor den jobrettede 
indsats indgår

TEMADAG 
22.05.19
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BEMÆRK

Opkvalificerings-, sociale og 
helbredsrettede indsatser skaber i sig 
selv generelt ikke progression mod 
arbejdsmarkedet – det gør de kun, hvis 
de kombineres med en jobrettet indsats

TEMADAG 
22.05.19
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VÆK FRA 
TRAPPESTIGETÆNKNING

OPSAMLING
TEMADAG 
22.05.19

Ikke-
arbejds-
markeds
-parat

Arbejdsmar-
kedsparat

Helbreds
-indsats

Socialindsats

Beskæftigelsesindsats

Samordnet og koordineret 
indsats
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ERFARINGER FRA PRAKSIS

• Ud i virkeligheden fra første dag - parallelt samarbejder vi 
med praktik, botilbud, psykiatri

• Praktik er mange ting - opgør med praktikforståelse – skal 
man være klar til praktik?

• Angsthåndtering og misbrugsbehandling via praktik 

• Virksomheder og borgere samarbejder, når vi er faglige 
sammen - om formål, mål og delmål

• Beskæftigelsesfaglighed – vi er fagligt klædt på til opgaven 

• Mening, sammenhæng og fremdrift

• Hvis borgeren ikke forstår, hvorfor det er vigtigt at 
komme ud i virkeligheden, giver det ingen mening..

SAMTIDIGE INDSATSER I PRAKSIS I VÆKSTHUSET
TEMADAG 
22.05.19



Nederste linje skal 
stå i farve: PAUSE 



Nederste linje skal 
stå i farve: 

SAGSBEHANDLER
EFFEKTER
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FRA TIDLIGERE BIP-
ANALYSER VED VI:
Af de 11 indikatorer vi måler på, så er der en, 
der skiller sig ud – nemlig sagsbehandlerens tro 
på borgeren. 

• Kausal sammenhæng mellem 
sagsbehandlerens tro på borgerens 
jobchancer og den reelle jobeffekt

• Borgere med sagsbehandler, der generelt 
tror på hendes borgere kommer i job, 
har en forøget jobsandsynlighed på 32 
pct.

For hvert sagsbehandlerskift reduceres 
jobchancen med 22 pct.

TEMADAG 
22.05.19
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NY BIP-ANALYSE 
VISER:

TEMADAG 
22.05.19

7%

13%

18%

23%

Mindst effektive Næstmindst effektive Næstmest effektive Mest effektive

Skyldes det at de 
mest effektive 

sagsbehandlere har 
de mest 

ressourcestærke 
borgere? 

Nej tværtimod.
Når vi renser for 

borgerkarakteristika 
øges forskellen med 

10 procentpoint.
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TANKE-EKSPERIMENT

Hvis vi havde en metode til at gøre alle 
ligeså succesfulde som de bedste, så 
kunne dobbelt så mange borgere komme 
i job

TEMADAG 
22.05.19

Gennemsnitlig andel i 
beskæftigelse

Andel

Gennemsnitlig andel i job, 
faktisk

14,76%

Gennemsnitlig andel i job 
med ”effektive” 
sagsbehandlere

28,45%

Forøget andel i job 14,69%
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BUD PÅ HVAD DER PÅVIRKER 

DEN PROFESSIONELLES ”TRO”

HVORDAN ARBEJDE MED DETTE?
TEMADAG 
22.05.19

Beskæftigelseskonsulent

Erfaringer med 
øvrige borgere

Mine kollegers 
erfaringer og 
respons

Viden om 
arbejdsmarkedet 
– eller mangel 
på samme

Min teamleder, 
min chef, den 
politiske 
ledelse

Fagligt 
beredskab –
mestre 
forskellige 
metoder og 
tilgange

Den konkrete 
relation med 
borger og 
forforståelse ift. 
borger

Organisering, 
sparringskultur,
ressourcer mv

Den lokale 
tilbudsvifte

Hvordan taler 
vi om 
borgerne?

Samarbejde 
med øvrig 
forvaltning, 
sundheds-
systemet mv.
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IKKE AL SPARRING ER GOD SPARRING
TEMADAG 
22.05.19

Illustration: Pernille Mühlbach
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DU SKAL BARE TRO 
LIDT MERE PÅ DET… 

• NEJ…. Troen kommer med solid beskæftigelsesfaglighed

• Vi kan ikke kun se på samtalemetoder og den gode relation – vi 
har nu også viden fra forskning som et greb..  

• Vi skal hele tiden arbejde med ”troen” i vores sparring

• Med vores samarbejdspartnere

• Når vi sætter mål og delmål i indsatser 

Eksempel fra teammøde i Væksthuset: 

• Hvordan opdager vi, hvis vi mister troen?

• Hvad gør vi, når vi mister troen? For det gør vi… 

• Borger har været i 5 praktikker – giver det mening at etablere 
endnu en praktik?

INTEGRATION AF BIP I VÆKSTHUSETS PRAKSIS
TEMADAG 
22.05.19
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OPGØR MED 

FORTÆLLINGER/SPROG/TILGANGE SOM: 

• Borger er ikke klar/motiveret…
• Borger har brug for ro…
• Borger er for dårlig…
• Borger skal være mødestabil før…
• Hvis man ikke kan søge job, kan man 

ikke passe et job
• Borger skal først have bolig, så blive 

stoffri - og så praktik.. (trappemodel)

Sparringsgreb: optræder disse 
”sandheder” i det konkrete borgerforløb? 

HVORDAN ARBEJDER VI MED TROEN PÅ BORGER I 
VÆKSTHUSET?

TEMADAG 
22.05.19



24

SAMTIDIGE INDSATSER – EKSEMPLER:

• Borger har brug for at forstå indsats, mening, 
sammenhæng og fremdrift

• Borger skal opleve forståelse for 
skånehensyn og individuel indsats

• Mødestabilitet kommer med det rette match
• De fleste borgere kan passe job/praktik, hvis 

det er individuelt tilpasset, men kan have 
brug for at samarbejde om at finde det..

• Det handler om det rette match og god 
beskæftigelsesfaglighed frem for 
trappemodel

• Hvad er borger klar til.. Alle er klar til noget.. 
Arbejde med borgers fortællinger.. 

HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDIGE INDSATSER I 
PRAKSIS?

TEMADAG 
22.05.19
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FINDE FLERE FORTÆLLINGER
TEMADAG 
22.05.19
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TAK FOR ORDET!

TEMADAG 
22.05.19

Vil du vide mere?

Afdelingschef

Anne Garder: 
ag@vaeksthus.dk

Forskningschef

Charlotte Liebak Hansen: 
chh@vaeksthus.dk

mailto:ag@vaeksthus.dk
mailto:chh@vaeksthus.dk

