
 

 

Afsluttende rapport for Laboratorium 12 ”Rehabilitering og tilbage til 
arbejdsmarkedet” 

Pilotprojekt mellem Favrskov Jobcenter og Lægehuset Hadsten samt Lægerne i Hinnerup  

Pilotprojekt mellem Erhverv & Beskæftigelse i Syddjurs kommune og Lægehuset i Ebeltoft 

Rapporten udspringer fra LAB 12 ”Rehabilitering og tilbage til arbejdsmarkedet” og er afgrænset til at 
omhandle sygedagpengemodtagere, der er helt eller delvist uarbejdsdygtig, og i den forbindelse i kontakt 
med et jobcenter, samt i behandling via egen læge og/eller på et hospital. 

Målet for laboratoriet var, at hjælpe de borgere, der kan komme tilbage til arbejdsmarkedet igen. Dertil at 
borgeren i forløbet oplever, at overgangen mellem myndighed (kommunen), egen læge og hospitalet, ses 
som et sammenhængende forløb. 

De samarbejdende parter omkring borgeren ønsker, at få en bedre forståelse af hinandens roller, faglighed 
og blik for borgeren. Dette igennem fokus på sprogbrug, begreber og hinandens situation. 

Fra styregruppens side var der et ønske om en leverance til håndgribelige løsninger til at lette 
koordineringen og kommunikationen mellem de samarbejdende parter omkring den enkelte borger. 

 

LAB 12 modellen 

LAB 12 modellen udspringer fra et allerede igangværende samarbejde mellem Holstebro Jobcenter og de 
forskellige lægehuse i kommunen.  

Her mødes praksislægerne med kommunens sagsbehandlere, for at drøfte ofte komplicerede sager fra 
både sygedagpenge og fra jobafklaring. Disse møder medfører, at der bliver lagt en fast plan for den 
enkelte borger, således at der er en klar retning i sagen. Derudover optimeres kommunikationen og 
relationen mellem jobcentret og praksislægen.  

LAB 12 modellen har været afprøvet i Favrskov kommune imellem Favrskov Jobcenter og lægehusene 
Hinneruplægerne og Lægehus Hadsten, samt Erhverv & Beskæftigelse Syddjurs kommune og Ebeltoft 
lægehus. 

Under projektperioden, har lægerne fået dispensation ifht. brugen af § 95 Socialmedicinsk samarbejde, 
således at de medvirkende læger, har kunnet modtage betaling for den tid de har brugt på projektet. 

I Syddjurs kommune, har der været afholdt 4 møder i perioden september 2019 - januar 2020. 

I Favrskov kommune, har der været afholdt 5 møder i samme periode. 

Fælles for begge steder er, at det siden januar 2020 ikke har været muligt, at afholde flere møder grundet 
COVID-19. 

I projektet har man ønsket at afprøve 3 forskellige muligheder for at afholde møderne.  



 

 

 Digitalt – læge og leder fra Jobcentret mødes fysisk i lægens praksis, mens sagsbehandleren 
deltager på skift via videoforbindelse. Dette for at minimere udgiften og tidsforbruget i forhold 
hvor mange sagsbehandlere der skulle bruge transporttid på at fremmøde i lægepraksis. 

 Fysisk model på Jobcentret – lægen møder ind på Jobcentret og de forskellige sagsbehandlere 
deltager på skift i mødet. 

 Fysisk model i lægepraksis – Sagsbehandler og leder fra Jobcentret møder ind til møde i 
lægepraksis. 

I Favrskov har alle møderne været afholdt i de forskellige lægehuse, og der har i projektperioden ikke været 
forsøgt, at afholde møderne på en anden måde. 

Møderne har været afholdt således, at lederen for afdelingen i Favrskov Jobcenter er taget ud til det 
enkelte lægehus og sammen med lægen, har man været på Facetime med sagsbehandleren, der blev på 
Jobcentret. Favrskov Jobcenter har i forvejen sendt dagsorden ud med de sager, der har skullet drøftes på 
mødet. 

Dette har fungeret uden problemer, og man ønsker at fortsætte med denne model. 

I Syddjurs har alle møderne været afholdt som et fysisk møde i Ebeltoft Lægehus med deltagelse af 
afdelingsleder fra Erhverv & Beskæftigelse, samt den enkelte medarbejder. Dette har man vurderet var den 
bedste metode, da Erhverv & Beskæftigelse ligger tæt på Ebeltoft Lægehus. Samtidig var der kun afsat 30 
minutter til hvert møde, og der derfor var det et begrænset antal sager, der kunne drøftes.  Erhverv & 
Beskæftigelse har sendt en dagsorden med relevante sager, 14 dage før mødet. 

Begge steder har det været en stor udfordring, at fremfinde relevante sager til drøftelse og opgaven har 
været meget tidskrævende. I Favrskov Jobcenter oplever man, at der ofte har været relevante sager fra 
læger, der ikke har været med i projektet, hvorfor man i Favrskov Jobcenter ønsker at udbrede samarbejdet 
til flere lægehuse. 

Oplevelsen i Erhverv & beskæftigelse i Syddjurs kommune er, at den måde som man har valgt at køre 
projektet på, har været for rigid i forhold til, at man har, skulle finde sager frem lang tid i forvejen. Det har 
ofte givet en oplevelse af, at man skulle ”finde” sager, som der måske ikke har været helt så relevante, og 
at man til gengæld ikke har kunnet diskutere nyopståede problemstillinger, da lægen ikke har kunnet 
forberede sig. 

Med projektet har man ønsket at belyse, hvorvidt at LAB 12 modellen, har kunnet føre til et forbedret 
samarbejde mellem praksislæge og Jobcentret.  Samtidig har man haft en forventning om, at et tættere 
samarbejde, ville kunne forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, samt at der ville kunne anmodes om 
færre attester. 

Fælles for begge kommuner er, at møderne mellem læge og Jobcentre har været meget givende og 
bidraget til en større forståelse for hinandens arbejdsområder. For eksempel var der ved opstarten tvivl 
om, hvad Jobcentrene kunne henvise til af speciallæger osv., og hvad den praktiserende læge kunne 
henvise til. Omvendt har lægerne fået større indsigt i den lovgivning og de rammer, som den enkelte 
sagsbehandler arbejder under.        



 

 

Samarbejdet har skabt større forståelse fra begge parter og været med til, at man har kunnet sætte en 
fælles retning i de enkelte sager. Samtidig har der været sager, hvor det har været muligt at træffe en 
afgørelse hurtigere i sagen, og derfor har kunnet lukke sagen i sygedagpengeregi. 

Samarbejdet har dog ikke medført, at Favrskov Jobcenter og Erhverv & Beskæftigelse i Syddjurs, har kunnet 
anmode om færre attester. 

Alle parter – både de enkelte sagsbehandlere og læger mener, at et tættere samarbejde imellem 
beskæftigelsesindsatsen og lægerne er givende for alle parter, og kan se en idé i, at udbrede det til flere 
lægehuse i kommunerne. 

Favrskov Jobcenter ønsker at fortsætte med det nuværende samarbejde. Erhverv & Beskæftigelse i 
Syddjurs ønsker ikke at fortsætte med samarbejdet i den form, som der har været afprøvet. Man ønsker et 
forbedret samarbejde, men i en mere uformel form, end det har været tilfældet med projektet. 

Hvad har fungeret godt: 

 At have snakken omkring borgeren ansigt til ansigt, hvilket opleves som at give fælles forståelse 
omkring den enkelte borger. 

 Udvidet kendskab til hinandens arbejdsområder, hvilket giver et bedre fundament for at hjælpe 
borgeren videre. 

 Fokus på, hvordan man besvare en attest, da de skal læses af ”ikke sundhedsfagligt personale”. 
 Der er blevet stillet bedre spørgsmål og givet bedre svar i attesterne. 
 Kvaliteten af møderne har været gode - ” Der er guld at hente”. 
 Fint supplement til attester og rundbordssamtaler. 
 LAB 12 har givet et lettere samarbejde mellem parterne. 
 Gode og relevante sager der har været til drøftelse. 
 Godt at drøfte komplicerede borgere, da det er lettere at snakke ansigt til ansigt. 

 

Forslag til videre samarbejde: 

 I begge kommuner, at udvide samarbejdet med flere lægehuse. 
 Bedre indsigt for lægerne, ifht. hvilke tilbud der gives i kommunerne til den enkelte borger. 
 Mere fleksibilitet omkring, hvilke sager der kan drøftes. 
 Mere tid til møderne, hvis der både skal drøftes konkrete sager og arbejdsgange/procedure.  
 Det har givet en oplevelse af en bedre forståelse for det tværprofessionelle samarbejde, herunder 

forståelse for de forskellige professioners kompetencer og fokus. 

 

 


