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Kvalitetssikring 
 

 
 

Måling 1: Opstart på Integro 
 
Baggrund: 
 
Cpr. nummer: __________ 
 
Køn:   Kvinde _____  Mand_____ 
 
Er du:  Gift___  Samlevende___  Enlig___ 
 
Hvor mange børn har du: ___ 
 
Hvor længe har du været ledig inden for de sidste 5 år?  ___ 
 
Har du en uddannelse?  Ja___  Nej___ 
 
 
Efter visitationssamtalen: 
 
Har du været til en individuel-/visitationssamtale? ja___  Nej___ 
 
Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?    ja___ Nej__ 
 
Havde du tillid til instruktøren? ja___ Nej___ 
 
Følte du dig mødt under samtalen? ja___ Nej___ 
 

Jobparathed - Ser du dig selv på arbejdsmarkedet i fremtiden? 
Du kan ikke se dig selv på arbejdsmarkedet 1        
Dine personlige og/eller sociale barrierer skal afklares før du er jobparat 2  
Du ser dig selv i et job, der tilgodeser dine ønsker om arbejdstid og –opgaver 3  
Du ser dig selv i et job, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige 
fremtid 

4  

Du er klar til en hvilket som helst job her og nu 5       
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Er du afklaret i forhold til din økonomiske situati on?  
Du har ingen overblik over hvor mange penge du skylder 
- Du har ikke overblik over hvordan du kommer i gang med at afbetale på din 
gæld 

1  

Du har overblik over hvor meget du skylder, men mangler hjælp og vejledning i 
hvordan du kommer i gang med at afbetale 

2  

Du har overblik over hvor meget du skylder og er bevidst om hvad du kan gøre 
for at afbetale, men mangler stadig at få det sat i gang 

3  

Du har overblik hvad du skylder og er i gang med at afbetale 
- Du har kun delvise barrierer i forhold til din økonomi og fremtid på 

arbejdsmarkedet 

4  

Du har et klart overblik over din økonomiske situation og den er ikke en barrierer 
for dig 

5  

 
 Har du brug for vores hjælp? ja___ Nej___ 
 

Er din helbredssituation afklaret?  
Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter – der 
hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1  

Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter, men 
der hersker en vis dokumentation for dit helbred, men dokumentationen er ikke 
rettet mod bestemte jobfunktioner 

2  

Der er et begyndende billede af, hvad dine helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner du kan varetage med visse problemer.  
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal 
afklares i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til fuld afklaring 

3  

Din helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner du kan 
varetage 

4  

Din arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for dig, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter, hvilke funktioner du kan varetage og/eller hvilken 
behandling du har brug for 

5  
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Oplever du nogle begrænsninger i forhold til din ar bejdsevne? 
Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer som en uoverstigelig barriere 
i forhold til job 

- Du har ingen viden om sunde levevaner (eks. kost, rygning, motion) 
- Du magter ikke at arbejde med sine levevaner (eks. kost, rygning, 

motion) 

1  

Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer og ser disse som en 
vanskelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- du har højt fravær pga. sygdom 

2  

Du oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al 
arbejdsmarkedsdeltagelse 

- Du har opnået en bevidsthed om dine helbredsproblemer og 
konsekvenserne af disse på arbejdsmarkedet 

- Du har begrænset sit misbrug 
- Du er påbegyndt behandling/genoptræning 
- Du er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3  

Du har kun lille fokus på helbreds-/misbrugsproblemer 
- du har mindre fravær pga. sygdom 
- du oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- du er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- Du foreslår selv løsninger ift. Helbredsproblemer 
- Du kan varetage arbejde på støttende vilkår 

4  

Dit helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- Du kan varetage job på ordinære vilkår 
- Du har lavt fravær pga. sygdom 

5  

 
 

Sociale relationer - Er du social?   
Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk 1  
Du er åben for kontakt men har svært ved selv at skabe den 2  
Du har tillært dig teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale 
sammenhænge 

3  

Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk 4  
Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i 
arbejdssammenhænge 

5  
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Har du et godt selvværd?   
Du tror ikke at din nuværende situation kan forbedres i den nærmeste fremtid 1  
Du tror ikke på at der er en plads på arbejdsmarkedet for dig 2  
Du tror at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver, men tror 
ikke på at du kan komme i job eller kan gennemfører en uddannelse 

3  

Du er sikker på at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver og 
er sikker på at du kan gennemfører en evt. uddannelse 

4  

En arbejdsgiver vil være heldig at få dig som ansat 5  
  

Dyrker du motion – har du gode leve- og kostvaner?   
Du dyrker ikke motion og har usunde levevaner 

- Føler dig træt og uoplagt  
- Kan ikke se fordelen i at omlægge dine levevaner og/eller magter ikke at 

gøre noget for at ændre på disse 

1  

Du begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage positivt 
til din generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2  

Du er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på dine levevaner 
- Du oplever lidt mere energi/overskud 
- Du er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne 

ændre på disse  

3  

Du begynder at tage eget ansvar for omlægningen af levevaner/motion/træning 
- Du har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre 

afhængig af vejledning 
- Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4  

Du dyrker regelmæssig motion og/eller spiser sundere 
- Du oplever at træningen har givet større udholdenhed, bedre kondition, 

bedre koncentration, mere energi og større velvære 
- Du tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er 

integreret i din dagligdag 

5  

 

Indlærings-/omstillingsevne   
Du føler dig utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 1  
Du kan åbent give udtryk for din utryghed/utilpashed 2  
Du kan deltage i ikke-kendte aktiviteter (eks. praktik) 3  
Du er villig til åben dialog 4  
Du kaster dig gerne ud i noget nyt og viser det aktivt i handling 5  
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Praktikparathed 
Du kan ikke se dig selv i en praktik 1  
Dine personlige og/eller sociale barrierer skal først afklares, før du er 
praktikparat 

2  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og -
opgaver 

3  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige 
baggrund et sted hvor der er udsigt til job 

4  

Du vil gerne i praktik for at prøve noget nyt – evt. afprøve nye erhverv/brancher 5  
 

Motivation 
Du har ingen motivation 1  
Du har næsten ingen motivation, men er begyndt at handle 2  
Du er motiveret og handler efter din plan 3  
Du er motiveret og har næsten nået dine mål 4  
Du er fuldt motiveret og tager ejerskab for din situation 5  
 

Tillid 
Du er afvisende overfor instruktøren/kurset 

- Du udtrykker vrede, frustration og modvilje mod instruktøren/kurset 
- Du giver udtryk for ar du føler dig tvunget til at deltage 
- Udebliver uden at melde afbud 

1  

Du er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket  2  
Du begynder at tale om dine ønsker, håb og udfordringer 

- Du virker afslappet og tryg og føler dig hjemme på kursusstedet 
- Du viser følelser (glæde, sorger) 

3  

Du beder om hjælp og modtager hjælp 
- Du føler dig hørt og inddraget 
- Overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
- Du udtrykker dig positivt ift. Samarbejde 

4  

Du handler aktivt ift. Aftaler 
- Du går i dialog og stiller spørgsmål 
- Du tager selvstændigt initiativ 
- Du udtrykker glæde og tillid i samarbejdet  

5  
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Måling 2: Efter Jobsol og OFUS 
 
Cpr. nummer:  __________ 
 
Har du lavet en Jobsol? ja___ Nej___ 
 
Har du lavet en OFUS? ja___ Nej___ 
 
Fik du noget ud af undervisningen? Ja___ Nej___ 
 
Har du haft individuelle samtaler siden sidst? Ja___ Nej___ 
 
Ser du dig selv på arbejdsmarkedet  i fremtiden? ja___ Nej___ 
 

Jobparathed - Ser du dig selv på arbejdsmarkedet i fremtiden? 
Jeg kan ikke se mig selv på arbejdsmarkedet 1  
Mine personlige og/eller sociale barrierer skal afklares før jeg er jobparat 2  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og –opgaver 3  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine interesser og erhvervsmæssige 
fremtid 

4  

Jeg er klar til en hvilket som helst job her og nu 5  
 
 

Er du afklaret i forhold til din økonomiske situati on?  
Du har ingen overblik over hvor mange penge du skylder 
- Du har ikke overblik over hvordan du kommer i gang med at afbetale på din 
gæld 

1  

Du har overblik over hvor meget du skylder, men mangler hjælp og vejledning i 
hvordan du kommer i gang med at afbetale 

2  

Du har overblik over hvor meget du skylder og er bevidst om hvad du kan gøre 
for at afbetale, men mangler stadig at få det sat i gang 

3  

Du har overblik hvad du skylder og er i gang med at afbetale 
- Du har kun delvise barrierer i forhold til din økonomi og fremtid på 

arbejdsmarkedet 

4  

Du har et klart overblik over din økonomiske situation og den er ikke en barrierer 
for dig 

5  

 
 Har du brug for vores hjælp? ja___ Nej___ 
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Er din helbredssituation afklaret?  
Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter – der 
hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1  

Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter, men 
der hersker en vis dokumentation for dit helbred, men dokumentationen er ikke 
rettet mod bestemte jobfunktioner 

2  

Der er et begyndende billede af, hvad dine helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner du kan varetage med visse problemer.  
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal 
afklares i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til fuld afklaring 

3  

Din helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner du kan 
varetage 

4  

Din arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for dig, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter, hvilke funktioner du kan varetage og/eller hvilken 
behandling du har brug for 

5  

 

Oplever du nogle begrænsninger i forhold til din ar bejdsevne? 
Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer som en uoverstigelig barriere 
i forhold til job 

- Du har ingen viden om sunde levevaner (eks. kost, rygning, motion) 
- Du magter ikke at arbejde med sine levevaner (eks. kost, rygning, 

motion) 

1  

Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer og ser disse som en 
vanskelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- du har højt fravær pga. sygdom 

2  

Du oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al 
arbejdsmarkedsdeltagelse 

- Du har opnået en bevidsthed om dine helbredsproblemer og 
konsekvenserne af disse på arbejdsmarkedet 

- Du har begrænset sit misbrug 
- Du er påbegyndt behandling/genoptræning 
- Du er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3  

Du har kun lille fokus på helbreds-/misbrugsproblemer 
- du har mindre fravær pga. sygdom 
- du oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- du er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- Du foreslår selv løsninger ift. Helbredsproblemer 
- Du kan varetage arbejde på støttende vilkår 

4  

Dit helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- Du kan varetage job på ordinære vilkår 
- Du har lavt fravær pga. sygdom 

5  
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Sociale relationer - Er du social?   
Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk 1  
Du er åben for kontakt men har svært ved selv at skabe den 2  
Du har tillært dig teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale 
sammenhænge 

3  

Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk 4  
Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i 
arbejdssammenhænge 

5  

 
 

Har du et godt selvværd?   
Du tror ikke at din nuværende situation kan forbedres i den nærmeste fremtid 1  
Du tror ikke på at der er en plads på arbejdsmarkedet for dig 2  
Du tror at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver, men tror 
ikke på at du kan komme i job eller kan gennemfører en uddannelse 

3  

Du er sikker på at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver og 
er sikker på at du kan gennemfører en evt. uddannelse 

4  

En arbejdsgiver vil være heldig at få dig som ansat 5  
  

Dyrker du motion – har du gode leve- og kostvaner?   
Du dyrker ikke motion og har usunde levevaner 

- Føler dig træt og uoplagt  
- Kan ikke se fordelen i at omlægge dine levevaner og/eller magter ikke at 

gøre noget for at ændre på disse 

1  

Du begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage positivt 
til din generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2  

Du er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på dine levevaner 
- Du oplever lidt mere energi/overskud 
- Du er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne 

ændre på disse  

3  

Du begynder at tage eget ansvar for omlægningen af levevaner/motion/træning 
- Du har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre 

afhængig af vejledning 
- Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4  

Du dyrker regelmæssig motion og/eller spiser sundere 
- Du oplever at træningen har givet større udholdenhed, bedre kondition, 

bedre koncentration, mere energi og større velvære 
- Du tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er 

integreret i din dagligdag 

5  
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Indlærings-/omstillingsevne   
Du føler dig utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 1  
Du kan åbent give udtryk for din utryghed/utilpashed 2  
Du kan deltage i ikke-kendte aktiviteter (eks. praktik) 3  
Du er villig til åben dialog 4  
Du kaster dig gerne ud i noget nyt og viser det aktivt i handling 5  
 

Praktikparathed 
Du kan ikke se dig selv i en praktik 1  
Dine personlige og/eller sociale barrierer skal først afklares, før du er 
praktikparat 

2  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og -
opgaver 

3  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige 
baggrund et sted hvor der er udsigt til job 

4  

Du vil gerne i praktik for at prøve noget nyt – evt. afprøve nye erhverv/brancher 5  
 

Motivation 
Du har ingen motivation 1  
Du har næsten ingen motivation, men er begyndt at handle 2  
Du er motiveret og handler efter din plan 3  
Du er motiveret og har næsten nået dine mål 4  
Du er fuldt motiveret og tager ejerskab for din situation 5  
 

Tillid 
Du er afvisende overfor instruktøren/kurset 

- Du udtrykker vrede, frustration og modvilje mod instruktøren/kurset 
- Du giver udtryk for ar du føler dig tvunget til at deltage 
- Udebliver uden at melde afbud 

1  

Du er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket  2  
Du begynder at tale om dine ønsker, håb og udfordringer 

- Du virker afslappet og tryg og føler dig hjemme på kursusstedet 
- Du viser følelser (glæde, sorger) 

3  

Du beder om hjælp og modtager hjælp 
- Du føler dig hørt og inddraget 
- Overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
- Du udtrykker dig positivt ift. Samarbejde 

4  

Du handler aktivt ift. Aftaler 
- Du går i dialog og stiller spørgsmål 
- Du tager selvstændigt initiativ 
- Du udtrykker glæde og tillid i samarbejdet  

5  
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Måling 3: Praktik 
 
Cpr. nummer:  __________ 
 
Praktikken er: igang:___ gennemført___ ikke startet___ 
 
Har du haft individuelle samtaler siden sidst? Ja___ Nej___ 
 
Har du følt dig mødt af instruktørene/Integro ?  Ja__  Nej___ 
 
Var du motiveret for praktikken? Ja___ Nej___ 
 

Jobparathed - Ser du dig selv på arbejdsmarkedet i fremtiden? 
Jeg kan ikke se mig selv på arbejdsmarkedet 1  
Mine personlige og/eller sociale barrierer skal afklares før jeg er jobparat 2  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og –opgaver 3  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine interesser og erhvervsmæssige 
fremtid 

4  

Jeg er klar til en hvilket som helst job her og nu 5  
 
 

Er du afklaret i forhold til din økonomiske situati on?  
Du har ingen overblik over hvor mange penge du skylder 
- Du har ikke overblik over hvordan du kommer i gang med at afbetale på din 
gæld 

1  

Du har overblik over hvor meget du skylder, men mangler hjælp og vejledning i 
hvordan du kommer i gang med at afbetale 

2  

Du har overblik over hvor meget du skylder og er bevidst om hvad du kan gøre 
for at afbetale, men mangler stadig at få det sat i gang 

3  

Du har overblik hvad du skylder og er i gang med at afbetale 
- Du har kun delvise barrierer i forhold til din økonomi og fremtid på 

arbejdsmarkedet 

4  

Du har et klart overblik over din økonomiske situation og den er ikke en barrierer 
for dig 

5  

 
 Har du brug for vores hjælp? ja___ Nej___ 
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Er din helbredssituation afklaret?  
Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter – der 
hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1  

Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter, men 
der hersker en vis dokumentation for dit helbred, men dokumentationen er ikke 
rettet mod bestemte jobfunktioner 

2  

Der er et begyndende billede af, hvad dine helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner du kan varetage med visse problemer.  
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal 
afklares i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til fuld afklaring 

3  

Din helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner du kan 
varetage 

4  

Din arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for dig, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter, hvilke funktioner du kan varetage og/eller hvilken 
behandling du har brug for 

5  

 

Oplever du nogle begrænsninger i forhold til din ar bejdsevne? 
Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer som en uoverstigelig barriere 
i forhold til job 

- Du har ingen viden om sunde levevaner (eks. kost, rygning, motion) 
- Du magter ikke at arbejde med sine levevaner (eks. kost, rygning, 

motion) 

1  

Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer og ser disse som en 
vanskelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- du har højt fravær pga. sygdom 

2  

Du oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al 
arbejdsmarkedsdeltagelse 

- Du har opnået en bevidsthed om dine helbredsproblemer og 
konsekvenserne af disse på arbejdsmarkedet 

- Du har begrænset sit misbrug 
- Du er påbegyndt behandling/genoptræning 
- Du er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3  

Du har kun lille fokus på helbreds-/misbrugsproblemer 
- du har mindre fravær pga. sygdom 
- du oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- du er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- Du foreslår selv løsninger ift. Helbredsproblemer 
- Du kan varetage arbejde på støttende vilkår 

4  

Dit helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- Du kan varetage job på ordinære vilkår 
- Du har lavt fravær pga. sygdom 

5  
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Sociale relationer - Er du social?   
Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk 1  
Du er åben for kontakt men har svært ved selv at skabe den 2  
Du har tillært dig teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale 
sammenhænge 

3  

Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk 4  
Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i 
arbejdssammenhænge 

5  

 
 

Har du et godt selvværd?   
Du tror ikke at din nuværende situation kan forbedres i den nærmeste fremtid 1  
Du tror ikke på at der er en plads på arbejdsmarkedet for dig 2  
Du tror at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver, men tror 
ikke på at du kan komme i job eller kan gennemfører en uddannelse 

3  

Du er sikker på at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver og 
er sikker på at du kan gennemfører en evt. uddannelse 

4  

En arbejdsgiver vil være heldig at få dig som ansat 5  
  

Dyrker du motion – har du gode leve- og kostvaner?   
Du dyrker ikke motion og har usunde levevaner 

- Føler dig træt og uoplagt  
- Kan ikke se fordelen i at omlægge dine levevaner og/eller magter ikke at 

gøre noget for at ændre på disse 

1  

Du begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage positivt 
til din generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2  

Du er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på dine levevaner 
- Du oplever lidt mere energi/overskud 
- Du er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne 

ændre på disse  

3  

Du begynder at tage eget ansvar for omlægningen af levevaner/motion/træning 
- Du har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre 

afhængig af vejledning 
- Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4  

Du dyrker regelmæssig motion og/eller spiser sundere 
- Du oplever at træningen har givet større udholdenhed, bedre kondition, 

bedre koncentration, mere energi og større velvære 
- Du tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er 

integreret i din dagligdag 

5  
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Indlærings-/omstillingsevne   
Du føler dig utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 1  
Du kan åbent give udtryk for din utryghed/utilpashed 2  
Du kan deltage i ikke-kendte aktiviteter (eks. praktik) 3  
Du er villig til åben dialog 4  
Du kaster dig gerne ud i noget nyt og viser det aktivt i handling 5  
 

Praktikparathed 
Du kan ikke se dig selv i en praktik 1  
Dine personlige og/eller sociale barrierer skal først afklares, før du er 
praktikparat 

2  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og -
opgaver 

3  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige 
baggrund et sted hvor der er udsigt til job 

4  

Du vil gerne i praktik for at prøve noget nyt – evt. afprøve nye erhverv/brancher 5  
 

Motivation 
Du har ingen motivation 1  
Du har næsten ingen motivation, men er begyndt at handle 2  
Du er motiveret og handler efter din plan 3  
Du er motiveret og har næsten nået dine mål 4  
Du er fuldt motiveret og tager ejerskab for din situation 5  
 

Tillid 
Du er afvisende overfor instruktøren/kurset 

- Du udtrykker vrede, frustration og modvilje mod instruktøren/kurset 
- Du giver udtryk for ar du føler dig tvunget til at deltage 
- Udebliver uden at melde afbud 

1  

Du er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket  2  
Du begynder at tale om dine ønsker, håb og udfordringer 

- Du virker afslappet og tryg og føler dig hjemme på kursusstedet 
- Du viser følelser (glæde, sorger) 

3  

Du beder om hjælp og modtager hjælp 
- Du føler dig hørt og inddraget 
- Overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
- Du udtrykker dig positivt ift. Samarbejde 

4  

Du handler aktivt ift. Aftaler 
- Du går i dialog og stiller spørgsmål 
- Du tager selvstændigt initiativ 
- Du udtrykker glæde og tillid i samarbejdet  

5  
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Måling 4:  Ved status/slut 
 
 
Cpr. nummer: __________ 
 
Har du været i praktik? Ja___ Nej___ 
 
Var du motiveret for praktikken? Ja___ Nej___ 
 
Har du via praktikken opbygget hensigtsmæssige arbejdsvaner?  Ja__ Nej__ 
  
 
Har du haft individuelle samtaler siden sidst? Ja___ Nej___ 
 

Jobparathed - Ser du dig selv på arbejdsmarkedet i fremtiden? 
Jeg kan ikke se mig selv på arbejdsmarkedet 1  
Mine personlige og/eller sociale barrierer skal afklares før jeg er jobparat 2  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og –opgaver 3  
Jeg ser mig selv i et job, der tilgodeser mine interesser og erhvervsmæssige 
fremtid 

4  

Jeg er klar til en hvilket som helst job her og nu 5  
 
 

Er du afklaret i forhold til din økonomiske situati on?  
Du har ingen overblik over hvor mange penge du skylder 
- Du har ikke overblik over hvordan du kommer i gang med at afbetale på din 
gæld 

1  

Du har overblik over hvor meget du skylder, men mangler hjælp og vejledning i 
hvordan du kommer i gang med at afbetale 

2  

Du har overblik over hvor meget du skylder og er bevidst om hvad du kan gøre 
for at afbetale, men mangler stadig at få det sat i gang 

3  

Du har overblik hvad du skylder og er i gang med at afbetale 
- Du har kun delvise barrierer i forhold til din økonomi og fremtid på 

arbejdsmarkedet 

4  

Du har et klart overblik over din økonomiske situation og den er ikke en barrierer 
for dig 

5  

 
 Har du brug for vores hjælp? ja___ Nej___ 
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Er din helbredssituation afklaret?  
Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter – der 
hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1  

Din helbredssituation er uafklaret for dig, arbejdsgiver og/eller jobcenter, men 
der hersker en vis dokumentation for dit helbred, men dokumentationen er ikke 
rettet mod bestemte jobfunktioner 

2  

Der er et begyndende billede af, hvad dine helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner du kan varetage med visse problemer.  
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal 
afklares i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til fuld afklaring 

3  

Din helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner du kan 
varetage 

4  

Din arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for dig, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter, hvilke funktioner du kan varetage og/eller hvilken 
behandling du har brug for 

5  

 

Oplever du nogle begrænsninger i forhold til din ar bejdsevne? 
Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer som en uoverstigelig barriere 
i forhold til job 

- Du har ingen viden om sunde levevaner (eks. kost, rygning, motion) 
- Du magter ikke at arbejde med sine levevaner (eks. kost, rygning, 

motion) 

1  

Du oplever helbredsproblemer/misbrugsproblemer og ser disse som en 
vanskelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- du har højt fravær pga. sygdom 

2  

Du oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al 
arbejdsmarkedsdeltagelse 

- Du har opnået en bevidsthed om dine helbredsproblemer og 
konsekvenserne af disse på arbejdsmarkedet 

- Du har begrænset sit misbrug 
- Du er påbegyndt behandling/genoptræning 
- Du er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3  

Du har kun lille fokus på helbreds-/misbrugsproblemer 
- du har mindre fravær pga. sygdom 
- du oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- du er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- Du foreslår selv løsninger ift. Helbredsproblemer 
- Du kan varetage arbejde på støttende vilkår 

4  

Dit helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- Du kan varetage job på ordinære vilkår 
- Du har lavt fravær pga. sygdom 

5  
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Sociale relationer - Er du social?   
Du har svært ved at skabe sociale relationer og har ikke noget socialt netværk 1  
Du er åben for kontakt men har svært ved selv at skabe den 2  
Du har tillært dig teknikker, der gør at du føler dig bedre tilpas i sociale 
sammenhænge 

3  

Du har forståelse for egne sociale styrker og behov for netværk 4  
Du fungerer godt i sociale arrangementer både privat og i 
arbejdssammenhænge 

5  

 
 

Har du et godt selvværd?   
Du tror ikke at din nuværende situation kan forbedres i den nærmeste fremtid 1  
Du tror ikke på at der er en plads på arbejdsmarkedet for dig 2  
Du tror at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver, men tror 
ikke på at du kan komme i job eller kan gennemfører en uddannelse 

3  

Du er sikker på at du har noget positivt at tilbyde en kommende arbejdsgiver og 
er sikker på at du kan gennemfører en evt. uddannelse 

4  

En arbejdsgiver vil være heldig at få dig som ansat 5  
  

Dyrker du motion – har du gode leve- og kostvaner?   
Du dyrker ikke motion og har usunde levevaner 

- Føler dig træt og uoplagt  
- Kan ikke se fordelen i at omlægge dine levevaner og/eller magter ikke at 

gøre noget for at ændre på disse 

1  

Du begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage positivt 
til din generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2  

Du er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på dine levevaner 
- Du oplever lidt mere energi/overskud 
- Du er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne 

ændre på disse  

3  

Du begynder at tage eget ansvar for omlægningen af levevaner/motion/træning 
- Du har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre 

afhængig af vejledning 
- Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4  

Du dyrker regelmæssig motion og/eller spiser sundere 
- Du oplever at træningen har givet større udholdenhed, bedre kondition, 

bedre koncentration, mere energi og større velvære 
- Du tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er 

integreret i din dagligdag 

5  
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Indlærings-/omstillingsevne   
Du føler dig utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 1  
Du kan åbent give udtryk for din utryghed/utilpashed 2  
Du kan deltage i ikke-kendte aktiviteter (eks. praktik) 3  
Du er villig til åben dialog 4  
Du kaster dig gerne ud i noget nyt og viser det aktivt i handling 5  
 

Praktikparathed 
Du kan ikke se dig selv i en praktik 1  
Dine personlige og/eller sociale barrierer skal først afklares, før du er 
praktikparat 

2  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser mine ønsker om arbejdstid og -
opgaver 

3  

Du ser dig selv i en praktik, der tilgodeser dine interesser og erhvervsmæssige 
baggrund et sted hvor der er udsigt til job 

4  

Du vil gerne i praktik for at prøve noget nyt – evt. afprøve nye erhverv/brancher 5  
 

Motivation 
Du har ingen motivation 1  
Du har næsten ingen motivation, men er begyndt at handle 2  
Du er motiveret og handler efter din plan 3  
Du er motiveret og har næsten nået dine mål 4  
Du er fuldt motiveret og tager ejerskab for din situation 5  
 

Tillid 
Du er afvisende overfor instruktøren/kurset 

- Du udtrykker vrede, frustration og modvilje mod instruktøren/kurset 
- Du giver udtryk for ar du føler dig tvunget til at deltage 
- Udebliver uden at melde afbud 

1  

Du er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket  2  
Du begynder at tale om dine ønsker, håb og udfordringer 

- Du virker afslappet og tryg og føler dig hjemme på kursusstedet 
- Du viser følelser (glæde, sorger) 

3  

Du beder om hjælp og modtager hjælp 
- Du føler dig hørt og inddraget 
- Overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
- Du udtrykker dig positivt ift. Samarbejde 

4  

Du handler aktivt ift. Aftaler 
- Du går i dialog og stiller spørgsmål 
- Du tager selvstændigt initiativ 
- Du udtrykker glæde og tillid i samarbejdet  

5  
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Har du udvidet dit netværk?  Ja___ Nej___ 
 
 

Er du ved slut gået i: 
 

 
Ordinært arbejde:   ___ 
Løntilskudsjob:   ___ 
Uddannelse:    ___ 
Sygemeldt:    ___ 
Indstillet til fleksjob:   ___ 
Indstillet til pension:   ___ 
På barsel:    ___ 
Overflyttet til andet tilbud:  ___ 
Tilbageviciteret til kommunen: ___ 
Anden årsag:    ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 


