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Forord 

Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i 
Danmark. FOAs og PenSams medlemmer er blandt de grupper, som har 
oplevet den største grad af udstødning fx i form af førtidspension og syg-
dom. For at formindske dette problem har PenSam gennemført en forebyg-
gelseskampagne i perioden 2004-2007. Som led i denne kampagne er der 
desuden gennemført et pilotprojekt: “HOLD FAST i dit arbejde”. PenSams 
socialsektion har gennemført pilotprojektet i form af en række indsatser, fx 
tovholderfunktion og betaling af behandlingsudgifter samt tæt kontakt til 
medlemmerne i sygdomsperioderne. 
 
CASA har bistået PenSam med råd og vejledning i dokumentation af pilot-
projektet i form af evalueringsskemaer. Endelig har CASA analyseret det 
indsamlede datamateriale og udarbejdet denne rapport. 
 
Der har været sammensat en arbejdsgruppe omkring evalueringen med 
medarbejdere fra PenSams socialsektion: Mette Koustrup, Anne Birgitte 
Sindahl og Lone Enemark og fra CASA: Flemming Jakobsen og Henning 
Hansen.  
 
Denne evalueringsrapport er udarbejdet af Mette Koustrup fra PenSam, som 
har beskrevet pilotprojektet samt Flemming Jakobsen og Henning Hansen 
fra CASA, som har foretaget effektanalyserne. 
 
 
CASA 
Juni 2007 
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Sammenfatning 
 
Baggrund 
PenSam gennemførte i perioden 2004-2007 projekt “HOLD FAST i dit ar-
bejde” som en del af en forebyggelseskampagne. Hovedideen i projektet var 
at nedbringe antallet af førtidspensionister inden for PenSam’s område. 
Dette er blevet gjort gennem et pilotprojekt, hvor man har udviklet nye me-
toder til at sikre en tidlig indsats for at undgå udstødning fra arbejdsmarke-
det. Pilotprojektet er gennemført i 5 forskellige områder af landet i tæt sam-
arbejde med FOA-afdelingerne i Svendborg, Ringsted, Fredericia, Horsens 
og København (Social- og sundhedsafdelingen i København samt FOA-afd. 
1 og KLS). Projektets deltagere er alle ansat på udvalgte arbejdspladser hø-
rende under de nævnte afdelinger af FOA. 
 
Projektets metode omfatter en tovholderfunktion, som skal medvirke til at 
bevare en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en tidlig og mål-
rettet indsats, som er konkret i forhold til hvert enkelt medlem i målgrup-
pen. Derudover mulighed for at betale udgifter til behandling, som er væ-
sentlige for fastholdelse på arbejdsmarkedet. Ligesom der under hele sags-
forløbet har været hyppig kontakt med medlemmet for til stadighed at støtte 
op om, at de aftalte initiativer er blevet iværksat, og at de har haft den øn-
skede effekt. 
 
Projektet evalueres ud fra en hypotese om, at en tidlig og målrettet indsats 
kan fastholde flere af PenSam’s medlemmer på arbejdsmarkedet. Medar-
bejderne i PenSam’s socialsektion har udarbejdet data til dokumentation af 
indsatsen i projektet via et registreringsskema. CASA har analyseret det 
indsamlede datamateriale og skrevet denne rapport.  
 
Kontrolgruppe 
For bedst muligt at kunne dokumentere effekten af projektet er der inddra-
get en kontrolgruppe, som ikke har deltaget i projektet. Kontrolgruppen er 
udpeget ud fra de samme kriterier som projektsagerne.  De er udpeget i alle 
Sjællandssager, altså postnumre op til 4999, i perioden 1. februar 2005 til 
31. januar 2006.  
 
En succes? 
Analyserne viser meget klart, at projektet har været en succes i forhold til at 
fastholde personerne i arbejde. De forskellige situationer er kategoriseret i 3 
grupper. Succesgruppen, betinget succes og fiasko. 
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Situationen 12 måneder efter projektdeltagelse. Projektgruppe og kontrolgruppe 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Succes:   
Samme arbejde/samme arbejdsplads...........  37 % 21 % 
Nye opgaver/samme arbejdsplads................  11 % 5 % 
§ 56-aftale......................................................  4 % 1 % 
Samme opgaver/ny arbejdsplads..................  2 % 0 % 
Nye opgaver/ny arbejdsplads........................  7 % 2 % 
A-kasse..........................................................  5 % 5 % 
Revalidering...................................................  17 % 12 % 
Samlet succes ...............................................  78 % 46 % 
Betinget succes:   
Fleksjob etc. ..................................................  11 % 17 % 
Sygemeldt......................................................  8 % 20 % 
Personlig assistance......................................  0 % 0 % 
Samlet betinget succes .................................  19 % 38 % 
Fiasko:   
Førtidspension...............................................  3 % 17 % 
   
Procentbasis..................................................  248 109 

Anm. 2 personer i kontrolgruppen har uoplyst situation 
 
Den højeste grad af succes for projektet er, at 37 % af projektgruppen har 
bevaret det samme arbejde på den samme arbejdsplads. Det er kun tilfældet 
for 21 % af kontrolgruppen. Denne forskel er statistisk signifikant. 
 
Det betragtes også som en succes at blive på den samme arbejdsplads, selv-
om man har fået nye opgaver, der evt. passer i forhold til evt. helbredspro-
blemer. Det er tilfældet for 11 % af projektgruppen og 5 % af kontrolgrup-
pen. 
 
Endelig kan det også betragtes som en succes med arbejdsfastholdelse, at 
der bliver indgået en § 56-aftale med arbejdspladsen. Det er sket for 4 % af 
projektgruppen og 1 % af kontrolgruppen. 
 
Der er nogle, som stadig er i arbejde, men på en ny arbejdsplads. 8 % af 
projektgruppen er på en ny arbejdsplads og 2 % af kontrolgruppen – de fle-
ste har fået nye arbejdsopgaver. 
 
Endelig kan det betragtes som en succes, at 17 % af projektgruppen er i re-
validering, og 5 % er ledige (i a-kasse). I kontrolgruppen er det tilfældet for 
12 % og 5 %. 
 
Samlet set er der 78 % af projektgruppen, der kan karakteriseres som en 
succes, mens det kun er tilfældet for 46 % af kontrolgruppen. Denne forskel 
er statistisk signifikant. 
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I den anden ende af spektret er der nogle situationer, som karakteriseres 
som betinget succes: fleksjob og sygemelding. 19 % af projektgruppen kan 
karakteriseres som betinget succes, mens det er tilfældet for 38 % af kon-
trolgruppen. 
 
Endelig er der førtidspension, som i projektet betragtes som en klar fiasko 
for indsatsen. Førtidspension betyder i de fleste tilfælde, at tilknytningen til 
arbejdsmarkedet er endelig ophørt. Det er imidlertid kun tilfældet for 3 % af 
projektgruppen og 17 % af kontrolgruppen.  
 
Samlet set er der altså tale om en klar succes for projektet og resultaterne er 
statistisk signifikante. 
 
Helbredsproblemer 
Der er en række helbredsproblemer i projektgruppen og kontrolgruppen, 
men der er 2 typer, som dominerer: ’nakke/skuldre/arme’ og ’ryg’. Disse 2 
kategorier udgør hver ca. 40 %. Desuden er der 15-20 %, som lider af hen-
holdsvis psykiske problemer og hofte/knæ. De øvrige kategorier er meget 
begrænsede. Det skal i øvrigt nævnes, at der var mulighed for mere end et 
svar, og i en del tilfælde var der kombinationer af flere svar. Det er i øvrigt 
vigtigt at nævne, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem hel-
bredsproblemerne i projektgruppen og kontrolgruppen, som gør det forsvar-
ligt at sammenligne dem i analyserne. 
 
Helbredsmæssige problemer i projektgruppen og kontrolgruppen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ............................ 41 % 30 % 
Ryg ...................................................... 39 % 37 % 
Psykiske problemer............................. 18 % 15 % 
Hofte/knæ............................................ 15 % 12 % 
Bevægelsesapparat ............................ 5 % 7 % 
Kræft.................................................... 2 % 6 % 
Syndromer........................................... 2 % 3 % 
Andre................................................... 16 % 22 % 
Ingen ................................................... 0 % 2 % 
Procentbasis........................................ 248 109 

Mulighed for mere end 1 svar 
 
Spørgsmålet er, om projektet “HOLD FAST i dit arbejde” har været mere 
vellykket over for nogle helbredsproblemer end over for andre. Det viser 
følgende tabel. 
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Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har opnået et succesfuldt 
resultat* opdelt efter, hvilke helbredsproblemer de har haft 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme............................. 78 % 39 % 
Ryg ...................................................... 77 % 43 % 
Hofte/knæ............................................ 79 % 31 % 
Psykiske problemer ............................. 84 % 56 % 
Andre problemer.................................. 59 % 45 % 

* omfatter: arbejde på samme arbejdsplads, § 56 aftale, arbejde på en ny arbejdsplads, 
revalidering, a-kasse 
 
Tabellen viser, at projektet har været vellykket i forhold til alle typer af hel-
bredsproblemer. I alle kategorier er succesraten højere i projektgruppen end 
i kontrolgruppen. 
 
Når man ser nærmere på projektgruppen, er der imidlertid en tendens til, at 
der er forskel på de fysiske problemer (nakke/skuldre/knæ, ryg, hofte/knæ) 
og de psykiske problemer. Personer med fysiske helbredsproblemer har i 
højere grad været i stand til at bevare tilknytningen til samme arbejdsplads, 
mens personer med psykiske problemer i højere grad har fundet en ny ar-
bejdsplads.  
  
Samtidig er der markant flere personer med fysiske helbredsproblemer, der 
har fået et fleksjob end personer med psykiske problemer eller andre pro-
blemer. 
 
Endelig ses en tendens til, at det særligt er personer med fysiske helbreds-
problemer, man har haft succes med i projektet. Stort set ingen af personer-
ne med fysiske helbredsproblemer er overgået til førtidspension, mens dette 
er tilfældet for 7 % af personerne med psykiske problemer. 
 
Baggrundsvariable 
I projektet er benyttet nogle baggrundsvariable, som det også er relevant at 
se nærmere på: alder, erhvervsuddannelse og antal år i nuværende beskæfti-
gelse. Spørgsmålet er, om projektet har været mere succesrigt over for visse 
grupper end over for andre. 
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Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har opnået et succesfuldt 
resultat* opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder................................... 91 % 59 % 
46-55 år .................................................. 74 % 40 % 
Mere end 55 år ....................................... 71 % 43 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper................... 73 % 36 % 
Social- og sundhedsassistent ................ 82 % 50 % 
Andet ...................................................... 76 % 58 % 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ...................................................... 78 % 59 % 
10 år og derover..................................... 74 % 35 % 
Uoplyst ................................................... 84 % 44 % 

* omfatter: arbejde på samme arbejdsplads, § 56-aftale, arbejde på en ny arbejdsplads, 
revalidering, a-kasse 
 
Vi kan igen konstatere, at projektgruppen har klaret sig betydeligt bedre end 
kontrolgruppen i forskellige alders- og uddannelsesgrupper. Stort set alle 
forskellene er statistisk signifikante bortset fra ’1-9 års beskæftigelse’ og 
kategorien ’andet’ under nuværende beskæftigelse. 
 
Tabellen viser, at de unge på 45 år og derunder tilsyneladende har en højere 
succesprocent end de øvrige aldersgrupper. Det gælder både for projekt-
gruppen og kontrolgruppen. 
 
Der er tilsyneladende ikke tale om væsentlige forskelle i succesrate mellem 
forskellige uddannelsesgrupper, når man betragter projektgruppen, idet de 
alle har succesrater på 73 %-82 %. Når man betragter kontrolgruppen, er 
der visse forskelle mellem dem, der har været ansat i mange år, og dem, der 
har været ansat i færre år. Man kan derfor konkludere, at projektet generelt 
har været i stand til at hjælpe alle grupper næsten lige godt.  
 
Analyserne af de enkelte situationer viste en række interessante forskelle. 
Det er især social- og sundhedsassistenterne, man har været i stand til at 
fastholde i samme arbejde på samme arbejdsplads, mens det modsatte gør 
sig gældende for især social- og sundhedshjælperne. Samtidig ses en ten-
dens til, at personer med en længere ansættelsestid har nemmere ved at 
fastholde samme arbejdsplads og samme arbejde.  
 
Det er især social- og sundhedshjælperne og personer med en kortere ansæt-
telsestid, der er kommet i revalidering.  Endvidere ses en tendens til, at der 
er flere blandt social- og sundhedsassistenterne, der fortsat er sygemeldte 
end for de øvrige faggrupper. 
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Tidspunkt for socialsektionens indsats 
Endelig har analyserne helt klart vist, at det har en vis betydning, hvornår 
socialsektionen kommer ind i sagen. Det er især tilfældet med kontrolgrup-
pen, mens det tilsyneladende ikke spiller nogen nævneværdig rolle i pro-
jektgruppen. 
 
Projektet har tilsyneladende været i stand til at finde løsninger også i mange 
af de tilfælde, hvor de først kommer senere ind i sagen. I disse tilfælde har 
de været i stand til at finde nye arbejdspladser eller få startet revalidering, 
som på længere sigt måske kan bringe personerne tilbage på arbejdsmarke-
det. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
PenSam gennemførte i perioden 2004-2007 projekt: “HOLD FAST i dit ar-
bejde” som led i en forebyggelseskampagne. Hovedideen i projektet var at 
nedbringe antallet af førtidspensionister inden for PenSams område. Det er 
blevet gjort gennem et pilotprojekt, hvor man har udviklet nye metoder til at 
sikre en tidlig indsats for at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet. Pilot-
projektet er gennemført i 5 forskellige områder af landet i tæt samarbejde 
med FOA-afdelingerne i Svendborg, Ringsted, Fredericia, Horsens og Kø-
benhavn (Social- og sundhedsafdelingen i København samt FOA-afd.1 og 
KLS). 
  
Projektets deltagere er alle ansat på udvalgte arbejdspladser hørende under 
de nævnte afdelinger af FOA. Der er til hver enkelt deltager sendt et per-
sonligt brev og en brochure, hvor projektets muligheder er beskrevet. 
 
Projektets metode omfatter en tovholderfunktion, som skal medvirke til at 
bevare en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en tidlig og mål-
rettet indsats, som er konkret i forhold til hvert enkelt medlem i målgrup-
pen. Derudover mulighed for at betale udgifter til behandling, som er væ-
sentlige for tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Tovholderfunktionen 
Udgangspunktet for tovholderfunktionen har været en intensiv kontakt med 
medlemmet gennem hele forløbet og samarbejde med de enkelte FOA-afde-
linger og andre samarbejdspartnere, fx tillidsrepræsentanten. 
 
Kontakten er foregået enten telefonisk eller ved besøg hjemme hos med-
lemmet, møde på arbejdsplads, revalideringsinstitution eller hos sagsbe-
handler i kommunen. 
 
Efter visitation til projektet er der sammen med medlemmet foretaget en de-
taljeret afdækning og beskrivelse af problemstillingen, hvor der specielt er 
fokuseret på medlemmets ressourcer og muligheden for at bevare tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. Der er herefter foretaget en socialfaglig vurde-
ring af relevante hjælpemuligheder og lagt en handleplan for, hvilken ind-
sats der kan føre til målet.  
 
I nogle tilfælde er medlemmet selv gået videre med planen, mens der som 
et led i tovholderfunktionen blev fulgt op på, at det aftalte blev gennemført 
samt støttet og motiveret medlemmet, hvis der har vist sig behov for det. 
Hvor det har været hensigtsmæssigt, har socialsektionen formidlet kontak-
ten til relevante instanser og deltaget i møder.  
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Der har under hele sagsforløbet været hyppig kontakt med medlemmet for 
til stadighed at støtte op om, at de aftalte initiativer er blevet iværksat, og at 
de har haft den ønskede effekt.  
 
Den tætte kontakt har medvirket til at hjælpe medlemmet til at få overblik 
over situationen og indsigt i de forskellige muligheder, så der hurtigt kunne 
drøftes andre løsningsmuligheder, hvis det har været nødvendigt at skifte 
spor. (Se bilag 1, hvor der er beskrevet eksempler på tovholderfunktionen). 

Behandlingsudgifter 
Muligheden for at betale udgifter til behandling, som blev vurderet som væ-
sentlige for tilknytningen til arbejdsmarkedet, har ofte været ydet som et 
supplement til tovholderfunktionen. I sager, hvor indsatsen primært har væ-
ret at give støtte til behandling, har der også været tæt kontakt med med-
lemmet for at følge op på, at behandlingen har haft den tilsigtede virkning, 
eller om der senere har vist sig behov for anden støtte. (Eksempler på til-
skud til behandling er beskrevet i bilag 1). 
 
Pilotprojektet skal evalueres ud fra en hypotese om, at en tidlig og målrettet 
indsats kan fastholde flere af PenSams medlemmer på arbejdsmarkedet. 
Evalueringen foretages delvis af PenSams medarbejdere i pilotprojektet 
gennem udfyldelse af et evalueringsskema for de medlemmer, der tilbydes 
en indsats/intervention. Efterfølgende er evalueringsskemaerne blevet ana-
lyseret for at afgøre, om pilotprojektet har levet op til forventningerne og 
målsætningerne. 
 
 
1.2 Metode 
CASA har bidraget til “HOLD FAST i dit arbejde” på 2 områder. For det 
første har CASA medvirket i udviklingen af et registreringsskema, som 
medarbejderne i PenSam har benyttet til dokumentation af indsatsen i pro-
jektet. Dette registreringsskema er vedlagt i bilag. CASA har ydermere bi-
draget med metodemæssig rådgivning. 
 
For det andet har CASA analyseret det indsamlede datamateriale og skrevet 
denne rapport. Analyserne har primært haft til opgave at dokumentere, om 
projektet har haft den tilsigtede virkning. Dette er gjort ved hjælp af statisti-
ske analyser. 
 
For bedst muligt at kunne dokumentere effekten af projektet er der inddra-
get en kontrolgruppe, som ikke har deltaget i projektet. Kontrolgruppen er 
udpeget ud fra de samme kriterier som projektsagerne, dvs. at der skal være 
en sandsynlighed for, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et eller 
andet omfang, og at deres løn ikke må være ophørt. De er udpeget i alle 
Sjællandssager, altså postnumre op til 4999, i perioden 1. februar 2005 til 
31. januar 2006.  
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I det følgende er vist resultaterne af analyserne i form af tabeller og med-
følgende tekst. 
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2 Karakteristik af projektgruppen og 
kontrolgruppen 

I dette kapitel gives en karakteristik af henholdsvis projektgruppen og kon-
trolgruppen ved hjælp af de statistiske oplysninger, der har været til rådig-
hed i projektet. 
 
 
2.1 Baggrundsvariable 
Baggrundsvariable er betegnelsen for oplysninger, som giver en generel ka-
rakteristik af en (mål)gruppe. I denne rapport er det alder, erhvervsuddan-
nelse og beskæftigelse. 
 
Tabel 2.1: Alder 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
45 år og derunder.............................................. 27 % 25 % 
46-55 år ............................................................. 39 % 46 % 
Mere end 55 år .................................................. 32 % 28 % 
Uoplyst .............................................................. 2 % 2 % 
I alt..................................................................... 100 % 100 % 
Procentbasis ..................................................... 248 109 

 
Tabel 2.1 viser, at aldersfordelingen i projektgruppen og kontrolgruppen 
ligner hinanden meget. Hovedvægten ligger på aldersgruppen 46-55 år.  
 
Tabel 2.2: Erhvervsuddannelse 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Social- og sundhedshjælper.............................. 25 % 19 % 
Social- og sundhedsassistent ........................... 7 % 8 % 
Sygehjælper ...................................................... 21 % 29 % 
Hjemmehjælper................................................. 5 % 6 % 
Plejehjemsassistent .......................................... 1 % 5 % 
HK-området ....................................................... 8 % 4 % 
Servicefag ......................................................... 6 % 0 % 
Håndværksfag................................................... 2 % 1 % 
Andet ................................................................. 4 % 6 % 
Ingen/uoplyst ..................................................... 21 % 21 % 
Total .................................................................. 100 % 99 % 
Procentbasis...................................................... 248 109 

 
Tabel 2.2 viser, at en stor del er uddannet social- og sundhedshjælper og 
sygehjælper, mens 20 % af projektgruppen har andre uddannelser fx HK-
området og håndværksfag. Desværre er der en del uoplyste uddannelser. I 
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det store billede er der dog ikke markante forskelle på projektgruppen og 
kontrolgruppen, når det gælder erhvervsuddannelse. 
 
Tabel 2.3: Nuværende beskæftigelse 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Dagplejer ....................................................... 14 % 4 % 
Social- og sundhedshjælper.......................... 31 % 22 % 
Social- og sundhedsassistent........................ 20 % 13 % 
Sygehjælper .................................................. 20 % 30 % 
Hjemmehjælper ............................................. 7 % 7 % 
Plejehjemsassistent....................................... 2 % 3 % 
Andet ............................................................. 7 % 18 % 
Uoplyst........................................................... 0 % 3 % 
Total............................................................... 101 % 100 % 
Procentbasis.................................................. 248 109 

 
Tabel 2.3 viser, at der tilsyneladende er visse forskelle mellem projektgrup-
pen og kontrolgruppen. Desuden er der meget få uoplyste.  
Der er relativt flere fra projektgruppen, der er beskæftiget som dagplejer, 
social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Til gengæld er 
der relativt flere fra kontrolgruppen, der er beskæftiget som sygehjælper og 
i kategorien ’andet’.  
 
 
2.2 Helbredsproblemer 
I dette afsnit ser vi nærmere på helbredsproblemer blandt projektgruppen og 
kontrolgruppen. 
 
Tabel 2.4: Helbredsmæssige problemer  
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme................................. 41 % 30 % 
Ryg .......................................................... 39 % 37 % 
Hofte/knæ................................................ 15 % 12 % 
Bevægelsesapparat................................. 5 % 7 % 
Kræft ........................................................ 2 % 6 % 
Psykiske problemer ................................. 18 % 15 % 
Syndromer ............................................... 2 % 3 % 
Andre problemer...................................... 16 % 22 % 
Procentbasis............................................ 248 109 

Mulighed for mere end ét svar 
 
Med hensyn til de helbredsmæssige problemer ligner de 2 grupper hinanden 
meget. Der er bl.a. lidt flere blandt projektgruppen med nakke-/skuldre-/ar-
meproblemer, men forskellene er ikke statistisk signifikante. 
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I flere tilfælde er der angivet mere end ét helbredsproblem, og nedenstående 
tabel 2.5 viser, hvor mange problemer der er angivet. 
 
Tabel 2.5: Antal helbredsproblemer 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
1 problem ................................................. 71 % 74 % 
2 problemer .............................................. 20 % 16 % 
3 problemer .............................................. 5 % 6 % 
4 problemer .............................................. 2 % 3 % 
5 problemer .............................................. 0 % 0 % 
Uoplyst ..................................................... 1 % 2 % 
Total ......................................................... 99 % 101 % 
Procentbasis............................................. 248 109 

 
Hvor der er angivet mere end et problem, er det typisk følgende kombinati-
oner af problemer, der ses: 
 Nakke/skuldre/arme + ryg 
 Ryg + psykiske problemer 
 Nakke/skuldre/arme + ryg + hofte/knæ 
 Ryg + hofte/knæ. 

 
Tabel 2.6: Hvornår begyndte symptomerne? 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Inden for de sidste 2 år ............................ 59 % 40 % 
Mellem 2 og 5 år siden............................. 34 % 40 % 
Mere end 5 år siden ................................. 0 % 1 % 
Uoplyst ..................................................... 7 % 18 % 
Total ......................................................... 100 % 99 % 
Procentbasis............................................. 248 109 

Anm. I forhold til visitationstidspunktet 
 
Tabel 2.6 viser, at projektgruppens symptomer er af lidt nyere dato end 
kontrolgruppen. Kontrolgruppens problemer har tilsyneladende haft en lidt 
større tidsmæssig udstrækning end projektgruppens problemer. Hvis de 
uoplyste holdes ude af beregningerne, er forskellen dog ikke så stor, og den 
er ikke statistisk signifikant.  
 
Alt i alt kan man konkludere, at der ikke er nævneværdige forskelle mellem 
projektgruppen og kontrolgruppen med hensyn til helbredsproblemer – 
hverken deres art eller, hvornår symptomerne startede. 
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2.3 Indsatser før visitationen 
Der er en del medlemmer af PenSam, som modtager forskellige former for 
indsatser, før de indgår i projektet. Der skelnes mellem indsatser på 3 for-
skellige planer: 
 På personligt plan, fx træning og behandling 
 På virksomhedsplan 
 På samfundsmæssigt plan. 

 
De følgende tabeller viser, hvor mange der modtager de forskellige indsat-
ser. Kontrolgruppen er desværre ikke blevet udspurgt om, hvilke indsatser 
de har modtaget forud for visitationstidspunktet, derfor kan der ikke drages 
sammenligninger mellem projektgruppe og kontrolgruppe på dette område. 
 
Tabel 2.7: Indsats på personplan før visitation (mulighed for mere end ét svar) 

 Procent 
Personligt plan:  
Behandling.......................................................................................  48 % 
Træning ...........................................................................................  17 % 
Andet ...............................................................................................  15 % 
Virksomhedsplan:  
Ændring af arbejdsopgaver .............................................................  10 % 
Ændring af arbejdsområder.............................................................  3 % 
Ændring af arbejdstid ......................................................................  4 % 
Andet ...............................................................................................  3 % 
Samfundsplan:  
Delvis sygemelding..........................................................................  7 % 
§ 56-erklæring .................................................................................  5 % 
Arbejdsprøvning ..............................................................................  1 % 
Revalidering.....................................................................................  1 % 
Fleksjob ...........................................................................................  1 % 
Personlig assistance........................................................................  1 % 
Ingen indsats før visitation...............................................................  37 % 
Procentbasis....................................................................................  248 

 
Tabel 2.7 viser, at indsatser på det personlige plan er mest udbredt, især i 
form af behandling. Derimod har der ikke været så meget tale om indsatser 
på virksomhedsplan og samfundsplan. 37 % af projektgruppen har imidler-
tid ikke modtaget nogen indsatser på personplan før visitationen. 
 
 
2.4 Intervention 
I dette afsnit vises tabeller med de interventioner, der er ydet i projektet på 
de forskellige planer. Det er især tilfældet for projektgruppen, men vi har 
også vist kontrolgruppen, fordi disse personer også modtager forskellige 
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former for intervention, selvom det ikke indgår i projekt “HOLD FAST i dit 
arbejde”. 

2.4.1 Personplan 
 
Tabel 2.8: Intervention på personplan  
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Behandling ................................................. 40 % 7 % 
Træning ...................................................... 17 % 4 % 
Andet på personplan .................................. 11 % 0 % 
Ingen indsats på personplan ...................... 46 % 90 % 
Procentbasis............................................... 248 109 

Der var mulighed for mere end ét svar 
 
Tabel 2.8 viser meget klart, at personer i projektgruppen har modtaget bety-
deligt mere intervention på personplan end kontrolgruppen. Denne forskel 
kommer til udtryk i både behandling og træning. 90 % af kontrolgruppen 
har slet ikke modtaget intervention på personplan, mens det kun er tilfældet 
for 46 % af projektgruppen. 
 
Der er i enkelte tilfælde tale om forskellige kombinationer af intervention 
på personplan, som det fremgår af tabel 2.9: 
 
Tabel 2.9: Kombinationer af intervention på personplan 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Kun behandling ............................................ 30 % 6 % 
Kun træning.................................................. 9 % 2 % 
Kun andet ..................................................... 5 % 0 % 
Træning + behandling .................................. 4 % 1 % 
Træning + behandling + andet ..................... 3 % 0 % 
Behandling + andet ...................................... 2 % 0 % 
Træning + andet........................................... 0 % 1 % 
Ingen indsats ................................................ 46 %  90 % 
Total ............................................................. 99 % 100 % 
Procentbasis................................................. 248 109 

 
Tabel 2.9 viser, at lidt mere end halvdelen af projektgruppen har modtaget 
intervention på personplan, mens det kun er tilfældet for 10 % af kontrol-
gruppen. Det er især behandling, der har været tale om. 
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2.4.2 Virksomhedsplan 
 
Tabel 2.10: Intervention på virksomhedsplan 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Ændring af arbejdsopgaver .............................. 10 % 2 % 
Ændring af arbejdstid ....................................... 3 % 0 % 
Ændring af arbejdsområder.............................. 0 % 0 % 
Andet ................................................................ 6 % 0 % 
Ingen intervention på virksomhedsplan............ 84 % 98 % 
Procentbasis..................................................... 248 109 

 
Tabel 2.10 viser, at der kun er ganske få, der har modtaget intervention på 
virksomhedsniveau. Der er kun 16 % af projektgruppen, der har modtaget 
intervention på virksomhedsniveau – specielt i form af ændrede arbejdsop-
gaver, mens det kun er tilfældet for 2 % af kontrolgruppen. Kombinationer-
ne fremgår af tabel 2.11. 
 
Tabel 2.11: Kombinationer af intervention på virksomhedsniveau 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Kun ændring af arbejdsopgaver ....................... 7 % 2 % 
Kun ændring af arbejdsområder....................... 0 % 0 % 
Kun ændring af arbejdstid ................................ 1 % 0 % 
Kun andet ......................................................... 4 % 0 % 
Ændring af arbejdsopgaver + arbejdstid .......... 2 % 0 % 
Ændring af arbejdsopgaver + andet................. 1 %  0 % 
Ingen indsats .................................................... 84 % 98 % 
Total.................................................................. 99 % 100 % 
Procentbasis..................................................... 248 109 

2.4.3 Samfundsmæssigt plan 
 
Tabel 2.12: Intervention på samfundsmæssigt plan 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
§ 56-erklæring .................................................. 4 % 2 % 
Personlig assistance......................................... 0 % 0 % 
Delvis sygemelding........................................... 7 % 0 % 
Arbejdsprøvning ............................................... 4 % 5 % 
Revalidering...................................................... 3 % 2 % 
Fleksjob ............................................................ 2 % 3 % 
Ingen intervention på samfundsplan ................ 81 % 90 % 
Procentbasis..................................................... 248 109 

 
Det er kun knap 20 % af kontrolgruppen, som har modtaget intervention på 
samfundsmæssigt plan. Det drejer sig i vidt omfang om delvis sygemelding 
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og § 56-erklæring. Desuden er der benyttet arbejdsprøvning og revalidering 
i mindre omfang. Kombinationerne fremgår af tabel 2.13. 
 
Tabel 2.13: Kombinationer af intervention på samfundsmæssigt plan 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Kun § 56-erklæring....................................... 4 % 2 % 
Kun delvis sygemelding ............................... 7 % 0 % 
Kun arbejdsprøvning .................................... 3 % 4 % 
Kun revalidering ........................................... 3 % 2 % 
Kun fleksjob.................................................. 1 % 2 % 
Arbejdsprøvning + fleksjob........................... 1 % 1 % 
Ingen indsats ................................................ 81 % 90 % 
Total ............................................................ 100 % 101 % 
Procentbasis................................................. 248 109 

 
 
2.5 Hvornår kom socialsektionen ind i sagen? 
Et særligt aspekt af intervention kan være spørgsmålet om, hvornår social-
sektionen i PenSam er kommet ind i sagen. Hypotesen er, at jo tidligere so-
cialsektionen kommer ind, des bedre er deres muligheder for at foretage en 
hensigtsmæssig intervention. Kontrolgruppen har naturligvis også været i 
kontakt med socialsektionen, men de indgår ikke i det særlige projekt 
“HOLD FAST i dit arbejde”.  
 
Tabel 2.14: Hvornår kom socialsektionen ind i sagen? 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg ......................................................... 42 % 20 % 
Syg – ikke opsagt......................................... 42 % 37 % 
Syg – opsagt ................................................ 11 % 36 % 
Fleksjob ........................................................ 1 % 3 % 
Andet ............................................................ 2 % 5 % 
Uoplyst ......................................................... 3 % 0 % 
Total ............................................................. 101 % 101 % 
Procentbasis................................................. 248 109 

 
Tabel 2.14 viser, at socialsektionen gennemgående er kommet tidligere ind 
i sagen ved projektgruppen. 42 % af projektgruppen kom i kontakt med so-
cialsektionen, før de blev syge, og andre 42 % var i kontakt, før de blev op-
sagt. Derimod var der 36 % af kontrolgruppen, som først kom i kontakt med 
socialsektionen, da de blev sagt op. 
 
En anden vigtig interventionsmulighed er kontakt til medlemmerne. Hvis 
socialsektionen kan holde tæt kontakt til medlemmerne, har de bedre mu-
lighed for at vejlede og hjælpe medlemmerne. Der er telefonisk kontakt til 
alle, men i nogle tilfælde tages der også telefonisk kontakt til andre instan-
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ser, fx en kommune, som kan være en vigtig del af en intervention. Et andet 
middel er hjemmebesøg. 
 
Tabel 2.15: Kontakt til medlemmet 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Både hjemmebesøg og kontakt til andre.......... 44 % 16 % 
Kun hjemmebesøg ........................................... 28 % 39 % 
Kun telefonisk kontakt til andre ........................ 4 % 5 % 
Ingen besøg eller kontakt til andre ................... 24 % 40 % 
I alt .................................................................... 100 % 100 % 
Procentbasis..................................................... 248 109 

 
Tabel 2.15 viser, at socialsektionen har haft kontakt til andre og været på 
hjemmebesøg i 44 % af projektgruppen, mens det kun er tilfældet i 16 % af 
kontrolgruppen. Til gengæld har der været tale om ’kun hjemmebesøg’ hos 
39 % af kontrolgruppen mod 28 % af projektgruppen. 
 
Samlet set er der imidlertid tale om, at der har været mere kontakt til pro-
jektgruppen end til kontrolgruppen. Således har der hverken været hjemme-
besøg eller kontakt til andre i 40 % af kontrolgruppen mod kun 24 % af pro-
jektgruppen. 
 
 
2.6 Betaling for behandling 
Med hensyn til betaling for behandlinger er der i registreringen angivet, 
hvor mange behandlinger der har været tale om. Der er dog tale om meget 
forskelligartede behandlingstyper, og det er derfor ikke analytisk muligt at 
anvende antallet af behandlinger som udtryk for indsatsen. I analysen er der 
derfor kun anvendt oplysningen om, hvorvidt der er sket betaling for be-
handling eller ej. 
 
I forhold til typer af behandling skelnes i analysen mellem 2 overordnede 
kategorier: psykiske og fysiske. De fysiske behandlingsformer består ho-
vedsageligt at fysioterapi, kiropraktorbehandling, akupunktur, massage og 
forskellige former for træning. De psykiske behandlingsformer består typisk 
af psykologbehandling, stresshåndtering samt forskellige former for terapi. 
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Tabel 2.16: Kombinationer af betaling for behandlinger 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Kun betaling for fysisk behandling .................... 33 %  3 % 
Kun betaling for psykisk behandling ................. 11 % 3 % 
Både psykisk og fysisk behandling ................... 2 % 0 % 
Ingen betaling for behandling............................ 54 % 95 % 
Total .................................................................. 100 % 101 % 
Procentbasis...................................................... 248 109 

 
Tabel 2.16 viser, at det især er betaling for fysisk behandling, der bliver 
brugt, mens det kun er relativt få, der modtager betaling for psykisk be-
handling. Tabel 2.16 viser desuden, at der i langt højere grad er sket beta-
ling for behandling over for projektgruppen end over for kontrolgruppen. 
 
 
2.7 Det samlede billede af intervention 
Efter at have gennemgået de forskellige former for intervention, som social-
sektionen i PenSam har haft mulighed for at yde, vil vi i dette afsnit forsøge 
at opsummere billedet af interventionen. 
 
Tabel 2.17: Samlet billede af intervention 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Intervention på personplan............................  54 % 10 % 
Intervention på virksomhedsniveau ..............  16 %  2 % 
Intervention samfundsmæssigt .....................  19 % 10 % 
Kontakt til medlemmet...................................  76 % 60 % 
Betaling for behandling .................................  46 % 5 % 
Procentbasis..................................................  248 109 

Mulighed for flere former for intervention samtidig 
 
Det samlede billede af den intervention, der er sket over for henholdsvis 
projektgruppen og kontrolgruppen, viser, at der i langt højere grad er sket 
intervention over for projektgruppen end over for kontrolgruppen. En ikke 
ubetydelig andel af kontrolgruppen har dog også været omfattet af interven-
tionerne, hvilket der må tages højde for i den følgende sammenligning af 
projekt- og kontrolgruppen i forhold til, hvilken succes det ydede projekt 
har haft over for projektgruppen. 
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3 Resultater af at deltage i projektet 

I dette kapitel vil vi analysere effekterne af at deltage i projekt “HOLD 
FAST i dit arbejde”. Analyserne koncentrerer sig om at sammenligne de 
medlemmer, som indgår i projektgruppen med de medlemmer, der indgår i 
kontrolgruppen. Det, der primært adskiller de 2 grupper, er, at projektgrup-
pen indgår i projekt “HOLD FAST i dit arbejde”, som omfatter en særlig 
indsats, mens kontrolgruppen ikke indgår i projektet og ikke har modtaget 
nogen særlig indsats.  
 
 
3.1 Samlet resultat 
Resultatet af indsatsen kan betyde en af følgende situationer. De fleste af si-
tuationerne karakteriseres som succes, fordi de har formået at fastholde 
medlemmerne enten i beskæftigelse eller med stadig tilknytning til arbejds-
markedet. Der er dog 3 situationer, som ikke kan betegnes som en succes, 
fordi situationen er uafklaret (sygemeldt) eller ikke har ført til beskæftigelse 
på ordinære vilkår (fleksjob og personlig assistance). Endelig er der en situ-
ation, som betegnes som en fiasko for projektet, og det er førtidspension, 
fordi førtidspension betyder, at personerne ikke længere har en reel tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet – men en førtidspension kan selvfølgelig være en 
god løsning for de personer, som ikke kan klare et job på arbejdsmarkedet. 
 

§ 56 aftale .......................................................................... Succes 
Samme arbejde/samme arbejdsplads ............................... Succes 
Nye opgaver/samme arbejdsplads .................................... Succes 
Samme opgaver/ny arbejdsplads ...................................... Succes 
Nye opgaver/ny arbejdsplads ............................................ Succes 
A-kasse .............................................................................. Succes 
Revalidering ....................................................................... Succes 
Personlig assistance .......................................................... Betinget succes 
Fleksjob etc. ....................................................................... Betinget succes 
Sygemeldt .......................................................................... Betinget succes 
Førtidspension .................................................................. Fiasko 

 
I tabel 3.1 er vist, hvilke beskæftigelsesmæssige situationer medlemmerne 
befinder sig i 12 måneder efter, de har deltaget i projektet. Det skal bemær-
kes, at §56 aftaler kun forekommer samtidig med at personerne bevarer de-
res arbejde på den samme arbejdsplads. 
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Tabel 3.1: Situationen 12 måneder efter projektdeltagelse 

 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Succes:   
Samme arbejde/samme arbejdsplads.............. 37 % 21 % 
Revalidering...................................................... 17 % 12 % 
Nye opgaver/samme arbejdsplads................... 11 % 5 % 
Nye opgaver/ny arbejdsplads........................... 7 % 2 % 
A-kasse............................................................. 5 % 5 % 
§ 56-aftale......................................................... 4 % 1 % 
Samme opgaver/ny arbejdsplads..................... 2 % 0 % 
Samlet succes .................................................. 78 % 46 % 
Betinget succes:   
Fleksjob etc. .................................................... 11 % 17 % 
Sygemeldt ........................................................ 8 % 20 % 
Personlig assistance ........................................ 0 % 0 % 
Fiasko:   
Førtidspension.................................................. 3 % 17 % 
Procentbasis..................................................... 248 109 

Anm. Der er to personer i kontrolgruppen med uoplyst situation. 
 
I projektgruppen er den hyppigste situation efter 12 måneder, at medlemmet 
er vendt tilbage til samme arbejde på samme arbejdsplads – det er sket i 37 
% af tilfældene. Det må betragtes som den højeste grad af succes. Det er 
kun sket for 21 % i kontrolgruppen. 4 % i projektgruppen har fået en § 56-
aftale på den samme arbejdsplads. Derudover er der 11 %, der er vendt til-
bage til samme arbejdsplads, men de har fået nye opgaver. 
 
Den næst hyppigste situation er revalidering. 17 % i projektgruppen er i re-
validering til et andet job. Desuden er der 7 %, som har fået nye opgaver på 
en anden arbejdsplads. 
 
I kategorien betinget succes er 11 % fra projektgruppen i fleksjob, mens 8 
% er sygemeldt. I kontrolgruppen drejer det sig om henholdsvis 17 % og 20 
%. 
 
Til sidst skal det nævnes, at der kun er 3 % fra projektgruppen, som modtog 
en førtidspension 12 måneder efter. Det var tilfældet for 17 % af kontrol-
gruppen. 
 
Samlet set er det gået meget bedre for projektgruppen end for kontrolgrup-
pen. I det følgende vil vi analysere, om der er særlige forskelle på de enkel-
te grupper af deltagere i projektet, når det gælder om succes og fiasko. Først 
og fremmest om der er nogen af indsatserne, der giver bedre resultater end 
andre, men også om der er forskel på helbredsproblemer og baggrundsvari-
able. 
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3.2 Helbredsproblemer 
Vi konstaterede tidligere, at projektgruppen samlet set klarede sig meget 
bedre end kontrolgruppen. Et vigtigt spørgsmål ved analysen af projekt 
“HOLD FAST i dit arbejde” er desuden, om der er nogle helbredsproble-
mer, som projektet især har været virksomt overfor. Måske har det større 
betydning for nogle helbredsproblemer end andre. I det følgende har vi op-
delt helbredsproblemerne i: 
 Nakke, skuldre og arme 
 Ryg 
 Hofte og knæ 
 Psykiske problemer 
 Andre problemer. 

 
Man skal være opmærksom på, at en del af deltagerne har flere helbredspro-
blemer samtidig. 

3.2.1 Samlet succesrate 
 
Tabel 3.2: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har opnået et suc-
cesfuldt resultat opdelt efter, hvilke helbredsproblemer de har haft 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ..................................... 78 % 39 % 
Ryg ............................................................... 77 % 43 % 
Hofte/knæ..................................................... 79 % 31 % 
Psykiske problemer...................................... 84 % 56 % 
Andre problemer .......................................... 59 % 45 % 

 
Tabel 3.2 viser, at projektgruppen har klaret sig markant bedre end kontrol-
gruppen i alle helbredsgrupperne, og forskellene er statistisk signifikante, 
bortset fra kategorien ’andre problemer’. Forskellene mellem projektgrup-
pen og kontrolgruppen er tydeligvis størst, når det drejer sig om fysiske pro-
blemer.  

3.2.2 Samme arbejde på samme arbejdsplads 
Den mest succesfulde situation er at kunne beholde det samme arbejde på 
den samme arbejdsplads. Det har 37 % af projektgruppen opnået, mens det 
kun er tilfældet for 21 % af kontrolgruppen. Spørgsmålet er desuden, om 
det er nogle særlige helbredsproblemer, der giver mulighed for at beholde 
arbejdet. 
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Tabel 3.3: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har bevaret samme 
arbejde på samme arbejdsplads 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme................................... 34 % 21 % 
Ryg ............................................................ 42 % 18 % 
Hofte/knæ.................................................. 42 % (15 %)* 
Psykiske problemer ................................... 31 % (13 %) 
Andre problemer........................................ 14 % 18 % 

* Parentes betyder, at procentbasis er for lille 
 
Tabel 3.3 viser, at det især er dem, der har haft problemer med ryg og hof-
te/knæ, som har kunnet beholde samme arbejde på samme arbejdsplads – 
det har 42 % kunnet. De, der har haft problemer med nakke/skuldre/arme 
og psykiske problemer, har i lidt mindre grad kunnet bevare deres arbejde, 
mens gruppen ’andet’ kun sjældent har bevaret deres arbejde. 

3.2.3 Nye opgaver på samme arbejdsplads 
Det næstbedste i denne sammenhæng er, at personerne kan blive på deres 
arbejdsplads, men med nye opgaver. 
 
Tabel 3.4: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er på samme ar-
bejdsplads, men med nye opgaver 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme...................................... 17 % 6 % 
Ryg ............................................................... 11 % 5 % 
Hofte/knæ..................................................... 11 % (0 %) 
Psykiske problemer ...................................... 4 % (6 %) 
Andre problemer........................................... 11 % 5 % 

 
Det er tydeligt, at især de, der har problemer med nakke/skuldre/arme, har 
formået i relativt stort omfang at blive på den samme arbejdsplads, men 
med nye opgaver. Til gengæld er det sjældent, at psykiske problemer fører 
til, at de bliver på arbejdspladsen. 

3.2.4 § 56-aftale 
Den sidste mulighed for, at personerne kan blive på deres arbejdsplads, er 
ofte, at der indgås en såkaldt § 56-aftale med arbejdsgiveren om, at det of-
fentlige betaler alle sygedage. 
 
Tabel 3.5: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er på samme ar-
bejdsplads med en § 56-aftale 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme...................................... 5 % 3 % 
Ryg ............................................................... 5 % 0 % 
Hofte/knæ..................................................... 8 % (0 %) 
Psykiske problemer ...................................... 2 % (0 %) 
Andre problemer........................................... 5 % 0 % 
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Tabel 3.5 viser, at det kun er nogle få procent, der har fået en § 56-aftale, og 
det er oftest i forbindelse med problemer med hofte/knæ, men sjældent i 
forbindelse med psykiske problemer. Næsten ingen i kontrolgruppen har 
opnået en § 56-aftale. 

3.2.5 En ny arbejdsplads, men med samme opgaver 
I visse tilfælde er personerne stadig i ordinær beskæftigelse, men på en ny 
arbejdsplads. I visse tilfælde endda med samme arbejde. Samlet set er det 
dog kun 2 % af projektgruppen og ingen i kontrolgruppen. 

3.2.6 En ny arbejdsplads med nye opgaver 
Det er også muligt at finde en ny arbejdsplads, men med nye opgaver. Sam-
let set er det sket for 7 % af projektgruppen på en ny arbejdsplads og 2 % af 
kontrolgruppen. 
 
Tabel 3.6: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er kommet på en 
ny arbejdsplads med nye opgaver 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ................................... 7 % 0 % 
Ryg ............................................................. 4 % 3 % 
Hofte/knæ................................................... 11 % (0 %) 
Psykiske problemer.................................... 13 % (6 %) 
Andre problemer ........................................ 9 % 0 % 

 
Tabel 3.6 viser det interessante, at det især er personer med psykiske pro-
blemer og hofte-/knæproblemer, der har fundet en ny arbejdsplads, mens 
det er betydeligt sjældnere for personer med rygproblemer eller problemer 
med nakke/skuldre /arme. 

3.2.7 Revalidering 
Samlet set er 17 % af projektgruppen og 12 % af kontrolgruppen i revalide-
ring 12 måneder efter. 
 
Tabel 3.7: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er i revalidering 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ..................................... 18 % 12 % 
Ryg ............................................................... 16 % 10 % 
Hofte/knæ..................................................... 13 % (0 %) 
Psykiske problemer...................................... 20 % (19 %) 
Andre problemer .......................................... 16 % 15 % 

 
Der er ikke nævneværdige forskellige i revalideringsprocenten i de forskel-
lige helbredsproblemer. 

3.2.8 A-kasse 
Når personerne er placeret i kategorien a-kasse, betyder det, at de er ledige 
og på dagpenge. Det betragtes som en succes i denne sammenhæng, fordi 
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det er udtryk for, at personerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. De 
mangler blot et job på almindelige vilkår. Samlet set er 5 % af projektgrup-
pen og 5 % af kontrolgruppen ledige og modtog dagpenge fra a-kassen. 
 
Tabel 3.8: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der modtager dagpen-
ge fra a-kasse 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme...................................... 4 % 0 % 
Ryg ............................................................... 5 % 5 % 
Hofte/knæ..................................................... 0 % 8 % 
Psykiske problemer ...................................... 11 % 13 % 
Andre problemer........................................... 7 % 3 % 

 
Tabel 3.8 viser, at ledigheden især er høj blandt dem med psykiske proble-
mer, både i projektgruppen og kontrolgruppen. 

3.2.9 Fleksjob 
De senere år er fleksjob blevet ret udbredt på det danske arbejdsmarked. I 
denne sammenhæng bliver fleksjob betragtet som en betinget succes, fordi 
det ikke er lykkedes at bevare et ordinært job. I denne undersøgelse er der 
samlet set 11 % af projektgruppen, der har fået fleksjob og 17 % af kontrol-
gruppen. 
 
Tabel 3.9: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået et fleksjob 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme...................................... 14 % 18 % 
Ryg ............................................................... 14 % 23 % 
Hofte/knæ..................................................... 16 % (8 %) 
Psykiske problemer ...................................... 4 % (6 %) 
Andre problemer........................................... 21 % 18 % 

 
Tabel 3.9 viser, at ca. 15 % af dem med fysiske helbredsproblemer har fået 
et fleksjob, mens det kun er tilfældet for 4 % med psykiske problemer. 
Samtidig er det tydeligt, at der er flere fra kontrolgruppen, der har fået et 
fleksjob. 

3.2.10 Sygemelding 
I undersøgelsen er der 8 % af projektgruppen og 20 % af kontrolgruppen, 
der fortsat er sygemeldt. Deres situation er tilsyneladende ikke afklaret. 
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Tabel 3.10: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er sygemeldt 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ..................................... 7 % 30 % 
Ryg ............................................................... 7 % 20 % 
Hofte/knæ..................................................... 5 % (46 %) 
Psykiske problemer...................................... 4 % (19 %) 
Andre problemer .......................................... 13 % 18 % 

 
Tabel 3.10 viser primært, at der er langt flere fra kontrolgruppen, der er sy-
gemeldt end i projektgruppen. 

3.2.11 Førtidspension 
Førtidspension betragtes som den dårligste situation i projektet. I denne si-
tuation har medlemmerne mistet kontakten helt til arbejdsmarkedet. Kun 3 
% af projektgruppen modtog førtidspension, mens det er tilfældet for 17 % 
af kontrolgruppen. 
 
Tabel 3.11: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der modtager førtids-
pension 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Nakke/skuldre/arme ..................................... 1 % 12 % 
Ryg ............................................................... 0 % 15 % 
Hofte/knæ..................................................... 0 % (15 %) 
Psykiske problemer...................................... 7 % (19 %) 
Andre problemer .......................................... 7 % 18 % 

 
Tabel 3.11 viser meget klart, at der er langt flere fra kontrolgruppen, der 
modtager førtidspension end i projektgruppen. Det gælder for alle typer af 
helbredsproblemer. 
 
Sammenfattende 
I det foregående har vi set på succesvariablen i forhold til de forskellige 
helbredsproblemer, og der ses en række interessante forskelle. Når vi ser på 
projektgruppen, er der gennemgående en tendens til, at der er forskel på de 
fysiske problemer (nakke/skuldre/knæ, ryg, hofte/knæ) og de psykiske pro-
blemer. Personer med fysiske helbredsproblemer har i højere grad været i 
stand til at bevare tilknytningen til samme arbejdsplads, mens personer med 
psykiske problemer i højere grad har fundet en ny arbejdsplads. 
 
Samtidig er der markant flere personer med fysiske helbredsproblemer, der 
har fået et fleksjob end personer med psykiske problemer eller andre pro-
blemer. 
 
Endelig ses en tendens til, at det særligt er personer med fysiske helbreds-
problemer, man har haft succes med i projektet. Stort set ingen af personer-
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ne med fysiske helbredsproblemer er overgået til førtidspension, mens dette 
er tilfældet for 7 % af personerne med psykiske problemer. 
 
 
3.3 Baggrundsvariable 
Det er også relevant at se nærmere på forskellige baggrundsvariable. 
Spørgsmålet er, om nogle grupper har haft mere glæde af projekt “HOLD 
FAST i dit arbejde” end andre. I det følgende har vi set på: 
 Alder 
 Erhvervsuddannelse 
 Antal år i nuværende beskæftigelse. 

3.3.1 Samlet succesrate 
Den samlede succesrate består af summen af alle de situationer, som betrag-
tes som en succes i projektet. 
 
Tabel 3.12: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har opnået et 
succesfuldt resultat opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperi-
ode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ......................................... 91 % 59 % 
46-55 år ........................................................ 74 % 40 % 
Mere end 55 år ............................................. 71 % 43 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper......................... 73 % 36 % 
Social- og sundhedsassistent....................... 82 % 50 % 
Andet ............................................................ 76 % 58 % 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................ 78 % 59 % 
10 år og derover ........................................... 74 % 35 % 
Uoplyst.......................................................... 84 % 44 % 

 
Tabel 3.12 viser, at de unge på 45 år og derunder tilsyneladende har en lidt 
højere succesprocent end de øvrige aldersgrupper. Det gælder både for pro-
jektgruppen og kontrolgruppen. 
 
Vi kan igen konstatere, at projektgruppen har klaret sig betydeligt bedre end 
kontrolgruppen i forskellige alders- og uddannelsesgrupper. Stort set alle 
forskellene er endda statistisk signifikante, bortset fra ’1-9 års beskæftigel-
se’ og kategorien ’andet’ under nuværende beskæftigelse. 

3.3.2 Samme arbejde på samme arbejdsplads 
Det mest succesfulde er at kunne beholde det samme arbejde på den samme 
arbejdsplads. Det har 37 % af projektgruppen opnået, mens det kun er til-
fældet for 21 % af kontrolgruppen.  
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Tabel 3.13: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har samme arbej-
de på samme arbejdsplads opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigel-
sesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder.......................................... 29 % 11 % 
46-55 år ......................................................... 42 % 20 % 
Mere end 55 år .............................................. 34 % 27 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælp............................. 16 % 18 % 
Social- og sundhedsassistent ....................... 46 % 26 % 
Andet ............................................................. 37 % (8 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................. 24 % 26 % 
10 år og derover............................................ 36 % 22 % 
Uoplyst .......................................................... 52 % 17 % 

 
Tabel 3.13 viser, at der er nogle markante forskelle på de forskellige uddan-
nelsesgrupper. De succesfulde grupper er social- og sundhedsassistenterne 
og dagplejerne, hvor en meget stor gruppe har beholdt deres job på deres ar-
bejdsplads. Der er også en tendens til, at de, der har været ansat længe, også 
bevarer deres job.  
 
Et andet markant billede i tabel 3.13 er, at social- og sundhedshjælpere dels 
har lavere succes, dels at projektgruppen sig ikke bedre end kontrolgruppen. 
Det samme gælder dem, der har været ansat i kortere tid. Derimod er der 
ikke markante aldersforskelle. 

3.3.3 Nye opgaver på samme arbejdsplads 
Det næstbedste i denne sammenhæng er, at personerne kan blive på deres 
arbejdsplads, men med nye opgaver, hvor det offentlige betaler alle sygeda-
gene. Samlet set var det tilfældet for 11 % af projektgruppen og 5 % af kon-
trolgruppen. 
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Tabel 3.14: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er på samme ar-
bejdsplads, men med nye opgaver opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og be-
skæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ......................................... 9 % 7 % 
46-55 år ........................................................ 12 % 4 % 
Mere end 55 år ............................................. 11 % 3 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper......................... 11 % 0 % 
Social- og sundhedsassistent....................... 6 % 7 % 
Andet ............................................................ 16 % (8 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................ 15 % 11 % 
10 år og derover ........................................... 13 % 4 % 
Uoplyst.......................................................... 2 % 2 % 

 
Tabel 3.14 viser først og fremmest, at social- og sundhedshjælperne i højere 
grad end social- og sundhedsassistenterne bliver på samme arbejdsplads, 
men med nye opgaver. Der er stort set ingen aldersforskelle. Derudover er 
der generelt flere fra projektgruppen end fra kontrolgruppen på samme ar-
bejdsplads. 

3.3.4 § 56-aftale 
Man kan i nogle tilfælde blive på den samme arbejdsplads, hvis der indgås 
en § 56-aftale med arbejdspladsen om sygedagpengebetaling. Samlet set har 
4 % af projektgruppen opnået en § 56-aftale mod kun 1 % af kontrolgrup-
pen. 
 
Tabel 3.15: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er på samme ar-
bejdsplads med en § 56-aftale opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæfti-
gelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ...................................... 4 % 0 % 
46-55 år ..................................................... 3 % 2 % 
Mere end 55 år .......................................... 5 % 0 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper...................... 5 % 0 % 
Social- og sundhedsassistent.................... 1 % 2 % 
Andet ......................................................... 6 % (0 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ......................................................... 4 % 0 % 
10 år og derover ........................................ 7 % 4 % 
Uoplyst....................................................... 0 % 0 % 
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Tabel 3.15, viser, at der ikke er aldersforskelle på § 56-aftaler. Derimod er 
det tilsyneladende sjældent af social- og sundhedsassistenter opnår en § 56-
aftale. Der er også en tendens til, at de, der har været ansat lang tid, oftere 
får en § 56-aftale, end dem, der har været ansat i kortere tid. 

3.3.5 En ny arbejdsplads med samme opgaver 
Der er kun 2 % af projektgruppen, der har fået en ny arbejdsplads med de 
samme opgaver.  

3.3.6 En ny arbejdsplads med nye opgaver 
I visse tilfælde er personerne stadig i ordinær beskæftigelse, men på en ny 
arbejdsplads med nye opgaver. Samlet set er 7 % af projektgruppen på en 
ny arbejdsplads og 2 % af kontrolgruppen. 
 
Tabel 3.16: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er på en ny ar-
bejdsplads opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder....................................... 10 % 0 % 
46-55 år ...................................................... 4 % 2 % 
Mere end 55 år ........................................... 9 % 3 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper....................... 10 % 0 % 
Social- og sundhedsassistent .................... 8 % 2 % 
Andet .......................................................... 6 % (8 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år .......................................................... 10 % 4 % 
10 år og derover......................................... 5 % 4 % 
Uoplyst ....................................................... 8 % 0 % 

 
Tabel 3.16 viser primært, at de 46-55 årige sjældent finder en ny arbejds-
plads med nye opgaver sammenlignet med de yngre på 45 år og derunder. 
Det viser sig også, at de, der har været ansat i kortere tid, i højere grad fin-
der en ny arbejdsplads. Endelig er det konsekvente mønster, at projektgrup-
pen i højere grad end kontrolgruppen finder en ny arbejdsplads med nye 
opgaver. 
 
Revalidering 
Samlet set er 17 % af projektgruppen og 12 % af kontrolgruppen i revalide-
ring. 
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Tabel 3.17: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er i revalidering 
opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ..................................... 34 % 37 % 
46-55 år .................................................... 10 % 4 % 
Mere end 55 år ......................................... 9 % 3 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper..................... 28 % 14 % 
Social- og sundhedsassistent................... 15 % 9 % 
Andet ........................................................ 12 % (8 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ........................................................ 25 % 11 % 
10 år og derover ....................................... 14 % 4 % 
Uoplyst...................................................... 7 % 15 % 

 
Tabel 3.17 viser klart, at det er de unge, der kommer i revalidering. Det 
gælder både i projektgruppen og i kontrolgruppen. Der er også en relativ 
stor del af social- og sundhedshjælperne, der er kommet i revalidering. Det 
samme er tilfældet med dem, der har været ansat i kort tid. I øvrigt er det 
tydeligt, at der er flere fra projektgruppen, der er i revalidering, end fra kon-
trolgruppen, bortset fra den yngste aldersgruppe. 

3.3.7 A-kasse 
Når personerne er placeret i kategorien ’a-kasse’ betyder det, at de er ledige 
og på dagpenge. De mangler blot et job på almindelige vilkår. Samlet set er 
5 % af projektgruppen og 5 % af kontrolgruppen ledige og modtog dagpen-
ge fra a-kassen. 
 
Tabel 3.18: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der ledige og modta-
ger dagpenge fra a-kassen opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigel-
sesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ......................................... 4 % 0 % 
46-55 år ........................................................ 3 % 6 % 
Mere end 55 år ............................................. 8 % 7 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper......................... 7 % 0 % 
Social- og sundhedsassistent....................... 3 % 2 % 
Andet ............................................................ 4 % (25 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................ 3 % 4 % 
10 år og derover ........................................... 7 % 0 % 
Uoplyst.......................................................... 5 % 7 % 
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Tabel 3.18 viser, at der ikke er nævneværdige forskelle på den procentdel, 
der er ledige og modtager dagpenge fra a-kassen. Der er heller ikke syste-
matiske forskelle mellem projektgruppen og kontrolgruppen. 

3.3.8 Fleksjob 
I denne undersøgelse er der samlet set 11 % af projektgruppen, der har fået 
fleksjob og 17 % af kontrolgruppen. 
 
Tabel 3.19: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået fleksjob 
opdelt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder.......................................... 2 % 22 % 
46-55 år ......................................................... 13 % 16 % 
Mere end 55 år .............................................. 19 % 17 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper.......................... 12 % 21 % 
Social- og sundhedsassistent ....................... 11 % 20 % 
Andet ............................................................. 10 % (8 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................. 9 % 15 % 
10 år og derover............................................ 16 % 26 % 
Uoplyst .......................................................... 6 % 15 % 

 
Tabel 3.19 viser, at det er de ældre, der oftest har fået et fleksjob i projekt-
gruppen, mens det ikke er tilfældet i kontrolgruppen. Det viser sig også, at 
de, der har været længere tid i beskæftigelse, i højere grad har fået fleksjob, 
end de, der har været kortere tid i beskæftigelse, og det gælder i både pro-
jektgruppen og kontrolgruppen. 

3.3.9 Sygemelding 
I undersøgelsen er der 8 % af projektgruppen og 20 % af kontrolgruppen, 
der fortsat er sygemeldt. Deres situation er tilsyneladende ikke afklaret. 
 

 37



Tabel 3.20: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der er sygemeldt op-
delt efter alder, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesperiode 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder .......................................... 6 % 15 % 
46-55 år ......................................................... 12 % 24 % 
Mere end 55 år .............................................. 4 % 17 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper.......................... 12 % 29 % 
Social- og sundhedsassistent........................ 4 % 15 % 
Andet ............................................................. 8 % (17 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................. 9 % 11 % 
10 år og derover ............................................ 6 % 26 % 
Uoplyst........................................................... 10 % 22 % 

 
Tabel 3.20 viser primært, at der er langt flere fra kontrolgruppen, der er sy-
gemeldt end i projektgruppen. Desuden viser den, at en større del af social- 
og sundhedshjælperne er sygemeldt sammenlignet med social- og sund-
hedsassistenterne. Den midterste aldersgruppe er oftere sygemeldt end de 
yngre og de ældre. 

3.3.10 Førtidspension 
Førtidspension betragtes som den dårligste situation i projektet. I denne si-
tuation har medlemmerne mistet kontakten helt til arbejdsmarkedet. Kun 3 
% af projektgruppen modtog førtidspension, mens det er tilfældet for 17 % 
af kontrolgruppen. 
 
Tabel 3.21: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der modtager førtids-
pension opdelt efter erhvervsuddannelse og nuværende beskæftigelse 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Alder:   
45 år og derunder ......................................... 2 % 4 % 
46-55 år ........................................................ 2 % 20 % 
Mere end 55 år ............................................. 5 % 23 % 
Erhvervsuddannelse:   
Social- og sundhedshjælper......................... 1 % 14 % 
Social- og sundhedsassistent....................... 3 % 15 % 
Andet ............................................................ 4 % (17 %) 
Antal år i nuværende beskæftigelse:   
1-9 år ............................................................ 4 % 15 % 
10 år og derover ........................................... 4 % 13 % 
Uoplyst.......................................................... 0 % 19 % 
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Tabel 3.21 viser meget klart, at der er langt flere fra kontrolgruppen, der 
modtager førtidspension end i projektgruppen. Det gælder for alle alders-
grupper, uddannelsestyper og beskæftigelseslængde. 

3.3.11 Sammenfattende 
I det foregående har vi set på succesvariablen i forhold til de forskellige 
baggrundsvariable. Overordnet set er der ikke de store forskelle mellem de 
enkelte baggrundsvariable. Det samme gælder, når vi ser på førtidspension. 
Her ses heller ikke den store forskel mellem de forskellige baggrundsvari-
able. 
 
Hvis vi ser nærmere på de enkelte situationer, ses til gengæld en række inte-
ressante forskelle. Det er især social- og sundhedsassistenterne, man har 
været i stand til at fastholde i samme arbejde på samme arbejdsplads, mens 
det modsatte gør sig gældende for især social- og sundhedshjælperne. Sam-
tidig ses en tendens til, at personer med en længere ansættelsestid har nem-
mere ved at fastholde samme arbejdsplads og samme arbejde.  
 
 
3.4 Hvornår kom socialsektionen ind i sagen? 
Et særligt aspekt af indsatsen består i, hvornår socialsektionen bliver ind-
draget i sagen. Her er antagelsen, at jo tidligere socialsektionen bliver ind-
draget i sagen, des større er muligheden for succes. Resultaterne ses i føl-
gende tabel. 
 
Tabel 3.22: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har opnået et 
succesfuldt resultat opdelt efter, hvornår socialsektionen kom ind i sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg .................................................... 82 % 68 % 
Syg, men ikke opsagt.............................. 75 % 55 % 
Syg og opsagt ......................................... 70 % 23 % 

 
Tabel 3.22 viser, at jo tidligere socialsektionen kommer ind i sagen, des 
bedre går det. Det er især tilfældet med kontrolgruppen, mens det tilsynela-
dende ikke spiller nogen nævneværdig rolle i projektgruppen. Dette kan 
man tolke i retning af, at man har arbejdet meget fleksibelt med projekt-
gruppen således, at man har fundet gode løsninger i forskellige situationer, 
også når de først kommer sent ind i sagen. 

3.4.1 Samme arbejdsopgaver på samme arbejdsplads 
Den højeste grad af succes i projektet er, som tidligere nævnt, at bevare de 
samme arbejdsopgaver på den samme arbejdsplads. 
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Tabel 3.23: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har bevaret sam-
me arbejdsopgaver på samme arbejdsplads opdelt efter, hvornår socialsektionen 
kom ind i sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg .................................................... 51 % 55 % 
Syg, men ikke opsagt .............................. 34 % 23 % 
Syg og opsagt.......................................... 0 % 0 % 

 
Tabel 3.23 viser, at det er meget afgørende, at socialsektionen kommer tid-
ligt ind i sagen, hvis man skal bevare sit arbejde. Det er tilfældet både for 
projektgruppen og kontrolgruppen. Til gengæld er der ikke nogen nævne-
værdig forskel på projektgruppen og kontrolgruppen. 

3.4.2 Nye arbejdsopgaver på samme arbejdsplads 
Den højeste grad af succes i projektet er, som tidligere nævnt, at bevare de 
samme arbejdsopgaver på den samme arbejdsplads. 
 
Tabel 3.24: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået nye ar-
bejdsopgaver, men på samme arbejdsplads opdelt efter hvornår socialsektionen 
kom ind i sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg ......................................................... 19 % 0 % 
Syg, men ikke opsagt ................................... 2 % 10 % 
Syg og opsagt............................................... 0 % 0 % 

 
Tabel 3.24 viser, at en stor del af projektgruppen har fået nye opgaver på 
arbejdspladsen, når socialsektionen kommer tidligt ind i sagen. Det er stort 
set ikke tilfældet for nogen i kontrolgruppen. 

3.4.3 Nye opgaver på en ny arbejdsplads 
Muligheden for at komme på en ny arbejdsplads er også vigtig. 
 
Tabel 3.25: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået nye ar-
bejdsopgaver på en ny arbejdsplads opdelt efter hvornår socialsektionen kom ind i 
sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg ......................................................... 7 % 0 % 
Syg, men ikke opsagt ................................... 6 % 5 % 
Syg og opsagt............................................... 15 % 0 % 

 
Tabel 3.25 viser, at en ny arbejdsplads først rigtig er en mulighed længere 
henne i forløbet, når det gælder projektgruppen. 15 % af de syge og opsagte 
i projektgruppen er således kommet på en ny arbejdsplads, mens det stort 
set ikke er sket i kontrolgruppen. 

3.4.4 Revalidering 
Revalidering er en ofte brugt foranstaltning og afhænger meget af tidspunk-
tet for indsatsen. 
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Tabel 3.26: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået nye ar-
bejdsopgaver på en ny arbejdsplads opdelt efter hvornår socialsektionen kom ind i 
sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg ......................................................... 4 % 5 % 
Syg, men ikke opsagt................................... 25 % 15 % 
Syg og opsagt .............................................. 33 % 13 % 

 
Tabel 3.26 viser, at revalidering især er en mulighed, når personerne er ble-
vet syge og opsagt. Det viser sig også, at flere i projektgruppen er kommet 
på revalidering end i kontrolgruppen. 

3.4.5 Førtidspension 
Førtidspension er den eneste situation, som betragtes som en fiasko for pro-
jektet. 
 
Tabel 3.27: Procentdel af projektgruppen og kontrolgruppen, der har fået nye ar-
bejdsopgaver på en ny arbejdsplads opdelt efter hvornår socialsektionen kom ind i 
sagen 
 Projektgruppe Kontrolgruppe 
Før syg .......................................................... 2 % 9 % 
Syg, men ikke opsagt.................................... 4 % 13 % 
Syg og opsagt ............................................... 4 % 26 % 

 
Tabel 3.27 viser, at procentdelen, der ender på førtidspension, er større jo 
længere henne i forløbet, socialsektionen kommer ind i sagen. Det er dog 
primært tilfældet i kontrolgruppen. Når det gælder projektgruppen, er der 
kun ganske få, der er kommet på førtidspension. 

3.4.6 Samlet set 
Analyserne har helt klart vist, at det har en vis betydning, hvornår social-
sektionen kommer ind i sagen. Det er især tilfældet med kontrolgruppen, 
mens det tilsyneladende ikke spiller nogen nævneværdig rolle i projektgrup-
pen.  
 
Projektet har tilsyneladende været i stand til at finde løsninger også i mange 
af de tilfælde, hvor det først kommer senere ind i sagen. I disse tilfælde har 
man været i stand til at finde nye arbejdspladser eller få startet revalidering, 
som på længere sigt måske kan bringe personerne tilbage på arbejdsmarke-
det. 
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Bilag 1 

Projekt “HOLD FAST i dit arbejde” 
 
PenSam gennemførte i perioden 2004-2007 projekt “HOLD FAST i dit ar-
bejde” i tæt samarbejde med FOA-afdelingerne i Svendborg, Ringsted, Fre-
dericia, Horsens og København (Social- og sundhedsafdelingen i Køben-
havn samt FOA-afd. 1 og KLS). 
 
Formålet var at underbygge hypotesen om, at en tidlig og målrettet indsats 
kan fastholde flere af PenSams medlemmer på arbejdsmarkedet, så der bli-
ver færre, som tildeles invalidepension. 
 
Personkredsen omfatter ca. 8.450 ansatte på udvalgte arbejdspladser høren-
de under de nævnte afdelinger af FOA. Der er sendt et personligt brev og en 
brochure til 7.446 medlemmer, hvor projektets muligheder er beskrevet. 
Hertil kommer ca. 1.000 medlemmer, hvor oplysning om projektet er sket 
via tillidsvalgte og ledere. Inden brevet og brochuren blev sendt ud, har der 
sammen med FOA-afdelingen i de enkelte områder været afholdt informa-
tionsmøder for tillidsrepræsentanter, ledere og i nogle tilfælde repræsentan-
ter fra den kommunale forvaltning.  
 
Projektet har været faseopdelt således, at starten i de enkelte områder er 
sket forskudt. Det har vist sig at skabe en god udjævning af ressourcetræk-
ket, og indhøstede erfaringer har senere kunnet anvendes i de efterfølgende 
indsatsområder. Projektet retter sig mod medlemmer, som på grund af hel-
bredsmæssige problemer risikerer udstødning fra arbejdsmarkedet. Med-
lemmet kan være opsagt, men må ikke have lønophør. Medlemmer, som 
visiteres inden for det første år efter projektstart, er omfattet af projektet. 
Efter visitationen indledes interventionen, og det enkelte medlem er som 
minimum fulgt op 3, 6 og 12 måneder efter visitationen. 
 
Kontakten til projektet er sket efter, at medlemmet selv har henvendt sig på 
baggrund af brochuren, eller via FOA-afdeling, tillidsrepræsentant, leder el-
ler andre. 
 
Der har været kontakt med 248 medlemmer. 
 
Projektets metode omfatter en tovholderfunktion, som skal medvirke til at 
bevare en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en tidlig og mål-
rettet indsats, som er konkret i forhold til hvert enkelt medlem. Derudover 
har der været mulighed for at betale udgifter til behandling, som er væsent-
lig for tilknytningen til arbejdsmarkedet.  
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Tovholderfunktionen 
Udgangspunktet for tovholderfunktionen har været en intensiv kontakt med 
medlemmet gennem hele forløbet og samarbejde med de enkelte FOA-af-
delinger og andre samarbejdspartnere, fx tillidsrepræsentanten. 
 
Kontakten er foregået enten telefonisk eller ved besøg hos medlemmet, mø-
de på arbejdsplads, revalideringsinstitution eller sagsbehandleren i kommu-
nen. 
 
Efter visitation til projektet er der sammen med medlemmet foretaget en de-
taljeret afdækning og beskrivelse af problemstillingen, hvor der specielt er 
fokuseret på medlemmets ressourcer og muligheden for at bevare tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. Der er herefter foretaget en socialfaglig vurde-
ring af relevante hjælpemuligheder og lagt en handleplan for, hvilken ind-
sats der skal føre til målet. 
 
I nogle tilfælde er medlemmet selv gået videre med planen, mens der som 
et led i tovholderfunktionen blev fulgt op på, at det aftalte blev gennemført 
samt støttet og motiveret medlemmet, hvis der har vist sig behov for det. 
Hvor det har vist sig hensigtsmæssigt, har socialsektionen formidlet kontak-
ten til relevante instanser og deltaget i møder. 
 
Der har under hele forløbet været hyppig kontakt med medlemmet for til 
stadighed at støtte op om, at de aftalte initiativer er blevet iværksat, og at de 
har haft den ønskede effekt. 
 
Den tætte kontakt har medvirket til at hjælpe medlemmet med at fastholde 
overblik over situationen og indsigt i de forskellige muligheder, så der hur-
tigt kunne drøftes andre løsninger, hvis det har været nødvendigt at skifte 
spor. 
 
Behandlingsudgifter 
Muligheden for at betale udgifter til behandling, som blev vurderet som 
væsentlige for tilknytningen til arbejdsmarkedet, har ofte været ydet som et 
supplement til tovholderfunktionen. I sager, hvor indsatsen primært har væ-
ret at yde støtte til behandling, har der også været tæt kontakt med med-
lemmet for at følge op på, at behandlingen har hjulpet eller om der senere 
har vist sig behov for anden støtte. Da behandlingsudgiften har været en del 
af den samlede indsats, er det ikke umiddelbart muligt at vurdere, om det er 
behandlingen alene eller kombinationen, som har hjulpet. 
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155 medlemmer har fået støtte til behandling, hvilket fordeler sig således: 
20,5 % ...................................... Psykologbehandling, psykoterapi,  
19 % ......................................... Akupunktur, massage, styrketræning, zoneterapi 
11 % ......................................... Rygtræning 
45 % ......................................... Fysioterapi, kiropraktor 
1,5 % ........................................ Stresshåndtering 
1 % ........................................... Hjælp til kondicykel 
2 % ........................................... Støtte til vægtreduktion 

 
Eksempler på indsatsen er beskrevet nedenfor: 
 
Eksempel 1 
Medlemmet henvender sig til socialsektionen efter at have modtaget HOLD 
FAST- brochuren. 
 
Medlemmet har i mange år arbejdet på plejehjem. Sideløbende har med-
lemmet efteruddannet sig med relevante kurser i FOA og på arbejdspladsen. 
Medlemmets alder gør det forventeligt, at der fortsat er mange aktive år på 
arbejdsmarkedet. 
 
Medlemmet kan på grund af helbredsmæssige problemer ikke mere klare 
det fysisk belastende arbejde i ældreplejen. På tidspunktet for visitation til 
projektet har medlemmet været sygemeldt i ca. et år. Medlemmet er opsagt 
fra sit arbejde, men modtager fortsat løn i opsigelsesperioden. De helbreds-
mæssige problemer er med hjælp fra FOA anmeldt som en arbejdsbetinget 
lidelse. Det aftales med FOA-afdelingen, at socialsektionen hjælper med-
lemmet med det videre forløb i kommunen. 
 
Medlemmet har betydelige funktionsindskrænkninger og mange smerter og 
har svært ved at se, hvilket arbejde der fremover er realistisk.  
 
Smertetilstanden er forsøgt behandlet med operation og fysioterapi uden va-
rig effekt. Medlemmet er anbefalet genoptræning på træningscenter. Uden 
bedring er det svært at se, hvordan medlemmet kan vende tilbage til ar-
bejdsmarkedet i en normal ansættelse. 
 
Medlemmet, som hidtil kun har haft få kontakter til kommunen, er meget 
opsat på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men mangler viden og over-
blik over mulighederne. På trods af de helbredsmæssige begrænsninger for-
venter medlemmet selv at kunne klare et arbejde igen på normale vilkår, 
blot er der brug for hjælp og støtte fra kommunen, herunder hjælp til afkla-
ring af jobmuligheder. 
 
På et hjemmebesøg vurderes det, at medlemmet har mange ressourcer, som 
kan udnyttes i et andet arbejde. Det vurderes realistisk, at medlemmet via 
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revalidering kan vende tilbage til arbejdsmarkedet som udgangspunkt i en 
normal ansættelse og gerne inden for et jobområde, hvor den faglige viden 
fra ældreområdet kan anvendes. 
 
Der gives på hjemmebesøget en grundig orientering om de forskellige hjæl-
pemuligheder i lovgivningen. Sammen med medlemmet laves en handle-
plan, hvori der indgår undersøgelse af relevante uddannelsesmuligheder og 
aftale om medvirken i en samtale med sagsbehandleren for en konkret an-
søgning om revalidering. Socialsektionen bliver i første omgang tovholder 
for medlemmet, der selv kontakter relevante uddannelsessteder og sagsbe-
handleren for aftale om en samtale. Medlemmet rådgives i denne fase lø-
bende af socialsektionen. 
 
Medlemmet er meget motiveret for træning, men har ikke økonomisk mu-
lighed for selv at betale. For hurtigst muligt at hjælpe medlemmet tilbage til 
arbejdsmarkedet bevilliges træning på træningscenter. Træningen påbegyn-
des sideløbende med afklaring af uddannelses- og hjælpemuligheder. 
 
Inden der lægges en endelig plan for revalidering ønsker kommunen ar-
bejdsprøvning. Derefter godkendes medlemmet som revalidend, hvor den af 
medlemmet tidligere lagte plan godkendes. 
 
I hele forløbet har der været tæt kontakt mellem medlemmet og socialsekti-
onen, hvor medlemmet, ud fra en samlet viden om sin situation og hjælpe-
muligheder i det offentlige, er støttet i at lægge en plan for uddannelse ud 
fra jobønsker og skånehensyn. Endvidere er medlemmet støttet i at gennem-
føre arbejdsprøvning og i at søge revalidering, hvor faglig viden og ønsker 
til jobbet kombineres i en ny uddannelse. Socialsektionen har også deltaget 
i flere møder med sagsbehandleren og haft telefonisk kontakt til kommunen 
for at fremme sagen. 
 
Medlemmet er efterfølgende startet på uddannelse og forventer at kunne 
vende tilbage til arbejdsmarkedet i en ordinær ansættelse.  
 
I uddannelsesforløbet er medlemmet oplyst om hjælpemuligheder på ud-
dannelsesstedet og rådgivet om muligheder for fx indretning af arbejdsplad-
sen, så medlemmet er bedst muligt rustet til sit nye job. 
 
Medlemmet har selv været meget motiveret for at komme tilbage til ar-
bejdsmarkedet og har haft gode ressourcer til selv at opsøge oplysninger ef-
ter rådgivning fra socialsektionen. Medlemmet har i forløbet flere gange op-
lyst, at uden den vedvarende kontakt og støtte fra socialsektionen, herunder 
hjælp til genoptræning, ville der formentlig ikke have været psykisk styrke 
til at gennemføre sagsforløbet i kommunen på grund af skiftende sagsbe-
handlere og manglende oplysninger om hjælpemuligheder. 
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Eksempel 2 
Henvendelse fra tillidsrepræsentant, som via informationsmøde i FOA er 
blevet orienteret om projektet. 
 
Medlemmet har mange sygemeldinger på grund af helbredsmæssige pro-
blemer, og situationen er tiltagende forværret.  
 
Ledelsen på arbejdspladsen har givet udtryk for, at der efterhånden skal ta-
ges så mange skånehensyn i det daglige arbejde, at det er tvivlsomt, om an-
sættelsen kan fortsætte og slet ikke på ordinære vilkår.  
 
Der aftales hjemmebesøg med henblik på en detaljeret afdækning og be-
skrivelse af problemstillingen således, at der hurtigt kan dannes et overblik 
over eventuelle hjælpemuligheder for at undgå, at medlemmet udstødes fra 
arbejdsmarkedet. 
 
Under og efter hjemmebesøget foretages en socialfaglig vurdering på bag-
grund af medlemmets ressourcer og barrierer, og der foretages samtidig en 
vurdering af relevante hjælpeforanstaltninger. I samarbejde med medlem-
met fastlægges en plan for det videre forløb. 
 
Medlemmet anses for truet arbejdsmæssigt, og der er stor risiko for, at sa-
gen kan ende med en førtidspension, hvis der ikke hurtigt sættes ind med en 
intensiv indsats med henblik på arbejdsfastholdelse. 
 
På baggrund af en konkret socialfaglig vurdering skønnes det, at en anden 
erhvervsmæssig placering, herunder revalidering, ikke vil være en hensigts-
mæssig løsning. En omplacering til anden arbejdsplads eller anden beskæf-
tigelse vurderes at forværre medlemmets tilstand, og der vil i så fald være 
en meget stor risiko for en permanent udstødning fra arbejdsmarkedet. 
 
Det videre forløb er, at der tages initiativ til afholdelse af forskellige møder 
med arbejdsplads og sagsbehandler i kommunen, og at der sættes ind med 
de administrative procedurer så hurtigt som muligt, men at der også iværk-
sættes behandlingstiltag via speciallæge, indhentelse af lægelige akter, ud-
færdigelse af ressourceprofil m.v.  
 
Desuden kobles tillidsrepræsentant og faglig konsulent fra FOA på sagen 
efter behov.  
 
Der arbejdes i første omgang på en fastholdelse efter de sociale kapitler i 
overenskomsten, men dette viser sig at være umuligt og også urealistisk i 
forhold til medlemmets arbejdsmæssige formåen, helbredsmæssige gener 
og manglende ressourcer.  
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Vurderingen af, at det findes urealistisk med en anden erhvervsmæssig pla-
cering kontra reglerne om fleksjob, hvor alle revalideringsmæssige mulig-
heder skal være udtømte, giver i forløbet problemer, men der opnås en sam-
let enighed om, at netop et fleksjob på nuværende arbejdsplads vil være den 
eneste mulighed i denne sag – ellers vil alternativet være førtidspension. 
 
Der er her tale om en ressourcekrævende sag, hvor der dels skal ageres i 
forhold til møder med sagsbehandler og arbejdsplads, iværksættes relevant 
afprøvning og samtidig fastholde tryghed og motivation hos medlemmet. 
 
Der er i forløbet afholdt flere hjemmebesøg og en del møder, herunder en 
række forhandlinger med arbejdsgiver. 
 
Resultatet af interventionen er, at medlemmet fastholdes i et fleksjob på nu-
værende arbejdsplads, og de nærmere aftaler om løn- og ansættelsesvilkår 
foregår via forhandling med deltagelse af FOA. 
 
En tovholder, som har mulighed for at fastholde motivationen hos med-
lemmet, tager initiativ og samtidig har et grundigt kendskab til lovgivning, 
praksis, administrative procedurer samt psykologisk indsigt vurderes at væ-
re af afgørende betydning for, at fastholdelse i den aktuelle sag er lykkedes. 
 
Eksempel 3 
Medlemmet, som havde været sygemeldt igennem nogle måneder, kontak-
tede socialsektionen for at få råd og vejledning. Medlemmet var henvist af 
en kollega, der også havde været i kontakt med sektionen. Medlemmet var 
på det tidspunkt netop blevet opsagt fra sit arbejde, men kunne komme til-
bage til arbejdspladsen, hvis medlemmet blev rask i opsigelsesperioden (6 
måneder). Der blev aftalt hjemmebesøg med henblik på råd og vejledning. 
 
Medlemmet havde svære helbredsmæssige problemer, men samtidig et stort 
ønske om at vende tilbage til arbejdet som social- og sundhedshjælper, hvil-
ket ikke kunne lade sig gøre uden behandling. 
 
Ved samtalen blev hjælpemulighederne og den fremtidige indsats afdækket. 
Der var stor sandsynlighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvis et 
behandlingsforløb kunne afhjælpe de helbredsmæssige problemer. Mulig-
heden for økonomisk hjælp til betaling af behandlingsudgifter blev drøftet 
og det blev aftalt, at det var denne løsning, der skulle forsøges at arbejde 
videre med. 
 
Projektet bevilgede et behandlingsforløb, som hjalp medlemmet. De hel-
bredsmæssige problemer blev stort set afhjulpet af behandlingen, og med-
lemmet kunne genoptage sit arbejde inden for opsigelsesperioden.  
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Der blev fulgt op undervejs for at følge effekten af behandlingen. Der var 
ikke behov for yderligere tiltag. Da sagen blev afsluttet, var medlemmet 
fortsat i arbejde. Medlemmet havde ændret sin livsstil, så den positive ud-
vikling blev fastholdt. Der er ingen tvivl om, at hvis medlemmet ikke havde 
fået hjælp til behandling, havde der været en stor risiko for permanent ud-
stødelse fra arbejdsmarkedet. 
 
Eksempel 4 
Medlemmet kontaktede socialsektionen som følge af modtagelse af HOLD 
FAST-brochuren. På det tidspunkt havde medlemmet været sygemeldt i ca. 
1 måned. Der blev aftalt hjemmebesøg med henblik på råd og vejledning. 
 
Medlemmet magtede ikke længere at passe sit arbejde. Medlemmet var i 
tvivl, om det var muligt at vende tilbage til hidtidigt arbejde, men ville me-
get gerne blive i stand til at klare et arbejde inden for sit fag. På det tids-
punkt kunne medlemmet dog ikke overskue, hvordan dette kunne blive mu-
ligt. 
 
Hjælpemulighederne og den fremtidige indsats blev afdækket sammen med 
medlemmet ud fra den aktuelle situation. Der blev i løbet af samtalen drøf-
tet mulighed for behandling. Det blev aftalt, at medlemmet skulle kontakte 
en behandler for at drøfte, om det var relevant, og hvor mange behandlin-
ger, der ville blive brug for. Samtidig aftalte vi, at socialsektionen skulle 
kontakte arbejdspladsen med henblik på aftale om en rundbordssamtale 
med deltagelse af lederen, tillidsrepræsentanten, personalekonsulenten, 
medlemmet og kontaktpersonen fra socialsektionen. Formålet var at drøfte, 
hvordan det kunne forhindres, at medlemmet efter en raskmelding igen ville 
blive belastet. 
 
Projektet havde inden rundbordssamtalen bevilget udgiften til behandling. 
Det blev på rundbordssamtalen aftalt, at arbejdspladsen ville forsøge at fin-
de andre arbejdsområder, som medlemmet bedre kunne klare. Der blev af-
talt et nyt møde ca. 1 måned efter. 
 
Behandlingerne fortsatte. Det blev i forløbet klart, at medlemmet ikke læn-
gere kunne klare arbejdet på samme arbejdsplads, men godt et arbejde in-
den for samme fag. Dette orienterede medlemmet sin arbejdsplads om ved 
den næste rundbordssamtale, hvorefter det blev varslet, at medlemmet ville 
blive opsagt. 
 
Efter aftale med medlemmets kommune blev der efterfølgende etableret en 
kortere arbejdsprøvning, som dokumenterede, at medlemmet var blevet i 
stand til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet igen. Efter en kort periode 
som arbejdsledig, fik medlemmet tilbudt et nyt arbejde, som medlemmet 
stadig har. 
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Der blev løbende fulgt op i sagen med henblik på, om der skulle drøftes nye 
tiltag, men dette var ikke nødvendigt. Medlemmet gav udtryk for, at det var 
behandlingen, der sammen med kontakten med tovholderen, havde været 
afgørende for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
Eksempel 5 
Medlemmet kontaktede projektet på baggrund af den udsendte HOLD 
FAST-brochure. Medlemmet var på visitationstidspunktet ikke sygemeldt 
og heller ikke opsagt. Medlemmet, som gav udtryk for, at projektets mulig-
heder netop beskrev den aktuelle problemstilling, havde gennem de sidste 
2-3 år følt sig tiltagende nedslidt, og det blev sværere at få hverdagen til at 
hænge sammen. 
 
Medlemmet har gennem flere år haft helbredsmæssige problemer i bevæge-
apparatet. Gav ved visitationen udtryk for afmagt og var opgivende i for-
hold til at blive på arbejdsmarkedet. Egen læge havde nævnt førtidspension, 
og medlemmet kunne efterhånden heller ikke selv se andre muligheder. 
 
Der blev under det første hjemmebesøg givet en grundig orientering om de 
forskellige hjælpemuligheder i lovgivningen ud fra medlemmets situation. 
Der blev samtidig lagt en handleplan for den videre indsats, som ud over 
tovholderfunktionen indbefattede møder på arbejdspladsen med henblik på 
drøftelse af mulighederne for fastholdelse.  
 
Der blev afholdt møde på arbejdspladsen, hvor både leder, tillidsrepræsen-
tant og repræsentant fra kommunen deltog. Arbejdspladsen var indstillet på 
at fastholde medlemmet under en eller anden form, eventuelt i et fleksjob 
eller i samme job med andre arbejdsfunktioner. På mødet gav tovholderen 
forhåndstilsagn om betaling af behandlingsudgift.  
 
Medlemmet startede på rygtræning, som blandt andet omfattede fysiske 
øvelser, instruktion i kropsholdning, arbejdsstillinger, afspænding og af-
slappende øvelser. Medlemmet blev i forbindelse med behandlingsforløbet 
sygemeldt i en periode.  
 
På visitationstidspunktet var medlemmet truet i forhold til arbejdsmarkedet 
på grund af svigtende helbred. Projektets indsats i den konkrete sag, med 
deltagelse i hjemmebesøg, møder på arbejdspladsen og økonomisk hjælp til 
betaling af behandlingsudgifter, førte til, at medlemmet blev motiveret til 
selv at gøre en indsats og derigennem blev i stand til at raskmelde sig og 
vende tilbage til sit tidligere arbejde.  
 
Medlemmet har flere gange givet udtryk for, at indsatsen fra HOLD FAST-
projektet har været den direkte årsag til, at det blev muligt at vende tilbage 
til sit arbejde efter sygemeldingen. 
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HOLD FAST i dit arbejde - Evalueringsskema 

 

Status ved visitation 

Skolegang 

7.-10. klasse / realeksamen  

Studentereksamen / HF eller lign.  

Andet (skriv hvad)  

Erhvervsuddannelser 

1.  År:  

2.  År:  

3.  År:  

Nuværende beskæftigelse 

  Antal år:  

Antal år i nuværende fag 

  Antal år:  

Tidligere beskæftigelse i andet fag (mere end 1 år) 

1.  Antal år:  

2.  Antal år:  

3.  Antal år:  

4.  Antal år:  

5.  Antal år:  

Medlemmets egen opfattelse af problemet (hvorfor han/hun er truet i.f.t. arbejdsmarkedet) 

  

Helbredsmæssige problemer 

1a. Nakke / skuldre / arme    

1b. Ryg        Bevægeapparat 

1c. Hofte / knæ    

2. Kræft  

3. Psykisk  

4. Syndromer  

5. Anden  

6. Ingen  

Hvornår begyndte symptomerne 

1. Indenfor de sidste 2 år  

2. Mellem 2-5 år siden  

3. Mere end 5 år siden  
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Sygdomsmønster 

Hyppighed - fraværsperioder   Varighed - det mest kendetegnende ved sygeperioderne 

1. Under 5 i de seneste 2 år   1. Under 2 uger  

2. Mellem 5-10 i de seneste 2 år   2. Mellem 2-8 uger  

3. Mere end 15 i de seneste 2 år   3. Over 8 uger  

Tidligere opsagt pga. sygdom 

Ja  

Nej  

Ændringer i arbejdsopgaver / omstrukturering indenfor de seneste 2 år 

Ja  

Nej  

Sygemeldt helt / delvist (dato / perioder) 

1. Fra 

2. Fra 

3. Fra 

4. Fra 

Årsag til aktuel sygemelding 

  

Hvornår kom Socialsektionen ind i sagen 

1. Før syg  

2. Syg - ikke opsagt  

3. Syg - opsagt  

4. Fleksjob  

5. Andet  
 
Iværksat før visitation 

Personplan - personlig indsats (ikke obl. lægebehandling) 

1. Træning  Hvilken:                                                               Dato: 

2. Behandling  Hvilken:                                                               Dato: 

3. Ny seng etc.  Hvilken:                                                               Dato: 

4. Andet Hvilken:                                                                        Dato: 
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Virksomhedsniveau 

1. Ændring af arbejdsopgaver  Hvilke:                                            Dato: 

2. Ændring af arbejdsomr./-plads  Hvilke:                                            Dato: 

3. Ændring af arbejdstid  Hvad:                                              Dato: 

4. Andet Hvad:                                                       Dato: 

Samfundsmæssigt 

1. § 28 erklæring  Dato: 

2. Personlig assistance  Dato: 

3. Delvis sygemedling  Dato: 

4. Arbejdsprøvning  Dato: 

5. Revalidering  Dato:                                         Plan: 

6. Fleksjob etc.  Dato:                                         Timer: 

Rådgivers opfattelse af, hvad der kunne have været iværksat tidligere 

  

 
Forslag til intervention 

Medlemmets opfattelse af, hvad der kan forbedre situationen 

  

Rådgivers opfattelse af, hvad der kan forbedre situationen 

  

 
Beskrivelse af interventionen 

Personplan - personlig indsats (ikke obl. lægebehandling) 

1. Træning  Hvilken:                                                           Start: 

2. Behandling  Hvilken:                                                           Start: 

3. Ny seng etc.  Hvilken:                                                           Start: 

4. Andet Hvad:                                                                        Start: 

Virksomhedsniveau 

1. Ændring af arbejdsopgaver  Hvilke:                                                  Start: 

2. Ændring af arbejdsomr./-plads  Hvad:                                                    Start: 

3. Ændring af arbejdstid  Hvad:                                                    Start: 
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4. Andet Hvad:                                                             Start: 

Samfundsmæssigt 

1. § 28 erklæring  Dato: 

2. Personlig assistance  Dato: 

3. Delvis sygemedling  Dato: 

4. Arbejdsprøvning  Dato: 

5. Revalidering  Dato:                                         Plan: 

6. Fleksjob etc.  Dato:                                         Timer: 

Betaling af behandlingsudgifter 

1. Behandling: Omfang: 

2. Behandling: Omfang: 

Antal kontakter 

1. Telefon til medlem                          gange 

2. Telefon til andre                          gange 

3. Hjemmebesøg / møder                          gange 

Er interventionen afsluttet? 

Ja   

Nej  Hvis nej, udfyldes resten af skemaet ikke 
 
Status 

Status - ved interventionens afslutning 

1. § 28 aftale Dato(er): 

2. Samme arbejde / samme arbejdsplads Dato(er): 

3. Nye opgaver / samme arbejdsplads Dato(er): 

4. Samme opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

5. Nye opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

6. Personlig assistance Dato(er): 

7. A-kasse Dato(er): 

8. Omskoling Dato(er): 

9. Støttet beskæftigelse (fleksjob) Dato(er): 

10. Sygemeldt Dato(er): 

11. Førtidspension Dato: 
 
Status - Første opfølgning / 3 mdr. efter interventionens afslutning 

1. § 28 aftale Dato(er): 

2. Samme arbejde / samme arbejdsplads Dato(er): 
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3. Nye opgaver / samme arbejdsplads Dato(er): 

4. Samme opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

5. Nye opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

6. Personlig assistance Dato(er): 

7. A-kasse Dato(er): 

8. Omskoling Dato(er): 

9. Støttet beskæftigelse (fleksjob) Dato(er): 

10. Sygemeldt Dato(er): 

11. Førtidspension Dato: 

Status - Anden opfølgning / 6 mdr. efter interventionens afslutning 

1. § 28 aftale Dato(er): 

2. Samme arbejde / samme arbejdsplads Dato(er): 

3. Nye opgaver / samme arbejdsplads Dato(er): 

4. Samme opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

5. Nye opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

6. Personlig assistance Dato(er): 

7. A-kasse Dato(er): 

8. Omskoling Dato(er): 

9. Støttet beskæftigelse (fleksjob) Dato(er): 

10. Sygemeldt Dato(er): 

11. Førtidspension Dato: 

Status - Tredje opfølgning / 12 mdr. efter interventionens afslutning 

1. § 28 aftale Dato(er): 

2. Samme arbejde / samme arbejdsplads Dato(er): 

3. Nye opgaver / samme arbejdsplads Dato(er): 

4. Samme opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

5. Nye opgaver / ny arbejdsplads Dato(er): 

6. Personlig assistance Dato(er): 

7. A-kasse Dato(er): 

8. Omskoling Dato(er): 

9. Støttet beskæftigelse (fleksjob) Dato(er): 

10. Sygemeldt Dato(er): 

11. Førtidspension Dato: 
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Interventionens effekt 

Forhold, der har medvirket til resultatet 

 

Forhold, der har modvirket resultatet (fx mgl. initiativ fra sagsbehandler / muligh. på arbejdsplads 
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