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1. Arbejdsidentitet: Motivation til job, uddannelse, brancheskift eller revalidering  

Spørgsmål til afklaring 
 Hvad betyder job og uddannelse for dig? 
 Har du gjort dig tanker om, hvad der skal til for at du kommer i job/uddannelse/skifter branche 
 Har du ideer til et job/uddannelse/ny branche, som du kunne tænke dig? 
 Er der noget der forhindrer dig i at starte på job/uddannelse/brancheskift (fagligt, personligt, praktisk, 

helbredsmæssigt)? 
 Hvad har du gjort indtil nu i forhold til job/uddannelse/brancheskift? 
 Er der noget i dit privatliv som begrænser dig i forhold til job/uddannelse/brancheskift? 

 

Hvordan er borgerens motivation til at komme i job/uddannelse/brancheskift? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Har ingen ideer til 
job eller uddannelse 
eller en forestilling 
om en plads på 
arbejdsmarkedet 
eller i uddannelses-
systemet  

 Har urealistiske 
forestillinger om 
placering på 
arbejdsmarkedet 
eller i 
uddannelsessystemet  

 Har realistiske ønsker 
til en plads på 
arbejdsmarkedet, har 
sat sig ind i kravene  
Er måske lidt tøvende  

 Har et realistisk 
ønske, søger job eller 
deltager aktivt i 
planlægningen  

 Har realistiske ønsker 
og en realistisk plan 
og tager selv 
initiativer  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Ønske om passiv 
forsørgelse 

 Udtrykker mangel på 
vilje eller evne til at 
være på 
arbejdsmarkedet eller 
i uddannelses-
systemet 

 Har alene fokus på 
barrierer 

 Handler ikke 
arbejdsmarkedsrettet 

 Prioriterer altid 
private aftaler frem 
for 
beskæftigelsesrettede 
aktiviteter  

 Har uklare 
forestillinger om 
placering på 
arbejdsmarkedet 

 Tvivler på egne evner i 
forhold til 
arbejdsmarked/uddan
nelse 

 Mest fokus på 
barrierer – begynder 
at se muligheder 

 Er ikke fortrolig med 
betingelserne på 
arbejdsmarked/i 
uddannelsessystem 

 Begynder at indstille 
sig på, at det vil kræve 
en indsats  

 Prioriterer ofte private 
aftaler frem for 
beskæftigelsesrettede 
aktiviteter 

 Ønsker en plads på 
arbejdsmarkedet/ i 
uddannelsessystemet 

 Indstillet på, at 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 
kræver en indsats 

 Ser både muligheder 
og barrierer 

 Tager ikke selv 
initiativer 

 Begynder at handle i 
overensstemmelse 
med den lagte plan 

 Begynder at balancere 
private og 
beskæftigelsesrettede 
aktiviteter 

 Ønsker og tror på en 
plads på 
arbejdsmarkedet eller 
i 
uddannelsessystemet 

 Begynder at handle 
aktivt og går i dialog 
om mulighederne 

 Mest fokus på 
muligheder 

 Handler i 
overensstemmelse 
med plan 

 Tager selv initiativ til 
at balancere private 
og 
beskæftigelsesrettede 
aktiviteter 

 Har et realistisk ønske 
og handler 
selvstændigt i forhold 
til plan 

 Stor fokus på 
muligheder 

 Har fundet balance 
mellem privatliv og 
arbejdsliv 

 
Bemærkninger til score 
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2. Fremtræden: Borgerens personlige fremtræden i forhold til normerne på 

arbejdsmarkedet 

Drøftes ud fra observation 
 Fremtræder borgeren præsentabel svarende til arbejdsmarkedets normer? 
 Fremstår borgerens velsoigneret svarende til arbejdsmarkedets normer? 
 Fremstår borgeren som åben, deltagende og udtrykker positiv interesse? 
 Borgeren lytter og forstår. 

Spørgsmål 
 Hvordan er din døgnrytme? 
 Hvordan har du det med andre mennesker – hvordan møder du andre? 

 

Hvordan fremstår borgeren? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Formår ikke at 
tilpasse sig 
arbejdsmarkedets 
normer 

 Borgerens 
fremtræden er en 
forhindring ift. 
arbejdsmarkedet  

 Tilpasser sig 
arbejdsmarkedets 
normer under pres 

 Borgerens 
fremtræden kan 
være en hindring ift. 
arbejdsmarkedet  

 Tilpasser sig 
normerne på 
opfordring 

 Borgerens 
fremtræden er 
acceptabel med få 
undtagelser  

 Borgeren tilpasser sig 
normerne i de fleste 
situationer  

 Borgerens 
fremtræden svarer 
til normen på 
arbejdsmarkedet  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Ingen forståelse for 
sin fremtræden og 
virker uinteresseret 

 Fremtræder 
usoigneret i 
påklædning og/eller 
personlig hygiejne 

 Udtrykker sig uklart 
 Undgår øjenkontakt 
 Arbejdspladser har 

afvist borgeren 

 Ringe forståelse for 
egen fremtræden 

 Påklædning/hygiejne 
virker ikke helt frisk 

 Svarer kortfattet på 
henvendelser 

 Arbejdspladser 
/tilbud har klaget 
over borgeren 

 Borgerens 
påklædning og 
hygiejne er 
acceptabel 

 Borgeren udtrykker 
sig klart og 
forståeligt, men 
indtager en passiv 
rolle i dialogen 

 Borgeren har en 
rimelig situations-
fornemmelse 

 Arbejdspladser 
/tilbud har måske 
anbefalinger til 
borgerens 
fremtræden 

 Borgeren er som 
regel velsoigneret i 
påklædning og 
hygiejne 

 Det er let at komme i 
dialog med borgeren 

 Gør en aktiv indsats 
for forbedring af 
egen fremtræden 

 Borgeren har god 
situations-
fornemmelse 

 Fremtræden er ikke 
et opmærksomheds-
punkt i 
arbejdsmarkeds-
sammenhæng 

 Borgeren har en 
veludviklet 
situations-
fornemmelse 

 Går let i dialog og 
stiller spørgsmål 

 Har en klar og 
realistisk forståelse 
af, hvordan 
pågældende virker 
på andre 

 
Bemærkninger til score 
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3. Samarbejde: Borgerens samarbejde med sagsbehandleren 

Drøftes ud fra observation 
 Borgeren udtrykker sig klart og forståeligt. 
 Borgeren giver udtryk for positiv/negativ interesse. 
 Kropssprog: Mangel på øjenkontakt, lukket eller afvisende kropssprog 
 Sproglige angreb 

Spørgsmål 
 Hvordan har du det med andre mennesker? 
 Hvordan samarbejder du med andre, f.eks. kolleger? 
 Hvordan håndterer du forandringer? 
 Hvordan reagerer du i konflikter f.eks. på arbejdspladsen?  
 Den modstand du udtrykker – kender du den fra andre situationer? 

 

Hvordan fremstår borgeren? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Afvisende i 
samarbejdet  

 Passiv i samarbejdet   Deltager på 
opfordring i 
samarbejdet  

 Deltager aktivt i 
samarbejdet  

 Initiativrig i 
samarbejdet  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Udtrykker vrede 
overfor 
sagsbehandleren 

 Viser modstand 
 Undgår helt 

øjenkontakt 
 Ofte hidsig og 

opfarende 
 Oplever at være 

tvunget til at 
deltage i samtalen 

 Udtrykker mistillid 
eller tvivl 

 Viser ikke interesse 
 Vanskeligt at få 

øjenkontakt 
 Kan være hidsig og 

opfarende 
 Medvirker med 

modstand 

 Forholder sig passiv 
og afventende 

 Viser nogen 
interesse 

 Muligt at få 
øjenkontakt, men 
borgeren indtager 
en passiv rolle 

 Håndterer 
ubehagelige 
situationer med 
støtte  

 Taler om sine håb, 
ønsker og 
udfordringer 

 Udtrykker sig 
positivt omkring 
samarbejdet 

 Udtrykker sig 
positivt 

 Let at komme i 
kontakt med 

 Håndterer 
ubehagelige 
situationer på egen 
hånd 

 Beder om og 
modtager hjælp 

 Beder om 
vejledning og 
handler aktivt og 
selvstændigt 

 Går i dialog og 
stiller spørgsmål 

 Tager selv kontakt 
 Har et godt 

handleberedskab i 
ubehagelige 
situationer 

 Tager selvstændige 
initiativer 

 
Bemærkninger til score 
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4. Samarbejde: Borgerens samarbejde med 

arbejdsplads/kontaktperson/aktør/praktiksted/tilbud 

Spørgsmål 
 Hvordan har du det med andre mennesker? 
 Hvordan samarbejder du med andre, f.eks. kolleger? 
 Hvordan håndterer du forandringer? 
 Hvordan reagerer du i konflikter f.eks. på arbejdspladsen?  
 Den modstand du udtrykker – kender du den fra andre situationer? 

 

Hvordan fremstår borgeren? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Afvisende i 
samarbejdet  

 Passiv i samarbejdet   Deltager på 
opfordring i 
samarbejdet  

 Deltager aktivt i 
samarbejdet  

 Initiativrig i 
samarbejdet  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Tager ikke kontakt 
til andre 

 Undgår øjenkontakt 
 Udtrykker vrede 

overfor 
arbejdsplads/tilbud
/aktør 

 Ofte hidsig og 
opfarende 

 Føler sig tvunget til 
at deltage i tilbud 

 Holder sig helst for 
sig selv, men er ikke 
helt isoleret 

 Vanskeligt at få 
øjenkontakt 

 Udtrykker mistillid 
og tvivl 

 Kan være hidsig og 
opfarende 

 Medvirker i tilbud 
med modstand 

 Kender normerne, 
men er lidt usikker i 
praksis 

 Muligt at få 
øjenkontakt, men 
borgeren indtager 
en passiv rolle 

 Håndterer 
ubehagelige 
situationer med 
støtte 

 Taler om ønsker og 
udfordringer 

 Indgår i det sociale 
liv på 
arbejdspladsen/tilb
uddet 

 Let at komme i 
kontakt med 

 Udtrykker sig 
positivt omkring 
opgaver og 
samarbejde 

 Håndterer 
ubehagelige 
situationer på egen 
hånd 

 Beder om og 
modtager hjælp 

 Hilser uopfordret på 
andre 

 Tager selv initiativ i 
samarbejdet med 
andre 

 Efterspørger 
vejledning og 
handler aktivt 

 Har et konstruktivt 
handleberedskab i 
ubehagelige 
situationer 

 Tager selvstændige 
initiativer 

 
Bemærkninger til score 
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5. Stabilitet: Hvordan er borgerens fremmøde og stabilitet? 

Spørgsmål 
 Hvad tænker du om at starte/være i aktivt tilbud? 
 Hvordan ser du selv på din fremmødestabilitet? 
 Giver din døgnrytme anledning til udfordringer i forhold til fremmøde og stabilitet? 

Drøftes ud fra observationer på arbejdspladsen/praktikstedet/tilbud/aktør 
 I hvilket omfang møder borgeren til planlagte aktiviteter/samtaler? 
 Overholder borgeren indgåede aftaler? 
 Møder borgeren til tiden? 
 Melder borgeren afbud? 
 Årsager til fravær eller ustabilitet? 

 

Hvordan fremstår borgeren? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Generelt ustabil og 
møder som 
hovedregel ikke frem  

 Ofte ustabil, møder 
af og til frem  

 Ustabil, men melder 
afbud  

 Stabilt fremmøde   Stabilitet og 
fremmøde matcher 
normen på 
arbejdsmarkedet og 
der tages 
selvstændige 
initiativer  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Udebliver oftest fra 
aftaler/samtaler/til-
bud og melder ikke 
afbud 

 Misligholder aftalte 
opgaver 

 Møder altid for sent 
 Oplever sig tvungent 

til at deltage 
 Ser helbred og 

privatliv som 
uoverstigelig 
hindring for 
fremmøde og 
stabilitet 

 Udebliver hyppigt fra 
aftaler/samtaler/til-
bud og melder ikke 
afbud 

 Misligholder hyppigt 
aftalte opgaver 

 Møder ofte for sent 
 Deltager med 

modstand 
 Ser helbred og 

privatliv som 
forhindring for 
fremmøde og 
stabilitet 

 Udebliver 
sommetider, men 
melder afbud 

 Løser som regel 
aftalte opgaver 

 Møder somme tider 
for sent, men giver 
besked 

 Deltager passivt 
 Ser helbred og 

privatliv som 
begrænsede for 
fremmøde og 
stabilitet 

 Udebliver sjældent 
og melder altid afbud 

 Løser aftalte opgaver 
 Møder til tiden 
 Deltager aktivt 
 Er stabil trods 

problemer med 
helbred og privatliv 

 Overholder alle 
aftaler/samtaler 

 Løser selvstændigt 
aftalte opgaver og 
tager initiativ til 
relevante opgaver ud 
over de aftalte 

 Møder til tiden 
 Deltager aktivt og 

tager selvstændige 
initiativer 

 Tager selvstændige 
initiativer for at være 
stabil på trods af 
problemer med 
helbred og privatliv 

 
Bemærkninger til score 
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6. Omstillingsevne: Forandringer 

Spørgsmål 
 Hvordan var det at starte på din sidste arbejdsplads/uddannelse/tilbud? 
 Hvordan har du det med at møde nye mennesker? 
 Hvordan reagerer du, når du får tildelt nye opgaver og nye udfordringer? 
 Hvad tænker du om, at du skal starte på en ny arbejdsplads/uddannelse/tilbud? 

 

Hvordan er borgerens omstillingsevne og parathed til forandringer? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Magter ikke 
forandringer  

 Har det svært med 
forandringer  

 Kan klare 
forandringer med 
støtte  

 Kan tilpasse sig til 
nye vilkår og 
forandringer  

 Tilpasser sig hurtigt 
til nye vilkår og 
forandringer  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Tør ikke møde frem 
uden støtte 

 Kan ikke skifte til 
nye arbejdsopgaver 

 Kan få fysiske 
symptomer i 
forbindelse med 
nye situationer 

 Trækker sig fra nye 
situationer 

 Skal fastholdes i 
forhold til 
fremmøde i et 
stabilt forløb 

 Kan skifte 
arbejdsopgaver med 
støtte 

 Kan have svært ved 
større skift, f.eks. 
fra projekt til 
virksomhedspraktik 
eller brancheskift 

 Kan omstille sig 
indenfor kendte 
rammer 

 Krav om større 
forandringer kan 
forringe 
arbejdsevnen i en 
periode 

 Trives for det meste 
med forandringer 

 Kan skifte til nye 
arbejdsopgaver 

 Krav om større 
forandringer 
håndteres med lidt 
støtte 

 Trives med 
forandringer 

 Tager selv initiativ 
til forandringer 

 Tilpasser sig hurtigt 
nye rammer 

 Større forandringer 
håndteres med 
nysgerrighed og 
interesse 

 
Bemærkninger til score 
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7. Helbred: Behandlings- og træningsaktiviteter 

Spørgsmål 
 Er dit helbred (fysisk og psykisk) en hindring for, at du kan arbejde/uddannne dig? 
 Er dit helbred en hindring for at genoptage tilknytning til arbejdsmarkedet efter sygemelding? 
 Har du fået en diagnose via behandlingssystemet? 
 Dyrker du motion? / Hvor tit kommer du ud eller går en tur? 
 Hvilken behandling eller træning er nødvendig for, at du kan komme i arbejde/uddannelse/genoptage dit arbejde? 
 Er du i behandling eller afventer du behandling? 
 Hvilken effekt forventer du af behandlingen? 

Drøftes ud fra samtalen 
 I hvilket omfang deltager borgeren i planlagte undersøgelser/behandling/træning? 
 Tager borgeren selvstændigt initiativ til eller ansvar for sin behandling og træning? 

 

Hvordan er borgerens udbytte af behandling og træning? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Intet udbytte af 
behandling og 
træning  

 Ringe udbytte af 
behandling og 
træning  

 Rimeligt udbytte af 
behandling og 
træning  

 Godt udbytte af 
behandling og 
træning  

 Fuldt udbytte af 
behandling og 
træning  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Diskrepans mellem 
skånehensyn og 
egne forventninger 
til tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Der er ingen 
diagnose 

 Oplever ingen effekt 
af behandling og 
træning 

 Afviser rimelig 
behandling og 
træning 

 Tror ikke på effekt af 
behandling og 
træning 

 Ser sit helbred som 
en hindring for 
deltagelse i 
beskæftigelsesfrem-
mende aktiviteter 

 Har negative eller 
urealistiske 
forestillinger om 
match mellem 
skånehensyn og 
arbejdsmarkedets 
vilkår 

 Under 
udredning/afventer 
behandling 

 Oplever minimal 
effekt af 
behandling/træning 

 Tvivler på effekt af 
behandling/træning 

 Delvis 
sygemeldt/aktiv i 
meget beskedent 
omfang 

 Er realistisk omkring 
sin helbredssituation, 
men har brug for 
støtte til at matche 
skånehensyn med 
arbejdsmarkedets 
vilkår 

 Påbegyndt 
behandling 

 Oplever nogen effekt 
af behandling 
/træning 

 Håber på effekt af 
behandling/træning 
men er 
tilbageholdende 

 Delvis 
sygemeldt/aktiv med 
omfattende 
skånehensyn 

 Tilgodeser egne 
skånehensyn og 
matcher 
arbejdsmarkedets 
krav med hjælp 

 Behandling er i gang 
 Oplever god effekt af 

behandling/træning 
 Medvirker aktivt i 

behandling/træning 
 Tror på effekt af 

behandling/træning 
 Delvis raskmeldt med 

optrapningsplan 

 Tager selv initiativer 
til realistisk match 
mellem egne 
skånehensyn og 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Behandling er 
afsluttet 

 Oplever fuld effekt af 
behandling/træning 

 Tager selv initiativer 
til behandling og 
træning og særlige 
tiltag 

 Tæt på fuld 
erhvervsevne 

 
Bemærkninger til score 
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8. Netværk 
Spørgsmål 
 Hvordan ser dit netværk ud? 
 Har du kontakt med din familie – forældre, søskende, børn? 
 Hvem har du ellers kontakt med? Hvad laver du med dine venner? 
 Hvem tager du kontakt til, når du har problemer? 
 Ved sygemelding: Hvem aflaster dig med praktiske opgaver? 
 Ved sygemelding: Er din ægtefælle i arbejde? Har du pasning til dine børn? 

 

Hvordan er borgerens netværk? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Isoleret   Begrænset eller 
negativt netværk  

 Netværk – positivt 
og negativt  

 Godt netværk   Understøttende 
netværk  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Isoleret - ingen 
forbindelse til 
familie eller andet 
netværk 

 Passiv - ønsker ikke 
kontakt med nogen 

 Kan ikke pege på 
nogen form for 
hjælp eller støtte 
udefra 

 Netværk virker 
hindrende for 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Sporadisk kontakt 
med familie og 
venner 

 Ønsker kontakt med 
forholder sig passiv 

 Kan i ringe grad 
hente støtte fra 
andre 

 Netværk modvirker 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Har netværk, men 
ikke nære relationer 
/venskaber 

 Ønsker netværk 
 Kan hente støtte i 

dele af netværket 
 Dele af netværk 

støtter, andre dele 
modvirker 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Borgeren har god 
kontakt med familie 
og venner 

 Kan hente god 
hjælp og støtte i 
netværket 

 Netværket 
understøtter 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Konstruktiv ”Giv-
Tag” relation til 
familie og netværk 

 Er opsøgende og 
aktiv i forhold til sit 
netværk 

 Kan hente 
omfattende hjælp 
og støtte i 
netværket 

 Netværket fremmer 
tilknytningen til 
arbejdsmarkedet 

 
Bemærkninger til score 
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9. Økonomi 

Spørgsmål 
 Har du overblik over din økonomi? 
 Hvordan påvirker din ledighed/sygemelding din økonomi? 
 Har du en plan for afvikling af evt. gæld? Har du undersøgt mulighederne for gældssanering? 
 Er din økonomi truet af andre begivenheder, f.eks. skilsmisse? 
 Ved sygemelding: Har du en uafsluttet arbejdsskade-/erstatningssag ? 

 

Hvordan er borgerens økonomiske forhold? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Den samlede 
økonomiske 
situation udgør en 
uoverstigelig 
barriere i forhold til 
borgerens tilknytning 
til arbejdsmarkedet  

 Den samlede 
økonomiske situation 
har en negativ 
indflydelse på 
borgerens tilknytning 
til arbejdsmarkedet  

 Den samlede 
økonomiske situation 
begrænser borgerens 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet  

 Den samlede 
økonomiske situation 
har ringe indflydelse 
på borgerens 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet  

 Den samlede 
økonomiske 
situation har ingen 
indflydelse på 
borgerens tilknytning 
til arbejdsmarkedet  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Uåbnede 
rudekuverter og 
trusler om inkasso 

 Oplever at de 
økonomiske 
udfordringer 
forhindrer 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Ved sygemelding: 
arbejdsskade-
/erstatningssag 
udgør en hindring i 
forhold til 
beskæftigelsesfrem
mende aktiviteter 

 De mest presserende 
regninger betales 

 Oplever, at de 
økonomiske 
udfordringer 
vanskeliggør 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Ved sygemelding: 
arbejdsskade-
/erstatningssag er 
årsag til modstand 
mod 
beskæftigelsesfrem-
mende aktiviteter 

 Har i begrænset 
omfang styr på sin 
økonomi, men 
mangler en 
overordnet plan 

 Oplever, at de 
økonomiske 
udfordringer i 
perioder påvirker 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Ved sygemelding: 
Udtrykker bekymring 
for udfaldet af 
arbejdsskade-
/erstatningssag ved 
deltagelse i 
beskæftigelsesfrem-
mende aktiviteter 

 Har kontrol over 
økonomien 

 Følger en realistisk 
plan for sin økonomi 

 Oplever, at de 
økonomiske 
udfordringer stort 
set ikke påvirker 
tilknytningen til 
arbejdsmarkedet 

 Ved sygemelding: Er 
bevidst om 
dilemmaet ved en 
åben 
arbejdsskadesag - 
barrieresyn i 
erstatningssagen, 
ressourcesyn i 
jobcentersagen 

 Har fuld kontrol over 
sin økonomi 

 Økonomien er ikke 
en hindring for 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 Ved sygemelding: 
Arbejdsskade-
/erstatningssagen 
har ingen indflydelse 
på 
beskæftigelsesfrem
mende aktiviteter 

 
Bemærkninger til score 
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10. Misbrug: Motivation til behandling 

Spørgsmål 
 Hvor stort er dit forbrug – alkohol/stoffer hver dag? 
 Synes du selv, at dit forbrug er en forhindring i forhold til job eller uddannelse? 
 Hvad betyder dit forbrug for indretningen af din hverdag? 
 Har du overblik over din økonomi? 
 Har du lyst til at få hjælp til at komme ud af dit forbrug? 
 Er du i misbrugsbehandling og følger du behandlingen? 

 

Hvordan er borgerens motivation til behandling for misbrug? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Har et stort forbrug, 
men ønsker ikke at 
begrænse det eller 
komme ud af det  

 Borgeren har et 
stort forbrug, og vil 
gerne trappe det 
lidt ned  

 Borgeren har et 
stort forbrug og vil 
gerne ud af det  

 Borgeren har et 
stort forbrug og har 
søgt hjælp for at 
komme ud af det  

 Borgeren er i gang 
med en indsats for 
at komme ud af 
misbruget  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Ser ikke noget 
alternativ til et liv 
med stort forbrug 

 Har tidligere prøvet 
afvænning og tror 
ikke det er muligt 

 Begyndende 
erkendelse af, at 
forbruget er en 
barriere for 
arbejdsmarked, 
økonomi og/eller 
helbred 

 Er ikke motiveret til 
at stoppe helt, men 
vil gerne have hjælp 
til at kontrollere det 

 Borgeren er klar 
over, at forbruget er 
en barriere for 
arbejdsmarked, 
økonomi og/eller 
helbred 

 Ønsker hjælp til at 
komme ud af 
forbruget 

 Borgeren ved godt, 
at forbruget er en 
barriere for 
arbejdsmarked, 
økonomi og /eller 
helbred 

 Har aktivt søgt 
hjælp for at komme 
i behandling 

 Borgeren er i gang 
med misbrugs-
behandling og har 
tillid til forløbet 

 Er på vej ud af 
forbruget 

 
Bemærkninger til score 
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11. Danske sprogkundskaber: Læse- og skrivefærdigheder 

Spørgsmål 
 Kender du alle bogstaverne?  
 Kan du læse avisen? Kan du skrive en indkøbsseddel? 
 Er du ordblind og har deltaget i ordblindeundervisning? 
 Har du behov for tolk til samtaler? 
 Oplever du læse- og skrivevanskeligheder eller sproglige vanskeligheder i din hverdag på arbejde/hos lægen/i 

behandlingssystemet/offentlige myndigheder? 

Observation 
 Kan borgeren tale og forstå dansk på almindeligt samtaleniveau? 

 

Hvordan er borgerens læse/skrive/dansk færdigheder? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Utilstrækkelige 
færdigheder i 
forhold til 
arbejdsmarkedet  

 Færdighederne er 
tilstrækkelige på få 
udvalgte 
arbejdsområder  

 Færdighederne er 
tilstrækkelige på få 
arbejdsområder  

 Færdighederne 
udgør kun en 
mindre 
begrænsning i 
jobmulighederne  

 Færdighederne er 
fuldt tilstrækkelige 
til et bredt spekter 
af arbejds-
funktioner  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Kan ikke tale, læse 
og forstå dansk 

 Kan ikke begå sig 
læse/skrive/tale-
sprogligt på 
arbejdsmarkedet 

 Analfabet 

 Kan læse enkelte 
ord 

 Kan forstå og afgive 
helt enkle beskeder 

 Kan ikke flydende 
skrive eget navn 

 Hyppige 
misforståelser i 
kommunikationen 

 Kan læse og skrive 
simple tekster  

 Forstår og taler 
dansk, hvis der tales 
langsomt og om 
hverdagsting 

 Der opstår af og til 
misforståelser i 
kommunikationen 

 Taler og skriver 
dansk på et rimeligt 
niveau og kan forstå 
mere komplicerede 
sammenhænge 

 Er somme tider 
usikker på 
forståelsen af en 
tekst/besked/sam-
tale, men det har 
ikke konsekvenser 
for arbejdslivet 

 Færdighederne er 
ikke en hindring på 
arbejdsmarkedet 

 Nuanceret 
talesprog og 
deltager aktivt i alle 
samtaler på dansk 

 Læser instruktioner 
og skriver 
meddelelser på 
godt niveau. 

 
Bemærkninger til score 
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12. ADL: Mestring af dagligdags gøremål 

Spørgsmål 
 Hvordan fungerer du i din hverdag derhjemme? 
 Oplever du, at der er struktur og overblik over dine dagligdags gøremål? 
 Har du viden om og overskud til at tage dig af gøremål som opvask, oprydning, rengøring, madlavning etc.? 
 Er der gøremål du har behov for støtte til at lære, træne og få udført? 

 

Hvordan fungerer borgeren i forhold til almindelige dagligdags gøremål ?  

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Mange 
vanskeligheder  

 Magter ikke, eller 
kun i yderst 
begrænset omfang 
at tage sig af 
almindelige 
gøremål som 
oprydning, 
rengøring etc. og 
har løbende behov 
for støtte og 
træning (ADL).  

 En del 
vanskeligheder  

 Mestrer i nogen 
grad almindelige 
gøremål indenfor 
eks. personlig 
hygiejne og 
rengøring, men kan 
ikke fastholde 
struktur omkring at 
få opgaverne udført 
(ADL)  

 Har en vis viden og 
færdigheder i 
forhold til 
dagligdags gøremål 
og arbejder med at 
opbygge og 
fastholde struktur 
omkring disse.  

 Borgeren mestrer 
almindelige 
dagligdags gøremål 
og får for det meste 
fulgt op på opgaver 
og gøremål løbende  

 Borgeren har fuldt 
ud styr på alt 
omkring 
almindelige 
dagligdags gøremål  

 
 
Kendetegn kan være: 

 Borgeren lever 
under kaotiske 
forhold i hjemmet 

 Får ikke vasket op, 
båret affald ud, 
gjort rent eller lavet 
mad 

 Mangel på viden og 
struktur 

 Manglende 
overskud på grund 
af f.eks. psykisk 
sygdom 

 Forholdende i 
hjemmet er præget 
af et vist kaos 

 Gøremål som 
opvask, bære skrald 
ud og gøre rent 
bliver ikke udført 
regelmæssigt 

 Mestrer i mindre 
grad at udføre 
opgaverne, men får 
det oftest ikke gjort 

 Forholdende i 
hjemmet bærer 
præg af nogen 
orden, men der er 
tale om en sårbar 
situation, som 
hurtigt kan blive 
afløst af uorden 

 Mestrer almindelige 
dagligdags gøremål 
og får for det meste 
fulgt op på 
opgaverne løbende 

 Borgeren har fuldt 
ud styr på alt 
omkring 
almindelige 
dagligdags gøremål 

 
Bemærkninger til score 
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13. Øge fremmøde/arbejdstid/arbejdsopgaver: Optrapningsplan 

Spørgsmål 
 Kan der lægges en optrapningsplan? 
 Hvad skal der til for at du kunne øge dit fremmøde/arbejdstid/dine arbejdsopgaver ? 
 Er der allerede lagt en plan? 
 Har du øget dit fremmøde/din arbejdstid jvf. planen? 
 Er der behov for at ændre planen? 
 Er der behov for særlige støttemuligheder? 

 

Hvordan fungerer borgerens optrapning på arbejde/ i tilbud? 

1: Meget lav score 2: Lav score 3: Nogenlunde score 4: Høj score 5: Meget høj score 

     

 

 

 Negativ udvikling i 
forhold til planen  

 Stagneret 
optrapning  

 Optrapning kræver 
løbende justering af 
planen  

 Stabil optrapning i 
forhold til planen  

 Stabil optrapning på 
borgerens initiativ  

 
 

Kendetegn kan være: 

 Borgeren har 
reduceret 
fremmøde/arbejds-
tid uden 
inddragelse af 
sagsbehandler 
/læge/arbejdsgiver 
/tilbud 

 Øger ikke 
fremmøde 
/arbejdstid og tror 
ikke på fortsat 
udvikling 

 Justerer planen i 
samarbejde med 
sagsbehandler og 
håber på fortsat 
udvikling 

 Følger planen og 
tror på yderligere 
udvikling 

 Tager selv initiativ 
til at øge 
fremmøde/arbejds-
tid evt. efter 
samråd med 
sagsbehandler 
/læge/leder og er 
overbevist om 
fortsat udvikling. 

 
Bemærkninger til score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


