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1. Indledning
Dette speciale omfatter en evaluering af Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering, for primært
indsatsklare borgere1, med fokus på sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Aktiveringsindsatser, der er målrettet gruppen af indsatsklare borgere, kan anses som tiltag, der udspringer af de
seneste års fokus i den aktive beskæftigelsespolitik. Et fokus på indsatsklare borgere forekom primært på grund af, at de udgjorde en arbejdskraftreserve, der politisk blev anset som et alternativ
til at løse et daværende aktuelt behov for arbejdskraft, og ikke mindst som en måde hvorpå at
mindske konsekvenserne af den demografiske forskydning (Regeringen, 2007: 65), der frem til
2040 bevirker, at der bliver færre erhvervsaktive i forhold til antallet af personer, der skal forsørges (Velfærdskommissionen, 2004: 12).
I de seneste år, er der derfor blevet gennemført en række initiativer for at imødekomme de ovenfornævnte udfordringer. Her iblandt kan nævnes et beskæftigelsesinitiativ fra 2006 kaldet ”NY
CHANCE. TIL ALLE”. Beskæftigelsesinitiativet blev iværksat for at sætte fokus på de langtidsledige
og ikke-arbejdsmarkedsparate2, og førte bl.a. til, at der blev truffet beslutning om ret og pligt til
gentagen aktivering for alle kontanthjælpsmodtagere efter 12 måneders ledighed med virkning fra
1. juli 2008 (Regeringen, 2007). Helt konkret investerede den daværende VK-regering ½ milliard i
en toårig indsats, der skulle give kontant- og starthjælpsmodtagere, som havde gået passive i
mindst et år, en ny chance – deraf navnet på initiativet. Denne chance forekom, i og med kommunerne skulle tage langtidslediges sag op på ny og gøre overvejelser omkring, hvorvidt den enkelte
skulle henvises til job, ordinær uddannelse eller om det krævede en iværksættelse af andre tilbud
(Beskæftigelsesministeriet, 2006). Undersøgelser der blev foretaget forud for beskæftigelsesinitia-

1

”Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009: 1).
2
Vores evaluering omfatter sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, som defineres som ikkearbejdsmarkedsparate. Med vedtagelsen af den nye matchmodel i 2010 benyttes terminologien ”indsatsklare” om
matchgruppe 2 borgere. Nærværende evaluering inddrager forskning og reformer fra før matchmodellens ikrafttrædelse, hvorfor begge termer benyttes i dette speciale for Sundhedsaktiveringens målgruppe: sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2.
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tivet viste, at der generelt manglede tilbud til de ikke-arbejdsmarkedsparate, hvorfor iværksættelse af tilbud til denne målgruppe udfordrede kommunerne, eftersom erfaringerne hermed var få.
Dette bevirkede, at ”NY CHANCE. TIL ALLE” blev løst på mange forskellige måder alt efter kommunernes ambitionsniveauer (Kristensen, 2008: 171). I år 2012 er der imidlertid fortsat begrænset
viden om aktiveringsindsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate jf. kapitel 2, og dette til trods for, at
nogle kommuner skabte nye, velorganiserede tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate i forbindelse
med ”NY CHANCE. TIL ALLE”, der løb af stablen i perioden 2006-2008 (Kristensen, 2008: 171).
Udgangspunktet for etableringen af indsatser over for ikke-arbejdsmarkedsparate udgøres primært af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Loven lægger op til, at denne type af ledige udbydes
”særskilte” aktiveringsindsatser, såvel som der er øje for, at der er tale om en gruppe, hvis problemstillinger kan være mangfoldige og langvarige: For den enkelte ”tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet” (LBK nr.
710: § 15). Ligesom det eksempelvis understreges i loven, at en jobplan tillige kan indeholde aktiviteter, ”der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik
på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov” (LBK nr. 710: § 28).
I overensstemmelse med lovgivningens rammer etablerede Brønderslev Kommune i august 2010
et sundhedsaktiveringstilbud, som er et eksempel på en organiseret indsats primært målrettet
indsatsklare borgere. I dette speciale vil vi derfor undersøge, hvorledes Sundhedsaktivering virker
over for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, og under hvilke omstændigheder resultater indtræffer, da viden herom kan benyttes til at udforme nye tilbud i kommuner eller
til at optimere Sundhedsaktivering og andre eksisterende aktiveringstilbud for indsatsklare borgere.
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1.1 Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering
Brønderslev Kommune har valgt at satse på en kombineret sundheds- og beskæftigelsesrettet indsats for primært indsatsklare sygedagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere3, inden for matchgruppe 2 (indsatsklare borgere). Indsatsen kan dog tillige udbydes ledige i matchgruppe 1 (jobklare borgere).
Etableringen af Sundhedsaktivering i 2010 skete på baggrund af, at det af Brønderslev Kommune
vurderedes centralt, at der eksisterede et sundhedstilbud til alle sygedagpengemodtagere i den
tidlige indsats, såfremt disse ikke kunne deltage i en virksomhedsvendt indsats. Hensigten med
tilbuddet var at aktivere alle sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 - særligt grundet daværende refusionsregler, hvor der blev ydet høj refusion til kommunen, når borgerne var aktiveret
(BEK nr. 449). Tidlige erfaringer med indsatsen og nye refusionsregler fra 2011 bevirkede imidlertid, at Sundhedsaktivering fik en anderledes form fra 1. april 2011. Hvor der oprindeligt var tiltænkt 75 pladser i Sundhedsaktivering, blev dette ændret til 47, ligesom det blev vedtaget, at et
sundhedsaktiveringsforløb maksimalt måtte vare 13 uger. Derudover skulle der foreligge flere beskrivelser fra forløbet på den enkelte deltager. En del af ændringen af sundhedsaktiveringstilbuddet skal således ses i sammenhæng med ændringen af refusionsreglerne i 2011. Hvor Brønderslev
Kommune tidligere kunne få refunderet 65 % af deres forsørgelsesudgifter til sygedagpengemodtagere, der deltog i et kort vejlednings- og afklaringsforløb såsom Sundhedsaktivering (LBK nr.
1428: kap 10 & BEK nr. 449), kan kommunen med nugældende regler blot få refunderet 30 %
(hvor den høje refusion blot ydes til virksomhedsvendt aktivering samt delvis raskmelding) (LBK nr.
710: kap. 10 & BEK nr. 171). Derudover skal det nævnes, at målgruppen for indsatsen er udvidet til
tillige at gælde kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere med lignende problemstillinger som
sygedagpengemodtagere. Finansieringen af indsatsen sker gennem beskæftigelsesområdet, hvormed Jobcenter Brønderslev køber ydelsen hos Sund By Brønderslev, der varetager de forskellige
aktiviteter i indsatsen jf. nedenstående afsnit. Sundhedsaktivering har en ugepris på 696 kr. pr.
3

I denne undersøgelse er målgruppen afgrænset til alene at omfatte sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
grundet et meget lille antal ledighedsydelsesmodtagere i Sundhedsaktivering. Mens nærværende undersøgelse påbegyndtes var der blot én enkelt ledighedsydelsesmodtager tilknyttet forløbet. Det vurderes således ikke muligt at inddrage denne målgruppe empirisk i undersøgelsen.
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deltager forudsat, at der er 47 deltagere pr. uge (ved færre deltagere vil ugeprisen stige) (Moselund, 2012).

1.1.1 Beskrivelse af målgruppen
Som indledningsvist nævnt, er den intenderede målgruppe for Sundhedsaktivering sygedagpenge-,
kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere inden for matchgruppe 1 og 2, hvorved Sundhedsaktivering omrammer såvel jobklare (matchgruppe 1) som indsatsklare (matchgruppe 2) borgere.
For gruppen af jobklare borgere, som af Jobcentret er vurderet til at kunne påtage sig et ordinært
arbejde indenfor tre måneder, vil der være tale om glatte sager, såsom borgere med problemer i
bevægeapparatet (rygproblemer, skulder- og knæskader, overvægt, mv.), der ikke vurderes at være langsigtede eller af særlig alvorlig karakter. For gruppen af indsatsklare borgere, som ikke indenfor tre måneder vil være parat til at tage et ordinært arbejde, vil der være tale om risikosager,
hvor der typisk kan være tvivl om diagnose, varighed og konsekvens af fysiske eller psykiske problemstillinger. Sundhedsaktivering kan tilmed udbydes borgere sideløbende med en anden aktivitet som eksempelvis virksomhedspraktik eller delvis beskæftigelse. Ved disse omstændigheder kan
borgere deltage i Sundhedsaktivering, når det passer med deres arbejde/praktik, og er meningsfyldt for at komme tilbage på arbejde på fuld tid (Brønderslev Kommune, 2011a: 1).
Nedenstående tabel 1 viser inklusions- og eksklusionskriterier for målgruppen, og derved hvorledes målgruppen, der omfatter borgere med bevægeapparatsproblemer og borgere med stress
og/eller depression, afgrænses i forhold til fysiske og psykiske problemstillinger. Sundhedsaktivering omfatter to hovedmålgrupper - imidlertid vil der være borgere, som befinder sig i en gråzone,
mellem de to, men som Sundhedsaktivering tilmed er henvendt, hvilket illustreres af den midterste målgruppe.
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Tabel 1: Inklusions- og eksklusionskriterier for målgruppen

Kilde: Brønderslev Kommune, 2011a: 2.

Den faktiske målgruppe, dvs. deltagere gennem Sundhedsaktiveringens første halvår (fra
01.04.2011 og frem til ca. 15.11.2011), omrammer borgere kategoriseret under matchgruppe to,
hvormed Sundhedsaktivering hovedsageligt gør tiltag for borgere med risikosager. Ligesom hovedparten af deltagerne er sygedagpengemodtagere, hvilket fremgår af tabel 2.
Tabel 2: Fordeling af målgrupper
Ydelsesmodtager:

Sygedagpenge

Kontanthjælp

Ledighedsydelse

I alt

Antal:

80

34
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121

Kilde: Brønderslev Kommune, 2011: 2.

Ud af de 121 deltagere var kun tre af deltagerne sygemeldte fra job, mens de resterende var uden
arbejde. Derved synes det rimeligt at betegne den faktiske målgruppe som borgere, der har relativ
stor afstand til arbejdsmarkedet. I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste rettigheder og pligter
for sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere opridses med henblik på at tydeliggøre, hvad ind10

satsklare borgere uden arbejdsgiver har ret til, og ikke mindst hvad de har pligt til under deres sygemelding/ledighed som ydelsesmodtager, og dermed hvorfor det kan kræves, at indsatsklare
borgere skal deltage i en aktiveringsindsats som Sundhedsaktivering.
1.1.1.1 Sygedagpengemodtagere4
En lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge har
ret til sygedagpenge fra kommunen, når vedkommende er erklæret uarbejdsdygtig på grund af
egen sygdom. Den sygemeldte kan få sygedagpenge i en periode på maksimalt 52 uger, inden for
de seneste 18 måneder (LBK nr. 653: §§ 7 & 24). For sygedagpengemodtagere gælder en række
pligter i forhold til at opretholde ydelsen, hvor sygedagpengene bortfalder, når:


den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning,
herunder indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller ved samtalen med
arbejdsløshedskassen (LBK nr. 653: § 21, stk. 1).



den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at lade sig indlægge på sygehus eller modtage nødvendig lægebehandling eller mod lægens eller kommunens opfordring afviser at
deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen (LBK nr. 653: § 21, stk.
1).



den sygemeldte ved sin adfærd forhaler helbredelsen (LBK nr. 653: § 21, stk. 1).



den sygemeldte ikke opfylder sin pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet (LBK nr.
653: § 22).

Kommunen skal tilrettelægge et opfølgningsforløb for sygedagpengemodtagere, hvor den første
samtale skal finde sted senest i 8. uge fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op mindst
hver 4. uge (LBK nr. 653: § 13 stk. 3). Opfølgningsforløb i form af vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud kan gives med henblik på fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet (LBK nr. 710: § 22 stk. 6 & kapitel 10-12).

4

Denne oversigt omfatter regler for sygedagpengemodtagere med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko hvad
angår arbejdsevnen (matchkategori 2) jf. LBK nr. 653: § 12 stk. 1 nr. 2.
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1.1.1.2 Kontanthjælpsmodtagere5
En person har ret til kontanthjælp, hvis vedkommende har været ude for ændringer i sine forhold,
fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, og at disse ændringer bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie, hvis ikke behovet kan dækkes gennem andre ydelser (LBK nr. 190: § 11 stk. 2). For kontanthjælpsmodtagere gælder ligeledes en
række betingelser for at opretholde ydelsen, hvor retten til kontanthjælp ophører, hvis vedkommende eller dennes ægtefælle:


uden rimelig grund afviser tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder
foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller



uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et af ovennævnte tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning
af tilbuddet (LBK nr. 190: § 41, stk. 1).

Derudover er det en betingelse for at få kontanthjælp, at vedkommende og ægtefællen ikke har et
rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder (LBK nr. 190:
§ 13 stk. 1).
Kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til rettidig aktivering. Rettidigheden består i, at kontanthjælpsmodtagere, senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder fra første henvendelse om hjælp til kommunen, har ret og pligt til at påbegynde tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning (LBK nr. 710: § 95). For kontanthjælpsmodtagere tilrettelægges et individuelt kontaktforløb med individuelle samtaler, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår beskæftigelse
(LBK nr. 710: §§ 15 og 16).

5

Denne oversigt omfatter regler for personer, der modtager kontanthjælp ikke alene pga. ledighed jf. LBK nr. 710 § 2
stk. 1 nr. 3, der er fyldt 30 år. Sidstnævnte fokus begrundes ud fra, at ca. ¾ af deltagerne i nærværende undersøgelse
falder inden for denne aldersgruppe jf. bilag 7.
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1.1.2 Tilrettelæggelse af Sundhedsaktivering
Sundhedsaktivering indebærer som nævnt et makismalt 13 ugers forløb, hvor borgerne deltager i
dels arbejdsmarkedsrettede og dels sundhedsrettede aktiviteter. Sundhedsaktivering har to sideløbende formål: 1) Den arbejdsmarkedsrettede undervisning skal bibringe deltagerne en viden,
inspiration, forståelse og motivation for at reflektere over egne muligheder, ressourcer og kompetencer for at finde den nærmeste og hurtigst mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet, og 2) De sundhedsrelaterede aktiviteter skal søge at fremme deltagernes sundhed ved at skabe rammer og mulighed for at mobilisere borgerens ressourcer og handlekompetencer (Brønderslev Kommune,
2011: 1).
Det grundlæggende element i Sundhedsaktivering er, at der tages udgangspunkt i et salutogenetisk6 perspektiv på sundhed frem for et patogenetisk7. Fokus anlægges derved på liv og sundhed
(hvor det patogenetiske fokuserer på krop og sygdom), og der arbejdes ud fra tankegangen: ”Sygdom er hvordan man har det - Sundhed er hvordan man tager det” (Thybo, 2003: 1). Essensen af
det salutogenetiske sundhedsperspektiv er, at definitionen af sundhed ej er lig med ”fravær af
sygdom”, samt at der foreligger en klar skelnen mellem helbred og sundhed. Helbredet omrammer, om et menneske er raskt eller sygt, mens sundhed er knyttet til livet og omhandler, hvordan
et menneske håndterer tilværelsen. Det salutogenetiske sundhedsperspektiv vægter derved den
psykosociale dimension af sundhed, og pointerer, at opmærksomheden bør hvile på sundhed frem
for sygdom: ”Det er et blik for ressourcer og handlemuligheder, hvor man sigter efter at mobilisere
det overskud der gør folk robuste over for livets stressorer” (Thybo, 2003: 6).
I Sundhedsaktivering er deltagerne inddelt i to hold, hvor borgere med bevægeapparatsproblemer
deltager på holdet motion og kost, og borgere med stress og/eller depression deltager på holdet
motion og psyke. For hvert hold er der tilrettelagt et program med forskellige aktiviteter, der ud-

6

Salutogenese betyder: Læren om sundhedens opståen og udvikling. Den salutogenetiske sundhedsforståelse er givet
af Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi og stressforsker, der i 1970’erne gik i gang med en
undersøgelse med det formål at opnå indsigt i, hvordan israelske kvinder tilpassede sig overgangsalderen fysisk og
psykisk. Dette var hovedformålet med undersøgelsen, der senere har bidraget til en langt mere nuanceret sundhedsforståelse (Thybo, 2003:1).
7
”Patogenese betyder: Læren om sygdommens opståen og udvikling” (Thybo, 2003: 2).
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gør ca. 10 timer ugentligt fordelt over fire dage i op til 13 uger, alt efter den enkeltes behov og
forudsætninger (Brønderslev Kommune, 2011: 2f). Aktiviteterne i forløbet er, som følger8:
-

Individuelle samtaler: Borgeren har tre individuelle samtaler med en sundhedskonsulent
(der har profession som fysioterapeut, ergoterapeut, kostvejleder eller klinisk diætist), hvor
borgerens evt. personlige problemstillinger drøftes, og der rådgives herom. Til første og
sidste samtale udfylder borgeren en sundhedsprofil jf. bilag 2, der omrammer temaerne:
fysiske gener, madvaner, stress, at lytte til sig selv, trivsel, rygning, alkohol, medicinforbrug
og den samlede helbredstilstand. Sundhedsprofilen indgår i Sundhedsaktivering som et arbejdsredskab, der medvirker til, at borgeren får indblik i egen sundhed.

-

Sundhedsundervisning: Gruppebaseret undervisning i ergonomi og fysiologi. Der tages udgangspunkt i emner som vaner, ressourcer og begrænsninger samt krop og sinds påvirkning af sygdom.

-

Arbejdsmarkedsrettet undervisning: Gruppebaseret undervisning, som har til formål at forberede borgeren på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forskellige emner drøftes, som
den gode historie, samtalen, kompetenceprofil, hjælp til selvhjælp og skånehensyn.

-

Fysisk aktivitet: Borgeren træner i motionscenter, ud fra individuelt tilrettelagt træningsprogram, samt træning i varmtvandsbassin.

-

Madværksted: Gruppebaseret madlavning, som har til formål at inspirere borgeren til at lave sundere mad i dagligdagen. Forbeholdt gruppen af borgere med bevægeapparatsproblemer.

-

Ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed9: Mulighed for at få en konsulent ud på arbejds- eller praktikplads til vejledning om hvilke arbejdsstillinger, der er hensigtsmæssige
for borgerens specifikke problemstillinger. Forbeholdt gruppen af borgere med bevægeapparatsproblemer.

8

For en deltaljeret beskrivelse af de enkelte aktiviteter henvises til bilag 1.
Denne aktivitet er ikke aktiv under Sundhedsaktivering, da der hidtil ikke har været mange deltagere sygemeldte fra
job jf. bilag 1 ”Ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed”.
9
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-

Undervisning ved erhvervspsykolog: Gruppebaseret undervisning, hvorigennem borgeren
opnår forståelse for de psykiske udfordringer, vedkommende har. Emner, som de fire
stressfaser, negative tankemønstre, søvn, copingmekanismer og eksternaliseringsprincippet, drøftes. Forbeholdt gruppen af borgere med stress og/eller depression (Brønderslev
Kommune, 2011).

Den ovenfor beskrevne indsats udgør evaluanden for denne evaluering, der er iværksat på foranledning af Jobcenterchef Birgitte Brøsted Moselund og Leder af Forebyggelsesafdelingen, Sund By,
Helle Rasmussen, som opdragsgivere for evalueringen. Iværksættelsen af evalueringen af sundhedsaktiveringstilbuddet udspringer af, at Kommunens beskæftigelsesudvalg er interesseret i at få
dokumenteret kvaliteten af tilbuddet jf. nedenstående afsnit.

1.2 Formål med evalueringen af Sundhedsaktivering
Evalueringen af sundhedsaktiveringstilbuddet har et overordnet formål, som fremgår af ”Kommissorium for Evaluering af Sundhedsaktivering efter Første Halvår af 2012” (Bilag 3): ”Evalueringen
skal fremlægges for Beskæftigelsesudvalget den 10. september 2012. Udvalget skal have en evaluering, der viser effekten af sundhedsaktivering i forhold til samarbejdsprojektets formål: ”Sundhedsaktivering skal bidrage til at deltagerne hurtigst muligt igen bliver klar til arbejdsmarkedet”
(Moselund & Rasmussen, 2012: 1). Udgangspunktet for iværksættelsen af evalueringen er således
begrundet i Beskæftigelsesudvalgets interesse i, hvorvidt Sundhedsaktivering er en optimal indsats
til at bringe indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere arbejdsmarkedet. På
trods af formålsbeskrivelsens udelukkende fokus på effekter af indsatsen, er det for opdragsgivere
ligeledes et formål at opnå indsigt i, hvorledes de udbudte aktiviteter er virksomme over for målgruppen, med henblik på en eventuel forbedring af indsatsen. Der er derfor ligestillet fokus på
processer og effekter i evalueringen. For at overskueliggøre indsatsens forløb og formål for læseren, har vi udarbejdet nedenstående model, der viser de forskellige elementer af Sundhedsaktivering:
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Som det fremgår af modellen, udgøres de førnævnte processer af Sundhedsaktiveringens aktiviteter, som er dem, der skal få effekterne til at indtræffe. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte
aktiviteter kan ses i bilag 1. Til en forståelse af, hvorledes aktiviteterne forventes at føre til de givne effekter, henvises der til kapitel 5, hvori ovenstående model udbygges til ikke blot at omfatte
implementeringsteori men tillige forandringsteori. Udtrykt på en anden måde findes deri ikke blot
svar på, hvordan indsatsen skal føre til de forventende virkninger, som i ovenstående model, men
yderligere gives der indblik i hvorfor bestemte aktiviteter/processer fører til bestemte virkninger
(KREVI, 2008: 20).
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Formålet med evalueringen er som nævnt at belyse, hvorvidt indsatsen er virksom til at opnå de
forventede effekter/virkninger, der kan opdeles i forskellige tidshorisonter: korte-, mellemlangeog langsigtede virkninger. De kortsigtede virkninger er de umiddelbare effekter, som borgerne
gerne skulle opnå løbende gennem indsatsen i form af den viden og de redskaber, som de tager
med sig fra de forskellige aktiviteter. De mellemlange virkninger sker på baggrund af de fysiske og
mentale adfærdsændringer, som det er hensigten, at de kortsigtede virkninger skal føre til hos
borgerne. De mellemlange virkninger er en forbedret sundhed samt at borgerne kommer tættere
på arbejdsmarkedet, i virksomhedspraktik eller bliver delvist raskmeldt. Disse udgør skridt tættere
på arbejdsmarkedet, som på sigt skal føre til indfrielsen af den langsigtede virkning, som beskæftigelsesindsatser, inklusiv den aktuelle, har som slutmål, nemlig at bringe borgerne i ordinær beskæftigelse, eller i det mindste at få borgerne til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
De mellemlange virkninger angives som formål og succeskriterier for Sundhedsaktivering, da forventningen er at bidrage til, at borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet, hvorimod ordinær beskæftigelse ikke vurderes at være et realistisk succeskriterium for Sundhedsaktiveringens målgruppe. På baggrund af disse overvejelser omkring formålet med evalueringen, har
vi opstillet nedenstående evalueringsspørgsmål, som vi vil søge at give en kvalificeret besvarelse
på.

1.2.1 Evalueringsspørgsmål
Bevirker Jobcenter Brønderslev og Sund Bys Sundhedsaktivering, at indsatsklare sygedagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere forbedrer deres sundhed for derigennem at komme tættere på arbejdsmarkedet, og hvilke metoder og tilgange er hertil virksomme?
1.2.1.1 Begrebsafklaring
I ovenstående evalueringsspørgsmål indgår abstrakte begreber, hvortil en konkretisering er nødvendig for at synliggøre, hvorledes begreberne fremadrettet anvendes i evalueringen. Begrebsafklaringen præciserer de udfaldsmål, der ligger til grund for vores definition af forbedret sundhed
og tættere på arbejdsmarkedet. Disse er udledt gennem dialog med medarbejderne i Sund By og
Jobcenter Brønderslev.
17

18

2. Virker aktiveringsindsatser over for indsatsklare borgere – og
hvad er det, der (ikke) virker?
Som det indledningsvist er berørt, foreligger der ikke megen viden om, hvad der virker for ikkearbejdsmarkedsparate i aktiveringsindsatser. Dette kapitel vil kortlægge evalueringstendenser på
beskæftigelsesområdet – herunder problematisere de anvendte evalueringstilgange til aktiveringsindsatser for indsatsklare borgere, samt foreligge opmærksomhedspunkter til evaluering af denne
type af aktiveringsindsatser.
Adskillige undersøgelser af nærværende undersøgelsesfelt, omfattende aktiveringsindsatser over
for ikke-arbejdsmarkedsparate, påviser, at indsatser har en manglende effekt på graden af selvforsørgelse og/eller en manglende beskæftigelseseffekt (Rambøll, 2010 & Rigsrevisionen, 2010 &
Graversen, 2011). Sådanne undersøgelsesresultater foranlediger til følgende spørgsmål: ”Fører
ressourcekrævende aktiveringsindsatser reelt ingen mærkbare beskæftigelsesrettede resultater
med sig?” Et spørgsmål som, trods monitorering og evaluering på området, synes vanskeligt at
give en nuanceret besvarelse på. Siden 1980’erne er der forekommet en eksplosion i mængden af
evalueringer, bl.a. som følge af, at evaluering og monitorering er blevet en integreret del af moderne lovgivning, eftersom obligatorisk evalueringspraksis ofte indskrives i politiske reformer (Larsen & Lassen, 2001: 50). Dette har bevirket, at der generelt er opstået en stor mængde af information om offentlige indsatser, hvortil beskæftigelsesområdet, som helhed, ikke udgør en undtagelse
– tværtimod (Jensen, 2011).
Den generelle bevågenhed på aktiveringsområdet synes imidlertid at udmønte sig i præstationsmålinger af, hvorvidt jobcentre overholder gældende regler, samt i evalueringer med beskæftigelse og selvforsørgelsesgrad som succeskriterier for indsatser (Jensen, 2011). Dette fokus bevirker,
at aktiveringsindsatser oftest ”dumper”, når målgruppen for aktiveringsindsatsen er ikkearbejdsmarkedsparate. Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne undersøgelsestilgang, med de nævnte succeskriterier, angiver et sandfærdigt billede af aktiveringsindsatsernes virke? Det aktuelle fokus på aktivering har et dokumenterende og kontrollerende formål –
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dokumenterende i henhold til selvforsørgelsesgraden og beskæftigelseseffekten og kontrollerende
i henhold til jobcentrenes ageren. Når det kommer til det læringsorienterede formål omhandlende, hvad det er, der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate i aktiveringsindsatser, og under hvilke
betingelser (del)mål realiseres, foreligger der imidlertid et videnstomrum på beskæftigelsesområdet. I forlængelse deraf tillægges delmål for indsatser ej heller betydning, når aktiveringsindsatser
evalueres. Dette problematiseres i nedenstående af chefanalytiker, Charlotte Hansen, fra New
Insight:
”Hvis vi kun tillægger selvforsørgelsesgrader en betydning som et relevant måleparameter for en
beskæftigelsesindsats så indfanger vi ikke, om aktivering bidrager til at kvalificere og motivere arbejdskraften. Vi er nødt til at acceptere, at der er mange forhold, der har indflydelse på, om en ledig kommer i job – først og fremmest konjunkturerne. Vi har brug for et måleværktøj, der kan måle
på, om der foregår progression på en række relevante parametre, som aktiveringsindsatsen direkte
har til formål at sikre” (Hansen, 2010).
Det snævre fokus på aktiveringsindsatser må derfor udbredes, således at der opnås indsigt i selve
indholdet af aktiveringsindsatserne og anlægges fokus på relevante delmål. Faktum er, at ikkearbejdsmarkedsparate har en større afstand til arbejdsmarkedet end arbejdsmarkedsparate. Den
ikke-arbejdsmarkedsparate har ofte sociale og/eller helbredsmæssige problemer, der overskygger
arbejdsmarkedsperspektivet, hvormed det er nødvendigt at få taget hånd om disse, førend den
ledige (igen) kan træde ud på arbejdsmarkedet. For ikke-arbejdsmarkedsparate kan der derved
argumenteres for, at beskæftigelse på kort sigt ikke er et realistisk succeskriterium (Graversen,
2011: 8). Med denne indsigt i målgruppen, samt de generelle evalueringstendenser på aktiveringsområdet for ikke-arbejdsmarkedsparate, er det dermed ikke forunderligt, at undersøgelser
”dumper”, når indsatser vurderes på urealistiske succeskriterier. For at skabe et retfærdigt og
sandfærdigt billede af aktiveringsindsatser, er det således væsentligt at lede fokus mod de ”blødere”, men for målgruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate lige så relevante, målsætninger, der kommer forud for det endelig beskæftigelsesmål. Efter udfyldelse af dette videnstomrum kan der falde
en retfærdig dom over aktiveringsindsatserne over for ikke-arbejdsmarkedsparate.
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Til udfyldelsen af videnstomrummet falder en nyere form for aktiveringsindsats i form af sundhedsaktivering10 for øje. En indsats som flere kommuner i den seneste tid, i større eller mindre
grad, har inkorporeret i deres aktiveringstilbud. I og med denne er en nyere indsats, findes der
tillige begrænset viden om virkningen heraf. En sådan afdækning er imidlertid særlig relevant, da
sundhedsaktivering kan betragtes som et alternativ til nogle af de efterspørgsler og anbefalinger,
der har været i de relativt få undersøgelser, der er lavet af, hvad der vurderes virksomt over for
ikke-arbejdsmarkedsparate med henblik på at bringe dem tættere arbejdsmarkedet. Sundhedsaktivering udgør et alternativ, da denne har karakter af at være en social og en beskæftigelsesrettet
indsats, og derved en målrettet indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate. En undersøgelse foretaget
af SFI i 2007 dokumenterede, at omkring halvdelen af 25 adspurgte kommuner benyttede samme
tilbud til arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate11. De involverede sagsbehandlere
stillede sig kritiske herfor, da de anså de to matchgrupper som havende vidt forskellige behov i
deres ledigheds/sygemeldingsperiode (Hohnen, m.fl. 2007: 10 + 20f). Ligesom det på baggrund af
undersøgelser anbefales, at der over for ikke-arbejdsmarkedsparate, parallelt med aktiveringsindsatsen, kører en indsats, der tager hånd om personlige problemstillinger (Rambøll, 2009: 19 &
Henriksen, 2010: 39ff). Derved er det ikke bare overordnet relevant at afdække, hvad der virker i
en aktiveringsindsats, men særlig relevant at afdække, hvorledes en ”efterspurgt” indsats, der favner sundheds- og jobrelaterede problemstillinger, virker over for ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette skal ses i lyset af, at efterspørgslen bl.a. kommer fra fagpersoner, som, gennem deres interaktion med ikke-arbejdsmarkedsparate, har en indsigt i målgruppens generelle problemstillinger, og
dermed må antages at have en vis forudsætning for at vide, hvad ikke-arbejdsmarkedsparate har
behov for til at nærme sig arbejdsmarkedet. Når det er pointeret, er der dog visse bekymringer
for, at jobperspektivet forsvinder i parallelindsatser, da det i flere tilfælde har vist sig, at parallelindsatser er blevet afløst af indsatser, der fortrinsvis søger at øge livskvaliteten hos ledige (Rambøll, 2009: 19). Derfor er det relevant at indhente al nyttig information for, at ”den gyldne middel-

10

Benyttes her som en generel betegnelse for aktiveringsindsatser, der inkorporerer sundhed.
Hertil skal det dog bemærkes, at tilbuddene blev anvendt forskelligt alt efter grad af arbejdsmarkedsparathed,
hvormed ikke-arbejdsmarkedsparate ledige eksempelvis havde kortere arbejdstid eller blev aktiveret med skånehensyn i projekter (Hohnen, m.fl. 2007).
11

21

vej” skabes, så de bedste forudsætninger, for at ikke-arbejdsmarkedsparate kommer i beskæftigelse, er tilstedeværende under en aktiveringsindsats.

2.1 Tidligere undersøgelser og analyser af foreliggende problemfelt
Til trods for, at der overvejende er henledt opmærksomhed mod, hvorvidt aktiveringsindsatser
fører til beskæftigelse og selvforsørgelse, har enkelte studier udvist en interesse for andre succeskriterier. Der findes derved enkelte studier, der opererer med arbejdsmarkedsparathed som udfaldsmål – såvel som der er visse studier, der forsøger sig med udfaldsmål, der kan betragtes som
indikatorer for arbejdsmarkedsparathed (Graversen, 2011: 16f). Som nedenstående gennemgang
af undersøgelser bevidner, er der blot et enkelt studie med fokus på sygedagpengemodtagere,
som udgør den primære målgruppe for Sundhedsaktivering. Der er imidlertid fundet undersøgelser af indsatser over for kontanthjælpsmodtagere, der minder om sygedagpengemodtagere, med
lignende fysiske, psykiske og beskæftigelsesmæssige problemstillinger. Alle undersøgelser er udvalgt på baggrund af, at de bevæger sig ind over det videnstomrum, der er om virkningen af aktiveringsindsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate.
I 2008 udgav forskere fra Roskilde Universitet en rapport kaldet ”Vellykket aktivering for ledige i
matchgruppe 4”12. Rapporten udkom på baggrund af en undersøgelse iværksat af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, da Beskæftigelsesregionen gennem jobcentrene oplevede vanskeligheder ved at finde relevante og effektfulde aktiveringstilbud til daværende matchgruppe 4.
Beskæftigelsesregionen efterspurgte derfor en undersøgelse, der kunne give indsigt i vellykkede
aktiveringstilbud, samt give anbefalinger til brug i jobcentrene og i de enkelte aktiveringsindsatser.
Rapporten fremlægger derved tværgående erfaringer fra ni udvalgte aktiveringstilbud, der alle har
haft succes med at bringe de ledige i beskæftigelse, uddannelse, tættere arbejdsmarkedet, eller
med at få afklaring på, om de ledige ikke kan varetage et job og derfor bør afklares med henblik på
pension (Kristensen, m.fl.: 2008). Rapporten konkretiserer ikke hvilke aktiviteter, metoder og tilgange, der i selve indsatserne er effektive over for ikke-arbejdsmarkedsparate, men pointerer en

12

Den type af ledige, der tidligere blev kategoriseret under matchgruppe 4, hører i dag typisk under matchgruppe 2,
der defineres som indsatsklare borgere (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009: 4).
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række forhold, som er vigtige for, at en indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate bliver succesfuld. Undersøgelsen vurderer, at de generelle årsager til tilbuddenes succes skyldes:


Engagerede medarbejdere med relevante kvalifikationer



Klare fælles mål for indsatsen



Tilpasning af samt fleksible henvisningsperioder



Tilstrækkelige normeringer af medarbejdere på tilbuddene



Rummelige, lokale virksomheder, der kan og vil modtage de ledige i praktik, og



Godt samarbejde mellem jobcenter og tilbud (Kristensen, 2008).

Rapportens resultater kan benyttes til at vurdere, om nærværende evalueringsresultater kan optimeres ved at ændre på nogle af de forhold, som i rapporten understreges som værende af betydning for succesen bag udvalgte indsatser for matchgruppe 4.
I 2008 blev projekt ”Alle i gang” igangsat, som en indsats over for længerevarende kontanthjælpsog starthjælpsmodtagere over 29 år, der som minimum havde en anciennitet på 26 uger som
modtagere af disse ydelser. Projektet omfattede, at målgruppen deltog i et 26-ugers intensivt kontaktforløb med ugentlige samtaler, hvor i alt ni jobcentre deltog. ”Alle i gang” blev evalueret i 2009
som et kontrolleret forsøg, hvortil hensigten var videnskabeligt at belyse, hvilken selvforsørgelseseffekt indsatsen havde. Evalueringsrapporten hertil er delt op i to analyser, hvor den kvantitative,
på mellemlangt sigte, ikke viser noget udfald på selvforsørgelseseffekt, som det primære succeskriterium. Den kvalitative undersøgelse søger derved at afdække, hvad det er, der virker i forhold
til sekundære succeskriterier, der forventes at have en indvirkning på at få ikkearbejdsmarkedsparate tættere på arbejdsmarkedet (Rambøll, 2009a). En effekt af ”Alle i gang” var
en øget aktiveringsgrad, som i undersøgelsen betegnes som en indikator for at komme tættere
arbejdsmarkedet. Nogle af de faktorer, der har bidraget til denne effekt, identificeres som:


Tillid mellem medarbejdere og ledige



Sagsbehandlere/jobcenterkonsulenter har forøget kendskab til ledige



Differentieret indsats
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Hyppig kontakt, der giver mulighed for tæt opfølgning



Medarbejdernes personlige engagement

Den kvalitative undersøgelse vedrørende de sekundære succeskriterier er interessant, idet denne
kan bidrage til at udfylde det omtalte videnshul på beskæftigelsesområdet.
En SFI-rapport fra 2010, ved navn ”Veje til beskæftigelse”, omfatter en kvalitativ undersøgelse
omhandlende ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen er hverken en
effekt- eller virkningsevaluering, men søger at sætte fokus på de blødere mål for aktiveringsindsatser, og dermed hvordan aktivering gavner målgruppen uden, at det nødvendigvis skal føre til beskæftigelse (Henriksen, 2010). Undersøgelsen beskriver nogle af de programteoretiske antagelser,
som sagsbehandlere, fra syv kommuners jobcentre, arbejder ud fra, og bygger derved på faglige
forestillinger om, hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate. Rapporten skildrer, at sagsbehandlernes oplevelser af, hvad der anses som virksomt over for ikke-arbejdsmarkedsparate, er
meget varierende, hvilket i undersøgelsen opsamles i fire indsatsmodeller (Henriksen, 2010):


Den håndfaste indsats er den mest optimistiske af de fire indsatstyper i henhold til at få ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i ordinært job. Indsatsen bygger på
sanktionering, krav og virksomhedspraktik, samt at sagsbehandleres tilgang til deres klienter er at være hård, mistroisk og at undgå at være eftergivende over for ønsker. På denne
vis vil ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere være motiverede for at arbejde
og derfor selv finde et job, idet det er en økonomisk gevinst herved, såvel som det er ubehageligt at være i kontanthjælpssystemet (Henriksen, 2010: 56).



Den individuelle, trinvise indsats er baseret på, at gradvis opkvalificering samt uddannede
sagsbehandlere og aktiveringsmedarbejdere kan bringe ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Der lægges vægt på, at kontanthjælpsmodtagere tilbydes den rigtige indsats, hvorfor det er afgørende, at sagsbehandlere
kan gennemskue, hvorledes deres klienters problemer skal bearbejdes. Dertil er det vigtigt
at differentiere indsatsen i forhold til den enkelte, herunder svage og ressourcestærke kon24

tanthjælpsmodtagere - hvor sidstnævnte kan drage nytte af praktik, skal førstnævnte mødes med tålmodighed og hensynstagen (Henriksen, 2010: 56f).


Den tålmodige og hensynstagende indsats bygger på, at en tværfaglig indsats, tålmodighed
og inddragelse af kontanthjælpsmodtageres egne ønsker og problemer kan bringe gruppen
af ikke-arbejdsmarkedsparate tættere på arbejdsmarkedet. Det væsentlige er, at kontanthjælpsmodtagere føler sig forstået, taget hensyn til – hvad enten der er tale om diagnosticeret helbredsmæssige problemer eller ej - samt føler, at vedkommende selv er gået frivilligt med til deltagelse i indsatsen. Syge kontanthjælpsmodtagere har gavn af at modtage
aktivering med skånehensyn sideløbende med medicinsk behandling og udredning. På
denne vis opnår syge kontanthjælpsmodtagere mødestabilitet og får forbedret deres helbred. Dog vil kun få personer komme i ordinært arbejde (Henriksen, 2010: 57f).



Den privatlivsstrukturerende indsats er den indsatsmodel, hvor størstedelen af de ikkearbejdsmarkedsparate vil forblive langt fra arbejdet, og en stor del bør blive tildelt førtidspension. Indsatsen omfatter, at ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal
støttes i daglige gøremål, og det er ikke nødvendigvis forventningen, at dette bringer gruppen tættere på arbejdsmarkedet. Vanskeligheden i at finde den rette aktivering over for ikke-arbejdsmarkedsparate, understreges i denne model, da kontanthjælpsmodtageres problemer forandres over tid, hvilket indvirker på deres behov og forudsætninger i relation til
arbejdsmarkedet. Ved at hjælpe med at håndtere daglige problematikker kan livskvaliteten
dog øges (Henriksen, 2010: 58).

Resultaterne af undersøgelsen ”Veje til beskæftigelse” (herunder de ovenfornævnte indsatsmodeller) påpeger vigtigheden af, at programteoretiske antagelser testes på brugere for at få systematiseret og dokumenteret viden på området, samt væsentligheden af at gøre den indsamlede
viden målgruppespecifik. Til trods for, at de programteoretiske antagelser ikke testes på brugere,
er rapporten relevant for nærværende evaluering, da medarbejdere på jobcentre og i aktiveringstilbud besidder en værdifuld viden om, hvad der virker for målgruppen gennem deres interaktion
og opfølgning med de ledige i aktiveringstilbuddene. Ligesom det kan vise sig, at anden forskning
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støtter op om de faglige forestillinger, der er om, hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate i
”Veje til Beskæftigelse”.
I 2010 udkom der tillige en evaluering af et kontrolleret forsøg kaldet ”Aktive – hurtigere tilbage”.
Evalueringsundersøgelsen blev foretaget i 2009, og omfattede sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede fra 16 jobcentre. ”Aktive – hurtigere i gang”, var iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og bestod af en kombination af intensive kontaktforløb, forebyggende tilbud og aktivering,
hvortil formålet var at undersøge, om sygemeldte, der gennemførte en mere aktiv indsats i deres
sygedagpengeperiode, opnåede en større grad af selvforsørgelse, end de ville have gjort uden den
mere aktive indsats (Rambøll, 2010: 1f). Undersøgelsesresultaterne viste, at forsøget, som helhed,
ikke havde nogen effekt på selvforsørgelsesgraden i løbet af de første 50 uger efter forløbets opstart. Forsøget medførte dog en signifikant stigning i brugen af delvise raskmeldinger i deltagergruppen, hvilket tilsyneladende ikke forekom på bekostning af fuld raskmelding (Rambøll, 2010: 13
og 20). To elementer i forsøget tilskrives en potentiel betydning for stigningen af delvis raskmeldte:


Øget vejledning og tættere opfølgning, og



Delvis raskmelding udgør et attraktivt alternativ til anden aktivitet (Rambøll, 2010: 20).

Rapporten ”Aktive – hurtigere i gang” er interessant, idet den kvalitative undersøgelse giver et
indblik i virksomme redskaber og tildeler derfor evaluatorer en viden, som kan benyttes i forbindelse med egen undersøgelse af Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering.
I 2010 udgav Rigsrevisionen ”Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere” på eget initiativ, grundet det øgede fokus på
ikke-arbejdsmarkedsparate siden 2002. Beretningen beskrev undersøgelsesresultaterne af dels en
effektevaluering, hvor deltagergruppen bestod af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der i 1. kvartal 2006 traf beslutning, sammen med deres sagsbehandler, om at starte i aktivering (Rigsrevisionen, 2010: 7-10). Undersøgelsen vurderer, om aktivering bringer ikke-
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arbejdsmarkedsparate i beskæftigelse i perioden 2006-2009, og i beretningen konkluderes følgende:


De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kom ikke i beskæftigelse i 2006
som følge af aktivering i 200613.



De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere blev i løbet af perioden 20062009 ikke selvforsørgende som følge af aktivering i starten af 2006.

I det efterfølgende afsnit præsenteres en sammenfatning af undersøgelsesresultater14 fra ovenstående studier. Hensigten, med at sammendrage disse, er at opnå indsigt i virkninger for ikkearbejdsmarkedsparate, samt at validere de programteoretiske antagelser bag Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering.

2.1.1 Sammendrag af eksisterende undersøgelsesresultater
Denne sammenfatning, af eksisterende undersøgelsesresultater af indsatser for ikkearbejdsmarkedsparate, udgør en skematiseret oversigt. Først skematiseres virkninger af aktiveringsindsatser, hvilket vil blive efterfulgt af en sammenfatning af afgørende forhold for opnåelse af
resultater med aktiveringsindsatser. Hertil skal der gøres opmærksom på, at der ikke nødvendigvis
er en dokumenteret sammenhæng mellem de fremlagte virkninger og afgørende forhold, eftersom nedenstående udgør et udpluk af flere studier.

13

I de af Rigsrevisionen benyttede data er der kun opdateret oplysninger om lønindkomster og beskæftigelsesgrader
(ATP-indbetalinger) til og med 2006. Beskæftigelsesgraden udgør derfor den kortsigtede effekt (Rigsrevisionen, 2010:
10).
14
Det skal understreges, at forskningsresultaterne fra SFI’s rapport (Henriksen, 2010) ”Veje til beskæftigelse” alene
bygger på faglige forestillinger og praktiske erfaringer fra medarbejdere. Resultaterne er dermed ikke direkte testet på
brugere af aktiveringstilbud.
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2.1.1.1 Virkninger af aktiveringsindsatser
Parallel indsats
-

Virker for: Kontanthjælpsmodtagere med fysiske og/eller psykiske problemstillinger
Resultat: Kontanthjælpsmodtagere kan komme tættere arbejdsmarkedet gennem en parallel indsats, hvor helbredsmæssige og personlige problemstillinger håndteres, sideløbende med en beskæftigelsesrettet aktivering. Med den type indsats bliver kontanthjælpsmodtagere holdt i gang
med en direkte eller indirekte beskæftigelsesrettet indsats, på trods af at de har problemer ud
over ledighed. I den indledende fase af en parallel indsats, vil der være størst fokus på personlige
og helbredsmæssige problemstillinger, hvorefter fokusset skal blive mere og mere jobspecifik, i
takt med indsatsen skrider frem (Henriksen, 2010: 39ff & Rambøll, 2009a: 19).

Hyppig kontakt
-

Virker for: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere
Resultat: Hyppig kontakt er et virksomt redskab til at afklare og bearbejde ikkearbejdsmarkedsparates problemer, ligesom den kan være et effektivt middel til at holdningsbearbejde den ledige. Kontakten kan varetages af sagsbehandlere og aktiveringsmedarbejdere. En
hyppig kontakt mellem sagsbehandler/aktiveringsmedarbejder og den ikke-arbejdsmarkedsparate
bevirker at skjulte problemer identificeres, og at der opstår et tillidsforhold mellem de to parter
(Henriksen, 2010: 49ff & Rambøll, 2009a: 18f & Rambøll, 2009: 13f & Rambøll, 2010: 22). Tillidsforholdet skaber, hos kontanthjælpsmodtagere, en forpligtelse over for deres sagsbehandler/aktiveringsmedarbejder til at møde op til samtaler og aktiviteter, hvormed aktiveringsgraden
øges (Henriksen, 2010: 49ff & Rambøll, 2009a: 18f). Det er vurderingen, at aktiveringsmedarbejdere har lettere ved skabe et tillidsforhold, end sagsbehandlere, i og med aktiveringsmedarbejdere
ikke har myndighedskompetence, og dermed virker ”ufarlige”. En hyppig kontakt åbner tilmed for
muligheden for at sætte en proces i gang eller lave aftaler med den ledige fra gang til gang, som en
måde at skubbe den ledige i en hensigtsmæssig retning og bibeholde et jobfokus. Den ledige vil
tilmed blive opmærksom på egen udvikling, når den pågældende gennemfører de aftalte aktiviteter (Rambøll, 2009: 13 & Rambøll, 2009a: 18-22).

Særlige samtaleteknikker
-

Virker for: Ikke-arbejdsmarkedsparate sygedagpengemodtagere
Resultat: For at en hyppig kontakt til sygedagpengemodtagere skal være effektiv, er der identificeret et behov for, at sagsbehandlere benytter særlige samtaleteknikker, for at samtalerne er jobrettede og fremmer en tilbagevenden til arbejdsmarkedet (Rambøll, 2010: 23).

Virksomhedspraktik
-

Virker for: Nogle sagsbehandlere tilkendegiver, at særlig virksomhedspraktik har virkning over for
ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere, som primært mangler erhvervserfaring. Andre sagsbehandlere mener, at ressourcesvage tilmed kan have gode resultater med virksomhedspraktik.
Denne variation mellem sagsbehandlere forklares ud fra hvilke virksomheder, jobcentrene samarbejder med.
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-

Resultat: Praktik anses som et nyttigt redskab, og har, afhængig af den enkelte ledige, forskellige
formål og varighed. De ikke-arbejdsmarkedsparate kan starte i praktik i offentlige eller private
virksomheder, hvortil det er hensigtsmæssigt, at medarbejdere følger de ledige, mens de er i praktik. Praktikker er nyttige over for ikke-arbejdsmarkedsparate, idet de kan afprøve og udvikle kompetencer, få viden om arbejdsfunktioner samt få erfaring fra en arbejdsplads. Virksomhedspraktik
kan tilmed afklare over for den enkelte sagsbehandler, hvilke problemer en kontanthjælpsmodtager har med at skulle varetage et job, hvorved erfaringer fra praktikperioden kan bruges fremadrettet (Henriksen, 2010: 32ff & Kristensen, m.fl. 2008: 19f).

Virksomhedsrettede forløb
-

Virker for: Ikke-arbejdsmarkedsparate
Resultat: En undersøgelse fremhæver, at virksomhedsrettede forløb er meget effektive over for
flere ikke-arbejdsmarkedsparate. En succesfuld aktivitet findes i virksomhedsbesøg, der er med til
at motivere de ledige og modificere nogle forestillinger, de har haft om at være på arbejdsmarkedet. Det skal understreges, at svage ledige skal forberedes på et virksomhedsbesøg, da et sådant
kan virke skræmmende for ledige, der har haft svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
(Rambøll, 2009a: 20).

2.1.1.2 Afgørende forhold for opnåelse af resultater med aktiveringsindsatser
Uddannede sagsbehandlere og aktiveringsmedarbejdere samt tværfaglige medarbejdergrupper i aktiveringstilbud
Sagsbehandlere, med en socialfaglig uddannelsesbaggrund, har lettere ved at gennemskue, hvilke problematikker kontanthjælpsmodtagere har, bedre viden om hvilken indsats der kan gavne, og er bedre til at
vurdere hvilken tilgang, der skal benyttes over for den pågældende ledige for at opnå resultater (Henriksen, 2010: 51).
Sammensætningen af aktiveringsmedarbejdere er af afgørende betydning for aktiveringsindsatsers succes,
hvor det er til fordel, at tilbuddene omfattes af en tværfaglig medarbejdergruppe. Indsatser over for ikkearbejdsmarkedsparate kræver ofte både personer med socialfaglig baggrund, ansatte med kendskab til
jobcentrets arbejdsgange, personer med viden om det lokale arbejdsmarked og om uddannelsesmuligheder, samt ikke mindst kendskab til den konkrete målgruppe, som tilbuddet retter sig mod (Kristensen, m.fl.
2008).
Visitation
Det er af betydning for en vellykket aktiveringsindsats, at der forestår en god visitationspraksis, således at
de visiterede ledige ligger inden for indsatsens målgruppe. En god visitationspraksis beror på, at sagsbehandlere på jobcentre har et godt kendskab til det enkelte tilbud, de ansattes kompetencer og målgruppen
for indsatsen (Kristensen, m.fl. 2008: 12f & Rambøll, 2009: 15).
Kollektive aktiveringstilbud suppleret med individuelle samtaler
Kollektive aktiveringstilbud fungerer hensigtsmæssigt – også for svage ledige. En forudsætning herfor er,
at der er klare fælles mål for aktiveringsindsatsen, samtidig med, at aktiviteterne i det enkelte tilbud kan
tilrettelægges og tilpasses den ledige. Dette kan sikres ved at udarbejde et individuelt forløb for den ledige
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og have fokus på den pågældendes problematikker – også i tilbud, hvor der primært er gruppeaktiviteter
(Kristensen, m.fl. 2008: 15f). Erfaringer viser, at jo større afstand den enkelte har til arbejdsmarkedet, jo
større er behovet for en tilpasning af indsatsen til den enkelte. Kollektive aktiveringsforløb har den fordel,
at de ledige kan støtte, sparre og spejle sig i hinanden, og når disse supplereres med individuelle samtaler,
er der mulighed for at komme omkring personlige problemstillinger samtidig (Rambøll, 2009a: 19).
Metodebevidsthed
Medarbejdernes bevidsthed omkring, og dermed evner til at anvende, metodiske redskaber bidrager til at
gøre indsatsen mere fleksibel og tilpasset de ledige. Det skyldes, at metoderne anses som redskaber, der
kan benyttes over for de ledige alt efter behov - metodebevidsthed øger derved kvaliteten af aktiveringstilbuddene. Metodebevidsthed kan hos de ansatte sikres gennem diskussion, kollegial sparring og intern
skriftlig formidling af anvendte metoder (Kristensen, m.fl. 2008: 16f).
Samarbejde mellem jobcenter og aktiveringstilbud
Det vurderes vigtigt for en vellykket indsats, at samarbejdet mellem det enkelte aktiveringstilbud og jobcenteret prioriteres gennem hele forløbet, da det opleves at forbedre og i nogle tilfælde forkorte forløbene. Samme undersøgelse, hvori samarbejdet vurderes at have haft afgørende betydning for udvalgte indsatsers succes, påpeger nogle forbedringspunkter: Bedre dialog mellem tilbud og jobcenter, højere kvalitet
i de formelle indrapporteringer (omhandlende progression og afslutning) fra aktiveringstilbuddene til jobcenteret (dette efterspørges ikke i samme omfang fra private udbydere af aktiveringstilbud, da private
anser indrapporteringer som deres varemærke). Ligesom der fra ansatte på aktiveringstilbuddene efterspørges en større tilgængelighed til sagsbehandlerne på jobcenteret (Kristensen, m.fl. 2008: 22). Ligeledes
vurderes det væsentligt, at sagsbehandlere drøfter indhold og fokus i forløbene med tilbudsudbydere, da
dette kan sikre et jobfokus i indsatsen (Rambøll, 2009: 15).
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Afholdelse af samtale i regi af aktiveringstilbuddet
Det er hensigtsmæssigt, at sagsbehandlerens samtale med den ikke-arbejdsmarkedsparate foregår under
aktiveringstilbuddets rammer. Enten kan sagsbehandleren få en fysisk placering i tilbuddets organisation,
eller kan besøge tilbuddet ofte og regelmæssigt. Dette sikrer et sammenhængende forløb for den ikkearbejdsmarkedsparate (Rambøll, 2009: 13).
Udslusning og efterværn
For en del af de ledige, der kommer i arbejde, viser undersøgelser, at der kan være behov for udslusning,
der for eksempel kan omfatte en kombination af deltidsansættelse, en mentor og vejledning og opfølgning
fra jobcenteret. Hensigten hermed er at hjælpe de nyansatte til at opnå og fastholde et timeantal, der gør
dem selvforsørgende. Efterværn er for de ledige, der starter i stillinger, som gør dem selvforsørgende. For
at fastholde de ledige i beskæftigelse må der foreligge en støtte og en vejledning fra jobcentreret/aktiveringstilbuddet i forhold til problemer af privat karakter (Kristensen, m.fl. 2008: 24f).
Den gode indsats tager tid
Den gode indsats tager tid, hvilket skyldes, at det er nødvendigt at arbejde med de problemer, som ikkearbejdsmarkedsparate har før eller sideløbende med en direkte beskæftigelsesrettet indsats. Erfaringer
viser, at den gode indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate ofte har en varighed af et halvt år, før en
ikke-arbejdsmarkedsparat kommer i job, påbegynder en uddannelse eller får udarbejdet en realistisk jobplan. Samtidig er den gode aktiveringsindsats sammenhængende, hvilket kan tilvejebringes gennem et
længere forløb i et tilbud eller gennem en systematisk koordinering af aktivering i flere tilbud (Kristensen,
m.fl. 2008: 14).

Som ovenstående forskningsresultater illustrerer, forholder den eksisterende viden sig til, hvordan
rammerne for en aktiveringsindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate bør se ud for at resultater opnås, samt hvilken tilgang der skal benyttes over for denne gruppe for at motivere og søge at skabe
et arbejdsmarkedsperspektiv. Med dette udvalg af forskningsresultater er vi kommet et skridt
nærmere, hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate. Næste skridt bliver at søge at konkretisere den eksisterende viden – hvad er det for nogle aktiviteter et parallelforløb skal indeholde for
at håndtere dels personlige og dels beskæftigelsesrettede problemstillinger? Hvad er det, der skal
til for, at jobperspektivet i en parallelindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate er i stigende modsat
svindende fokus, som undersøgelser har påvist jf. kapitel 2. Udover en konkretisering, vil vi tilmed
søge at udvide forståelsen for, hvilke aktiveringsredskaber der virker eller ikke virker over for ikkearbejdsmarkedsparate.
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3. Realistisk evaluering
Med nærværende evaluering, af Jobcenter Brønderslev og Sund Bys Sundhedsaktivering, er intentionen at vurdere, hvorvidt indsatsen er virksom til at opnå de ønskede effekter samt at blotlægge,
hvad det er i indsatsen, der virker eller ikke virker for målgruppen, med det formål at forbedre og
målrette indsatsen fremadrettet. Evalueringsundersøgelsen tager på baggrund heraf udgangspunkt i professor i Social Research Methodology på University of Leeds, Ray Pawson, og professor
hos Department of Security and Crime Science på University College London, Nick Tilleys realistiske evalueringsteori (Jf. Ray Pawson & Nick Tilley, 1997). Dette kan henføres til, at den realistiske
evaluering - i modsætning til fx de klassiske eksperimentelle og quasi-eksperimentelle evalueringer, der udelukkende fokuserer på, om en given indsats virker eller ikke virker – er nyttig til at give
indsigt i, hvorfor og hvordan en indsats virker. Ifølge Pawson & Tilley giver den realistiske evaluering derfor mulighed for at åbne den ”sorte boks”, hvori der findes information om, hvilken kontekst indsatsen virker inden for, og forbinder konteksten med hvilke mekanismer i indsatsen, der
skaber hvilke resultater (Pawson & Tilley, 1997: 30 & Bredgaard m.fl. 2011, 22).
Dette kapitel har til hensigt at redegøre for valg af denne evalueringsmodel, ud fra en kort gennemgang af evalueringsteoriens historie, der har haft afgørende betydning for udviklingen af den
realistiske evaluering. Efterfølgende vil der foreligge en præsentation og forklaring af hovedelementerne i realistisk evaluering, da disse elementer tilsammen udgør fundamentet for hele evalueringsundersøgelsen.

3.1 Den gyldne middelvej
Inden for evalueringsfeltet udspiller sig en ”krig” mellem det klassiske eksperimentelle paradigme
og det socialkonstruktivistiske paradigme – en krig som bunder i fundamentalt forskellige måder,
hvorpå virkeligheden opfattes. Den klassiske eksperimentelle tradition opstod i USA i 1960’erne,
og er tæt forbundet med det sociale eksperiment, der gik under navnet ”The Great Society”. Eksperimentet gik ud på, at den amerikanske regering investerede massivt i samfundet på baggrund
af en antagelse om, at sociale problemer, såsom fattigdom og kriminalitet, kunne fjernes, hvis blot
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de blev anskuet som værende tekniske problemer, som kunne løses ud fra objektiv viden, systematik og rationelle beslutninger. Ræsonnementet bag dette var, at politikere skulle agere som
rationelle beslutningstagere, der tog beslutninger på baggrund af tvetydig viden om effekter af
sociale reformer (Krogstrup, 2011: 23ff). Evaluering, af hvorvidt interventionen virkede, blev derfor et centralt redskab til at justere en indsats, såfremt de ønskede effekter ikke indtrådte (Krogstrup, 2007: 23). Forestillingen om politikere som rationelle aktører, der handler ud fra videnskabeligt baserede eksperimenter, betød, at evaluatorer måtte hente inspiration fra det naturvidenskabelige univers, hvorfor evalueringer kom til at bygge på positivistiske analysemetoder. Eksperimentel evaluering kan defineres som, en evaluering der søger at afdække sammenhæng mellem
en given indsats og dens effekter, hvorved den bygger på kausalteori, hvilket forudsætter isolering
af to variable: den uafhængige (indsatsen) og den afhængige (effekten) (Pawson & Tilley, 1997:
4ff). Formålet med dette er at fjerne indflydelse fra alle andre tænkelige variable, så indsatsens
effekt tydeliggøres, så der skabes kontekstuafhængig og global viden, hvorudfra beslutningstagere
kan træffe rationelle, kvalificerede beslutninger.
Med henblik på sociale problemer, som gør sig gældende inden for samfundsvidenskaben, har den
eksperimentelle tilgang dog vist sig mangelfuld grundet det faktum, at metoden ikke åbner op for
muligheden for at undersøge, hvorfor en given indsats virker eller ikke virker (Pawson & Tilley,
1997: 54). Tilmed er sociale problemer af natur ”vilde problemer”, hvilket henviser til, at kausaliteten er uklar grundet en stor kompleksitet i indsatsen (Krogstrup, 2007: 26f). Dette medfører betydelige vanskeligheder i henhold til at isolere variable, hvorfor der vil være stor usikkerhed omkring
resultaterne af eksperimentelle evalueringer inden for det sociale område.
Som reaktion mod det eksperimentelle paradigme, opstod flere forskellige evalueringstilgange
som fx pragmatisk evaluering, hvor beslutningstagere er med til at forme evaluering i den retning,
der skaber mest mulig nytte, og pluralistisk evaluering, der bygger på tanken om, at evaluator vælger blandt de metoder, der er til rådighed ud fra beslutningstagernes bestilling af evaluering, samt
naturalistisk, også kaldet konstruktivistisk, evaluering (Pawson & Tilley, 1997: kap. 1). Af disse evalueringstilgange har den konstruktivistiske tilgang vundet størst indpas. Den konstruktivistiske eva33

lueringstilgang opstod, som nævnt, som reaktion mod, at de tilsigtede effekter af eksperimentet i
USA var vanskelige at identificere, hvorfor der forelå et behov for at undersøge, hvorfor effekter
udeblev. Samtidig erkendtes det, at politikere ikke agerede som de rationelle aktører, som det var
forventet, idet de lod de sociale programmer fortsætte på trods af manglende beviselige effekter.
Eksperimentelle evalueringer var således mangelfulde til at forklare effekter eller udeblivelsen
heraf. Formålet med konstruktivistiske evalueringer blev derfor at belyse, hvad der skete i organisationer, når effekter udeblev. Den konstruktivistiske evalueringstilgang er dermed kendetegnet
ved brugen af kvalitative metoder og casestudier til at afdække de enkelte interessenters holdninger, værdier og erfaringer, som kan have betydning for implementeringen af et program og for
opnåelsen af de ønskede effekter (Pawson & Tilley, 1997: 17f). Fokus er dermed på processer frem
for effekter, hvormed formålet er at få indsigt i processer, der har betydning for resultaterne, med
henblik på en forbedring af indsatsen. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for konstruktivismen adskiller sig fra de positivistiske antagelser, der ligger til grund for det eksperimentelle design,
ved i høj grad at anerkende viden som værende lokal, subjektiv og foranderlig og dermed i særdeleshed kontekstafhængig. Virkeligheden opfattes således som bestående af en masse sociale konstruktioner, hvormed det er vanskeligt at generalisere den opnåede viden om en given indsats
udover den aktuelle kontekst (Bredgaard m.fl., 2011: 24).
De to evalueringstraditioner adskiller sig derfor væsentligt ved, at det eksperimentelle paradigme
anerkender den eksterne kausalitet i forhold til et givent program, hvor det konstruktivistiske paradigme anerkender den interne kausalitet. Pawson & Tilley har imidlertid identificeret svagheder
ved begge tilganges snævre videnskabsteoretiske positioner, og har imødekommet dette ved at
introducere en tredje evalueringstilgang, som betegnes realistisk evaluering. Hovedtræk ved, og
dermed forskelle mellem, de tre tilgange er skitseret i nedenstående tabel 3.
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Tabel 3: Oversigt over evalueringstilgange

Kilde: Bredgaard m.fl., 2011: 23.

Som det fremgår af tabel 3, er omdrejningspunktet for realistisk evaluering, hvad Pawson & Tilley
betegner generativ teori. I den generative teori fokuseres der både på processer, som i den konstruktivistiske, samt på effekter, som i den eksperimentelle, hvorfor den realistiske tilgang kan
betragtes som værende en kombination af de to. Kombinationen består i, at realister anerkender,
at forandringer sker på baggrund af individers evne til at træffe valg, som dog træffes ud fra de
indlejrede normer og processer, der udgør den sociale virkelighed. Dermed anerkendes det, at den
samme indsats vil have forskellige virkninger under forskellige omgivelsesbetingelser. Det forudsættes således, at en indsats nødvendigvis må evalueres ud fra de kontekstuelle betingelser, den
udspiller sig inden for (Pawson & Tilley, 1997: 217; Bredgaard m.fl., 2011: 24).
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Den realistiske evaluerings dobbeltfokus fremhæves yderligere i den danske betegnelse herfor,
som er virkningsevaluering. Dette begrundes ud fra, at ordet ”virker” både kan betyde en ”virkning”, dvs. et resultat, samt ”at virke”, dvs. en proces. Navnet understreger dermed den realistiske
models bestræbelser på at bringe processer og resultater sammen. Ordet virkningsevaluering repræsenterer ikke blot en dansk betegnelse for realistisk evaluering, men tillige en fordansket udgave af selve teorien (Bredgaard m.fl., 2011: 22), hvilket vil blive uddybet senere i kapitlet. Fremadrettet vil vi dog fortsat anvende den engelske betegnelse realistisk evaluering, hvilket begrundes
i, at vores evalueringsundersøgelse hovedsageligt er bygget op omkring Pawson & Tilleys oprindelige teoretiske forestillinger.

3.2 Context – Mechanism - Outcome
Det helt centrale element i Pawson & Tilleys realistiske evalueringsteori er at udarbejde, teste og
forfine såkaldte programteorier. En programteori implicerer opbygningen af en kausalmodel over,
hvordan en given indsats virker, og bidrager til en sammenhængende forståelse af processen i
forholdet mellem indsats og resultat. Forståelsen heraf kan forklares ud fra den såkaldte CMOkonfiguration:
Context (C) + Mechanism (M) = Outcome (O)

En CMO-konfiguration ”is a proposition stating what it is about a program which works for whom
in what circumstances. The conjectured CMO configuration is the starting point of an evaluation,
and the refined CMO configuration is the finding of an evaluation” (Pawson & Tilley, 1997: 217).
CMO-konfigurationen udgør således skelettet i programteorien. En central pointe for realistiske
evaluatorer er, at multiple evalueringer af lignende indsatser ikke udføres med forventningen om
at opnå de samme resultater, men ses derimod som en mulighed for at øge forståelsen af CMOkonfigurationer, idet en relativt velkendt virkning af en bestemt mekanisme, igennem flere evalueringer, kan finjusteres og tilpasses til de lokale kontekster (Pawson & Tilley, 1997: 217).
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3.2.1 Mechanism
Som realistisk evaluator er hovedformålet med denne evaluering at opnå en forståelse af, hvorfor
eller hvorfor ikke Sundhedsaktivering virker som tilsigtet. Derved er det vigtigt at forstå, hvordan
de indlejrede mekanismer i indsatsen virker. Mekanismerne kan udtrykkes som de underliggende
og ikke umiddelbart observerbare forhold omkring aktiviteterne, og som dem der får resultater til
at indtræffe. Ligeledes kan de betragtes som de valg og ressourcer, der fører til en bestemt regularitet i den sociale adfærd. Mekanismerne er dermed det virksomme i indsatsen, og dem der har
kapacitet til at ændre de sociale problemer, som det er nødvendigt for, at de tilsigtede resultater
indtræffer (Pawson & Tilley, 1997: 65 + 216). I en social indsats vil der altid være flere mekanismer, der hver især genererer forskellige resultater alt afhængig af forskellige kontekster, herunder
forskellige grupper af borgere (Pawson & Manzano-Santaella, 2012). I Sundhedsaktivering er de
forventede mekanismer de forhold omkring indsatsens aktiviteter, som får borgerne til at opnå de
tilsigtede effekter – en forbedret sundhed, hvorigennem de bringes tættere arbejdsmarkedet. En
mekanisme er således ikke blot en aktivitet, men dét som gør aktiviteten virksom for målgruppen.
Dette betyder, at flere aktiviteter kan aktivere samme mekanisme. Mekanismer kan siges at være
abstrakte begreber af teoretisk karakter, som nødvendigvis må nedbrydes og konkretiseres for at
gøre dem mere målbare i analytisk sammenhæng, hvorfor vi har opstillet en række indikatorer for,
hvordan hver mekanisme kan identificeres jf. afsnit 5.7.

3.2.2 Context
De ovenfornævnte mekanismer er ikke alene i stand til at generere de ønskede effekter, men er i
høj grad afhængig af den kontekst, som interventionen udspiller sig i. Det betyder, at de virksomme mekanismer kan variere i indsatsen alt efter hvilke sociale og socioøkonomiske forhold, der gør
sig gældende for den gruppe af borgere, indsatsen ydes overfor. Der ligger så at sige et potentiale i
mekanismerne til at skabe effekter – et potentiale, som kun udløses under befordrende kontekstuelle rammer (Pawson & Tilley, 1997: 69). Kontekster kan være vanskelige at definere, da de ikke
blot omfatter de fysiske rammer, som den geografiske og institutionelle lokalisering indsatsen udspiller sig i, men samtidig indbefatter de mere diffuse sociale normer, værdier og sammenhænge,
som er indlejret deri. Det er derfor essentielt for kvaliteten af evalueringen at inddrage resultater
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fra lignende undersøgelser med henblik på at præcisere, for hvem og hvornår indsatsen virker
(Pawson & Tilley, 1997: 216f).
Grundet de mange forhold ved konteksten, som kan have indflydelse på effekterne af en indsats,
er det ifølge Pawson & Tilley ofte vanskeligt at præcisere, hvilke forhold der har afgørende betydning for, om mekanismer genererer resultater eller ej. Denne problemstilling har professor og evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen imødekommet ved inddragelsen af begrebet moderator
(Bredgaard m.fl., 2011: 25). Moderatorer kan forklares, som ”forhold der kausalt regulerer et andet kausalforholds styrke eller retning” (Dahler-Larsen og Krogstrup, 2009: 103). Udtrykt på en
anden måde kan moderatorer influere på kausaliteten ”hvis A, så B”, altså forholdet mellem indsats og effekt. Moderatorer kan eksempelvis være forskelle i målgruppen eller egenskaber ved
konteksten, da disse kan have afgørende betydning for, om mekanismer aktiveres eller deaktiveres. Hvis moderatorer ændrer sig (fx fra mand til kvinde), ændrer forholdet mellem A og B sig ligeså. Sandhedsværdien af programteoriens kausalforhold afhænger således af moderatorer, da programteorien kan ende med at være ugyldig ved ændringer i moderatorer, eller programteorien
kan føre til en række utilsigtede virkninger, såfremt der ikke tages højde for moderatorer. For at
pointere betydningen af moderatorer kan det siges, at disse udgør den eneste variabel, der har
kapacitet til at falsificere en ellers sand teori under givne omgivelser. Evaluators anbefalinger beror således på de eventuelle moderatorer, der identificeres i evalueringsprocessen, eftersom disse
har afgørende betydning for, hvilken dom der fældes over indsatsen (Dahler-Larsen, 2001: 337).
Dahler-Larsen kritiserer Pawson & Tilley for ikke at være konkrete nok i henhold til at begrebsliggøre konteksten, og at deres CMO-konfiguration ikke anerkender det faktum, at kontekster kan
være foranderlige i interventionsperioden. I stedet anser Pawson & Tilley kontekster som værende
præeksisterende og uforanderlige under den givne intervention, hvorfor konteksten anses som
værende en given og uafhængig variabel. Dahler-Larsen anser derimod konteksten (eller moderatoren) som værende afhængig og varierende (Dahler-Larsen, 2001: 339). I nærværende undersøgelse anerkendes Dahler-Larsens argumentation for moderatorernes signifikante betydning for en
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indsats’ succes eller fiasko, hvorfor vi har valgt at inddrage begrebet i evalueringen til trods for, at
Pawson & Tilley ikke tilskriver konteksten helt samme betydning i deres model.

3.2.3 Outcome
Outcome er det resultat eller den effekt, som indsatsen medfører. Outcome er derved et resultat
af kombinationen af indsatsens mekanismer, og den kontekst de udspiller sig i. Outcome kan enten være tilsigtet eller utilsigtet, og er de forandringer, som en given indsats medfører hos målgruppen. I nærværende undersøgelse differentieres der mellem forskellige outcomes med forskellige tidshorisonter jf. afsnit 1.2. Dette forholder sig til, at det ikke er muligt at måle på de langsigtede effekter af indsatsen i en undersøgelse, der har et tidsperspektiv på tre måneder. Derimod er
intentionen at opnå viden om, hvorvidt indsatsen er virksom til at opnå de korte og mellemlange
effekter. De tre beskrevne komponenter: mekanisme, kontekst og outcome udgør den beskrevne
CMO-konfiguration, som Pawson & Tilley betegner den realistiske forklaring:
Figur 2: Den realistiske forklaring

Opsummerende kan det siges, at hovedformålet med den realistiske evaluering er at forklare sociale regulariteter (R), som er forholdet mellem indsats og outcome (O). Forklaringen hviler på antagelsen om eksistensen af nogle underliggende mekanismer (M), som genererer regulariteten. Mekanismerne er betingede af de lokale, historiske og institutionelle kontekster (C), som indsatsen
udspiller sig i, og moderatorer, som er medvirkende til at aktivere eller deaktivere mekanismerne
(Pawson & Tilley, 1997: 71).
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4. Evalueringsdesign
Formålet med dette kapitel er at redegøre for evalueringsundersøgelsens design - herunder at
argumentere for valg af metoder til indsamling af data, som vil danne grundlag for besvarelsen af
evalueringsspørgsmålet. Dataindsamlingen er foregået i perioden 26. marts til 12. juni 2012, som
derfor udgør undersøgelsesperioden for evalueringen.
Begrebet evaluering kan defineres i mangfoldige udgaver, både i bred og snæver forstand. Til læserens orientering benytter vi professor og evalueringsforsker, Evert Vedungs definition, da nærværende evaluerings genstandsfelt omfatter en offentlig indsats. Vi tillægger derfor begrebet
evaluering følgende betydning:
”…careful retrospective assessment of the merit, worth, and value of administration, output, and
outcome of government interventions, which is intended to play a role in future, practical action
situations” (Vedung, 2008: 3).
De resterende afsnit i kapitlet har til formål at argumentere for, hvordan vi vil tilrettelægge evalueringsprocessen, der bidrager til at generere viden om, hvad der virker for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i forhold til at bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.

4.1 Den realistiske evalueringscyklus
Nærværende undersøgelse er designet til at opnå en kvalificeret besvarelse af evalueringsspørgsmålet: Bevirker Jobcenter Brønderslev og Sund Bys Sundhedsaktivering, at indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere forbedrer deres sundhed for derigennem at komme tættere på
arbejdsmarkedet, og hvilke metoder og tilgange er hertil virksomme? Designet tager udgangspunkt
i principperne fra den realistiske evalueringscyklus, der følger logikken fra det såkaldte forskningshjul, som ligeledes benyttes inden for alle andre forskningsområder. Den realistiske evalueringscyklus er skitseret i figur 3.

40

Figur 3: Den realistiske evalueringscyklus

Kilde: Bredgaard m.fl., 2011: 27.

Første fase heri handler om at formulere teorier, som omhandler identifikation og forklaring af
forskellige regulariteter, eller nærmere bestemt at formulere udsagn om, hvordan bestemte mekanismer virker, under bestemte omstændigheder, til at skabe bestemte outcomes. Det er dermed
den såkaldte CMO-konfiguration, der danner det teoretiske grundlag for undersøgelsen. Teorien
nedbrydes endvidere til specifikke hypoteser om, hvad det er ved indsatsen, der skaber forandring,
hvilke individer eller samfundsgrupper der drager mest nytte af indsatsen, samt hvilke sociale og
kulturelle omstændigheder der skal være til stede for at opretholde forandring. Hypoteserne udtrykkes via det, som kaldes programteorier, som i dette tilfælde er hypoteser om, hvad der ved
Sundhedsaktivering er virksom til at bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Herefter skal
hypoteserne testes gennem forskellige former for observationer. Disse observationer består af
forskellige metoder til dataindsamling, alt afhængigt af evalueringsspørgsmålets og hypotesernes
karakter. Det indsamlede data skal slutteligt bearbejdes og udmunde i en række programspecifikationer om, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder (Pawson & Tilley, 1997: 84f).
Som navnet antyder, lægger den realistiske evalueringscyklus op til gentagelser af de ovennævnte
faser, idet resultater fra en undersøgelse ofte fører til udvikling af nye teorier, som afkræver test41

ning, hvormed det bliver muligt at sammenholde resultater fra multiple undersøgelser for på sigt
at opnå større forklaringskraft inden for det specifikke område (Pawson & Tilley, 1997: 86).

4.2 Opbygning af programteori
I relation til den realistiske evalueringscyklus har vi hidtil redegjort for de teoretiske overvejelser,
der ligger til grund for udformningen af evalueringsundersøgelsen. Næste skridt er derfor at konstruere programteorien bag Sundhedsaktivering, hvortil der nødvendigvis må opbygges et såkaldt
lærer-elev-forhold mellem evaluatorer og evaluanden. Logikken bag dette er, at interessenter, i
dette tilfælde medarbejdere på Jobcenter Brønderslev og i Sund By, har en indgående forståelse
for indsatsen og dens virkemidler, hvorfor disse agerer som nøgleinformanter i evalueringsprocessen. Lærer-elev-forholdet består i at forstå interessenternes programteori, formalisere den, og
lære den tilbage til medarbejderne, så de har mulighed for at kommentere, tydeliggøre og raffinere ideerne bag (Pawson & Tilley, 1997: 217f).
Det primære kildegrundlag for programteorien indhentes via fokusgruppeinterviews jf. nedenstående. Formålet med interviewene er at opnå viden om rutiner, arbejdsgange, teorier og den tavse
viden, der udgør grundlaget for, hvordan Sundhedsaktivering konkret udmøntes i hverdagen (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2009: 56f). I programteorien vil faglig teori tillige blive inddraget til at understøtte interessenternes forestillinger om, hvad der virker for målgruppen. Det skal hertil nævnes, at det inddragne er afgrænset til at omfatte teori, som interessenterne har præsenteret for os
under udarbejdelsen af programteorien.

4.2.1 Fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterviewformen er valgt grundet den gruppedynamik, der kan opstå og medvirke til
at skabe en synergieffekt og spontanitet blandt de interviewede, hvorved der kan produceres en
viden, som kan være svært opnåelig ved brug af andre metoder (Brandth, 1996: 155). Interviewene tager udgangspunkt i semistrukturerede interviewguides, da interviewene gerne skal bære
præg af at være en samtale, hvor informanterne forholder sig til hinandens oplysninger og informationer. Vores opgave er at ”styre” samtalen ved at stille uddybende og opklarende spørgsmål til
informanterne, så det sikres, at indsatsen bliver beskrevet bredt og detaljeret. Ved det første in42

terview er det primære formål at opnå en bred forståelse af de teoretiske antagelser om målgruppe, aktiviteter, mål samt de mekanismer og moderatorer, der ligger bag Sundhedsaktivering. De
stillede spørgsmål skal derfor stimulere og fremtvinge minder, tanker, ideer, hændelser og erfaringer, som medarbejderne kan dele og sammenholde. En styrke ved denne metode er, at informanterne nødvendigvis må være realistiske i deres udsagn, fordi de mere eller mindre besidder samme
viden, hvorved de indirekte validerer hinanden (Brandth, 1996: 155ff). Der eksisterer således en
forventning om, at metoden er medvirkende til at styrke programteoriens validitet.
På baggrund af det første fokusgruppeinterview opstiller vi en foreløbig programteori for Sundhedsaktivering. Herefter gennemføres det andet fokusgruppeinterview, hvor formålet er at få programteorien revideret for at sikre, at vores forståelser af medarbejdernes beskrivelser og udsagn,
fra det første interview, er korrekte. Derfor vil vi først præsentere medarbejderne for den foreløbige programteori, hvorefter medarbejderne får mulighed for at kommentere og drøfte, om der er
elementer, der bør uddybes, ændres eller fjernes, før den endelige programteori kan foreligge.
4.2.1.1 Valg af informanter
Udvælgelse af informanter, til konstruktion af programteori, sker på baggrund af krav om, at disse
tilsammen skal skabe klarhed omkring alle forhold ved Sundhedsaktivering. Informanterne er derfor en sammensætning af ledere og medarbejdere fra henholdsvis Jobcenter Brønderslev og Sund
By Brønderslev, grundet det todelte fokus der ligger i Sundhedsaktivering på det beskæftigelsesog det sundhedsrettede. Informanterne er Jobcenterchef Birgitte Moselund, leder af Forebyggelsesafdelingen i Sund By Helle Rasmussen, to repræsentanter for sagsbehandlerne på Jobcentret,
samt syv medarbejdere fra Sund By repræsenterende faggrupperne fysioterapeuter, diætister og
ergoterapeuter, som udfører de forskellige aktiviteter i indsatsen.
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4.3 Test af programteori
Når programteorien for Sundhedsaktivering er konstrueret, er vi nået til den fase i den realistiske
evalueringscyklus, som betegnes observationer. Denne fase har til formål at indsamle data til testning af programteorien for at undersøge, hvorvidt indsatsen udføres korrekt, samt om den er virksom til at opnå de tilsigtede effekter. Hertil skal det nævnes, at der skelnes mellem korte-, mellemlange- og langsigtede effekter jf. afsnit 1.2, hvor der, med et kortsigtet studie som dette, ikke er
ambition om at sige noget om de langsigtede effekter, men derimod at opnå viden om de kortsigtede og mellemlange. Selve testningen af programteorien bygges op omkring identificering af virksomme mekanismer i indsatsen. I programteorien foreligger medarbejdernes antagelser om, hvilke metoder og tilgange der er virksomme for målgruppen, hvor opgaven for os er at søge at identificere, hvorvidt disse antagelser er korrekte, og hvilke betingelser der skal være til stede for, at
mekanismerne indtræffer. Til det formål har vi valgt at bruge forskellige metoder til dataindsamling, hvormed vi benytter os af såkaldt metodetriangulering. Først og fremmest vil vi teste programteorien ud fra et brugerperspektiv, hvortil vi vil benytte kvalitative interviews, med et udsnit
af deltagerne, samt kvantitative spørgeskemaer og sundhedsprofiler, som er udfyldt af deltagere,
der har afsluttet forløbet i den givne undersøgelsesperiode. Derudover har vi tillige valgt at afholde interviews med sagsbehandlere for yderligere at teste, hvorvidt indsatsen, ud fra deres synspunkt, er virksom. Indsamlingen af kvalitativ og kvantitativt data skal bidrage til en besvarelse af
følgende to spørgsmål (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2009: 72ff):
-

Er indsatsen implementeret, så den faktisk svarer til det, programteorien siger, skal ske for,
at virkningerne indfinder sig?

-

Har resultatet faktisk indfundet sig som forudsagt af programteorien?

Såfremt svarmulighederne på de to ovenstående spørgsmål kategoriseres til ja eller nej, kan konklusionen på evalueringen overordnet set falde inden for fire udfaldsmuligheder (i praksis vil konklusioner dog ofte være mere sammensatte og nuancerede):
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Tabel 4: Evalueringens udfaldsmuligheder

Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup, 2009: 75.

Vi vil med denne evaluering teste, om der er en kausalitet mellem indsatsklare sygedagpenge- og
kontanthjælpsmodtageres deltagelse i Sundhedsaktivering og det at komme tættere på arbejdsmarkedet. Fokus er således primært på teoriens holdbarhed, og dermed hvorvidt programteorien
kan bestyrkes, afvises eller videreudvikles. Gennem brugerinterviews vil vi dog tillige søge at afdække, om aktiviteterne foregår, som det af medarbejderne er tilkendegivet, da det vil være misvisende at konkludere en teorifejl, såfremt der ikke har været blik for, om implementeringen er
forestået korrekt.

4.3.1 Tilrettelæggelse af interviewundersøgelser
Der er som udgangspunkt ingen standardteknikker eller regler, som en interviewundersøgelse skal
følge. Vi har valgt to forskellige interviewformer til vores interviews – dels enkeltinterviews med
borgere og dels et fokusgruppeinterview med sagsbehandlere15.
4.3.1.1 Udvælgelse af respondenter til borgerinterviews
Vi har ud fra et ressourcemæssigt synspunkt valgt at lave enkeltinterviews med 12 borgere, som
deltager eller har deltaget i Sundhedsaktivering. Vi har udvalgt de 12 respondenter ud fra Bent
Flyvbjergs informationsbaserede udvælgelsesmetode, hvor der søges, at ”maksimere den informative nytteværdi” (Flyvbjerg, 2001: 96). Dette betyder, at respondenterne er udvalgt på baggrund
af, at de repræsenterer forskellige grupper af borgere jf. tabel 5. Denne tilgang til valg af respon-

15

Interviewguides til interviews med borgere og fokusgruppeinterview med sagsbehandlere kan ses i bilag 4 og 5.
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denter har vi benyttet for at undgå risikoen for at ramme ind i en gruppe af respondenter, som
kun repræsenterer én af målgrupperne, fx kontanthjælpsmodtagere, hvilket er en risiko vi ville
løbe ved brug af den tilfældige udvælgelsesmetode.
Tabel 5: Fordeling af respondenter

Som det fremgår af tabellen er respondenterne udvalgt på baggrund af to variable. Først og fremmest ud fra hvilken målgruppe de tilhører: sygedagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere. Målgruppefordelingen afspejler, for så vidt det er muligt populationen, idet der er en lille overvægt af
sygedagpengemodtagere mod et færre antal kontanthjælpsmodtagere i Sundhedsaktivering i undersøgelsesperioden. Derudover har vi søgt at prioritere et lige antal respondenter fra de to forskellige hold i Sundhedsaktivering: motion og kost og motion og psyke. Som det ses, er der dog en
vis skævhed i denne fordeling, i og med syv af respondenterne er fra motion og kost, hvor kun fem
respondenter er fra motion og psyke. Dette udfald er resultatet af et krav fra evaluatorer om, at
respondenterne skal være minimum 10 uger inde i det 13 ugers sundhedsaktiveringsforløb. Kravet
til respondentskaren skyldes en vurdering af, at respondenterne nødvendigvis skal være sidst i
forløbet for at kunne udtale sig kvalificeret om, hvad der virker i indsatsen, og hvilke resultater de
har nået som følge deraf. Der har, på baggrund af dette krav, ikke været mange deltagere at vælge
imellem, hvorfor det ej har været muligt at få et lige antal respondenter fra begge hold.
4.3.1.2 Udvælgelse af respondenter til fokusgruppeinterview med sagsbehandlere
Inddragelsen af sagsbehandlere, i den kvalitative del af testningen af programteorien, relaterer sig
til, at nogle sagsbehandlere, i udarbejdelsesprocessen af programteorien, udtrykte en vis uenighed
i, hvordan forløbet er tilrettelagt i forhold til at opnå de beskæftigelsesrelaterede mål med indsatsen. Formålet med fokusgruppeinterviewet er derfor at opnå indsigt i, hvordan sagsbehandlerne
vurderer indsatsen, ud fra en formodning om, at de, på baggrund af deres erfaringer med mål46

gruppen, har stor indsigt i, hvad der er virksomt i beskæftigelsesindsatser. Respondenterne til fokusgruppeinterviewet er tillige valgt ud fra den informationsbaserede udvælgelsesmetode jf. foregående afsnit. Det forholder sig til, at vi har brug for sagsbehandlere med specifik erfaring inden
for sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Vi har på baggrund heraf interviewet fem sagsbehandlere, hvoraf tre repræsenterer sygedagpengeområdet, og to er repræsentanter for kontanthjælpsområdet. Denne fordeling af sagsbehandlere er naturligvis valgt med udgangspunkt i fordelingen af de to målgrupper i sundhedsaktiveringsforløbet, hvor der generelt er flest sygedagpengemodtagere.

4.3.2 Tilrettelæggelse af spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen er inddraget til at supplere resultaterne fra interviewundersøgelsen,
der har en respondentskare på blot 12 borgere, hvilket ressourcemæssigt har været det mest optimale antal respondenter grundet tidsbegrænsningen af specialet, samt antallet af borgere, der
har stået til rådighed for deltagelse i undersøgelsen. Ud fra denne begrundelse har vi valgt at tilføre en spørgeskemaundersøgelse, hvormed formålet er at belyse borgernes selvvurderede udbytte
af Sundhedsaktivering i større skala, end interviewundersøgelsen tillader. Hertil skal det nævnes,
at vi i spørgeskemaet har anlagt et særligt fokus på det beskæftigelsesrettede mellemlange mål
med indsatsen, da borgernes sundhedsprofiler udgør det empiriske grundlag for opnåelsen af det
sundhedsrettede mål samt det faktum, at det beskæftigelsesrettede mål i sidste ende vurderes at
være det vigtigste formål med en aktiveringsindsats.
4.3.2.1 Udformning af spørgeskemaet
I praksis har vi udformet spørgeskemaet elektronisk, frem for at besvarelsen sker gennem fx telefon- eller besøgsinterviews, idet datamaterialet ved elektroniske spørgeskemaer indsamles mest
muligt ressourcebesparende for evaluatorer, samt at datamaterialet er nemmere at tilgå i forbindelse med bearbejdningen heraf (Olsen, 2006: 22). At borgeren udfylder spørgeskemaet selv kræver, at det er selvforklarende, hvilket stiller store krav til selve udformningen. Vi har forsøgt at
imødekomme dette ved at være opmærksomme på ikke at bruge vanskelige ord og formuleringer i
spørgsmålene. Ved nogle spørgsmål har det dog ikke været muligt at undgå diffuse begreber,
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hvorfor vi ved disse har indsat en forklarende tekst for at sikre, at borgeren forstår spørgsmålet
korrekt. Et eksempel på dette kan ses i spørgsmål 20 nedenfor jf. bilag 6:

For yderligere at sikre den bedst mulige forståelse af alle spørgsmål, sker besvarelsen af skemaet
til borgerens sidste individuelle samtale med sundhedskonsulenten i Sund By jf. bilag 1 ”slutsamtale”. Dermed kan sundhedskonsulenten hjælpe borgeren med forståelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med besvarelsen. Hertil skal det pointeres, at sundhedskonsulenten ikke overværer besvarelsen. Denne praksis, hvor deltagerne udfylder skemaet i Sundhedsaktiveringens rammer, har
tillige et formål i at sikre en så stor svarprocent som mulig.
I udarbejdelsen af selve spørgsmålene til spørgeskemaet, er det vigtigt at være opmærksom på, at
spørgsmålene besidder de tre egenskaber: fokusering, neutralitet og relevans. Fokusering henviser
til, at spørgsmål ikke må have flere betydninger på én gang, hvormed de skal sigte mod genkaldelse af kun én enkelt information. Neutralitet forholder sig til, at spørgsmål ikke må tilskynde respondenterne at vælge bestemte besvarelser, mens relevans relaterer sig til, at der ikke bør stilles
spørgsmål, som respondenterne ikke har førstehåndserfaring med (Olsen, 2006: 26f). Vi har søgt
at imødekomme alle tre egenskaber, hvor det med henblik på relevans har været vanskeligt, grundet udarbejdelsen af ét samlet spørgeskema, som er henvendt til to forskellige grupper af borgere
(borgere med fysiske og borgere med psykiske udfordringer). Vi har dog omgået problematikken
ved at indsætte svarkategorien ”Ikke relevant” ved spørgsmål relateret til enten det fysiske eller
psykiske, således respondenterne ikke behøver tage stilling til ikke-relevante spørgsmål.

48

4.4 Refleksion over datamateriale
Med nærværende undersøgelse har det været ambitionen at anvende et multipelt metodisk design, hvilket har vist sig umuligt inden for de givne rammer i den foreliggende undersøgelsesperiode. I perioden har der i alt været 50 deltagere i sundhedsaktiveringsforløbet, hvoraf 26 har afsluttet forløbet. Spørgeskemaet er udfyldt af deltagere, som er minimum 10 uger inde i forløbet. 14
deltagere har været til en afsluttende samtale og udfyldt skemaet, mens 3 har udfyldt det til en
undervisningsgang. Dette har resulteret i en respondentskare på blot 17 i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket skyldes, at ikke alle deltagere kommer til den afsluttende samtale, grundet udeblivelse herfra eller afmelding til arbejde, uddannelse, praktik eller raskmelding. Sundhedsprofilen
udfyldes tillige af deltagere til den afsluttende samtale med en sundhedskonsulent, hvormed 14
deltagere har udfyldt denne. Af de 14 er kun 12 sundhedsprofiler udfyldt korrekt, hvorved vi har
en respondentskare på blot 12 deltagere for sundhedsprofilundersøgelsen.
Intentionen om at generalisere resultaterne, fra sundhedsprofil- og spørgeskemaundersøgelsen,
ud til hele populationen bliver derfor umulig at efterleve, idet en respondentskare på henholdsvis
17 og 12 ikke opfylder kriterier for statistisk generaliserbarhed. Den afgrænsede tidshorisont for
dette speciale har ikke tilladt os at have en tilstrækkelig inklusionsperiode til at opnå et antal besvarelser, der kan bruges statistisk. På denne baggrund ses en nedjustering i ambitionsniveauet
som værende nødvendig, da vores multimetodiske design ikke lever op til kriterier for gyldige data. Derfor har vi set os nødsaget til at benytte dataene fra spørgeskemaerne og sundhedsprofilerne kvalitativt. Resultaterne fra spørgeskema- og sundhedsprofilundersøgelserne vil således benyttes til at sammenligne med og evt. understøtte resultaterne fra interviewundersøgelsen, således
at validiteten heraf højnes.
Fordelingen af respondenter, i de to delundersøgelser, ses at være nogenlunde repræsentative for
populationen. I spørgeskemaundersøgelsen er fordelingen af de to forsørgelsesgrundlag: 9 sygedagpengemodtagere mod 8 kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er der en lille overrepræsentation
af respondenter med stress og/eller depression, da disse udgør 10 mod 7 respondenter med bevægeapparatsproblemer (Bilag 7). 7 sygedagpengemodtagere har udfyldt sundhedsprofilen mod 5
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kontanthjælpsmodtagere. Her er gruppen af deltagere med stress og/eller depression ligeledes
overrepræsenteret, i form af 8 respondenter mod kun 4 med bevægeapparatsproblemer (Bilag 9).
En ambition med evalueringen har været at teste virkningen af Sundhedsaktivering for de forskellige målgrupper. Her har det været intentionen at benytte det kvantitative data som værende retningsgivende for udslag i målgrupperne, hvortil det kvalitative interviewdata skulle have en understøttende funktion. Set i lyset af den begrænsede respondentskare og det faktum, at det kvantitative data ikke kan benyttes kvantitativt, vil udslag i målgrupperne hvile på tilfældighed. På baggrund deraf er det erkendelsen, at ambitionsniveauet i denne henseende ligeledes må nedjusteres, således at resultaterne hovedsageligt vil danne et billede af virkningerne for den samlede
målgruppe.
En yderligere svaghed ved det indsamlede data forholder sig til sundhedsprofilundersøgelsen, hvor
det tilgængelige data er manglefuldt i forhold til hvilke informationer, det bidrager med jf. bilag 9.
Dette skyldes, at vi ikke har haft alle rådataene for sundhedsprofilerne, der er inddelt i en række
parametre (fx fysiske gener, madvaner, trivsel osv.), hvortil der er forskellige indikatorer, hvorudfra deltagerne skal vurdere deres placering i forhold til hver af disse jf. bilag 2. Det tilgængelige
data viser den enkelte deltagers udvikling i sundhed fra opstart til afslutning af Sundhedsaktivering. Værdien 0 angiver en uændret tilstand, værdier over 0 angiver en positiv udvikling, og værdier under 0 angiver en negativ udvikling. Datamaterialet giver os kun indsigt i deltagernes generelle
udvikling for hvert parameter, og dermed ikke på hvilke indikatorer eventuelle forbedringer eller
forværringer er forekommet. Vi kan derfor ikke nuancere vores besvarelse af, på hvilke områder
deltagerne har forbedret deres sundhed, ud over de opstillede parametre, da vi ikke kan se udfald
på indikatorer, såsom om det er koncentrationsevnen, søvn eller overkommeligheden, der har
afgørende betydning for udfaldet af parameteret ”stress”.
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4.4.1 Refleksion over gyldighed af resultater
Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser og erkendelse, ville det være ideelt for undersøgelsens validitet at opstille en kontrolgruppe, som ikke udsættes for interventionen, hvilket kendes
fra det randomiserede kontrolforsøg i den klassiske effektevaluering. En sådan kontrolgruppe skal
bestå af en gruppe borgere, som matcher indsatsgruppen på alle tænkelige variable som køn, alder, sygdoms- og ledighedsforløb samt generel livshistorik. Ved at sammenligne graden af forandringer i indsatsgruppen med graden af forandringer i kontrolgruppen, vil en større grad af forandring i indsatsgruppen kunne henføres til virkningerne af indsatsen (Krogstrup, 2011). Af etiske og
økonomiske årsager er det ikke vurderet ansvarligt at opstille en fysisk kontrolgruppe, da det ville
betyde, at denne gruppe af borgere ikke ville have ret til samme tilbud som andre, hvilket ikke
hænger sammen med kravet om ligebehandling af alle borgere.
Denne problematik er mulig at undgå ved udvælgelse af en statistisk kontrolgruppe ud fra det nationale register DREAM, som er en forløbsdatabase baseret på data fra bl.a. Beskæftigelses-, Social- og Undervisningsministeriet. Registeret omfatter samtlige personer, der har modtaget visse
offentlige overførselsindkomster fra 1991 og frem, og omfatter dermed oplysninger om ca. 3,3
mio. personer. Oplysningerne angives på ugebasis, og omhandler hvorvidt personen er eller har
været på fx sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, efterløn, revalideringsydelse, i aktivering
mv. (Labriola m.fl., 2009: 13). Via DREAM-registeret kan der således udvælges en gruppe af borgere, der er identisk med indsatsgruppen, men som ikke har deltaget i et sundhedsaktiveringstilbud.
Effekterne for kontrolgruppen vil således kunne sammenlignes med dem for indsatsgruppen, og
såfremt der ses væsentlige større effekter ved sidstnævnte, kan effekterne tilskrives indsatsen. I
denne undersøgelse har vi ikke inddraget en sådan kontrolgruppe, idet udvælgelsen, af en fuldstændig identisk sammensætning af borgere sammenlignet med indsatsgruppen, er vurderet for
krævende til den givne tidshorisont for dette speciale. Det forholder sig til, at udvælgelsen af kontrolgruppen vil kræve en detaljeret personprofil på alle borgere i indsatsgruppen, hvilket ikke
tidsmæssigt har været muligt for os. Derudover er det i forhold til at måle på langsigtede effekter
af en indsats nødvendigt, at der er tilstrækkeligt mange deltagere i indsatsen, således at effektmålingen hviler på et tilstrækkeligt grundlag (Rigsrevisionen, 2010: 12). I perioden hvor nærværende
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undersøgelse er foretaget, har der blot været 50 deltagere i Sundhedsaktivering, hvilket langt fra
kan betragtes som et tilstrækkeligt grundlag for at lave en decideret effektmåling. En kontrolgruppe med det formål at sammenligne effekter ses derfor ikke mulig i et kortsigtet studie som dette,
hvorfor hovedformålet er at opnå viden om, hvad der er virksomt i indsatsen, dvs. processer frem
for effekter. Såfremt evalueringen løb over en periode på 2-3 år, ville en kontrolgruppe derimod
med fordel kunne anvendes i undersøgelsen.
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5. Hvad virker i Sundhedsaktivering?
Dette kapitel præsenterer de programteoretiske antagelser bag Sundhedsaktivering. Disse antagelser er udledt på baggrund af en beskrivelse af Sundhedsaktiveringens enkelte indsatser og formål jf. bilag 1. Ud fra en detaljeret beskrivelse af henholdsvis sundhedsundervisning, individuelle
samtaler, arbejdsmarkedsrettet undervisning, fysisk aktivitet, madværksted, undervisning ved erhvervspsykolog og ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed jf. afsnit 1.1 & bilag 1, har det
været muligt for evaluatorer at identificere de virksomme mekanismer, der samlet forventes at
bidrage til opnåelsen af målet om at bringe indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. En gennemlæsning af beskrivelsen af Sundhedsaktivering jf.
bilag 1 vil bevidne, at der i de enkelte aktiviteter kan argumenteres for at være adskillige små virksomme mekanismer, der samlet set antages at bevirke samme kortsigtede outcomes. Derfor har
evaluatorer valgt at sammenfatte disse til fire overordnede virksomme mekanismer, som de væsentligste for Sundhedsaktivering. Nedenfor introduceres to flowcharts16, som grafiske illustrationer af programteorien for de to målgrupper af borgere. Flowchartene indgår i specialet som arbejdsredskaber til at give det nødvendige overblik over indsatsen (i flowchartene vil pilenes farve
illustrere hvilke aktiviteter, der tilfører hvilket til CMO-konfigurationerne). Efterfulgt af flowchartene vil de virksomme mekanismer og dertilhørende moderatorer (der er ikke tilknyttet en moderator til mekanismen socialt samvær) blive beskrevet. Bemærk, at moderatorer er markeret med
fed i teksten. Kildematerialet bag de programteoretiske antagelser udgøres primært af to afholdte
fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra Sund by og Jobcenter Brønderslev. Der vil
derved ikke være anført kildeanvisninger, medmindre der foreligger skriftlig dokumentation, da
antagelserne hovedsageligt er et resultat af utallige udsagn og drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Til dokumentation herfor henvises der til bilag 10 og 11, som indeholder lydoptagelser
af de afholdte fokusgruppeinterviews.

16

Vi har valgt at udarbejde to flowcharts, eftersom de to hold: borgere med bevægeapparatsproblemer og borgere
med stress og/eller depression ikke modtager samme aktiviteter. De virksomme mekanismer er dog sammenfaldende
for begge hold.

53

54

5.1 Flowchart 1: Borgere med bevægeapparatsproblemer
Se vedhæftet flowchart

5.2 Flowchart 2: Borgere med stress og/eller depression
Se vedhæftet
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5.3 Refleksion over egen sundhed
For en borger, der er ledig eller sygemeldt enten pga. fysiske og/eller psykiske problemstillinger, er
det særdeles vigtigt for borgerens muligheder for at komme tættere på arbejdsmarkedet, at vedkommende forbedrer sin sundhed. For at igangsætte en forbedring heraf er det essentielt, at borgeren reflekterer over egen sundhed. Et middel hertil er, at borgeren opnår viden om, hvordan en
usund livsstil påvirker krop og sind, samt hvordan sundhed kan fremmes ved at foretage forskellige ændringer i hverdagen. Refleksioner igangsættes og styrkes dels gennem individuelle samtaler,
hvor sundhedskonsulenten, via den motiverende samtale jf. bilag 1 ”individuelle samtaler”, frembringer refleksioner hos borgeren om vedkommendes sundhed, og dels gennem sundhedsundervisningen, hvor der eksempelvis sættes fokus på vaner, fysiologi, anatomi og ergonomi. Den refleksion over egen sundhed, som sundhedsundervisningen tilskynder, er samtidig nødvendig for,
at borgeren bliver i stand til at rette fokus mod, hvilke ressourcer og muligheder vedkommende
har med de givne fysiske og/eller psykiske problemstillinger, frem for at holde fokus vendt mod
begrænsningerne deraf. Undervisningen ved erhvervspsykolog giver borgeren en viden om, hvordan den psykiske lidelse påvirker krop og sind – en sådan viden kan ligeledes igangsætte refleksioner hos borgeren, hvorigennem den pågældende kan opnå en forståelse for og accept af egen
sygdom. Refleksioner er samtidig med til at øge borgerens bevidsthed om de negative adfærds- og
tankemønstre, vedkommende har, hvorefter de kan søges reduceret. De ovennævnte aktiviteter
tilskynder således at frembringe refleksioner hos borgeren over egen sundhed, da det kan være
med til at motivere den pågældende til at foretage de nødvendige ændringer i hverdagen for at
forbedre sin sundhed. En væsentlig betingelse for, at borgeren når stadiet, hvor vedkommende
begynder at reflektere over egen sundhed, samt bliver i stand til og ikke mindst motiveret til at
fremme sundhed, er, at undervisningen relaterer sig til gruppen af borgeres hverdagssituationer,
-erfaringer og -problematikker. Såfremt der blot er fokus på teoretisk viden, bliver diskussionen
for abstrakt, hvilket kan gøre det svært for borgeren at relatere den opnåede viden til egen situation. Ved at benytte hverdagseksempler i undervisningen bliver det mere håndgribeligt og virkelighedsnært for borgeren, der således nemmere kan nå de forskellige delmål for sundhedsundervisningen jf. afsnit 5.1 og 5.2. Derfor er det af betydning, at underviseren er fleksibel og har en vilje
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til undervejs at fremme relevansen af undervisningen for borgeren. Moderatoren relaterer sig til
et dominerende udsagn, der ofte bruges af personalet i Sund By: ”Det handler om at møde borgerne, der hvor de er”.

5.4 Arbejdsmarkedsorienteret refleksion
En særdeles vigtig forudsætning for, at en ledig eller sygemeldt borger, der har været væk fra arbejdsmarkedet længe, kan bringes nærmere beskæftigelse, er, at borgeren begynder at se sig selv
på arbejdsmarkedet. For at sikre dette, er det en nødvendighed, at borgeren reflekterer arbejdsmarkedsorienteret, således at tanken om at skulle varetage et job gøres mindre fjern. Evnen til at
reflektere arbejdsmarkedsorienteret stimuleres gennem den arbejdsmarkedsrettede undervisning,
hvor borgeren præsenteres for forskellige temaer, som relaterer sig til det at komme ud på eller
skulle tilbage til arbejdsmarkedet, som fx ansættelsessamtalen og den gode historie, hvor borgerne deler positive arbejdsoplevelser med hinanden. Refleksioner hos borgeren opstår eksempelvis
gennem diskussioner og drøftelser af disse temaer borgerne imellem, idet deling af erfaringer og
holdninger kan give borgeren et nyt perspektiv på egen situation i forhold til arbejdsmarkedet.
Udførelse af forskellige øvelser, som kompetenceafklaring, er ligeledes med til at få borgeren til at
reflektere arbejdsmarkedsorienteret, idet borgerne inspirerer hinanden til at se nye egnede branche- og jobmuligheder. Refleksioner, der opstår gennem den arbejdsmarkedsrettede undervisning,
kan i forlængelse heraf resultere i, at borgerens arbejdsmarkedsidentitet opretholdes eller forstærkes, og at borgeren i det hele taget får et udvidet arbejdsmarkedsperspektiv, hvilket på sigt vil
være medvirkende til, at borgeren bliver forberedt på og motiveret til at komme ud på/tilbage til
arbejdsmarkedet. En betingelse for, at borgeren kan nå dertil, hvor vedkommende begynder at
reflektere arbejdsmarkedsorienteret er ligeledes den ovenfornævnte moderator, at undervisningen tager udgangspunkt i gruppen af borgeres erfaringer og problematikker i relation til arbejdsmarkedet.
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5.5 Socialt samvær
En tilværelse som ledig/sygemeldt er ofte lig med mindre socialt samvær, hvilket bunder i, at den
pågældende ikke har en hverdag, hvor arbejdet sikrer en interaktion med andre mennesker - ligesom hverdagen kan blive ensom, eftersom familie og venner har et arbejde at varetage i dagtimerne. Derfor kan der være behov for, at borgeren gendanner nogle sociale relationer, da det kan
berige hverdagen at få indtryk, inputs og anerkendelse fra andre mennesker. Derudover kan en
længerevarende periode væk fra arbejdsmarkedet svække en persons sociale kompetencer, og
pludselig kan det, at komme ud blandt fremmede mennesker, være en angstprovokerende oplevelse. Et af midlerne, til at styrke borgerens sociale kompetencer og gendanne sociale relationer,
er, at alle aktiviteter, med undtagelse af individuelle samtaler og ergoterapeutisk konsulentbesøg
på virksomhed, er gruppebaseret: Selve undervisningen er gruppebaseret, hvor der lægges vægt
på en drøftelse borgerne imellem, madværkstedet inkorporerer gruppearbejde, mens fysisk aktivitet, trods individuelle træningsprogrammer, er en aktivitet med social interaktion. Det sociale
samvær bidrager til, at borgeren lærer at gebærde sig blandt andre mennesker, at forstå sociale
samspil, at læse andres kropsprog og at kommunikere med andre, hvorfor det sociale samvær
medvirker til, at borgeren udvikler og styrker sine sociale kompetencer. I forhold til arbejdsmarkedet kan det have stor betydning, at borgeren opfatter sig selv som social kompetent, idet arbejdspladser oftest omfattes af en social arena, ligesom det at arbejde i teams er et mere og mere
fremtrædende element på arbejdspladser. Mangel på sociale kompetencer kan derved skabe en
tilbageholdenhed hos den ledige/sygemeldte i forhold til at skulle ud på arbejdsmarkedet, da vedkommendes selvværd vil være præget af ikke at have den samme forståelse for social interaktion.

5.6 Succesoplevelser
For en borger der over en længere periode går ledig/sygemeldt kan det være essentielt for at bringe den pågældende nærmere arbejdsmarkedet, at vedkommende får opbygget en tro på selv at
kunne varetage et arbejde. Denne tro kan opbygges gennem succesoplevelser, der styrker borgerens selvtillid. Tre aktiviteter bidrager til denne mekanisme: madværksted, fysisk aktivitet og ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed. Succesoplevelserne fremkommer, når borgeren, gen58

nem madværkstedet, får en god oplevelse i at have bidraget til, at en ret står klar på bordet til
spisning, og ved at have lykkedes med at samarbejde med andre herom. Denne oplevelse vil styrke
borgerens selvtillid, da borgeren ser sig selv i stand til at varetage en opgave og interagere med
andre mennesker. Små succesoplevelser vil tilmed forekomme i forbindelse med fysisk aktivitet.
For nogle borgere kan det være en ubehagelig oplevelse at starte med at motionere, da det efterfølgende kan give smerter. Når borgeren, gennem Sundhedsaktivering, dyrker motion under vejledning af fagpersoner, oplever borgeren en følelse af energi og velvære og et kendskab til sin
krop, ligesom borgeren på sigt vil føle sig mindre begrænset af sine skavanker. En tredje praktisk
aktivitet, i form af ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed, vil tilmed bidrage til, at borgeren får nogle små succesoplevelser. En borger, der er blevet sygemeldt fra sit arbejde, har formentlig ikke umiddelbart lyst og mod til at vende tilbage til sit job af frygt for, at kroppen igen skal
lide belastning. En tilbagevenden til arbejdspladsen, hvor borgeren udfører arbejdsopgaver, under
observation af ergoterapeut, kan imidlertid få borgeren til at se muligheden i, at vedkommende
alligevel kan varetage jobbet, såfremt borgeren benytter sig af ergonomiske tiltag.

Ligeledes bidrager Sund By personalet og den sundhedskonsulent, der varetager de individuelle
samtaler med borgeren, til, at borgeren får øjnene op for små daglige succesoplevelser ved eksempelvis at følge op på ting, som borgeren har tilkendegivet at ville arbejde på at ændre. Igen vil
borgeren, gennem små succesoplevelser, på sigt opbygge en selvtillid, der kan have væsentlig betydning for, at borgeren har mod til at træde ud på arbejdsmarkedet og/eller mod til at søge jobs
inden for brancher eller virksomheder, som nok er fremmede for vedkommende, men mere egnet
til den pågældendes nuværende funktions- og/eller energiniveau. Generelt kan det siges, at succesoplevelser vil antænde motivationen hos borgeren til at forbedre sin sundhed, da vedkommende mærker de positive følger af sund kost, ergonomiske tiltag og motion. Eksempelvis hvorledes
en kostændring kan tilføre mere energi i hverdagen, eller hvorledes fysisk træning kan mindske
fysiske begrænsninger. En moderator, der optræder for denne mekanisme, og særligt under fysisk
aktivitet er trygge rammer. Denne moderator anses som betingelsen for, at borgeren først og
fremmest afprøver motionsformer og øvelser, og dernæst får en positiv oplevelse hermed. De
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trygge rammer består i, at der er fagpersoner tilstede, der sørger for, at borgeren udfører øvelserne korrekt.

Ovenfor præsenteres Sundhedsaktiveringens virksomme mekanismer over for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som evalueringsundersøgelsen har til hensigt at søge at
bekræfte, afkræfte eller videreudvikle. Til at indfange hvorvidt de forventede virksomme mekanismer forekommer under Sundhedsaktivering, er det væsentligt at konkretisere hver enkel med
henblik på at gøre den målbar i empirisk og analytisk sammenhæng. Derfor har vi opstillet nedenstående indikatorer for refleksion over egen sundhed, arbejdsmarkedsorienteret refleksion, socialt
samvær og succesoplevelser. Indikatorerne vil være tilstede ved en bekræftelse af de virksomme
mekanismer og omvendt være fraværende, såfremt der forekommer en teori- eller implementeringsfejl.
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5.7 Indikatorer for virksomme mekanismer
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6. Validering af programteori
Som ovenstående kapitel bevidner, har vi på nuværende tidspunkt konstrueret programteorien
bag Sundhedsaktivering, hvorfor næste skridt i den realistiske evalueringscyklus er at teste programteorien ud fra det indsamlede data. Med andre ord vil vi validere de programteoretiske antagelser, hvormed dette kapitel udgør analysen af nærværende evalueringsundersøgelse.
Selve valideringen er inddelt i fem analysedele. Heraf vil fire analysedele omfatte tests af de forventede virksomme mekanismer: Refleksion over egen sundhed, arbejdsmarkedsorienteret refleksion, socialt samvær og succesoplevelser jf. foregående kapitel. Formålet med testningen af de
virksomme mekanismer er, at det skal munde ud i programspecifikationer af, hvad der virker for
indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, og under hvilke omstændigheder resultater indtræder. De fire første analysedele vil derfor forholde sig til, om de virksomme mekanismer kan be- eller afkræftes i henhold til de kortsigtede mål, samt om implementering er forestået
korrekt. Derudover vil vi søge at identificere eventuelle forbedringsområder af Sundhedsaktivering, og i tilfælde heraf forelægge anbefalinger til, hvorledes disse kan forbedres - eventuelle anbefalinger vil optræde i særskilte afsnit. Hensigten med nærværende evaluering var dels at søge at
indkredse, hvad der virker for Sundhedsaktiveringens to målgruppeinddelinger: sygedagpengemodtagere og Kontanthjælpsmodtagere samt borgere med bevægeapparatsproblemer og borgere
med stress og/eller depression. Et begrænset empirisk grundlag har imidlertid ikke gjort dette muligt for os i det tiltænkte omfang, hvorfor en målgruppedistinktion blot vil tilføres på de områder,
hvor vi finder indikation på, at der kan optræde en forskel i, hvad der virker. De virksomme mekanismer vil derfor ikke konsekvent blive testet i forhold til de forskellige målgrupper.
Den sidste analysedel omfatter en resultatopgørelse og dermed en vurdering af, om Sundhedsaktivering indfrier de to mellemlange mål: Borgeren forbedrer sin sundhed og/eller øger mestring af
sygdom/sårbarhed, og borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet. Afslutningsvis vil vi tillige
forholde os til det endelige beskæftigelsesmål med aktiveringsindsatsen med henblik på, hvorle-
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des de bedste forudsætninger, for at få den indsatsklare i beskæftigelse, skabes. Disse forudsætninger vil for så vidt udgøres af alle eventuelle anbefalinger, der bliver forelagt.

6.1 Refleksion over egen sundhed
Denne analysedel omhandler den virksomme mekanisme refleksion over egen sundhed, som er
fremkommet på baggrund af medarbejderes antagelser om, hvad der i de individuelle samtaler
med sundhedskonsulenter, sundhedsundervisning samt undervisning ved erhvervspsykolog er
virksomt for, at deltagerne bliver i stand til at ændre deres adfærd, at deltagerne bliver motiveret
til at fremme sundhed, deltagerne sætter realistiske forventninger til egen formåen, deltagerne
mindsker risiko for nederlag og utilstrækkelighed i hverdagen, at deltagerne øger deres selvforståelse og selvaccept, samt reducerer negative tanke- og adfærdsmønstre, for derigennem at forbedre deres

overordnede sundhed. I nedenstående vil vi derfor søge at afdække deltagernes oplevelser af undervisningen og samtalerne for derigennem at vurdere, om kausalforholdene forefindes.

6.1.1 Test af virksom mekanisme og moderator i forhold til kortsigtede mål
Som det fremgår af programteorien jf. afsnit 5.3, indebærer sundhedsundervisning forskellige temaer såsom fysiologi, anatomi, ergonomi, kost, og vaner. Det er disse temaer og dertilhørende
øvelser, der gerne skal få deltagerne til at reflektere over deres sundhed. Af interviewene med
deltagerne ses der at være en splittelse i, hvorvidt de mener at have profiteret af sundhedsundervisning. Enkelte deltagere vurderer at have fået rigtig meget ud af undervisningen, da de er blevet
bevidste om, hvordan kroppen fungerer, og hvilken betydning en sund livsstil har for den generelle
sundhed, hvorigennem de har opnået et kortsigtet mål i form af at blive motiveret til at fremme
egen sundhed (Bilag 12, 15 & 17). Af de deltagere som er positive over for sundhedsundervisning,
kommer to af disse med eksempler på, hvad det er i undervisningen, der har været godt:
”I torsdags, der skulle vi spille et spil, og jeg tænkte ved mig selv ”hvorfor nu det?”. […] og så fik vi
tre kort med noget, vi godt kunne lide, noget vi gerne ville ændre på, og noget vi ønskede eller
drømte om. Og så skulle vi ligge de her kort op, […] og lige da vi havde gjort det, der tænkte jeg ved
mig selv, ”ja ja vi skal da gøre det, men det kan vi jo ikke bruge til noget”, men […] det var jo virke65

lig noget, der igen fik øjnene op, fordi du er nødt til at sætte dig ned og tænke over det” (Bilag 12:
44:35-45:16).
”Vi fik på et tidspunkt udleveret sådan en… Minnesota-model […] hvor man ligesom starter fra
skaden og så hele den der proces […] med alle de der følelser, man skal igennem, før man er helt
nede i bunden, og så til man skal op igen på den anden side. Altså, det tror jeg, vi alle sammen der
på holdet, vi synes var virkelig et godt redskab, for der kunne man ligesom gå ind og sætte sig selv
på et af de punkter, og så kunne man se, ”hvad er det lige, jeg skal arbejde hen mod for at komme
videre og så om på den anden side” (Bilag 15: 15:20-15:59).
Af eksemplerne ses det, at enkelte deltagere har kunnet bruge de øvelser, som de har fået til undervisningen til egen situation. Af særlig betydning er det, at disse øvelser har hjulpet deltagerne
til at reflektere over, hvor de står lige nu, og hvor de gerne vil nå hen, hvorved mekanismen indtræffer over for disse i forbindelse med de indlagte øvelser i undervisningen. Sundhedsundervisning har for et fåtal af deltagere således aktiveret mekanismen refleksion over egen sundhed, da
deltagerne ved hjælp af refleksionen er blevet motiverede til en form for adfærdsændring til at
fremme egen sundhed.
Når det er pointeret, er flere deltagere kritiske over for sundhedsundervisning, og opnår ikke den
samme sundhedsorienterede refleksion, hvilket henføres til, at deltagerne ikke får informationer
om sundhed, som de ikke besad i forvejen, hvorfor undervisningen af flere respondenter vurderes
som værende unødvendig (Bilag 14, 19, 21 & 23). I forlængelse deraf kan det understreges, at der,
i datamaterialet, ikke er fundet eksempler på, at selve ”tavleundervisningen” resulterer i refleksion over egen sundhed, hvormed der kan sættes spørgsmålstegn ved, om de ovenfor nævnte temaer er de rette, samt om formidlingen heraf er optimal til at aktivere mekanismen. Som evaluatorer er vi påpasselige med at be- eller afkræfte mekanismen for sundhedsundervisning. Der foreligger ikke grundlag for at vurdere, at der kan være sket en implementeringsfejl af sundhedsundervisning, da flere deltagere ytrer at have modtaget undervisning i flere af temaerne. Der er imidlertid blot enkelte deltagere, der faktisk har opnået de tilsigtede virkninger af mekanismen. Det,
der umiddelbart synes at have betydning for, at mekanismen udebliver hos andre deltagere, er, at
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deltagerne i forvejen er i besiddelse af meget af den viden, som videregives til sundhedsundervisning. Det er således en egenskab ved målgruppen, der forhindrer mekanismen i at indtræffe,
hvormed målgruppens viden om sundhed udgør en moderator for årsagsvirkningsforholdet. Dette
forholder sig til, at målgruppens viden om sundhed kan regulere kausalforholdet, således deltagere der har en omfattende viden om sundhed ikke kan profitere af sundhedsundervisning, mens
deltagere med begrænset viden herom godt kan profitere deraf. Det vurderes, at megen af den
viden, som sundhedsundervisning beror på, er af forholdsvis almen karakter, hvorfor undervisningen ikke får en stærk nok virkning på deltagerne. Det anbefales derfor, at undervisningens indhold
modificeres og tilpasses målgruppens behov, så den i højere grad kan dække et eventuelt videnshul for deltagerne. I forlængelse deraf anbefales det ligeledes, at frekvensen af sundhedsundervisning tilpasses deltagernes behov jf. afsnit 6.1.1.1.
Gruppen af deltagere med stress og/eller depression har som de eneste haft undervisning ved
erhvervspsykolog, hvor der tillige drøftes forskellige emner, som skal få deltagerne til at reflektere
over deres sygdom/symptomer og dermed sundhed. Alle respondenter, som har deltaget i denne
undervisning, udviser stor begejstring herfor. Deltagerne mener generelt, at de gennem undervisningen har fået en forståelse for, hvad stress og depression er. Flere deltagere fortæller, at de har
haft svært ved at forstå sygdommen og ikke mindst at få omgangskredsen til at forstå, hvad de
fejler, og hvordan det påvirker dem (Bilag 12, 16, 20, 21 & 23). Eksempelvis fortæller en, at folk
ofte tror, at hun er en hystade, når hun reagerer voldsomt på noget, som andre mennesker anser
for værende småting (Bilag 21: 8:20-8:30). Undervisningen vurderes således at have bidraget med
viden om sygdommen, som har medvirket til at sætte refleksioner i gang hos deltagere om, at de
ikke altid behøver at undskylde for sig selv, da de ikke har kontrol over de reaktioner, som sygdommen medfører, hvormed deltagere har opnået et kortsigtet mål i form af en øget selvaccept.
En deltager lægger tillige vægt på betydningen af at være blevet i stand til at tænke anderledes om
forholdet mellem sygdommen og sig selv, hvilket har hjulpet hende til at opnå målet om en større
selvforståelse. Respondenten fortæller, at det har været en stor lettelse for hende, at hun er begyndt at tænke sygdommen som en selvstændig ting, der er kommet ind i hendes liv, da det har
betydet, at hun er blevet bedre til ikke at bebrejde sig selv så meget for de ting, hun ikke kan, men
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derimod at acceptere situationen og prøve at få det bedste ud af den (Bilag 12: 28:00-30:08).
Samme respondent fortæller også, at hun tidligere var slem til at føle sig utilstrækkelig i mange
situationer og have tendens til at bryde sammen, hvis hendes børn fx sagde ”Mor, du er så dum”.
Nu har hun imidlertid fået mere tro på sig selv, og er i stand til at grine af det, og svare hendes
børn ”ja, det må jeg også gerne være” (Bilag 12: 19:10-20:00). Undervisning ved erhvervspsykolog
har således bevirket, at respondentens følelse af utilstrækkelighed i hverdagen er mindsket, samtidig med, at en generel tendens til negative tankemønstre hos respondenten, er reduceret. For de
fleste andre deltagere i undervisning ved erhvervspsykolog, er det primært en øget selvforståelse
og selvaccept, der opnås som følge af refleksionen over egen sundhed. På ovenstående grundlag
vurderes det, at mekanismen refleksion over egen sundhed kan bekræftes for undervisning ved
erhvervspsykolog, da dataene viser, at mekanismen indtræffer og medvirker til, at kortsigtede
virkninger opnås.
Dataene understøtter tillige den angivne moderator, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes hverdagssituationer, -erfaringer og -problematikker, da flere deltagere nævner dette som
værende afgørende for, om de profiterer af undervisningen (Bilag 12, 15, 16, 17 & 23):
”Der bliver også til nogle af de undervisningstimer, måske snakket om noget, som jeg overhovedet
ikke kan relatere til. Og så har jeg det sådan lidt ”okay, fair nok” men så bliver jeg alligevel den
erfaring rigere ved at høre det. Men samme dag kan det jo så lige pludselig skifte over i noget, hvor
jeg tænker ”huhh, hold da op, det kom godt nok tæt på det der” (Bilag 12: 45:34-45:53).
Dette citat pointerer den markante forskel, det gør for respondenterne, at undervisningen tager
udgangspunkt i emner, som har relevans for dem selv, frem for blot at være af mere generel art.
Respondenterne bekræfter moderatoren, og denne kan tillige være en årsag til, at sundhedsundervisning ikke fanger deltagerne lige så meget som undervisning ved erhvervspsykolog, da sundhedsundervisning netop er af mere generel karakter.
Af dataene er der tillige identificeret en anden moderator, som har afgørende betydning for, om
deltagerne profiterer af den undervisning, de præsenteres for, og om de i det hele taget rent men68

talt er parate til at påbegynde den proces og udvikling, som Sundhedsaktivering lægger op til. Dette forholder sig til, at en respondent udtaler, at det er nødvendigt at ”være på dupperne” til undervisningen, hvorfor man skal passe på ikke at komme for tidligt i gang (Bilag 16: 12:20-12:30).
Evnen til at reflektere over egen sundhed kan således siges at være betinget af, hvor deltagerne er
i deres sygdomsforløb, hvormed timing udgør en moderator, der kan sikre eller hindre, at deltagerne profiterer som tilsigtet af undervisningen. Dette stiller store krav til både sagsbehandlere og
medarbejdere i Sund By, da de nødvendigvis må sikre sig, at deltagere ikke bliver henvist til eller
opstarter i Sundhedsaktivering, før de er klar til at tage imod de inputs, som indsatsen bidrager
med.
I henhold til de individuelle samtaler, hvor deltagerne til første og sidste samtale udfylder en
sundhedsprofil, er der kun en enkelt respondent, der udtaler, at dette er et godt redskab til at få
indblik i den udvikling, der er sket gennem sundhedsaktiveringsforløbet: ”Jeg tror egentlig også,
man kommer til at tænke lidt over nogle ting, når man sidder og skal udfylde den. Altså ”hvordan
er det egentlig man har det?” […] Og man skal forholde sig til nogle ting” (Bilag 23: 12:38-12:53).
Hun giver således udtryk for, at det er givtigt at sætte sig ned og overveje og tænke over sin egen
sundhed, også for senere hen at kunne sammenligne og se, om der er sket en udvikling heri. Udover dette ene eksempel ses der blandt respondenterne ikke at være oplevelsen af, at de individuelle samtaler bidrager til opnåelse af resultater (Bilag 14, 16, 19 & 21). En respondent udtaler
følgende om samtalerne: ”De generede mig ikke. […] Det var da for at høre, hvordan det gik, og
hvad jeg synes om det og sådan. Og så synes jeg, at så var det dét” (Bilag 19: 26:24-26:46). Respondenten tilkendegiver efterfølgende, at de individuelle samtaler bare anses som en af de mange pligter, hun har, som følge af sin sygemelding. Erfaringer fra tidligere undersøgelser viser jf.
afsnit 2.1.1, at hyppig kontakt og individuelle samtaler, hvor personlige problemstillinger omfavnes, er nyttige i aktiveringsindsatser for svage ledige. Dette henføres bl.a. til, at jo større afstand
den enkelte har til arbejdsmarkedet, jo større er behovet for tilpasning af indsatsen (Rambøll,
2009a: 19). I tråd med disse erfaringer har de individuelle samtaler i Sundhedsaktivering tillige et
formål med at tilpasse indsatsen for den enkelte deltager. I interviewene fornemmes det imidlertid, at hovedparten ikke betragter samtalerne som havende betydning for deres forløb (Bilag 14,
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16, 19, 21 & 23). Nogle respondenter begrunder dette med, at medarbejderne i Sund By er flinke
til at bruge lidt ekstra tid, før eller efter de andre aktiviteter, på at drøfte eventuelle problemstillinger (Bilag 21 & 23). De individuelle samtaler, i deres nuværende form, vurderes derfor ikke at
bidrage til opnåelse af de sundhedsrelaterede mål med indsatsen, hvorfor det anbefales, at samtalerne fremover benyttes til et andet formål, hvilket vil blive uddybet i afsnit 6.2.
Af ovenstående fremgår det, at mekanismen refleksion over egen sundhed kun i svag grad indtræder, i forbindelse med sundhedsundervisning, under de indlagte øvelser. Disse øvelser medvirker i
nogen grad til, at enkelte deltagere bliver motiveret til at ændre adfærd og fremme egen sundhed.
Mekanismen indtræder ikke som følge af de individuelle samtaler, hvorimod den hovedsagelig gør
sig gældende for undervisning ved erhvervspsykolog. Dette ses ved, at flere deltagere får en større
selvforståelse og selvaccept, såvel som der findes et eksempel på, at negative tankemønstre og
følelse af utilstrækkelighed i hverdagen reduceres. Af programteorien fremgår derudover et mål,
som vi i datamaterialet ikke har fundet indikationer på. Det drejer sig om realistiske forventninger
til egen formåen, hvilket jf. bilag 1 ”Ressourcer og begrænsninger” relaterer sig til sundhedsundervisningens fokus på ressourcer og begrænsninger.
6.1.1.1 Anbefaling om opprioritering af erhvervspsykolog
I forhold til de to målgrupper fremgår det, at deltagere med stress og/eller depression i højere
grad, end deltagere med bevægeapparatsproblemer, er blevet stimuleret til at reflektere over
egen sundhed og derigennem har opnået de kortsigtede mål. Af datamaterialet tegner der sig et
billede af, at fysiske hovedsymptomer ligeledes kan have en negativ påvirkning af psyken, grundet
usikkerhed, uvished og ikke mindst følelsen af nederlag over ikke at kunne de samme ting som
tidligere (Bilag 15, 17 & 18), hvormed borgere med bevægeapparatsproblemer muligvis tillige
kunne have gavn af undervisning ved erhvervspsykolog.
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at undervisning ved erhvervspsykolog anses som værende af
større betydning for at komme ud på arbejdsmarkedet, end sundhedsundervisning. Ca. 6 procent
(1 ud af 17) vurderer sundhedsundervisning som værende den vigtigste aktivitet, mod ca. 53 procent (9 ud af 17) der vurderer erhvervspsykolog som værende den vigtigste. Hertil skal det påpe70

ges, at kun 10 af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen har haft undervisning ved erhvervspsykolog, hvormed det er 90 procent (9 ud af 10), der vurderer denne aktivitet som værende vigtigst. Derimod har alle 17 respondenter haft sundhedsundervisning, hvor stadig kun 6 procent (1 ud af 17) vurderer denne som vigtigst:

På baggrund af disse observationer vurderes sundhedsundervisning, som alle deltagere har ca. tre
gange om måneden at udgøre en for stor del af Sundhedsaktivering, set i forhold til deltagernes
udbytte deraf. Undervisning ved erhvervspsykolog finder derimod blot sted ca. en gang om måneden, og kun for deltagere med stress og/eller depression. På baggrund af formodningen om, at
deltagere med bevægeapparatsproblemer ligeså vel kan opleve psykiske nedture som følge af fysiske skavanker, er det en anbefaling at Sund By, på forsøgsbasis, erstatter sundhedsundervisning
med undervisning ved erhvervspsykolog for deltagere med bevægeapparatsproblemer en gang om
måneden. I forlængelse heraf anbefales det, at undervisning ved erhvervspsykolog tilrettelægges
separat for de to hold, således at der kan tages udgangspunkt i deres forskelligartede behov, så
alle kan relatere sig til og få et udbytte af undervisningen.
Opsummerende ses ovenstående analyse at føre til anbefalinger om prioritering af ressourcer i
Sundhedsaktivering, hvor det anbefales at nedprioritere sundhedsundervisning til fordel for un71

dervisning ved erhvervspsykolog, for derigennem at sikre, at deltagerne får det størst mulige udbytte af den sundhedsrelaterede undervisning i indsatsen. Forventningen er, at dette vil øge udfaldet af, hvorvidt deltagerne opnår det mellemlange mål i form af at forbedre deres sundhed
og/eller øge mestring af sygdom/sårbarhed.

6.2 Arbejdsmarkedsorienteret refleksion
Denne analysedel omfatter den virksomme mekanisme arbejdsmarkedsorienteret refleksion, som
er identificeret ud fra medarbejdere i Sund Bys antagelser om, hvad der ved den arbejdsmarkedsrettede undervisning, bevirker, at borgeren ser muligheder for at vende tilbage/komme ud på arbejdsmarkedet, at borgerens arbejdsidentitet forstærkes/opretholdes, samt at borgeren får et
større arbejdsmarkedsperspektiv. Nedenstående søger at afdække, hvorledes den arbejdsmarkedsrettede undervisning opleves af deltagerne for derigennem at identificere, om den virksomme
mekanisme indtræffer jf. afsnit 5.4.

6.2.1 Test af virksom mekanisme og moderator i forhold til kortsigtede mål
Med udgangspunkt i den arbejdsmarkedsrettede undervisning, der omfatter en række temaer,
såsom samtalen, kompetenceprofil, besøg af jobkonsulent, hjælp til selvhjælp, skånehensyn og
lovgivning på området, bevidner undersøgelsen, at nogle deltagere opnår en arbejdsmarkedsorienteret refleksion (Bilag 12, 13, 15 19, 20 & 22). Denne refleksion forholder sig eksempelvis til,
hvorledes den enkelte kan varetage et job med den pågældendes funktions- og energiniveau. En
refleksion, som bringer den pågældende et lille men betydningsfuldt skridt nærmere arbejdsmarkedsparathed, da refleksionen bevirker, at deltagere, der nærer en frygt for at skulle varetage en
normal arbejdsuge, eller som har svært at se sig selv vende tilbage til et tidligere erhverv, begynder at kunne forestille sig selv på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at den arbejdsmarkedsorienterede refleksion åbner op for andre alternativer til at træde ind på arbejdsmarkedet:
”Jeg har jo altid haft den opfattelse, jamen uanset hvordan du har det, så skulle du ud i 37 timer,
sådan er det! Hvor at der får vi jo også noget herude fra, med at sige at sådan behøver det ikke
nødvendigvis at være. Der er forskellige måder at bygge det op på. Det gør jo også lige pludselig,
at man ”okay, så er det måske ikke så slemt alligevel”. Fordi det er selvfølgelig klart efter flere år,
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[…] hvor jeg faktisk har gået hjemme, der er det altså hårdt at skulle ud i 37 timer lige fra første
dag af. Det er det! Så det er sådan noget, der skal arbejdes […] hen mod nu” (Bilag 12: 34:2034:56).
”[…] De (red. særligt underviseren til den arbejdsmarkedsrettede undervisning) har da i hvert fald
været med til at åbne øjnene op for, at der er […] arbejde at få indenfor nogle områder, som gør at
jeg måske også kan være med” (Bilag 19: 17:57-18:09).
Den arbejdsmarkedsorienterede refleksion er opnået gennem dialog til undervisningen – hovedsageligt med underviseren, gennem en arbejdsmarkedsrettet øvelse, samt ved at blive oplyst om:
”Hvad er det, der […] er af krav, når du skal på arbejdsmarkedet, og hvad kan der i en periode, måske lempes lidt ved” (Bilag 12: 41:52-42:00).
Det, at deltagerne begynder at se sig selv på arbejdsmarkedet, skyldes dels et udvidet arbejdsmarkedsperspektiv, der er essentielt for, at den indsatsklare ikke stirrer sig blind på jobs, som den pågældende med sin helbredstilstand ikke kan varetage. En deltager fremhæver et redskab hertil i
form af kompetenceprofilen, hvortil hun fortæller, hvad selve øvelsen med at udarbejde en sådan
profil bidrog til: ”Der var jeg jo slet ikke nået til (red. at se andre jobmuligheder) – overhovedet ikke
nået til. For jeg kunne kun se det negative i, at hele min drøm var gået i vasken. Så der fik hun (red.
underviseren) ligesom hjulpet mig til at se, jamen så måske noget med kontor eller noget med noget pædagogisk af en eller anden art” (Bilag 15: 12:12-12:28). Denne virkning af den arbejdsmarkedsrettede undervisning understøttes af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 47 % (8 ud af 17) af
respondenterne tilkendegiver, at de i nogen eller høj grad har opnået et udvidet arbejdsmarkedsperspektiv17 (langt størstedelen angiver i nogen grad).

17

Jobperspektiv og arbejdsmarkedsperspektiv anvendes som synonymer.
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Som ovenfor nævnt indgik kompetenceprofilen som et redskab til at øge arbejdsmarkedsperspektivet. Det er imidlertid ikke alle deltagere, der har følt kompetenceprofilen brugbar (Bilag 14, 21 &
22). Hensigten med øvelsen er, at det skal være en inspirerende øvelse jf. bilag 1 ”Arbejdsmarkedsrettet undervisning”, alligevel havde en deltager oplevet det som at få en ”hammer i hovedet”. Deltageren uddyber dette med, at den udarbejdede kompetenceprofil ikke havde noget hold
i virkeligheden, da de foreslåede jobmuligheder aldrig ville være realistiske for hende, eftersom de
fleste eksempelvis krævede længerevarende uddannelser. Derfor føltes det hele uoverskueligt, da
hun efterfølgende kom hjem og følte en påmindelse om, hvad hun ikke var i stand til at varetage/gennemføre (Bilag 21: 12:36-12:54). Ligesom det for to andre deltagere ikke helbredsmæssigt
var realistisk, hvorfor de ikke fandt nogen anvendelse i kompetenceprofilen (Bilag 14: 30:01-30:06
& Bilag 22: 27:38-27:54). Det må derfor være et opmærksomhedspunkt, at kompetenceprofilen
nok skal være inspirerende men ikke urealistisk, da den ikke opfattes som en hjælp af deltagerne
og rent faktisk har givet udslag i en dårlig oplevelse for en deltager. Et mere realistisk udgangspunkt kan tillige være inspirerende og bidrage til, at flere vil finde anvendelse deri, da det blot er
enkelte deltagere, der har nævnt kompetenceprofilen som et nyttigt redskab. Det faktum, at det
er væsentligt for deltagere, at der er tale om realistiske jobmuligheder støtter den angivne moderator for denne mekanisme i form af, at undervisningen skal tage udgangspunkt i borgerens erfa-
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ringer og problematikker, i dette tilfælde under en arbejdsmarkedsrelateret øvelse med opsætning af kompetenceprofil.
I forlængelse af, at deltagere har opnået et udvidet arbejdsmarkedsperspektiv, og ligeledes kan
begynde at se sig selv på arbejdsmarkedet, kan der argumenteres for, at arbejdsidentiteten til en
vis grad er styrket hos nogle deltagere. Hos de deltagere, hvor der er fundet den stærkeste arbejdsidentitet, forekommer denne imidlertid ikke som direkte følge af aktiviteter i Sundhedsaktivering, men på grund af, at den pågældende deltager: ikke ønsker at være en del af kontanthjælpssystemet (Bilag 14 & 15), er træt af gå hjemme (Bilag 22), eller i forvejen havde en forholdsvis stærk arbejdsidentitet (Bilag 13, 17 & 18). Det er dog formodningen, at Sundhedsaktiveringens
indvirkning på arbejdsidentiteten kan øges via et øget arbejdsmarkedsperspektiv jf. afsnit 6.2.1.2.
Den arbejdsmarkedsorienterede refleksion, der er identificeret blandt deltagere, skaber tilmed et
andet resultat, end hvad der er forventet heraf. Det ses i forhold til, at nogle deltagere oplever
dem selv indtrædende i en mere aktiv rolle over for deres sagsbehandler. Dette er et resultat, som
hos de berørte deltagere fornemmes at have stor betydning, da de føler en medbestemmelse over
deres liv. Samtidig finder deltagerne, at det kvalificerer sagsbehandlingen, når klienten indgår aktivt i egen sag. Den arbejdsmarkedsorienterede refleksion sætter ind hos deltagerne, når de får
informationer om deres rettigheder, og kender til hvilke krav de skal opfylde på en praktik/arbejdsplads og som ydelsesmodtager (Bilag 12 & 19). En deltager uddyber dette:
”Når jeg sidder oppe på kommunen, så behøver jeg ikke […] nødvendigvis sidde og sige ja, til alt
hvad hun siger, velvidende om, at det vil ikke fungere for mig. Fordi nu har jeg lige pludselig noget
med mig, hvor jeg kan gå ind og sige ”jamen jeg ved, at vi kan også gøre sådan og sådan, og det vil
fungere bedre”. Og det giver også det, at man får et meget bedre spil med sagsbehandler, fordi det
der andet med, at man bare sidder og siger, ”jaja, jamen så gør vi det, fordi du siger det”. Den er jo
ikke holdbar, hverken for hende eller for mig” (Bilag 12: 42:03-42:33).
Hun tilføjer, at en passiv rolle bevirker, at sagsbehandlingen er dømt til at mislykkes, idet der ikke
foreligger et engagement fra den indsatsklare (Bilag 12: 43:30-43:49). Derimod giver en medbe75

stemmelse en følelse af ikke bare at være en brik i systemet (Bilag 12 & 19). I den sammenhæng
bør det tilføjes, at det er et formål med henvisningen til Sundhedsaktivering, at den indsatsklare
tager ansvar. Denne mere aktive rolle, som nogle deltagere påtager sig, anses som en måde hvorpå at udvise ansvar for egen fremtid, hvorfor dette er et positivt resultat af den arbejdsmarkedsorienterede refleksion, som det anbefales at tilskynde.
Ud fra ovenstående foreligger der grundlag for at vurdere, at den virksomme mekanisme arbejdsmarkedsorienteret refleksion kan bekræftes, i og med denne indtræder og fører til de tilsigtede
virkninger. Det skal dog nævnes, at der blandt respondenter, fra interviewundersøgelsen, blot indfanges en relativ stærk arbejdsmarkedsorienteret refleksion, hos 3 ud af 12 respondenter. Der
foreligger derved ikke en stærk arbejdsmarkedsorienteret tendens at spore.
6.2.1.1 Fravær af arbejdsmarkedsorienteret refleksion blandt deltagere
Hos flere deltagere forekommer det, at ingen af delmålene, relateret til den arbejdsmarkedsorienterede refleksion, er indfriet, ligesom den arbejdsmarkedsrettede undervisning ikke har igangsat
en refleksion (der ses ingen udslag i forhold til målgrupperne) (Bilag 14, 16, 17, 18 & 23). På baggrund af, at den virksomme mekaniske kan bekræftes, samt det faktum at deltagere tilkendegiver,
at den arbejdsmarkedsrettede undervisning mere har haft karakter af at være en ”kaffehyggestue”, hvor der har været meget snak om, hvordan de enkelte deltagere har haft det (Bilag
14: 06:35-06:48, Bilag 23: 9:10-09:55 & Bilag 22: 53:26-53:40), fastslås der at være forekommet
implementeringsfejl under den arbejdsmarkedsrettede undervisning. Dette vurderes, idet undervisningen ikke hovedsageligt har omfattet de relevante arbejdsmarkedsrettede temaer. Derudover
synes det nærliggende at påpege, at en af de deltagere, der netop har opnået en arbejdsmarkedsorienteret refleksion fortæller, at dette var et resultat af en enetime med underviseren (Bilag 15:
11:34-12:11), hvorfor det er opfattelsen, at det arbejdsmarkedsrelaterede ofte bliver sat på
standby til fordel for personlig snak.
Evaluatorer har for øje, at der er tale om en indsats, hvor der er brug for situationstilpasning jf.
bilag 8, hvorfor det kan være ”legalt”, at der forekommer timer til den arbejdsmarkedsrettede
undervisning, hvor snakken ikke er arbejdsmarkedsrelateret. Alligevel er det foruroligende, da den
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arbejdsmarkedsorienterede refleksion alene afhænger af denne ene aktivitet. Det er skønnet, at
en del af denne implementeringsfejl er forårsaget af, at den pågældende underviser har et godt
bånd til deltagerne. Flere deltagere fremhæver underviseren og tildeler hende stor betydning for
Sundhedsaktivering, såvel som alle er glade for den arbejdsmarkedsrettede undervisning (Bilag 12,
14, 15, 18, & 19). Langt hen af vejen skyldes dette underviserens lyttende egenskaber og håndtering af personlige problemstillinger. En deltager fortæller om den arbejdsmarkedsrettede undervisning: ”[…] Det foregår på sådan et personligt plan […]. Hvor det andet (red. sundhedsundervisning) er noget mere for alle – all around, og vi måske alle sammen kan relatere til et eller andet, og
så ikke til noget andet. Hvor det om tirsdagen med Britta, det var bare super godt. Det gad jeg
godt fortsætte med resten af mit liv, tror jeg. Fordi hun ligesom tog hånd om den enkelte person”
(Bilag 15: 29:55-30:22). Denne håndtering bevirker imidlertid, at arbejdsmarkedsfokusset generelt
er svagt under Sundhedsaktivering.
Dertil vil evaluatorer fremhæve en observation i forbindelse med dataindsamlingen, der forholder
sig til, at de fleste deltageres umiddelbare fortællinger om Sundhedsaktivering sjældent relaterer
sig til arbejdsmarkedet. Det skal understreges, at hverken det empiriske grundlag eller evaluatorer
underkender relevansen af håndteringen af sundhed i forhold til at komme nærmere arbejdsmarkedet, men i og med at der er tale om deltagere, der har deltaget i minimum 10 uger, eller har
afsluttet forløbet, forventes der at kunne identificeres et stærkere arbejdsmarkedsfokus i en aktiveringsindsats. Som det tidligere er problematiseret, er dette en generel problematik for aktiveringsindsatser, med parallelforløb, at arbejdsmarkedsfokusset er svagt. I stedet for at arbejdsmarkedsfokusset gradvist øges, i takt med indsatsen skrider frem, bliver det aldrig et dominerende
fokus jf. kapitel 2. Det er evaluatorers vurdering, at dette, trods deltagere der har opnået en arbejdsmarkedsorienteret refleksion, tillige gør sig gældende for Sundhedsaktivering – som en konsekvens af parallelforløbets opmærksomhed mod sundhed.
Opsummerende kan det siges, at den virksomme mekanisme arbejdsmarkedsorienteret refleksion
ikke er identificeret fuldbyrdet i Sundhedsaktivering, men der foreligger grundlag for at vurdere, at
denne ved dens tilstedeværelse fremmer de forventede virkninger (delmål) i større eller mindre
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grad. Taget i betragtning, at dette er en aktiveringsindsats, hvor der blot er en mekanisme, der er
”direkte” arbejdsmarkedsrettet, er det kritisk, at den arbejdsmarkedsorienterede refleksion ikke
konsekvent indtræder og tilfører virkningerne for alle deltagere. Ligesom der ikke vurderes at være direkte stærke indikatorer jf. afsnit 5.7 på en arbejdsmarkedsrefleksion blandt de deltagere, der
har opnået den.
6.2.1.2 Anbefalinger til håndtering af det svage arbejdsmarkedsfokus
Det identificerede svage arbejdsmarkedsfokus kan håndteres på forskellige måder, hvortil en måde er at øge Sundhedsaktiveringens varighed. Det er dokumenteret, at den gode indsats over for
indsatsklare kræver tid og tålmodighed – netop fordi vejen til arbejdsmarkedet, for denne gruppe
af ledige, sjældent er lineær. Af den grund kan det også være nødvendigt med en ”kaffestue”, hvor
der kan blive snakket om, hvad det er, der rører sig hos den enkelte. Det, at nærværende evaluering gør opmærksom på et svagt arbejdsmarkedsfokus, vil formentlig ikke efterfølgende bevirke, at
der, selv med de bedste intentioner fra underviserens side, forekommer en fuldstændig ”korrekt”
implementering af den arbejdsmarkedsrettede undervisning. Dette skyldes, at deltagerne, grundet
et nært forhold til underviseren, anser undervisningen som et forum at betro sig i, hvorfor det kan
være vanskeligt at holde snakken arbejdsmarkedsrelateret. Derfor er det væsentligt, at der foretages nogle ændringer i indsatsen generelt for at øge et arbejdsmarkedsfokus, da det må prioriteres
i en aktiveringsindsats.
6.2.1.2.1 Anbefaling om forlængelse af Sundhedsaktivering samt tilførelse af arbejdsmarkedsrettede aktiviteter
En løsning, på det svage arbejdsmarkedsfokus i indsatsen, kan være en forlængelse af sundhedsaktiveringsforløbet, hvortil det er vigtigt at pointere, at selve forlængelsesperioden skal være domineret af arbejdsmarkedsrettede aktiviteter frem for sundhedsrettede, der vil dominerer i særligt
den indledende fase jf. afsnit 2.1.1. En anden løsning, samt en stærk anbefaling, forholder sig til, at
der indføres flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i indsatsen. Dette kan eksempelvis relatere
sig til virksomhedsbesøg, hvilket af tidligere forskning er anset som et nyttigt redskab, når blot de
indsatsklare forberedes derpå. Nyttigt i den forstand, at virksomhedsbesøg ofte modificerer de
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forestillinger indsatsklare kan have om arbejdsmarkedet jf. afsnit 2.1.1. Af sagsbehandlere foreslås
det tillige, at besøg af virksomhedskonsulenter bliver en fast del af forløbet, da der tidligere har
været gode erfaringer med at invitere en virksomhedskonsulent, der selv havde fysiske skavanker
(Bilag 24: 25:58-26:37). Ligeledes anses det som en god ide at lade et ressourceafklaringsforløb
bliver en integreret del af Sundhedsaktivering, da dette kan bidrage til, at der bliver tænkt bredere
i forhold til arbejdsmarkedet under Sundhedsaktivering (Bilag 24: 19:35-19:52). Tilførelsen af flere
arbejdsmarkedsrettede aktiviteter må alt andet lige øge jobfokusset i indsatsen, da aktiviteterne
ikke bare vil tilføre noget arbejdsmarkedsrettet, men tillige vil kunne kompensere for en tirsdags
arbejdsmarkedsrettet undervisning, hvor snakken falder på personlige problemstillinger. En situationstilpasning af indsatsen omfattende, at underviseren skønner, at der ikke er nytte i at tale arbejdsmarkedsrelateret, vil dermed ikke nødvendigvis give udslag i en manglende realisering af de
mere arbejdsmarkedsrettede delmål.
Tillige kan det være en mulighed at kombinere de to løsninger, således at sundhedsaktiveringsforløbet bliver forlænget, samtidig med at der indføres flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter (hvad
enten disse indføres fra opstart eller øges gradvist). En sådan løsning vil alt andet lige kræve flere
økonomiske ressourcer, der dog kan mindskes ved at afskaffe eller skære ned på andre aktiviteter,
som ikke har den store betydning for Sundhedsaktiveringens udfald jf. afsnit 6.4.1 og 6.2.1.2.2. Det
angives som forslag, at såfremt Kommunen forsøger sig med en forlængelse og inkorporering af
flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i Sundhedsaktivering, at dette iværksættes på prøvebasis,
og efter to år evalueres med henblik på at undersøge, om omkostningerne herved kan stå mål
med resultaterne deraf.
I henhold til en eventuel forlængelse af sundhedsaktiveringsforløbet skal der være fokus på, at
denne forlængelse ikke tilskynder en fastholdelseseffekt, der optræder, når ”den aktiverede er
mindre tilbøjelig til at finde beskæftigelse i den tid aktiveringen pågår, da deltageren ønsker at
færdiggøre forløbet eller af andre årsager nedsætter sin søgeaktivitet” (Rambøll, 2010: 21). Det er
i forvejen pointeret af visiterende sagsbehandlere, at det opleves, at deltagerne er for glade for
Sundhedsaktivering (Bilag 24: 03:18-03:42), hvormed der allerede hersker en bekymring for fore79

komsten af fastholdelseseffekten. I den forbindelse skal det fremhæves, at til trods for, at samtlige
respondenter forelægger en tilfredshed med at deltage i Sundhedsaktivering, udviser enkelte deltagere blot et ønske om at forlænge forløbet. Et ønske herom ses dog i forhold til, at de er glade
for at have en mening med hverdagen (Bilag 12: 08.45:08:48 & Bilag 23: 06:32-06:40). Der er derfor ikke sporet en fastholdelseseffekt blandt respondenterne – alligevel vil evaluatorer tage sagsbehandlernes bekymring alvorligt, da denne evaluering har en kort undersøgelsesperiode, og
dermed er baseret på begrænset datagrundlag til en vurdering af fastholdelseseffekten. En måde,
hvorpå at mindske en mulig fastholdelseseffekt, er, at der presses mere på i forhold til arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt foreligger der, fra personalet, en meget høj grad af hensynstagen til deltagerne, hvilket bevirker en meget tilfreds deltagergruppe (Bilag 16, 18, 21 & 22). I det
øjemed er det interessant at fremhæve evalueringsresultaterne af ”Aktive – hurtigere tilbage”,
hvor det påpeges, at de jobcentre, der har relativt lav deltagertilfredshed med deres udbudte tilbud, har større effekter, end jobcentre med højere deltagertilfredshed (Rambøll, 2010: 22). Dermed ikke antydet, at personalet direkte skal søge at mindske deltagertilfredsheden – men der kan
være mening i, at personalet er en kende mere ”hårdhændet” over for deltagerne. Denne tilgang
vil særlig forholde sig til arbejdsmarkedsrettede aktiviteter (på nuværende tidspunkt foreligger der
blot en enkelt arbejdsmarkedsrettet aktivitet, men det er anbefalinger, at disse øges) eller til de
individuelle samtaler, hvor der kan sættes krav eller indgås aftaler med deltagerne om eksempelvis at kigge på forskellige jobbeskrivelser, for at danne sig et arbejdsmarkedsperspektiv. Tidligere
forskning på området bekræfter, at det kan være hensigtsmæssigt at indgå aftaler med den indsatsklare, hvormed den enkelte kan følge sin egen progression gennem overholdelsen af aftalerne
jf. afsnit 2.1.1.
Særligt kunne det forestilles, at deltagere med bevægeapparatsproblemer kunne have gavn af, at
der presses mere på med det arbejdsmarkedsrelaterede, da denne gruppe vurderes som den mest
ressourcestærke. Vurderingen falder på baggrund af, at målgruppen efterspørger flere ugentlige
timer og/eller har et større jobfokus efter Sundhedsaktivering (ikke nødvendigvis som følge af indsatsen) end gruppen af deltagere med stress og/eller depression (Bilag 13, 14, 15, 17, 18, 19 & 22).
En deltager foreslår eksempelvis:
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”Måske kunne de (red. personalet i Sund By) ligesom sige […] ”prøv og gå ud og søge noget, og så
komme tilbage med de input I har fået de forskellige steder”. Det var måske en ide, for så har de
noget at arbejde videre med. Det tror jeg, det kunne være en god ting. For folk de virkelig kommer
ud og prøver at søge. […] Så kommer de tilbage med noget indblik om, hvordan det har været at
søge det sted, og hvordan er man blevet modtaget, jamen så har de ligesom lidt at arbejde med”
(Bilag 13: 15:32-16:26).
Det udledes heraf, at den pågældende deltager efterlyser, at Sund By-personalet ”forlanger” mere
af deltagerne. I og for sig giver det god mening, særligt i den afsluttende fase, at deltagere kan
prøve sig frem under sundhedsaktiveringsforløbet, hvor de kan modtage støtte og vejledning. Selv
for den deltagers vedkommende, der ikke er klar til at varetage et arbejde, kan det alligevel være
en hjælp, at den pågældende eksempelvis får til opgave at kontakte en virksomhed omkring arbejdsforhold, arbejdstider, eller hvad der forventes af en ansøgning. På denne vis vil deltageren
(igen) begynde at opbygge et kendskab til arbejdsmarkedet, og blive bedre rustet til en fremtidig
jobsøgning.
6.2.1.2.2 Anbefaling om arbejdsmarkedsrettede samtaler
Som det tidligere er pointeret, har de individuelle samtaler ikke haft nogen betydning for deltagernes sundhedsaktiveringsforløb og udfaldet deraf jf. afsnit 6.1.1. Ideen med at tilføre et gruppebaseret aktiveringsforløb med nogle individuelle samtaler understøttes af tidligere forskning,
hvormed det ikke vil være anbefalingen at afskaffe disse. I stedet vil det være hensigtsmæssigt, at
samtalerne ændrer karakter til at være arbejdsmarkedsrettede samtaler.
Håndteringen af den pågældendes individuelle problemstillinger, gennem samtalen, undervurderes ikke, hvorfor arbejdsmarkedsrettede samtalers indhold ikke skal være mere fastlagte, end at
der kan afsættes tid til personlige problemstillinger. Når det er understreget, viser interviewdataene ingen tegn på, at de individuelle samtaler har været et betydningsfuldt forum herfor. De individuelle samtaler anses derfor som en oplagt mulighed til at styrke arbejdsmarkedsfokusset i indsatsen - dog forudsat at Sund By bliver mere konsekvent med at afholde individuelle samtaler, da
nogle deltagere tilkendegiver ikke at have haft en eller flere af de tre samtaler, der er inkorporeret
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i forløbet (Bilag 16, 21 & 23). Arbejdsmarkedsrettede samtaler er tillige et stærkt ønske af sagsbehandlernes, hvortil en sagsbehandler forklarer, at det kunne være hensigtsmæssigt med en tættere opfølgning fra sundhedskonsulenterne, der har en bedre kontakt til de indsatsklare – en opfølgning som skal formidles videre til sagsbehandlerne. Hun forklarer: ”[…] måske kunne det […] være
godt nok, at der indimellem var et par samtaler mere, hvor man kunne have fokus på det arbejdsmarkedsrettede […], hvor man lige kunne tage en snak om, ”hvad skal der ske fremover, hvad
kunne du se dig selv i? hvad skal der til for, at du kan komme på arbejdsmarkedet?””(Bilag 24:
15:28-15:42). Og tilføjer ”jeg tror, at mange af de ting, vi efterspørger (red. mere arbejdsmarkedsrettet), de ville komme, hvis der var mere tid til at snakke. Men de siger, det er et spørgsmål om
ressourcer – økonomi” (Bilag 24: 15:56-16:08).
I dette tilfælde, er det i første omgang ikke nødvendigvis et spørgsmål om at øge ressourcerne, da
evalueringsundersøgelsen taler for, at de individuelle samtaler bør benyttes anderledes end hidtil.
Et andet argument, der taler der for, er, at det ikke blot er deltagerne, der ikke får udbytte af de
individuelle samtaler i deres nuværende form. Tillige bemærkes det af sagsbehandlerne, at de indrapporteringer, de modtager på baggrund af samtaler, ikke har nogen nytte for sagsbehandlingen.
En sagsbehandler siger i denne forbindelse: ”Hvor har jeg dog mange (red. indrapporteringer efter
samtaler), der ligger ulæste i min indbakke. Og det siger måske lidt om, hvor meget jeg egentlig
synes, jeg får ud af dem” (Bilag 24: 45:06-45:15).
Kritikken af indrapporteringerne er, at det er for generelle beskrivelser og observationer af deltagerne, såvel som de ikke relaterer sig til arbejdsmarkedet. Det overvejes blandt sagsbehandlerne,
at de tillige må være mere specifikke i deres formålsbeskrivelser for at få de nødvendige informationer. Blandt sagsbehandlerne foreligger der ingen tvivl om, at sundhedskonsulenterne er i stand
til at give optimale indrapporteringer, da de har oplevet dette i forbindelse med problemsager
eller ved henvendelse til koordinatoren for Sundhedsaktivering (Bilag 24: 44:30-48:00). Ligeledes
efterspørger sagsbehandlerne, at sundhedskonsulenterne kommer med beskrivelser af, hvad den
pågældende kan holde til, eller hvad vedkommende skal undgå, hvilket de finder, at sundhedskonsulenterne har en viden om til trods for, at der ikke foretages funktionsundersøgelser af deltager82

ne (Bilag 24: 17:44-18:24). Med henblik på kritikken af indrapporteringer, er det anbefalingen, at
Sund By-personalet, i samarbejde med sagsbehandlerne, opstiller en skabelon eller fokuspunkter
for de løbende indrapporteringer. Det er vigtigt, at Sund By prioriterer kvaliteten af indrapporteringerne til sagsbehandlerne. Som tidligere undersøgelser har vist, er det vigtigt med et godt samarbejde Jobcenter og tilbud imellem, og en indikator herpå kan være brugbare indrapporteringer –
et område som offentlige tilbud generelt skal investere flere ressourcer i, da de ikke på samme
måde anser disse som deres varemærke som private tilbud jf. afsnit 2.1.1.
Opsummerende kan det siges, at en stærk anbefaling ligger i, at det arbejdsmarkedsrettede fokus
intensiveres under Sundhedsaktivering, hvilket kan forekomme gennem en forlængelse af forløbets varighed og/eller ved at inkorporere flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. Bekræftelsen af
den virksomme mekanisme synliggør, at der arbejdes ud fra et godt udgangspunkt, hvorfor fokus
må være på at sikre fremkomsten af mekanismen og de dertilhørende virkninger – herunder at
skabe en gradvis styrkelse af den enkelte deltagers arbejdsmarkedsorienterede refleksion under
forløbets fremskreden.

6.3 Socialt samvær
Denne analysedel omhandler den virksomme mekanisme socialt samvær. Et af de kortsigtede mål
for Sundhedsaktivering er, at deltagerne skal opnå/forbedre deres sociale kompetencer og/eller
gendanne sociale relationer, som en af måderne hvorpå at forbedre sundheden, for derigennem at
komme tættere arbejdsmarkedet. Medarbejdere udlægger, i denne forbindelse, en antagelse om,
at det sociale samvær, som deltagerne oplever gennem de forskellige kollektive aktiviteter, er
virksomt til at sikre, at deltagerne bliver i stand til at begå sig socialt, og får mod på at komme ud
blandt andre mennesker - som er nødvendigt for at falde til på en arbejdsplads. Nedenstående
analyse har til formål at afdække deltagernes oplevelser af indsatsen for derigennem at vurdere,
om mekanismen kan bekræftes.

6.3.1 Test af virksom mekanisme og moderator i forhold til kortsigtede mål
Baggrunden for, at der i Sundhedsaktivering er opstillet et mål om, at deltagernes sociale kompetencer skal vedligeholdes eller forbedres, er en forestilling om, at en længerevarende periode væk
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fra arbejdsmarkedet kan være medvirkende til at svække en persons sociale kompetencer. Dette
kan betyde, at en tidligere social anlagt person kan føle angst ved pludselig at skulle ud og interagere med andre mennesker, eftersom vedkommende har vænnet sig til ikke at skulle forholde sig
til andre end sig selv og sine nærmeste. Manglende sociale kompetencer kan således blive en barriere for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Af respondenternes udsagn i interviewene fremgår
det, at mange sætter pris på det faktum, at Sundhedsaktivering hjælper dem til at komme lidt væk
hjemmefra og gendanne sociale relationer til andre mennesker. Flere nævner, i denne forbindelse,
at det kan være hårdt at gå alene hjemme hver dag, da mangel på indhold i hverdagen – ikke at
have noget at stå op til – kan frembringe mange negative følelser og tanker hos den enkelte, såsom en følelse af ikke at have nogen nytteværdi (Bilag 14, 16, 20 & 21). I forlængelse heraf vurderer størsteparten af respondenterne, at det sociale samvær med andre mennesker er noget af det,
der har betydet mest for dem i sundhedsaktiveringsforløbet (Bilag 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 &
23). En respondent fortæller bl.a., at hun har følt sig meget isoleret af at gå derhjemme, hvor det
har været rigtig dejligt og givtigt at få mulighed for at snakke med andre voksne mennesker og få
nye inputs, så hendes kontaktflade ikke kun indbefattede hendes mand og den nærmeste familie
(Bilag 20: 14:12-14:46). Hun fortæller ligeledes, at dét at komme ud blandt andre har været medvirkende til at øge hendes selvværd og givet hende troen på, at andre mennesker godt gider være
sammen med hende (Bilag 20: 06:58-07:10).
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I spørgeskemaundersøgelsen giver respondenterne udtryk for, at det sociale samvær i Sundhedsaktivering ligeledes bidrager til opnåelse af sociale kompetencer:

Af ovenstående opgørelse fremgår det, at ca. 73 procent (11 ud af 1518) af respondenterne oplever, at deres evne til at begå sig socialt er forbedret i nogen eller i høj grad. I forlængelse af det
ovenstående ses den virksomme mekanisme socialt samvær således at kunne bekræftes, da denne
for en stor del af deltagerne bidrager til at opretholde eller gendanne sociale kompetencer.
Af interviewdataene udledes der tillige at fremkomme et andet resultat af det sociale samvær, da
det fornemmes, at deltagerne finder tryghed i at kunne dele vanskelige følelser og problemstillinger, hvormed de opnår støtte i hinanden (Bilag 13, 18 & 22):
”Der var en, da jeg startede, han var meget forsigtig og havde meget ”ondt hele tiden”. Ikke hypokonder! […] Han havde ondt, […] det ved jeg, han havde. […] Men det var sådan lidt mere ”det er
også synd for mig”. Og så kom jeg, og så faldt vi egentlig godt i spænd, også kørte den egentlig
bare derfra. Han blev også lidt mere rask, eller hvad man skal sige, eller han blev ikke mere rask,

18

To ud af de 17 respondenter, vurderer ikke det væsentligt at øge sine sociale kompetencer. Hvormed totallen for
dette spørgsmål udgøres af 15 respondenter.
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men… jeg ved det ikke.. han trængte måske bare til det sociale fra en, der var lidt ligesom ham
selv” (Bilag 18: 22:53-23:35).
De resultater deltagerne opnår på baggrund af det sociale samvær, de får gennem Sundhedsaktivering, understøttes tillige af resultater fra tidligere undersøgelser, som viser, at kollektive aktiveringstilbud netop har den fordel, at de ledige kan støtte, sparre og spejle sig i hinanden jf. afsnit
2.1.1, for derigennem at få taget hånd om og bearbejdet flere personlige problemstillinger, end
indsatsen ellers lægger op til. I den forbindelse fornemmes det i interviewene, at respondenterne
lægger stor vægt på, at de i Sundhedsaktivering får mulighed for at have socialt samvær med andre ligesindede (Bilag 12, 13, 15, 16, 18, 20 & 23). En respondent fortæller:
”[…] Folk de åbner sig på en helt anden måde over for hinanden, fordi de ligesom sidder i ”samme
situation” […]. Det er bare ikke de samme skavanker” (Bilag 18: 23:57-24:12).
Af citatet fremgår det, at socialt samvær i sig selv ikke er nok til at få alle deltagere til at åbne op,
men at den forståelse, deltagerne møder fra mennesker, i samme situation som dem selv, har afgørende betydning for, at de opnår den fornødne støtte fra de andre deltagere. Det vurderes således, at hold af ligesindede borgere udgør en moderator for årsagsvirkningsforholdet mellem socialt samvær og opnåelse af støtte fra andre deltagere. En enkelt deltager nævner, i forlængelse
heraf, at det er rigtig godt, at deltagerne er delt op i hold, da det netop betyder, at deltagerne
bedre kan relatere til hinandens problemer frem for, hvis de var på blandede hold (Bilag 18: 24:1524:25).
På baggrund af ovenstående har vi således identificeret det sociale samvær som værende den
virksomme mekanisme for, at deltagerne opnår/forbedrer deres sociale kompetencer, gendanner
sociale relationer og opnår støtte fra andre til håndteringen af deres situation. Sidstnævnte resultat er betinget af, at det sociale samvær foregår i en gruppe af ligesindede borgere. Ud fra deltagernes ytringer kan mekanismen socialt samvær dermed bekræftes. Der ses ingen udslag i målgrupperne, da alle deltagere er enige om, hvor betydningsfuldt det sociale samvær er for deres
udvikling gennem forløbet (Bilag 14, 15, 16, 17 & 18).
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6.3.1.1 Anbefaling om modificering af eventuel negativ forestilling af arbejdsmarkedet
Som evaluatorer anerkender vi vigtigheden af, at deltagernes interaktion med hinanden kan være
med til at opretholde og gendanne sociale kompetencer. Samtidig tillader vi os at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt socialt samvær, med ligesindede, i alle henseender vil bringe deltagerne
nærmere arbejdsmarkedet. Problematiseringen af dette kausalforhold skal ses i forlængelse af en
viden om, at grupper af mennesker kan danne en fælles kultur, hvori de udvikler fælles mønstre af
meninger og holdninger, som udmønter sig i bestemte måder at handle på (Jacobsen & Thorsvik,
2008: 110). En sådan kultur vil således virke befordrende for bekræftelse af de fælles forestillinger,
medlemmerne har, hvormed disse forestillinger forstærkes. Eksempelvis fortæller Jobcenter
Brønderslevs sagsbehandlere, at der blandt deltagerne florerer rygter om, at virksomhedspraktik
er spild af tid, og at arbejdsgiverne bare anser praktikanten for gratis arbejdskraft, hvormed praktikanten ikke fastansættes efterfølgende. Andre deltagere har haft dårlige oplevelser med praktikken – dårlige oplevelser som, idet de deles i Sundhedsaktiveringens forum, har indvirkning på andre deltagere (Bilag 24: 24:47-25:30). Det sociale samvær i Sundhedsaktivering udgør således en
potentiel risiko for, at indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil bekræfte hinanden i eventuelle negative forestillinger om det at være på arbejdsmarkedet, hvorved de fastholdes i de negative tankemønstre og derved ej mindsker afstanden til arbejdsmarkedet. Det skønnes
derfor, at der i en kollektiv aktiveringsindsats, som denne, kan være behov for at modificere deltagernes fælles forestillinger om arbejdsmarkedet, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke synes at
være opmærksomhed omkring. Tidligere undersøgelser jf. afsnit 2.1.1 påpeger, at virksomhedsbesøg kan være effektive til netop at modificere og afkræfte sådanne forestillinger hos indsatsklare,
da virksomhedsbesøg kan give et mere realistisk billede af det at være på arbejdsmarkedet. På
baggrund deraf er det anbefalingen, at virksomhedsbesøg inddrages som del af et større arbejdsmarkedsrettet fokus i Sundhedsaktivering. En anden mulighed, til at modarbejde en eventuel
fastholdelse i et negativt syn på arbejdsmarkedet, kan være at benytte sig af tidligere sygemeldtes
erfaringer i den arbejdsmarkedsrettede undervisning. En tidligere sygemeldt med lignende problemstillinger som deltagernes, men som vel og mærke er kommet ud på arbejdsmarkedet, kan
påvirke og modificere deltagernes eventuelle forestillinger om, at arbejdsmarkedet ikke er gearet
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til personer med problemstillinger som deres. Den tidligere sygemeldte kan således statuere det
gode eksempel på, at det kan lade sig gøre at få en succesfuld fremtid på arbejdsmarkedet, trods
fysiske og/eller psykiske problemstillinger.

6.4 Succesoplevelser
Denne analysedel tager udgangspunkt i den udledte virksomme mekanisme succesoplevelser. Succesoplevelser defineres her som værende små, daglige sejre som fx at ting lykkes eller bliver
nemmere i dagligdagen. Sådanne succesoplevelser antages særligt at fremkomme under aktiviteterne fysisk aktivitet, madværksted samt ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed. Nedenstående afsnit vil søge at afdække deltagernes oplevelser af aktiviteterne for derigennem at identificere, om mekanismen indtræder, og er virksom til få deltagerne til at opnå de kortsigtede mål:
styrkelse af selvtillid, følelse af energi og velvære, bevidsthed om kroppens ressourcer og begrænsninger samt mindskelse af fysiske begrænsninger. Det ergoterapeutiske konsulentbesøg på virksomhed har tillige et formål om at få borgerne til at se muligheden for at varetage sit job med sit
nuværende funktionsniveau. Denne aktivitet med dertilhørende mål vil ikke indgå i analysen, da
aktiviteten ikke er aktiv i Sundhedsaktivering. Ifølge medarbejderne i Sund By forholder det sig til,
at stort set alle deltagere i indsatsen er sygemeldte fra ledighed, hvormed det ikke er en mulighed
at få en konsulent ud på deres arbejdsplads.

6.4.1 Test af virksom mekanisme og moderator i forhold til kortsigtede mål
Fysisk aktivitet foregår henholdsvis i motionscenter og varmtvandsbassin, hvor sidstnævnte er et
tilbud for deltagere i Brønderslev én gang om ugen, i stedet for at træne i motionscenter. Størsteparten af respondenterne tilkendegiver, at fysisk aktivitet på forskellige måder har medvirket til at
give dem succesoplevelser på både det fysiske og psykiske plan, da de bl.a. mærker, at der sker
forandringer i kroppen, og at de bliver gladere i hverdagen (Bilag 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22 & 23).
Nogle af respondenterne var forud for deltagelsen skeptiske, over for den fysiske aktivitet, da de
ikke tidligere havde dyrket motion, og derfor ikke mente, at det kunne gøre dem nytte (Bilag 12,
21 & 22). Disse er især blevet overrasket over, hvor stor en forskel det gør at dyrke motion. En
fortæller, at den fysiske aktivitet kunne ”rende hende et langt stykke”, da hun startede, men at
88

hun blev rigtig glad for det med tiden, fordi hun opdagede, at det gav hende rigtig meget (Bilag 22:
01:00-01:53).
De succesoplevelser, deltagerne har fået gennem fysiske aktivitet, har bevirket, at deltagerne har
opnået flere af mekanismens kortsigtede mål. Først og fremmest har mange deltagere, som følge
af træningen, oplevet en følelse af energi og velvære. Det udmærker sig ved, at deltagerne har
fået overskud til dels at se mere lyst og positivt på tilværelsen, og dels til at kunne overskue flere
gøremål i hjemmet. Samtidig har den gode oplevelse med motionen gjort, at nogle er blevet bedre
til at sige til sig selv, at det er vigtigt at komme ud og røre sig ved fx at gå ture (Bilag 12, 18, 20, 21
& 22). En øget følelse af energi og velvære udtrykkes eksempelvis i følgende citat: ”Bare det at
komme i motionscenter, det giver jo altså en helt anden energi, når først man kommer af sted.
Man bliver i bedre humør og… Man får lidt mere overskud af at bruge sin krop også” (Bilag 21:
07:05-07:16). Den energi og det overskud fysisk aktivitet har givet, har yderligere affødt positive
initiativer hos en respondent, der har omlagt kosten derhjemme, grundet den energi og det gåpåmod hun har fået ved at se resultater, som følge af fysisk aktivitet (Bilag 12: 30:15-31:00). For
deltagere med stress og/eller depression har særligt den afspændende funktion ved varmtvandsbassin haft en positiv virkning (Bilag 12, 20 & 23), hvortil en respondent fortæller, at det har stor
betydning at komme ned i vand og slappe fuldstændig af, da hendes depression og angst bevirker,
at hun konstant går med skuldrene helt oppe ved ørene, og hele tiden er på vagt over for andre
mennesker (Bilag 20: 12:35-13:15). For hende fungerer varmtvandsbassinet som et frirum, hvor
hun tillader sig selv at slappe af, hvormed hun opnår en fornyet energi til at klare de kommende
dages udfordringer. Flere borgere har ligeledes oplevet, at fysiske begrænsninger er mindsket som
følge af fysisk aktivitet:
”I starten der valgte jeg at sige, at jeg skal gå en tur hver dag […]. Til at starte med var det måske
kun 2 eller 5 minutter, jeg gik, og så byggede jeg bare mere og mere på, så i dag der går jeg alt
mellem et kvarter og en halv time. […] Fem-seks dage om ugen. […] Det har gjort så meget. […]
Dengang jeg startede heroppe, kunne jeg jo ikke støvsuge. […] Nu kan jeg jo støvsuge sådan et rum
her. […] Jeg tror, det var motionen, der gjorde det” (Bilag 22: 07:05-08:21).
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”Det vil jeg så sige, at det kan jeg jo mærke, også bare på kroppen. De to dages motion om ugen.
At gå fra at sidde hjemme i sofaen, og måske lige gøre rent – det er sådan det vildeste - og så til at
dyrke motion. Altså, jeg kan jo klart mærke på min krop nu, at den er i bedring. Og det er jo fantastisk alligevel efter så kort tid, at der ikke skal mere til egentlig, så det er jo lækkert. Og det gør jo
så også, at psyken bliver lidt mere lys i det” (Bilag 12: 04:30-04:58).
Af citaterne fremgår det, at respondenterne vurderer fysisk aktivitet som værende årsag til, at de
rent fysisk kan klare flere udfordringer i hverdagen, samt at deres kondition er forbedret, hvormed
de gennem forløbet er blevet mindre hæmmede af deres fysiske begrænsninger. Samtidig afføder
de fysiske forbedringer tillige forbedringer på det psykiske plan. I henhold til målet om at opnå
bevidsthed om egne ressourcer og begrænsninger, ses dette at være opnået af et par deltagere.
For en deltager har det at presse sig selv mere i motionscentret, end hun har turdet gøre tidligere,
resulteret i, at hun er blevet bevidst om, hvor meget hun kan yde, uden at det giver store smerter
de efterfølgende dage (Bilag 15: 27:25-28:00). En anden respondent har fundet ud af, at hun kan
cykle, hvilket hun aldrig tidligere havde troet var en mulighed (Bilag 12: 13:00-13:20). At nogle
deltagere under træning tør udfordre sig selv mere, end de ville have gjort under andre omstændigheder, understøtter moderatoren trygge rammer, som kan regulere denne mekanisme, da de
trygge rammer bevirker, at deltagere yder det, der skal til for at opnå resultater (Bilag 12, 17 &
20). Hertil udtrykker en deltager, at hendes psykiske problemstillinger udgør en barriere for at
komme ud og motionere på egen hånd, da det er grænseoverskridende at skulle ud blandt andre
mennesker, idet hun nærer en frygt for, hvad andre tænker om hende. For deltageren er det vigtigt, for at komme godt i gang med at motionere igen, at det i starten foregår i Sundhedsaktiveringens trygge rammer, hvor hun kan opbygge en tro på sig selv til efterfølgende at fortsætte på egen
hånd (Bilag 20: 02:40-03:10).
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Yderligere har succesoplevelser ved fysisk aktivitet, og den generelle deltagelse i Sundhedsaktivering, medvirket til at styrke nogle deltageres selvtillid (Bilag 12, 17 & 20), hvortil en respondent
udtaler:
”Jeg skulle i hvert fald ikke derop og stå (red. til motion i varmtvandsbassin), som sådan en hval,
der var ved at drukne. Men altså, det finder man jo også ud af, at det kan man faktisk godt, og tit
og mange gange så er der jo også en grund til, at folk er der. Det er jo netop ikke fordi, at de vejer
det, de skal, eller er undervægte. Altså der står jo også andre i min situation. Så det er lige med at
opdage det” (Bilag 12: 13:33-13:55), og
”Så den første dag jeg skulle til undervisning, der var det sådan, da jeg stod ved dørhåndtaget –
skal man nu trykke det ned, eller skal man bare skynde sig at gå? – og så ringe og sige, at man er
syg. […] Men altså det er jo et skridt, der skal tages. Og man kan så også sige, at det er jo fint nok,
ligeså snart det er overstået” (Bilag 12: 03:10-03:26).
Med disse udtalelser udtrykker respondenten, at hun ved deltagelsen i Sundhedsaktivering har
overvundet nogle barrierer og usikkerheder, som hun havde forinden deltagelsen. Ved at springe
ud i de udfordringer, hun er blevet stillet over for, har hun fundet ud af, at hun kan mere, end hun
tror, og at den frygt, hun har for ukendte situationer, kan overvindes.
Madværksted er yderligere en aktivitet, for deltagere med bevægeapparatsproblemer, hvorigennem det forventes, at deltagerne, via gruppebaseret madlavning, får små succesoplevelser, som
bidrager til styrkelse af deres selvtillid. Dataene danner ikke grundlag for en vurdering af, at denne
mekanisme fremkommer under aktiviteten. Kun få respondenter finder at have fået et udbytte af
madværkstedet, i form af inspiration til at lave sundere mad derhjemme (Bilag 14, 15 & 17). Det
generelle indtryk er, at deltagerne blot anser madværkstedet for at være en hyggelig aktivitet,
hvor der i fællesskab laves mad (Bilag 15, 19 & 22). Derudover møder aktiviteten kritik blandt deltagerne grundet tilrettelæggelsen heraf:
”Jeg har været på madværksted 2-3 gange. Det kan jeg ikke bruge til ret meget” (Bilag 18: 05:3905:47) og ”Jeg kunne måske godt have brugt at… Det med mad, det havde vi jo ikke ret meget af,
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selvom jeg var her i 13 uger. Jeg tror, jeg var derovre tre gange. Og den ene gang blev faktisk aflyst, fordi der kun mødte to op” (Bilag 22: 02:45-02:55).
Madværksted finder sted hver tredje uge i stedet for sundhedsundervisning, hvormed der i løbet
af 13 uger kan afholdes madværksted op til fire gange. Ingen respondenter har oplevet, at madværksted har foregået mere end tre gange i den periode, de har været i Sundhedsaktivering, og
som det fremgår af citatet ovenfor, er det nogle gange blevet aflyst grundet stort deltagerfravær.
Et formål med aktiviteten er at give deltagerne en god oplevelse af at have bidraget til, at der står
en færdig ret på bordet til et bestemt tidspunkt, samt at have indgået i et samarbejde med andre
herom. Dette synes ikke umiddelbart at smitte af på deltagerne. Nogle har familie, som de laver
mad til hver dag, hvormed madlavning i sig selv ikke giver deltagerne en succesfuld oplevelse (Bilag 15 & 19). Samtidig bemærkes det, at deltagere ikke anser de få opskrifter, de har fået med sig
fra de to-tre madværksteder, de har deltaget i, som værende nok til at ændre deres kostvaner
(Bilag 18 & 22). Aktiviteten madværksted ses dermed ikke at bibringe nogen særlige resultater for
deltagerne.
Ud fra ovenstående, vurderes der at være grundlag for bekræftelse af mekanismen succesoplevelser på baggrund af fysisk aktivitet. I forlængelse heraf anbefales det, at aktiviteten madværksted
revurderes i sin nuværende form. Såfremt aktiviteten fremover skal bidrage til en målopfyldelse
for Sundhedsaktivering, er det vurderingen, at aktiviteten udvides til eksempelvis at foregå en
gang om ugen, så deltagerne kan få et tilstrækkeligt grundigt kursus i sundere madlavning. Vores
anbefaling er imidlertid, at ressourcerne i stedet bør benyttes anderledes, hvorfor det foreslås, at
aktiviteten nedlægges for i stedet at benytte ressourcerne på at øge det arbejdsmarkedsrettede
fokus i indsatsen jf. afsnit 6.2.1.2.
6.4.1.1 Anbefaling til optimering af aktiviteten fysisk aktivitet
På trods af, at den generelle vurdering er, at deltagerne profiterer af den fysiske aktivitet i Sundhedsaktivering, har vi identificeret et forhold, der kan ændres for, at deltagerne opnår bedre resultater. Dette kommer sig af, at nogle deltagere ikke er tilfredse med den del af den fysiske aktivitet,
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som foregår i motionscenter, da de ikke mener at have fået det optimale udbytte heraf. Dette forholder sig til personalets måde at varetage aktiviteten på:
”Jeg vil sige, de kunne godt informere lidt bedre derude. […] Der bliver ikke sagt til folk, at de skal
strække ud bagefter, når de har været på motionscykler og alt det der. Det kan godt være lidt farligt for folk. Hvis ikke de får strukket ud bagefter, kan de altså godt komme til at døje med deres
muskler. Og jeg snakker af bitter erfaring, for jeg har selv prøvet det. Jeg tænkte ikke over det, og
tog hjem – dagen efter måtte jeg kravle ud af min seng” (Bilag 13: 11:43-12:06).
”Sådan noget der med at komme ned i motionscentret – i stedet for at sidde og kigge i de skide
papirer […], så gå da rundt og så hjælp. Og så spørg til ”hvad så, synes du, det er godt til dig den
her maskine, eller skal vi måske finde noget andet, der dur til dig?” […] Gå rundt og brug tid på
dem, der er der. For som jeg siger, vi er aldrig 10, […] så det kan ikke passe, hun (red. fysioterapeuten) ikke kan gå rundt og spørge de enkelte, og så lige høre hvordan og hvorledes de synes. […] Jeg
har aldrig gået i træningscenter før, […] så på den måde synes jeg, det har været dårligt, at jeg ikke
har fået noget hjælp i den forstand. At man bare bliver sat på en cykel […] Det får du bare ikke noget ud af” (Bilag 14: 31:39-32:48).
Begge respondenter tilkendegiver her, at de fysioterapeuter, der afholder fysisk aktivitet i motionscenter, er for passive og fraværende, hvorfor respondenterne efterspørger mere engagement
fra personalets side. Grundet det manglende engagement fra personalet, bliver nogle deltageres
oplevelser ikke nær så succesfulde, som det er hensigten, hvormed motivationen for at motionere
mindskes (Bilag 14: 03:00-03:58). Det efterspørges derfor, at personalet i højere grad bruger tid på
at hjælpe og vejlede deltagerne i deres træning, så det sikres, at deltagerne ikke laver forkerte
øvelser, der skader mere, end de gavner. Flere deltagere fremhæver i forlængelse heraf én af gangene i motionscentret, som det gode eksempel på, hvorledes personalet bør agere:
”Den bedste gang i motionscenter, det var den allersidste gang, jeg var der, og det var, hvor der
var en fysioterapeut, der blev lejet ind udefra til at tage undervisningen. Han gik rundt og snakkede
med os alle sammen, og sagde til os, hvis vi gjorde et eller andet forkert. For hvis man har siddet
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mange gange ved en maskine, så kan man jo godt lige pludselig komme til at gøre et eller andet
forkert med skulderen eller et eller andet mærkeligt. Men så kom han lige og prikkede en på skulderen og sagde ”hallo kammerat”. Så det synes jeg virkelig, det var godt, for der var han der ligesom. Man lagde mærke til, han var der. Det gjorde man ikke rigtig ved de andre” (Bilag 15: 24:5125:21).
”Vi har haft en derovre (red. i motionscenter) der hed Peter, han var rigtig dygtig. […] Han sprang
ud på gulvet og sagde: ”For tre uger siden da du startede her, der gjorde du det rigtigt, da du løftede. Nu er du kommet tre uger hen i forløbet, nu er du begyndt at sjuske”. Så lige at få korrigeret
og justeret hele tiden, så du bliver ved med at trække rigtigt. Der er jo ikke noget værre end en dårlig oplevelse ved at gå i motionscenter, og det du faktisk gør, det er forkert det hele. […] Der er han
ude på gulvet. […] Så han var god til at… og nærværende, og tilstede. Så man følte sig tryg ved at
have ham omkring sig” (Bilag 17: 34:31-36:14).
Flere deltagere udtrykker således at have fået en særdeles mere positiv oplevelse ved tilstedeværelsen af en ekstern fysioterapeut, da vedkommende udviste et stort engagement og opmærksomhed mod deltagerne. Dette bevidner tillige tilstedeværelsen af moderatoren trygge rammer,
der bl.a. udgøres af faglig observation og vejledning, hvor deltagerne får en bedre oplevelse samt
et større udbytte, når de føler sig i trygge hænder. En anbefaling er således, at de fysioterapeuter,
der normalt forestår fysisk aktivitet i motionscenter, fremadrettet bliver mere tilstedeværende,
udviser større engagement, samt påtager sig en mere vejledende rolle over for deltagerne, da det
er forventningen, at deltagerne vil opnå flere og bedre resultater herved.

6.5 Vurdering af Sundhedsaktiveringens indfrielse af mellemlange mål
Hidtil har vi hovedsageligt beskæftiget os med en be- eller afkræftelse af de virksomme mekanismer. Som følge deraf, har vi kun lige berørt, hvorledes de tilsigtede effekter er opnået ved at forholde os til forekomsten af kortsigtede mål. Derfor vil dette afsluttende analyseafsnit have til formål at præcisere, om Sundhedsaktivering har indfriet de tilsigtede effekter på mellemlangt sigt.
Det skal bemærkes, at vi afsøger en identificering af de realistiske outcomes for aktiveringsindsatsen i form af de mellemlange mål, omhandlede hvorvidt borgeren forbedrer sin sundhed og/eller
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øger mestring af sygdom/sårbarhed, og om borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet. Disse
udgør succeskriterierne, idet der er tale om en tidlig indsats for indsatsklare borgere, der blot forløber over 13 uger, hvorfor en beskæftigelseseffekt ej vil være en realistisk generel effekt at spore.
Vi vil dog forholde os til, hvorledes Sundhedsaktivering kan optimeres for at sikre forekomsten af
den langsigtede effekt.

6.5.1 Vurdering af forekomsten af en forbedret sundhed og/eller mestring af
sygdom/sårbarhed blandt deltagere
Til denne del af vurderingen af indsatsen, vil vi bl.a. benytte deltageres sundhedsprofiler jf. bilag 2
til at indikere, om der er forekommet en forbedring af den enkelte deltagers sundhed som følge af
Sundhedsaktivering. På grund af sundhedsprofilens udformning skal det understreges, at vi ikke
med sikkerhed kan tilskrive en eventuel forandring som en direkte afledt effekt af Sundhedsaktivering, eftersom sundhedsprofilen ikke bygger på spørgsmål, der relaterer det selvvurderede helbred til indsatsens virke. De inddragede sundhedsprofiler dokumenterer følgende progression i
sundheden for deltagere, ved afslutning af forløbet:


50 % (6 ud af 12) oplever færre fysiske gener



33 % (4 ud af 12) har fået sundere kostvaner



50 % (6 ud af 12) har fået en bedre trivsel



50 % (6 ud af 12) er blevet bedre til at lytte til sig selv



75 % (9 ud af 12) oplever, at de er mindre stressede (bilag 9)

Udover de ovenfor nævnte sundhedsparametre, favner sundhedsprofilen derudover: rygning, alkohol og medicinforbrug, hvortil der ikke fremstår nogen mærkbare forandringer hos deltagerne. I
henhold til ovenstående resultater synes det relevant at bemærke, at forbedring af sunde kostvaner ikke er betydelig, hvorfor anbefalingerne i afsnit 6.4.1 om at nedlægge aktiviteten madværksted forstærkes, eftersom sundhedsprofilerne ikke udviser noget bemærkelsesværdigt udfald på
parameteret ”sundere kostvaner”. Med en viden om, at Sundhedsaktivering, ligesom andre offentlige indsatser, hviler på begrænsede ressourcer, anslås det mest hensigtsmæssigt at benytte res-
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sourcerne fra madværkstedet andetsteds med henblik på at øge det arbejdsmarkedsrettede fokus
i indsatsen.
De udarbejdede spørgeskemaer, til denne evalueringsundersøgelse, kan understøtte resultaterne
af to parametre: ”fysiske gener” og ”stress”, og tydeliggøre, at den forbedrede sundhed, der spores blandt deltagere, i højere grad relaterer sig til psykiske end fysiske forbedringer jf. bilag 7. Dette kan foranledige til at tro, at aktiviteten fysisk aktivitet ikke i samme grad indfrier resultater som
undervisningen, hvortil det må understreges, at mange respondenter netop opnår psykiske forbedringer af den fysiske aktivitet jf. afsnit 6.4.1. Spørgeskemaundersøgelsen viser følgende om de
adspurgte deltageres sundhed:


67 % af deltagerne (10 ud af 1519) har i nogen grad reduceret deres psykiske udfordringer



38 % af deltagerne (5 ud af 1320) har i høj eller nogen grad reduceret deres fysiske udfordringer



71 % af deltagerne (12 ud af 17) oplever i høj eller nogen grad at have nemmere ved at
mestre deres dagligdag med de fysiske og psykiske udfordringer, som de har



Ligesom 71 % af deltagerne (12 ud af 17) anser, at Sundhedsaktivering i høj eller nogen
grad har medvirket til at forbedre deres helbredstilstand (Bilag 7)

Ud fra dette data, samt taget i betragtning at interviewdataet indfrier flere af de kortsigtede sundhedsrelaterede mål, synes det rimeligt at konkludere, at Sundhedsaktivering indfrier den mellemlange sundhedsrelaterede effekt. Når det er fastlagt, indikerer interviewdataet, at de sundhedsrelaterede effekter, i større eller mindre grad, vil aftage hos nogle deltagere efter afslutning af aktiveringen. Det skyldes, at flere af respondenterne ytrer, at de ikke har fastholdt motionering, udover gåture, i deres hverdag til trods for positive resultater under Sundhedsaktivering (Bilag 15,
18, 19, 21 & 23).

19
20

2 har ikke fundet reducering af psykiske udfordringer relevant.
4 har ikke fundet reducering af fysiske udfordringer relevant.
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Dette er et faktum, der fremhæver de institutionelle rammers betydning for nogle deltageres opretholdelse af den forbedrede sundhed. De antydede mere ressourcestærke deltagere formår
fortsat at opretholde en forbedret sundhed (Bilag 14 & 16), men for andre deltagere vil sundhedseffekten aftage ved en tilbagevenden til daglige omgivelser, idet de ikke selv er i stand til at opretholde motivationen for at motionere uden tilstedeværelsen af Sund Bys institutionelle rammer.
Omgivelsesbetingelserne kan således være afgørende for, om deltagere formår at opretholde den
forbedrede sundhed. Nedenstående vil derfor foreligge en anbefaling til, hvorledes Sund By kan
søge at sikre en fortsat progression i sundheden, frem for at deltagere vil opleve et tilbagefald
efter afslutningen af Sundhedsaktivering.
6.5.1.1 Anbefaling til at opretholde/fortsat fremme sundhed blandt deltagere
Med henblik på at øge sandsynligheden for, at deltagerne fastholder deres forbedrede sundhed
efter endt forløb, bør Sund By indføre, at deltagerne har mulighed for opfølgning. En sådan opfølgning foreslås ikke som en del af aktiveringstilbuddet, hvorfor denne naturligvis ikke skal indgå i
tilbudsprisen. Finansieringen heraf må forestå Sund By, der har en interesse i at fremme sundheden inden for Kommunen, hvorfor det synes oplagt at gøre en yderligere indsats over for borgere,
der allerede er søgt influeret gennem en ressourcekrævende Sundhedsaktivering - netop for at
resultaterne af indsatsen ikke går tabt. Opfølgningssamtalerne skal eksempelvis søge at fastholde
resultater som følgende:
”Jeg er blevet i bedre humør. Jeg er jo blevet mere glad, det kan jeg mærke. […] Jeg har nok også
det der, hvis jeg vågner om morgenen, og jeg har ondt, så prøver jeg egentlig også sådan… Det har
givet mig et eller andet til at sige: ”okay jamen vi prøver alligevel […]” (Bilag 12: 17:37-17:58).
”Jamen der er sket så meget for mig. Jeg stoppede bl.a. med at ryge, mens jeg har gået heroppe,
og jeg er kommet til at motionere derhjemme” (Bilag 22: 07:05-07:11).
”Det har gjort, at jeg har fået troen på, at jeg godt kan. At jeg kan godt komme af sted (red. af sted
hjemmefra)” (Bilag 20: 05:40-05:47).
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Deltagerne her har opnået ovenstående resultater gennem adfærds- og mentalitetsændringer.
Det er præcis sådanne resultater, som opfølgningssamtaler skal søge at sikre vedligeholdelsen af i
skiftet af omgivelsesbetingelserne – fra at indgå i Sund Bys institutionelle rammer til at være
”overladt” til sig selv i vante omgivelser. Dette kan være et svært skiftet, som en deltager udtrykker det: ”Jeg vil også rigtig gerne tabe mig […], men problemet er jo bare, når man går alene, så er
det sgu ikke skide motiverende” (Bilag 18: 09:57-10:03).
For deltageren var det bl.a. vægtkontrol, der motiverede til at tabe sig under forløbet. Efter Sundhedsaktivering har deltageren imidlertid taget kiloene på igen, da hun ikke har vedligeholdt ugentlig motion. For en anden deltager er behovet helt anderledes, idet hun føler, at der efter Sundhedsaktivering er rigtig mange ”bolde i luften”, eftersom indsatsen har igangsat mange tanker og
følelser, og hun udtrykker, at hun ikke helt føler sig parat til at stå alene med disse (Bilag 12: 21:2722:23). Opfølgningen kan således, alt efter deltagerens behov, have karakter af at være en samtale
til at være en form for kontrol – al afhængig af, hvad der motiverer og hjælper den enkelte videre i
en hensigtsmæssig retning. Hvor ofte en opfølgningssamtale skal forekomme, samt over hvor lang
en periode, må vurderes ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt ud fra den enkelte deltagers
situation, såvel som formålet – herunder indholdet af opfølgningssamtaler – må afhænge af den
enkelte deltager.

6.5.2 Vurdering af om deltagere er kommet tættere på arbejdsmarkedet
Som det af flowchartene er illustreret, skal en forbedret sundhed bevirke, at deltagerne bringes
tættere på arbejdsmarkedet, der er angivet som det andet, mellemlange mål med indsatsen. Nærværende afsnit søger at afgøre, om der er en kausalitet mellem forbedret sundhed og tættere på
arbejdsmarkedet, og dermed om det beskæftigelsesrelaterede mellemlange mål er indfriet som
følge af Sundhedsaktivering.
I forlængelse af ovenstående, vurderes det nærliggende at afsøge, om Sundhedsaktivering er det
rette tilbud for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samtlige respondenter
fra interviewundersøgelsen fastholder, at Sundhedsaktivering er et relevant tilbud til deres mål-
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gruppe (Bilag 12-23), hvortil nedenstående citater fremhæver relevansen af tilbuddet – herunder
dels hvilken effekt Sundhedsaktivering har haft på deltagerne:
”Jeg synes overordnet det burde integreres i alle kommuner. Og skal være et oplagt tilbud til enhver, der går hen og oplever ledighed, fordi […], din psyke og ens selvværd bliver en lille smule nedbrudt for hver dag du går hjemme. Specielt når du ved, at du ikke er færdig med arbejdsmarkedet
endnu” (Bilag 17: 16:14-16:36).
"Jeg synes, det er et udmærket tilbud, fordi det fik ligesom sat lidt skub i tingene for mit vedkommende. Med at tænke lidt mere fremad, i stedet for bare at blive ved og gå i den der med, at ” jamen, det er bare noget pis, og det er også bare træls og der røg den mulighed, hvad […] skal vi så
[…]?” Men det har hjulpet mig til at se lidt længere fremad ved at begynde og tænke på, ”okay, nu
er vi så nået dertil, og det kan ikke blive lavet om på, så hvad skal jeg så nu? (Bilag 15: 07:2907:55).
Fra respondenterne foreligger der en enighed om, at det at inkorporere sundhed i en aktiveringsindsats er et middel til at komme nærmere arbejdsmarkedet, hvilket vurderes af deltagere med
førstehåndskendskab til indsatsen, og til de problematikker indsatsklare borgere lever med.
Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt den forbedrede sundhed har indfriet det beskæftigelsesrelaterede mellemlange mål. Til en vurdering heraf, vil der blive taget udgangspunkt i, hvad de 29 deltagere, der er afsluttet i den undersøgte periode, er afmeldt til:

99

Oversigt over hvad deltagere afmeldes til efter Sundhedsaktivering:

Afmeldingerne af deltagerne viser, at:


7 deltagere er afmeldt til enten arbejde, raskmelding, raskmelding til a-kasse eller uddannelse, hvilket rent faktisk er en indfrielse af det langsigtede mål med Sundhedsaktivering,
hvorfor det er yderst positivt, at Sundhedsaktivering kan have bidraget hertil.



5 deltagere er afmeldt til virksomhedspraktik, hvilket for Sundhedsaktivering tillige kan betragtes som et positivt outcome, idet der er tale om en tidlig indsats, hvorfor det ikke er
forventningen at spore en generel beskæftigelseseffekt. Virksomhedspraktik betragtes som
et skridt på vejen ud på arbejdsmarkedet, og er derfor et forventet outcome for Sundhedsaktivering. I forlængelse deraf er det derfor kritisk, at:



14 deltageres situation, ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, ikke er forbedret, som følge
af Sundhedsaktivering.

Opgørelsen, over hvad deltagerne afmeldes til, danner derfor grundlag for en optimering af indsatsen, idet der er en overrepræsentation af deltagere, hvis situation ikke er forandret, ud fra et
samfundsmæssigt perspektiv. En forklaring herpå kan være, at der fra Jobcenteret ikke er etable100

ret en virksomhedspraktik for den deltager, der endnu ikke er klar til et job, hvilket interviewdataet bevidner tilfælde af (Bilag 12, 16, 18, 22 & 23). Dette angiver for så vidt ikke grundlag for en
optimering af indsatsen, da det er relateret til arbejdsprocesserne inden for Jobcenteret og mellem Jobcenteret og virksomheder. En anden forklaring findes imidlertid i, at Sundhedsaktivering
ikke, i samme grad som forventet, bidrager til at gøre deltagerne klar til at gennemføre en virksomhedspraktik. Spørgeskemaundersøgelsen attesterer, at 56 % (9 ud af 1621) af dem, der er nær
afslutning af Sundhedsaktivering, i høj grad eller nogen grad føler sig klar til at gennemføre en
virksomhedspraktik:

Til trods for, at lidt over halvdelen føler sig klar, forventes procentsatsen af en aktiveringsindsats
at være væsentlig højere, da der i et kritisk øjemed kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor deltagerne ellers skal opbygge en parathed til at varetage en praktik? Såvel som det er et succeskriterium
for indsatsen, at deltagerne har nærmet sig arbejdsmarkedsmarkedet ved eksempelvis at komme i
virksomhedspraktik jf. afsnit 5.1 og 5.2. Ovenstående resultat stiller derfor krav til en optimering af
indsatsen, hvortil alene det at øge arbejdsmarkedsfokusset, som det tidligere er anbefalet, formentlig ikke vil kunne medføre, at deltagerne bliver klar til virksomhedspraktik jf. nedenstående.

21

Der er en total på 17 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen. En respondent finder ikke det relevant for vedkommendes situation at blive klar til at gennemføre en praktik.
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6.5.2.1 Anbefalinger til at bringe deltagerne tættere arbejdsmarkedet
På baggrund af ovenstående konstatering af, at blot halvdelen af deltagerne føler sig klar til at
gennemføre en virksomhedspraktik, vil dette afsnit forholde sig til, hvorledes indsatsen kan øge
deltageres parathed til at komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet for de
følgende anbefalinger er derfor at lette overgangen fra Sundhedsaktiveringens trygge hverdag til
praktik eller job for deltagerne.
6.5.2.1.1 Gradvis optrapning af ugentligt timetal
En anbefaling, om gradvis optrapning af ugentligt timetal, vil tage udgangspunkt i deltageres problematisering af, at Sundhedsaktiveringens ti timer ugentlig ikke tilnærmelsesvist minder om at
varetage en arbejdsdag (Bilag 13: 3:45-4:11 & Bilag 14: 04:35-06:05). Såvel som en deltager problematiserer, at Jobcenteret vil, at hun inden for en virksomhedspraktikperiode (der er på 13 uger
jf. LBK nr. 710: § 44, stk. 4) gerne skal nå op på en 37 timers arbejdsuge (Bilag 21: 10:16-10:42).
Dette foranlediger til at se på selve organiseringen af sundhedsaktiveringstilbuddet, der kan være
en hindring for, at deltagerne ikke rykker sig nærmere arbejdsmarkedet. To timer dagligt afspejler
ikke en arbejdsdag, og samtidig fastholdes deltagerne i denne hverdagsrytme gennem 13 uger.
Det anbefales derfor, at tilbuddet organiseres, så det ugentlige timetal gradvist øges under den
enkeltes forløb for at skabe en mere glidende overgang fra Sundhedsaktivering til praktik eller job.
I relation til denne anbefaling skal det fremhæves, at adskillige respondenter, fra interviewundersøgelsen, efterspørger flere timer (Bilag 13, 14, 18, 19 & 20), hvormed der ikke foreligger grundlag
for at betvivle, at deltagerne vil kunne klare en gradvis optrapning - ligesom det er sagsbehandleres vurdering, at deltagerne vil have gavn deraf (Bilag 24: 37:57-39:21):
”Så er det også nemmere (red. hvis der er en gradvis optrapning) at starte en praktik på 20 timer.
Frem for at komme fra 10 timer […], og så op på 20 timers arbejde, det er et kæmpe stort spring
for mange af dem” (Bilag 24: 34:41-38:52).
Interviewdataene synes dog at tegne et billede af, at det er gruppen af borgere med stress og/eller
depression for hvem en undervisningsgang kan være psykisk krævende, hvilket relaterer sig til
undervisning ved erhvervspsykolog (Bilag 12, 16 & 20). Såvel som det hovedsageligt er denne mål102

gruppe, der anser det ugentlige timetal som værende tilstrækkeligt (Bilag 16, 20, 21 & 23). Ligeledes understøtter sagsbehandlernes udsagn indikationen om, at det er gruppen af borgere med
stress og/eller depression, der er den mest ressourcesvage (Bilag 24: 39:54-40:20). Derfor kan det
være hensigtsmæssigt, at deltagere med stress og/eller depression modtager færre undervisningstimer, end borgere med bevægeapparatsproblemer, så længe det ugentlige timetal gradvist optrappes fra 10 timer.
En gradvis optrapning vil have den konsekvens, at der ikke kan køres med løbende optag af deltagere, da det antages at blive en for stor arbejdsbyrde for Sund By-personalet med selve tilrettelæggelsen af forløbet for den enkelte. Derfor kan det blive nødvendigt at køre med faste hold. Dette vil selvsagt medføre, at der for den enkelte deltager vil blive en afventningsperiode for deltagelse i Sundhedsaktivering. Spørgeskemaundersøgelsen viser imidlertid, at 59 % (10 ud af 17) har
modtaget deres ydelse i 6 måneder eller derover jf. bilag 7, hvormed det må antages, at en mindre
afventningsperiode ikke gør udfaldet for, om den enkelte kommer tilbage til/ud på arbejdsmarkedet eller ej, da den sygemeldte/ledige formentlig allerede har haft en inaktiv periode, til trods for
deltagelse i praktik eller andre tilbud i perioden forinden Sundhedsaktivering.
6.5.2.1.2 Udslusning af deltagere
En anden måde hvorpå at skabe en mere glidende overgang fra Sundhedsaktivering til praktik eller
job, er ved at etablere en udslusning af deltagerne. På denne vis vil deltagerne fortsat have en
tilknytning til Sund By under opstart af virksomhedspraktik eller job – udover de 13 forløbsuger.
Anbefalingen tager udgangspunkt i en forventning om, at udslusning vil medføre, at flere af de
indsatsklare føler sig klar til at starte i virksomhedspraktik umiddelbart efter Sundhedsaktivering jf.
afsnit 6.5.2, såfremt der er en tryg base, hvorfra der kan hentes støtte og vejledning, under den
indledende fase af virksomhedspraktikken. Derudover anbefales en udslusning, da det er væsentligt, at de indsatsklare får en god oplevelse med at starte i praktik. Gode oplevelser er generelt
betonet under Sundhedsaktivering til at styrke deltagernes selvtillid, mod og lyst til at træde ud på
arbejdsmarkedet. Betoningen af den gode oplevelse må derfor ikke overses, når den formentlig er
mest væsentlig. Med sidste bemærkning henføres til, at praktikken er den indsatsklares første
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møde med arbejdsmarkedet efter en inaktiv periode, hvorfor det kan være essentielt, at deltageren har en god oplevelse hermed. Samtidig er det reelt først, når deltageren bevæger sig uden for
Sund Bys trygge rammer, at deltageren for alvor kan få et knæk på selvtilliden. Derfor kan overgangen fra Sundhedsaktivering til job eller praktik være en kritisk fase, hvor en nylig opbygget selvtillid kan blive nedbrudt. En deltager der, forinden Sundhedsaktivering har oplevet en hård opstart
i forbindelse med praktik, forklarer: ”Altså nu er det jo bare gået så godt i min praktik (red. deltagerens nuværende praktikplads), men hvis nu det havde været en svær opstart. Så havde det jo
nærmest kunne vælte mig igen, så havde det været rart, at der var noget trygt hver anden dag […]”
(Bilag 20: 17:45-17:56).
Udsagnet understøtter, at der er tale om en kritisk fase, samt at en udslusning kan være essentiel
for at opretholde de opnåede resultater fra sundhedsaktiveringsforløbet. Ud fra indsatsbeskrivelsen af Sundhedsaktivering fremgår det, at borgere rent faktisk kan få udbudt Sundhedsaktivering,
som en sideløbende aktivitet til eksempelvis virksomhedspraktik eller delvis beskæftigelse. Ved
disse omstændigheder kan borgere deltage i Sundhedsaktivering, når det passer sammen med
deres arbejde eller praktik, og er meningsfyldt i forhold til at komme tilbage på arbejde på fuld tid
(Brønderslev Kommune, 2011a: 1). Dermed forventes der ikke organisatorisk at ligge noget til hinder for, at udslusning af deltagere kan praktiseres. Samtidig fordrer det ikke nødvendigvis indsættelse af adskillige ressourcer, da udslusning hovedsageligt vil omfatte deltagelse i holdaktiviteterne. Det foreslås derfor, at deltager og sundhedskonsulent indgår aftale om, hvordan udslusningen
skal foregå. Væsentligt er det blot, at Sund By er synlig for deltageren ved opstart af praktik eller
job, og tager kontakt til den enkelte med henblik på at støtte og vejlede. For nogle deltagere vil en
udslusning ikke være nødvendig, men det anbefales, at der først tages stilling herom, efter den
pågældende er startet op for at tage forbehold for uforudsete hændelser eller reaktioner fra den
indsatsklare.
I henhold til at realisere en udslusning er det centralt, at sagsbehandlerne understøtter ideen
hermed. Ud fra interviewet med sagsbehandlerne vurderes det, at de fleste er åbne for en udslusningsordning (Bilag 24: 04:23-06:05). Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor udslusning
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ikke tidligere har været anvendt. En sagsbehandler forklarer: ”[…] Før vi når dertil, at det er muligt
at få etableret en praktik, og praktikken er fundet, og de kan starte op […], så er de 13 uger ved
sundhedsaktivering egentlig gået” (Bilag 24: 04:57-05:04). En udslusning i denne forstand bliver
derfor ikke aktuel, eftersom mange ikke har en virksomhedspraktik efter endt forløb. Det er derfor
væsentligt, at der ændres på nogle forhold, således at netop dét tidspunkt, hvor det bliver muligt
at tale med den indsatsklare om en praktik, fremskyndes med henblik på, at en eventuel etablering af virksomhedspraktik forestår inden for Sundhedsaktiveringens 13 uger. Anbefalinger i afsnit
6.5.3.1 uddyber, hvilke tiltag der kan gøres herfor.

6.5.3 Den langsigtede beskæftigelseseffekt af Sundhedsaktivering
Som det fremgår af oversigten over, hvad deltagere afmeldes til efter Sundhedsaktivering jf. afsnit
6.5.2, er der deltagere, der er kommet i beskæftigelse, uddannelse eller er raskmeldt, som er angivet som de langsigtede mål for aktiveringsindsatsen. Med en undersøgelsesperiode omfavnende
tre måneder, har vi ikke noget belæg for at vurdere, om Sundhedsaktivering på sigt vil bidrage til
at få de resterende deltagere i job, uddannelse eller til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi
vil imidlertid forsøge os med en anbefaling til, hvorledes slutmålet for den enkeltes aktivering kan
sikres, såvel som de resterende anbefalinger indgår hertil.
Hele ideen med Sundhedsaktivering bygger på, at indsatsen udgør et skridt på vejen mod arbejdsmarkedet for den indsatsklare. I forlængelse deraf angiver 88 % (15 ud af 17) af deltagerne,
fra spørgeskemaundersøgelsen, at de betragter Sundhedsaktivering som et vigtigt springbræt til at
komme ud på arbejdsmarkedet:
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Interviewdataene bevidner imidlertid, at Sundhedsaktivering for ofte ikke indgår som en del af et
flow rettet mod arbejdsmarkedet, da der for flere deltagere ikke er etableret en plan efter Sundhedsaktivering (Bilag 12, 13, 14, 16, 18, 22 & 23). Hos evaluatorer foreligger der derfor en bekymring for, at de resultater, som deltagerne opnår som følge af Sundhedsaktivering, går tabt, i og
med den enkelte går fra at være aktiv til at igen at være inaktiv. Væsentligheden af, at der er et
naturligt flow i den enkeltes overordnede aktiveringsforløb, understøttes af nedenstående udsagn:
”Jeg er i virksomhedspraktik nu og har været det siden, jeg stoppede her, og det går rigtig godt. Og
jeg regner med, håber på, at jeg er raskmeldt 1. september, så det er det, jeg arbejder hen mod.
Jeg har i hvert fald, i de andre praktikker, jeg har været i tidligere, har det ikke overhovedet gået så
godt, som det gør nu, og jeg føler virkelig, at noget af det det er, at jeg er blevet rustet noget bedre
herfra” (Bilag 20: 08:14-08:44).
Fordelen ved at etablere et flow er, at de resultater, som Sundhedsaktivering har skabt, udnyttes
mest optimalt, når der skabes en mere glidende overgang fra Sundhedsaktivering til virksomhedspraktik eller job. I den forbindelse skal det fremhæves, at sagsbehandlere beretter, at de ofte oplever et dyk i deltagernes progression nær afslutning af Sundhedsaktivering, hvortil der foreligger
mange overvejelser om, hvorvidt dette forekommer på baggrund af en angst for det videre forløb,
at deltagerne er mættet af Sundhedsaktivering, eller om det skyldes, at deltageren ikke er afklaret
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med, hvad der videre skal ske (Bilag 24: 29:32-30:05). Ud fra nærværende data vurderes det at
være kombinationen af, at deltagerne er glade for Sundhedsaktivering (Bilag 12, 13, 14, 15, 18, 20,
22 & 23), samt at der ikke foreligger en efterfølgende plan for den enkelte, forstået på den måde,
at den pågældende ikke har noget at påbegynde umiddelbart efter Sundhedsaktivering (Bilag 12,
13, 14, 16, 18, 22 & 23). En deltager, der netop har profiteret både sundheds- og arbejdsmarkedsrelateret, beretter følgende:
”[…] Noget af det, jeg frygter mest, det er jo netop, at her 16. maj, når ligesom der bliver sagt
farvel og tak, hvis […] jeg kommer til at sidde derhjemme, jamen det så langsomt vil glide tilbage i det gamle mønster” (Bilag 12: 47:00-47:17).
Det skønnes, at det dyk, som sagsbehandlere oplever, relaterer sig til, at der blandt respondenterne er en ”frygt” for at skulle hjem og gå, da mange respondenter påpeger vigtigheden af at komme ud, at have en struktureret hverdag, samt at have en mening med hverdagen (Bilag 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21 & 22). Som det tidligere er fremlagt, arbejdes der i Sundhedsaktivering ud fra det
salutogenetiske sundhedsperspektiv, hvortil det at se en mening med tilværelsen er essentielt for
at være sund. For deltagerne er der ingen mening med tilværelsen i at gå hjemme, hvorfor tanken
om en efterfølgende inaktiv periode resulterer i et dyk i den enkeltes progression under Sundhedsaktivering, såvel som den inaktive periode kan medføre, at den enkelte deltagers forbedrede
sundhed bliver svækket som følge af, at deltagerne vender tilbage til, hvad de forbinder med en
meningsløs hverdag.
6.5.3.1 Anbefaling om etablering af virksomhedspraktik efter Sundhedsaktivering
I relation til ovenstående er det derfor en stærk anbefaling, at der fra Jobcenteret arbejdes med at
have etableret en virksomhedspraktik for den enkelte deltager umiddelbart efter afslutningen af
Sundhedsaktivering. Såfremt der foreligger en plan for den enkelte, vil dette skabe en klarhed over
det videre forløb, hvormed sagsbehandlere ikke vil opleve det omtalte dyk i deltagerens progression under Sundhedsaktivering.
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Det er derfor af væsentlig karakter, at Sund By arbejder med at inkorporere et stærkere arbejdsmarkedsrettet fokus i indsatsen, for at det skal give mening for sagsbehandlerne at snakke
med den indsatsklare om muligheden for praktik på et relativt tidligt tidspunkt i forløbet. Ligesom
de individuelle samtaler gerne skulle henledes herpå jf. afsnit 6.2.1.2.2. I henhold til disse samtaler
kan det være hensigtsmæssigt, at midtvejssamtalen bliver en fællessamtale, der derved afholdes
af den til deltageren tilknyttede sundhedskonsulent og sagsbehandler, hvilket er et forslag af sagsbehandlernes (Bilag 24: 19:58-20:12). På denne vis vil sagsbehandlerne kunne få fremskyndet processen om etableringen af en praktikplads, såfremt den pågældende ikke er arbejdsmarkedsparat,
idet de allerede umiddelbart efter midtvejssamtalen vil kunne lave en henvisning til en virksomhedskonsulent. Samtidig fordrer dette, at Jobcenter Brønderslev har et stærkt netværk af virksomheder, som er villige til at rumme de indsatsklare. Dertil foreslås det, at der udarbejdes et
samarbejdskatalog over mulige praktiksteder for målgruppen, da et sådant kan være et godt arbejdsredskab for sagsbehandlerne.
Opsummerende på denne analyse skal det understreges, at samtlige anbefalinger selvsagt skal
søge at sikre det endelige beskæftigelsesmål med aktiveringsindsatsen, hvorfor det er kombinationen af anbefalinger, der vil hjælpe til at sikre, at den indsatsklare på sigt bliver arbejdsmarkedsparat.

6.6 Revideret programteori ud fra analyseresultater
De ovenstående analyseresultater bevidner samlet set, at der foreligger grundlag for at optimere
Sundhedsaktivering. Vi har derfor, på baggrund af de erfaringer, der er draget i forbindelse med
testningen af de virksomme mekanismer, samt vurderingen af Sundhedsaktiveringens resultater,
revideret programteorien bag indsatsen. Den reviderede programteori forligger ikke som følge af,
at de programteoretiske antagelser var fejlagtige – nærmere revideres programteorien med henblik på at styrke de virksomme mekanismers udfald, da særligt en væsentlig virksom mekanisme er
identificeret som værende svag. Derfor vil nedenstående flowchart illustrere, hvorledes tilførelsen
af aktiviteter skal søge at styrke den arbejdsmarkedsrettede refleksion, såvel som hvordan indsatsens dobbeltfokus søges afbalanceret. Derudover har vi identificeret yderligere moderatorer, som
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kan regulere de anførte kausalforhold. Disse er påført flowchartet, da en opmærksomhed herpå er
væsentlig for opnåelse af resultater. Flowchartet, der favner begge målgrupper af Sundhedsaktiveringens, øjensynliggør den reviderede programteori og afspejler viden, erfaringer og tilbagemeldinger fra eksisterende forskning på området, deltagere af Sundhedsaktivering og tilknyttede
sagsbehandlere.
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6.6.1 Revideret Flowchart
Se vedhæftet pdf
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7. Konklusion
Formålet med dette kapitel er at sammenfatte og præcisere nærværende speciales forskningsresultater, der er opnået gennem en realistisk evaluering af Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering, for indsatsklare, med fokus på sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. I evalueringen
har vi søgt at tilvejebringe viden om, hvad det er i indsatsen, der virker for hvem 22, hvornår og under hvilke omstændigheder. Kapitlet vil således indbefatte konklusionen på evalueringsspørgsmålet, som lyder:
Bevirker Jobcenter Brønderslev og Sund Bys Sundhedsaktivering, at indsatsklare sygedagpenge- og
kontanthjælpsmodtagere forbedrer deres sundhed for derigennem at komme tættere på arbejdsmarkedet, og hvilke metoder og tilgange er hertil virksomme?
Med denne realistiske evaluering påvises det, at indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i Sundhedsaktivering, forbedrer deres sundhed som følge af indsatsen. En virksom tilgang hertil består i at igangsætte ”refleksioner over egen sundhed” hos de indsatsklare. Refleksion aktiveres særligt, når undervisningen relaterer sig til den enkeltes situation,
samtidig er evnen til at reflektere betinget af, at den indsatsklare er et sted i sit sygeforløb, hvor
vedkommende er parat til at modtage forskellige inputs om, hvorledes egen situation kan forbedres. Dette stiller krav til timing af opstart i Sundhedsaktivering, hvortil det må indskydes, at det i
praksis er vanskeligt at afgøre, om tiden til at starte op i forløbet er den rette for den enkelte. Særligt for gruppen af borgere med stress og/eller depression, identificeres der en stærk sundhedsrefleksion, som følge af inputs og redskaber fra undervisning ved erhvervspsykolog, såvel som de i
højere grad har indfriet delmålene relateret til denne mekanisme jf. afsnit 6.6.1. Hvorvidt den
sundhedsorienterede refleksion er mere virksom over for borgere med stress og/eller depression,
end borgere med bevægeapparatsproblemer, er imidlertid vanskelig at afgøre, da der for de to
målgrupper har været forskel i de aktiviteter, der aktiverer mekanismen ”refleksion over egen
22

Det har i undersøgelsen ikke været muligt at differentiere mellem, om det der er virksomt over for sygedagpengemodtagere tillige er virksomt over for kontanthjælpsmodtagere, såvel som det ikke konsekvent har været muligt at
skelne mellem borgere med stress og/eller depression og borgere med bevægeapparatsproblemer jf. afsnit 4.4.
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sundhed”. Borgere med stress og/eller depression har haft undervisning ved erhvervspsykolog,
hvilket er den aktivitet, der særligt, under de nævnte betingelser, aktiverer en refleksion over egen
sundhed blandt gruppen af borgere. Dermed synes det ikke retfærdigt, at konkludere, at den virksomme mekanisme ikke kan være ligeså givtig over for borgere med bevægeapparatsproblemer,
af den grund at de ikke har haft samme forudsætninger for at opnå en refleksion, som borgere
med stress og/eller depression. Dette udfald på de to målgrupper, i henhold til den sundhedsorienterede refleksion, fremhæver opmærksomheden mod de aktiviteter, der aktiverer den virksomme mekanisme. I forlænge deraf vurderes sundhedsundervisning, der forekommer ugentlig
under et sundhedsaktiveringsforløb, ikke at have den store indflydelse, da undervisningen bygger
på viden af forholdsvis almen karakter. Refleksionen slår derfor ikke igennem, som forventet, under sundhedsundervisning, da de indsatsklare i forvejen er oplyste om almen sundhed.
En anden virksom tilgang til at forbedre sundheden forekommer gennem ”succesoplevelser”, der
både kan relatere sig til at opnå gode resultater, som følge af træning, eller af en generel sundere
livsstil, samt det at turde tage nogle skridt, som den indsatsklare tidligere har afholdt sig fra. Flere
indsatsklare nærer en stor usikkerhed til egen formåen, hvorfor det er væsentligt at opbygge selvtillid og troen på at kunne. Af betydning er det, at indsatsklare befinder sig i nogle trygge rammer,
der udgøres af fagpersoner, der kan vejlede, samt at rammerne udgøres af mennesker, der har en
forståelse for den pågældendes situation og reaktion på diverse oplevelser.
En tredje mekanisme, der går ind og forbedrer sundheden, er ”socialt samvær”. Af indsatsklare
tillægges det stor betydning at kunne gendanne sociale relationer, da det virker berigende for den
enkelte at få nogle inputs i hverdagen fra andre mennesker. Samtidig oplever indsatsklare at kunne finde støtte og forståelse i hinanden, hvilket henføres til, at det sociale samvær er defineret
som værende samvær af ligesindede. Dog skal der i forhold til denne mekanisme tages forbehold
for, at grupper af ligesindede kan have tendens til at bekræfte hinandens forestillinger, meninger
og livsanskuelser, hvormed mekanismen, udover at være virksom, tillige kan have et negativt udfald i forhold til arbejdsmarkedet, når indsatsklares forestillinger heraf er negative.
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Tillige skønnes mekanismen ”arbejdsmarkedsorienteret refleksion” at være virksom til at bringe
indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere arbejdsmarkedet, under betingelse af, at der tages udgangspunkt i den enkeltes erfaringer og problematikker i relation til arbejdsmarkedet. Mekanismen vurderes virksom, idet den ved sin tilstedeværelse bl.a. øger indsatsklares arbejdsmarkedsperspektiv, og bidrager til at den enkelte (igen) kan se sig selv på arbejdsmarkedet. Den arbejdsmarkedsorienterede refleksion aktiveres dog oftest ikke hos indsatsklare
sygedagpenge- og kontanthjælpemodtagere, der dog udviser et behov herfor. Det generelle fravær af mekanismen forekommer, da den arbejdsmarkedsrettede undervisning ikke er implementeret efter hensigten. Det har resulteret i, at det arbejdsmarkedsrelaterede fokus ikke kommer til
sin ret under det enkelte sundhedsaktiveringsforløb, og dermed ikke optræder i den forventede
grad for en aktiveringsindsats – hvilket det mellemlange beskæftigelsesrettede mål lider under.
Det er svagheden af denne mekanismes styrke, der bevirker, at de indsatsklare ikke opnår en højere grad af arbejdsmarkedsparathed. Denne vurdering falder, da de sundhedsrelaterede indikatorer
er indfriet, mens de arbejdsmarkedsrettede jf. afsnit 1.2.1.1 vurderes forholdsvise svage.
Samlet set bevirker mekanismerne refleksion over egen sundhed, succesoplevelser og socialt samvær et positivt udfald på indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtageres sundhed (Det
bemærkes, at sundhed defineres i bred forstand jf. det salutogenetiske sundhedsperspektiv afsnit
1.1.2), hvilket sammen med mekanismen arbejdsmarkedsorienteret refleksion bidrager til, at flere
indsatsklare kommer tættere arbejdsmarkedet, end før deres deltagelse i Sundhedsaktivering. Det
er derfor vurderingen, at Sundhedsaktivering over for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bygger på virksomme tilgange, hvormed programteorien bag indsatsen kan verificeres. Særligt bør den arbejdsmarkedsorienterede refleksion dog øges, for at de beskæftigelsesrettede forventninger med indsatsen i højere grad indfries. Hertil er der behov for, at den identificerede implementeringsfejl, under aktiviteten arbejdsmarkedsrettet undervisning, elimineres.
Grundet Sundhedsaktiveringens natur af til dels at være en social indsats, kan det imidlertid være
vanskeligt at opfylde et krav om ”korrekt” implementering, da målgruppen er indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Derfor kan det være en
nødvendighed at tilføre flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for at kompensere for en situati113

onstilpasning af indsatsen under den arbejdsmarkedsrettede undervisning – samt for at sikre en
højere grad af målopfyldelse i forhold til det beskæftigelsesrettede mellemlange mål.
Der foreligger, i forlængelse af ovenstående, ingen spekulationer om, hvorvidt deltagerne har et
udbytte af indsatsen. Det fremstår tydeligt, at langt hovedparten oplever forbedringer af den ene
eller anden art ved at deltage i Sundhedsaktivering, og at det giver dem en form for mening med
tilværelsen. Når det er sagt, forventes de samfundsøkonomiske gevinster af Sundhedsaktivering
ikke tilsvarende at være af ligeså stort udbytte, hvilket hovedsageligt henføres til, at der for den
enkelte ikke er etableret et videre forløb efter aktiveringen. Af den grund er der risiko for at resultaterne går tabt, eftersom den indsatsklare går fra at være aktiveret gennem Sundhedsaktivering
til igen at være inaktiv. Denne bekymring udspringer på baggrund af, at evalueringen påviser omgivelsesbetingelsernes betydning for de lidt svagere indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtageres opretholdelse af de opnåede resultater med Sundhedsaktivering.
Konklusionen på evalueringen af Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering er entydig i forhold
til, at indsatsen bygger på en holdbar teori, og dermed nogle virksomme tilgange, der tilfører indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere nogle styrker og en grad af parathed til på
sigt at træde ud på arbejdsmarkedet. Væsentligt er det, at der ændres på prioriteringen af aktiviteter i indsatsen for at balancere det sundheds- og beskæftigelsesrettede fokus i indsatsen. Dertil
må der for Sund By være et balancepunkt at finde mellem sundhed og arbejdsmarkedet med henblik på, at de, i større omfang end hidtil, indarbejder et arbejdsmarkedsfokus i indsatsen. Det er
derfor væsentligt, at Sund By i højere grad anser sig selv som garanter for, at indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kommer tættere på arbejdsmarkedet.

7.1 Anbefalinger til optimering af Sundhedsaktivering
Ovenstående konklusion på den realistiske evaluering af Brønderslev Kommunes Sundhedsaktivering foreligger, at indsatsen bygger på nogle holdbare programteoretiske antagelser over for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Imidlertid er der identificeret nogle forbedringsområder, der forholder sig til, at indsatsen ikke er implementeret korrekt, samt at der er nogle afgørende forhold i selve tilrettelæggelsen af tilbuddet samt omrammende Sundhedsaktivering,
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hvor en ændring deraf forventes at kunne forbedre udfaldet af aktiveringsindsatsen. Nedenstående afsnit vil samle op på de, i analysen, forelagte anbefalinger til, hvorledes implementeringen
samt forholdene ved Sundhedsaktivering kan optimeres for i højere grad at bringe indsatsklare
sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere arbejdsmarkedet.
En implementeringsfejl i relation til den arbejdsmarkedsrettede undervisning har forårsaget, at
arbejdsmarkedsfokusset i Sundhedsaktivering er svagt. Til at øge arbejdsmarkedsfokusset anbefales bl.a.:


Tilføring af flere arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. På nuværende tidspunkt findes der
én ”direkte” arbejdsmarkedsrelateret aktivitet i indsatsen, hvilket øger presset på denne til
at aktivere den arbejdsmarkedsorienterede refleksion blandt deltagerne. Dertil har den arbejdsmarkedsorienterede refleksion generelt været svag i indsatsen, hvormed det er en
stærk anbefaling, at der eksempelvis tilføres virksomhedsbesøg, besøg af virksomhedskonsulent, ressourceafklaring m.m.

Ligeledes er det for borgere med bevægeapparatsproblemer identificeret, at de sundhedsrelaterede aktiviteter, for denne gruppe, kun i svag grad aktiverer en refleksion over egen sundhed, som
ellers ses at være virksomt til at forbedre deltagernes sundhed. En anbefaling er derfor:


Opprioritering af undervisning ved erhvervspsykolog. Det fornemmes af datamaterialet,
at fysiske hovedsymptomer ligeledes kan afføde en negativ påvirkning af psyken, såsom følelsen af usikkerhed, uvished og nederlag over ikke at kunne de samme ting som tidligere.
På baggrund deraf anbefales det, at undervisning ved erhvervspsykolog tillige prioriteres
for borgere med bevægeapparatsproblemer, hvor der bør tilrettelægges separate undervisningsgange for de to hold, således at alle deltagere kan relatere til undervisningen.

Evaluatorer er indforstået med, at der for indsatsen er begrænsede ressourcer, hvorfor vi tillige vil
angive forslag til, hvorledes Sundhedsaktiveringens ressourcer kan omfordeles, så der forekommer
en effektiv ressourceudnyttelse i forhold til målsætningen om at bringe indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere arbejdsmarkedet:
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De tre individuelle samtalers indhold ændres fra at være sundheds- og indsatsorienterede til at være arbejdsmarkedsorienterede. De individuelle samtaler skønnes ikke at have
nogen relevant nytte for den indsatsklare. Det tilrådes derfor, at samtalernes indhold omlægges for at kompensere for det manglende arbejdsmarkedsfokus i indsatsen, så de i stedet tager form af at være arbejdsmarkedsrettede samtaler. Tillige kan det være hensigtsmæssigt for etableringen af deltagerens videre forløb mod arbejdsmarkedet, at sagsbehandlerne bistår midtvejssamtalen. Det anbefalede øgede arbejdsmarkedsfokus i indsatsen
skal gerne fremskynde tidspunkt for, hvornår det, i forbindelse med samtalerne, giver mening at snakke med den indsatsklare om praktik eller job med henblik på, at en etablering
deraf kan sættes i værk hurtigst muligt.



Hyppigheden af sundhedsundervisning reduceres. Det forefalder, at sundhedsundervisning bygger på undervisning af almen viden, hvormed deltageres i forvejen tilegnede viden
om sundhed generelt bevirker, at refleksionsstadiet ikke forestår. På nuværende tidspunkt
rummer Sundhedsaktivering megen sundhedsundervisning, hvorfor der foreligger grundlag
for at skære ned på omfanget deraf, da udbyttet ikke svarer til mængden af ressourcer, der
ligges i aktiviteten.



Madværkstedet nedlægges. De indsatsklare er glade for madværkstedet, da det favner
hyggeligt socialt samvær. Derudover tilfører madværkstedet ikke noget bemærkelsesværdigt, idet den hverken bidrager til den virksomme mekanisme ”succesoplevelser”, eller tilskynder en kostomlægning, hvilket henføres til, at aktiviteten afholdes for sjældent. Ud fra
et ressourcemæssigt perspektiv anbefales det derfor, at madværkstedet nedlægges, da der
bruges for mange ressourcer på en ”hyggelig” aktivitet. Madværkstedet kan med fordel erstattes af arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.

Efter sundhedsaktivering er det ofte tilfældet, at indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ikke har fået etableret en videre plan for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det
kan medføre, at resultaterne af Sundhedsaktivering går tabt, eftersom den enkelte indsatsklare
går fra at være aktiv til igen at være inaktiv. Derfor anbefales:
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At etablering af virksomhedspraktik for indsatsklare forestår under Sundhedsaktivering,
når et job vel at mærke ikke er realistisk. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt for Jobcenter Brønderslev at igangsætte en etablering af virksomhedspraktik, hvilket bl.a. synes at
være en konsekvens af det svage arbejdsmarkedsfokus. En tilførelse af anbefalede tiltag
forventes at lette arbejdsprocessen for Jobcenteret, da arbejdsmarkedsperspektivet forventes øget heraf. Samtidig kan der, uden egentlig kendskab dertil, være behov for, at Jobcenter Brønderslev etablerer et samarbejdskatalog over arbejdspladser, der er villige og
rummelige til at modtage indsatsklare, med det formål at fremskynde arbejdsprocessen.

Derudover er der identificeret forhold ved selve organiseringen af aktiveringstilbuddet samt forhold omkring Sundhedsaktivering, som forventes at have betydning for, at deltagerne ikke har
nærmet sig arbejdsmarkedet i højere grad, end de har. Der anbefales derfor:


En gradvis optrapning af det ugentlige timetal, der tilsigter at lette overgangen fra
Sundhedsaktivering til praktik, job eller andet videre forløb. På nuværende tidspunkt
omfatter Sundhedsaktivering ca. ti timer ugentlig, hvilket omfatter en hverdag på to
timer – en hverdagsrytme, som deltagerne fastholdes i over en periode på 13 uger.
Derfor kan det føles uoverkommeligt for den indsatsklare at skulle starte op i praktik eller job, hvormed denne hverdagsrytme forventes at have et negativt udfald på den enkeltes parathed til at tage skridtet videre fra Sundhedsaktivering. Denne anbefaling
fremkommer med inspiration fra virkningen af succesoplevelser, da den indsatsklare
med en gradvis optrapning forventes at opleve at kunne varetage en dag med tre timers beskæftigelse i Sundhedsaktivering, dernæst fire timers beskæftigelse og så
fremdeles.



En udslusningsordning for deltagere, der starter i praktik eller job, hvilket omfatter, at
den indsatsklare fortsat har enkelte timer i Sundhedsaktivering ugentlig og/eller har
kontakt til Sund By-personalet for en periode. En udslusningsordning skal sikre en mere
glidende overgang til arbejdsmarkedet, såvel som den tilsigter at øge deltagernes parathed til at tage skridtet videre fra Sundhedsaktivering til praktik eller job. Paratheden
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forventes at øges, eftersom den enkelte fortsat vil have en tryg base, hvorfra der kan
hentes støtte og vejledning i den indledende fase af virksomhedspraktikken eller jobbet.


En forlængelse af sundhedsaktiveringsforløbet. Oftest vil personlige problemstillinger
dominere i den indledende fase af en indsats for indsatsklare, hvormed der eksisterer
en erkendelse af, at beskæftigelse ikke kan/vil være i overvældende fokus i den første
periode af indsatsen. Derfor er det væsentligt, at et fokus på arbejdsmarkedet gradvist
øges under det enkelte sundhedsaktiveringsforløb for at sikre en målrealisering af det
mellemlange mål. Forlængelsesperioden skal derfor være domineret af arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.



En mere hårdhændet tilgang til de indsatsklare. Sund By-personalet er meget hensynstagende over for de indsatsklare, der møder forståelse for deres situation under aktiveringen. Der kan dog være mening i, at personalet optræder mere hårdhændet over for
deltagerne og så at sige presser dem mere mod en udvikling. En mere hårdhændet tilgang vil særligt forholde sig til arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og/eller individuelle
samtaler, hvor der kan stilles krav eller indgås aftaler med den indsatsklare om eksempelvis at kigge på forskellige jobbeskrivelser for at danne sig et arbejdsmarkedsperspektiv.

En anden anbefaling henviser til, at der kan være konsekvenser ved, at det er en gruppe af ligesindede, der omgås hinanden i Sundhedsaktivering, eftersom en sådan gruppe ofte vil bekræfte hinanden i livsanskuelser. Derfor anbefales:


Besøg af tidligere indsatsklare, der har fået tilknytning til arbejdsmarkedet. Et sådant besøg inddrages med henblik på at modificere de indsatsklares forestillinger af arbejdsmarkedet, da der kan være en risiko for at gruppen af indsatsklare vil bekræfte hinandens
eventuelle forestillinger om, hvordan arbejdsmarkedet ikke er ”åbent” for personer med
problemstillinger som deres. En tidligere indsatsklar, der netop er kommet på arbejdsmar-
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kedet, kan således modificere eventuelle negative antagelser om arbejdsmarkedet og samtidig inspirere og give forhåbninger om, at det at komme i beskæftigelse kan lykkes.
Sidste anbefaling er alene henvendt Sund By, og bygger på at sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan have svært ved at opretholde eller yderligere opbygge den sundere livsførelse,
som Sundhedsaktivering har sat i gang, når omgivelsesbetingelserne ændres fra institutionelle
rammer til de hjemlige vante rammer. Derfor anbefales:


Sundhedsrelaterede opfølgningssamtaler efter endt Sundhedsaktivering for at søge at
fastholde den enkelte i sine sundhedsforbedringer. Samtalens indhold og varighed af opfølgningsperiode må vurderes ud fra den enkeltes situation og Sund Bys ressourcer. Samtalerne skal ikke indgå som en del af aktiveringstilbuddet, eftersom de udelukkende er henvendt det sundhedsrelaterede mål. Anbefalingen fremlægges, da det er i Sund Bys interesse at fremme sundheden. Af den årsag synes det oplagt at gøre en yderligere indsats over
for borgere, der allerede er søgt influeret gennem en ressourcekrævende indsats.
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8. Refleksion over analyseresultater
Det umiddelbare formål med denne evaluering er at bibringe Brønderslev Kommune ovenstående
forskningsresultater om, hvad der virker i Sundhedsaktivering, samt hvilke tiltag Kommunen anbefales at iværksætte for at optimere indsatsen. På baggrund deraf er det relevant at reflektere over
evalueringsundersøgelsens design samt anvendte evalueringsmodel med henblik på en vurdering
af de opnåede resultaters brugbarhed.

8.1 Refleksion over valg af evalueringsmodel
Ved enhver evalueringsmodel er der nogle forskningsmæssige fordele og ulemper, hvilke er væsentlige at forholde sig til forinden, undervejs og efter en evalueringsundersøgelse, hvorfor vi i
dette afsnit vil reflektere over den valgte evalueringsmodels fordele og ulemper i henhold til anvendelsen af de opnåede resultater.
Realistisk evaluering er ofte kritiseret for at generere resultater, som i høj grad er kontekstafhængige grundet den generative opfattelse af samspillet mellem indsats, effekt og kontekst (kausalitet). Klassisk generalisering udgør således en akilleshæl for realistisk evaluering, idet varierende
kontekster fordrer varierende mekanismer i en indsats. Kontekstafhængigheden behøver ikke
nødvendigvis at udgøre et problem for anvendelse af resultater i en bredere sammenhæng, hvis
blot der er opmærksomhed på, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i evalueringsmodellen. Udgangspunktet for realistisk evaluering er den realistiske evalueringscyklus, hvormed pointen er, at evalueringer genererer ny teori, som tillige afkræver testning, hvorfor den realistiske
evalueringscyklus kan siges at være kontinuerlig. Den kontekstafhængige viden, der tilvejebringes,
bidrager således til en akkumulering af viden om, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. På denne vis ses den realistiske evaluering at være udviklingsorienteret, idet den bidrager til, at en såkaldt videnssyntese løbende akkumuleres og konkretiseres (Dybdal, 2009: 14).
På baggrund heraf er det en erkendelse, at en klassisk generalisering af resultaterne af nærværende evaluering ikke er mulig. Ej heller har det været ambitionen at tilvejebringe en endegyldig
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sandhed om, hvad der virker for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, i kræft
af bevidstheden om, at kontekstens signifikante betydning ikke gør det muligt at udforme en decideret manual herom. Det har derimod været ambitionen og forhåbningen, at de resultater og anbefalinger, evalueringen har tilvejebragt, får en funktion af enlightenment, hvor resultaterne vil
indgå som del af videnssyntesen om, hvad der virker i aktiveringsindsatser for indsatsklare borgere. De identificerede forskningsresultater er ikke i sig selv generativt stærke, men flere af disse
understøttes af erfaringer fra tidligere undersøgelser, hvorfor der kan argumenteres for, at viden
om indsatsklare borgere ikke blot gør sig gældende i den aktuelle kontekst, men tillige må antages
at gøre sig gældende for indsatsklare i andre kommuner. Inddragelse af eksisterende forskning på
området er således med til at højne kvaliteten og troværdigheden af resultaterne af nærværende
evaluering.
En yderligere kritik, som den realistiske evalueringsmodel ofte møder, er, at aktørerne, primært
evaluatorer og opdragsgivere, har et billede af virkeligheden, som i deres øjne svarer til sandheden
(Dinesen & de Wit, 2009: 9). Dette betyder, at realistiske evalueringer i høj grad søger at bekræfte
egne virkelighedsforståelser uden øje for, at effekter kan være forekommet som følge af udefrakommende mekanismer. Med andre ord søger realistiske evalueringer at forklare, hvad det er i
indsatsen, som medvirker til, at effekter opnås, hvilket betyder, at fokus udelukkende orienteres
mod kausalforholdene i den givne indsats. En konsekvens heraf kan være, at vi som evaluatorer
har været ”blinde” over for andre eventuelle forklaringsmodeller i forhold til om realiseringen af
effekter kan tilskrives indsatsen.
I en evalueringsproces vil evaluatorer af og til opnå kendskab til faktorer, som beviselig er effektive
inden for et givent indsatsområde, men som ikke er en del af den evaluerede indsats. Hvorvidt
disse faktorer skal inddrages i evalueringen vil afhænge af, om der er taget højde for sådanne faktorer i evalueringens kommissorium eller formålsbeskrivelse, eller om det af opdragsgiver og evaluator vurderes hensigtsmæssigt. En anbefaling til implementering af sådanne faktorer i indsatsen
kræver, at vi evaluatorer har stor teoretisk indsigt i det evaluerede felt, hvilket ikke er tilfældet, og
ej heller et krav. Denne forholdsvis autonome rolle, vi som evaluatorer har i forhold til at medreg121

ne andre betydningsfulde faktorer i evalueringen, er en konsekvens af, at den realistiske evalueringsteori ikke lægger op til, at der skal testes for andre forklaringsmodeller, end den der ligger til
grund for indsatsen. Det betyder, at oplagte faktorer til realisering af effekter kan have været
overset, såfremt de ikke i forvejen er en integreret del af indsatsen (Dahler-Larsen & Krogstrup,
2003: 144). Det er således en svaghed ved den realistiske teori, at den ikke kræver et mere kritisk
blik på den evaluerede indsats.
En ambition for en fremtidig realistisk evaluering kan være et forsøg på at imødegå de skitserede
svagheder ved modellen, for på den måde at sikre resultaternes gyldighed. Hertil kan der umiddelbart hentes inspiration fra den nyere evalueringstilgang Contribution Analysis, som søger at
adressere de operationelle og metodiske svagheder ved realistisk evaluering, ved et forsøg på at
sandsynliggøre, at eventuelle effekter kan henføres til den givne indsats. Contribution analysis
påpeger således vigtigheden i at have øje for både de forventede sammenhænge mellem indsats,
umiddelbare resultater, langsigtede virkninger, kontekst og andre forklaringsmodeller (Dybdal,
2009: 12). Tesen bag contribution analysis er, at en forandringsteori nødvendigvis bør udbygges
med eksplicitte antagelser om centrale trusler mod forandringsteoriens mekanismer, eventuelle
udefrakommende faktorer, der også kan have betydning for udfaldet, samt eventuelle rivaliserende forklaringsmodeller. Pointen er, at såfremt forandringsteorien er plausibel og implementeret
korrekt, og alternative forklaringsmodeller er afprøvet med henblik på udelukkelse eller medregning, så kan det sandsynliggøres, at indsatsen har bidraget til en realisering af effekterne (Dybdal,
2009: 12).
Contribution analysis påpeger således svagheder ved realistisk evaluering, men bidrager ikke med
en løsning på, hvordan der i praksis testes for udefrakommende faktorer og forklaringsmodeller.
Samtidig har tilgangen en betydelig svaghed, idet den står i et spændingsfelt mellem den klassiske
effektevaluerings ambition om at generere kontekstfri viden med bred generaliserbarhed og den
realistiske evaluerings ambition om at akkumulere kontekstafhængig viden (Dybdal, 2009: 14). Det
forholder sig til, at der i teorien bag contribution analysis ikke indgår overvejelser omkring genera-

122

liserbarhed, hvorved modellen i realiteten ikke imødekommer den realistiske evaluerings problematikker.
For realistisk evaluering gælder det, at evalueringsprocessen er meget langvarig og ressourcekrævende. Konstruktion af programteori er en langsommelig øvelse, hvortil den efterfølgende testning
heraf tillige er meget krævende. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt nytteværdien, i den information evalueringen genererer, står mål med mængden af ressourcer, der investeres i processen, set
i lyset af, at en ressourcekrævende evaluering, som nærværende, ”kun” tager os et lille skridt
nærmere, hvad der virker i aktiveringsindsatser for indsatsklare. Til trods herfor vil vi argumentere
for, at evalueringer, med realistisk evalueringsteori som afsæt, har en stor berettigelse i henhold
til offentlige indsatser, idet de netop kan bidrage med en særlig viden om, hvordan indsatserne
kan forbedres med henblik på at få det størst mulige udbytte af de mange omkostningsfulde aktiveringsindsatser i landets kommuner.

8.2 Refleksion over samfundsmæssig gevinst ved Sundhedsaktivering
En yderligere refleksion, i henhold til nærværende undersøgelse, forholder sig til de samfundsøkonomiske omkostninger, der er ved de talrige aktiveringsindsatser iværksat af kommunerne.
Spørgsmålet, der melder sig på i denne forbindelse, er ”kan det betale sig - kan gevinsterne stå
mål med omkostningerne ved aktivering?” Disse relevante overvejelser har vi ikke taget højde for i
evalueringens undersøgelsesdesign, og har derfor ikke inddraget det i selve evalueringsundersøgelsen, hvorfor vi her på falderebet vurderer det på sin plads at knytte et par kommentarer hertil.
Overførselsindkomster, som kontanthjælp og sygedagpenge, udgør en stor udgiftspost på det offentlige budget, hvorfor det har en kollektiv samfundsmæssig interesse at få flest mulige ud af
forsørgelsessystemet og i beskæftigelse. Til det formål iværksætter kommunerne hvert år en række aktiveringsindsatser rettet mod de forskellige grupper af ledige. I henhold til den evaluerede
indsats har vi fundet, at kun 12 ud af 26 indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
er afmeldt til enten job, raskmelding (herunder til a-kasse), uddannelse eller praktik, hvor de resterende 14 ikke, ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, har forbedret deres situation efter deltagelse i indsatsen. Samfundsøkonomisk set betyder dette, at over halvdelen af deltagerne umiddel123

bart ikke har profiteret af indsatsen, hvormed det ville være interessant at undersøge, om indsatsen rent samfundsøkonomisk kan forsvares over et længere tidsperspektiv.
Til undersøgelse heraf, kunne det være oplagt at foretage en cost-benefit-analyse. Omdrejningspunktet for en sådan analyse er at opveje alle tænkelige omkostninger af aktiveringsindsatsen
mod alle tænkelige gevinster heraf, for derigennem at skabe overblik over, om der samlet set er
gevinst ved indsatsen. En cost-benefit-analyse kan være en meget kompliceret analyse grundet de
mange variable, der skal medregnes for at få et nøjagtigt og sandfærdigt billede af situationen
(Graversen m.fl., 2007: 68). Regnestykket kan dog simplificeres, således at kun de mest nærliggende variable medregnes, hvor datamaterialet eksempelvis kan udgøres af:
Samfundsmæssige omkostninger i forhold til målgruppen:
-

Offentligt forsørgelsesgrundlag

-

Samlede omkostninger til afholdelse af aktiveringsindsatsen

-

Tabt arbejdsfortjeneste (negativ produktionsværdi)

Samfundsmæssige gevinster som følge af aktivering:
-

Øgede beskæftigelsesindtægter (produktionsværdi)

-

Reducerede overførselsindkomster

-

Reducerede aktiveringsomkostninger

Det anførte datamateriale kan indsamles via forskellige offentlige kilder som fx borger.dk, skat.dk,
retsinformation.dk, jobindsats.dk, Danmarks Statistik, DREAM-registeret osv. Det offentlige forsørgelsesgrundlag udgøres af de udgifter, den offentlige sektor hver måned har til udbetaling af
sygedagpenge og kontanthjælp til de indsatsklare i indsatsen. Disse udgifter lægges sammen med
Kommunens omkostninger til at drive aktiveringsindsatsen. Derudover medregnes den tabte arbejdsfortjeneste eller produktionsværdi, som er omkostningerne ved, at de indsatsklare ikke bidrager til skatteindtægter for staten og kommunen. De samlede omkostninger trækkes således fra
den samlede sum af gevinsterne, som dels udgøres af de øgede beskæftigelsesindtægter, aktiveringen har medført. Beskæftigelsesgevinsten kan udregnes af lønindtægterne fra den beskæftigel124

se, som deltagerne forventes at opnå, graden af tilknytning til arbejdsmarkedet samt alder for tilbagetrækning. Dels udgøres de samfundsmæssige gevinster af reducerede overførselsindkomster,
som følge af en højere selvforsørgelsesgrad blandt målgruppen efter deltagelse i Sundhedsaktivering (Rambøll, 2012: 25). Slutteligt vil Kommunens aktiveringsomkostninger reduceres i takt med,
at de indsatsklare kommer i beskæftigelse. Idet aktiveringsindsatsen tillige er en sundhedsrettet
indsats, kan det forventes, at der yderligere vil være sundhedsmæssige gevinster for Kommunen, i
form af reducerede udgifter til læge- og sygehushjælp for deltagergruppen.
Det ovenfor skitserede økonomiske regnestykke kunne således have bidraget til en (meget forsimplet) samlet gevinst ved Sundhedsaktivering, som enten kunne have et positivt eller negativt fortegn. Såfremt det havde vist sig at være negativt, burde det overvejes, om indsatsen skulle fortsætte, særligt i den nuværende form. De anbefalinger nærværende evaluering har afstedkommet,
ville særligt i det tilfælde være nyttige til at søge at opnå en øget målrealisering, hvorved den samlede gevinst sandsynligvis ville forbedres.
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Bilag 1: Beskrivelse af Sundhedsaktivering
Dette bilag omfatter en konkretisering af sundhedsaktiveringsindsatsens målgruppe efterfulgt af
en beskrivelse af selve Sundhedsaktivering – herunder de metoder og tilgange, som Sund Bypersonalet gør brug af til at bringe indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet med henblik på opnåelse af ordinær beskæftigelse. Til dokumentation for
beskrivelsen henvises der til bilag 10 og 11, som indeholder lydoptagelser af afholdte fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra Sund By og Jobcenter Brønderslev. Nedenstående vil
forholde sig til hver enkel aktivitet i Sundhedsaktivering - en dybdegående beskrivelse heraf har
bidraget til identificering af de virksomme mekanismer og moderatorer, som forventes at skabe
bestemte resultater og derved til konstrueringen af selve programteorien bag Sundhedsaktivering
jf. kapitel 5.

Målgruppebeskrivelse
Den intenderede målgruppe for Sundhedsaktivering er sygedagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere inden for matchgruppe 1 og 2, hvorved Sundhedsaktivering omrammer
såvel jobklare (matchgruppe 1) som indsatsklare (matchgruppe 2) borgere. For gruppen af jobklare
borgere, som af Jobcentret er vurderet til at kunne påtage sig et ordinært arbejde indenfor tre
måneder, vil der være tale om glatte sager, såsom borgere med problemer i bevægeapparatet
(rygproblemer, skulder- og knæskader, overvægt, mv.), der ikke vurderes at være langsigtede eller
af særlig alvorlig karakter. For gruppen af indsatsklare borgere, som ikke indenfor tre måneder vil
være parat til at tage et ordinært arbejde, vil der være tale om risikosager, hvor der typisk kan
være tvivl om diagnose, varighed og konsekvens af fysiske eller psykiske problemstillinger. Sundhedsaktivering kan tilmed gives til borgere, som en sideløbende aktivitet til eksempelvis virksomhedspraktik eller delvis beskæftigelse. Ved disse omstændigheder kan borgere deltage i Sundhedsaktivering, når det passer med deres arbejde/praktik, og er meningsfyldt for at komme tilbage
på arbejde på fuld tid (Brønderslev Kommune, 2011a: 1).
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Nedenstående skema viser inklusions- og eksklusionskriterier for den samlede målgruppe, og derved hvorledes målgruppen, der omfatter borgere med bevægeapparatsproblemer og borgere med
stress og/eller depression, afgrænses i forhold til fysisk og psykiske problemstillinger. Sundhedsaktivering favner derved to hovedmålgrupper - imidlertid vil der være borgere, som befinder sig i en
gråzone, mellem de to grupper, men som indsatsen tilmed er henvendt, hvilket illustreres af den
midterste målgruppe. Til at afgøre den enkelte borgers tilstand, kan det være nødvendigt at indhente lægepapirer og/eller en fysioterapeutisk statusrapport på borgeren for at sammenholde
disse med inklusions- og eksklusionskriterier for Sundhedsaktivering.

Kilde: Brønderslev Kommune, 2011a: 2.

Den faktiske målgruppe, det vil sige deltagere gennem Sundhedsaktiveringens første halvår (fra
01.04.2011 og frem til cirka 15.11.2011), omrammer borgere kategoriseret som matchgruppe to,
hvormed Sundhedsaktivering hovedsageligt gør tiltag for borgere med risikosager. Ligesom hovedparten af deltagerne er sygedagpengemodtagere:
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Ydelsesmodtager:

Sygedagpenge

Kontanthjælp

Ledighedsydelse

Antal:

80

34

7

I alt: 121

Kilde: Brønderslev Kommune, 2011: 2.

Ud af de 121 deltagere var kun tre af deltagerne sygemeldte fra job, mens de resterende var uden
arbejde. Derved synes det rimeligt at betegne den faktiske målgruppe som borgere, der har relativ
stor afstand til arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af aktiviteter i Sundhedsaktivering
Forinden selve beskrivelsen af indsatsen skal det fremhæves, at kildematerialet primært udgøres
af to afholdte fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra Sund by og Jobcenter Brønderslev. Der vil derfor ikke være anført kildeanvisninger, medmindre der foreligger skriftlig dokumentation, da beskrivelsen hovedsageligt er et resultat er utallige udsagn og drøftelser mellem
ledere og medarbejdere. Til dokumentation herfor henvises der til bilag 10 & 11, som indeholder
lydoptagelser af de afholdte fokusgruppeinterviews.
Når en borger får tildelt en offentlig ydelse, såsom sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse, bliver borgeren tilknyttet en sagsbehandler på det lokale jobcenter. Sagsbehandleren er
ansvarlig for varetagelsen af borgerens sag, og har til opgave at finde den bedst mulige vej videre
for borgeren til hurtigst muligt at komme ud af det offentlige forsørgelsessystem. Når en sagsbehandler på Jobcenter Brønderslev får en sygedagpenge-, kontanthjælp- eller ledighedsydelsessag,
hvor borgeren har en fysisk eller psykisk tilstand, der gør, at vedkommende ikke kan raskmeldes
eller komme i virksomhedspraktik, kan sagsbehandleren vælge at henvise den pågældende til
Sundhedsaktivering.
I forbindelse med, at en sagsbehandler påtænker at henvise en borger til Sundhedsaktivering, indkaldes borgeren til en samtale, hvor sagsbehandleren fremlægger ideen og fortæller om, hvad
Sundhedsaktivering indebærer. I visse tilfælde vil sagsbehandleren være vedholdende over for
borgeren i forhold til at begynde i Sundhedsaktivering, eftersom nogle borgere er skeptiske over
for indsatsen, og ikke mener at kunne få et udbytte deraf. Sagsbehandleren kan derfor presse på
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for at overtale borgeren, der ikke er motiveret for deltagelse, med det formål at få yderligere information om borgerens ressourcer og begrænsninger gennem indsatsen, til at kunne udføre en
kvalificeret sagsbehandling fremadrettet. Det skal hertil understreges, at borgeren reelt ikke har et
valg om, hvorvidt vedkommende vil deltage i Sundhedsaktivering, idet borgeren har visse forpligtelser, som modtager af sygedagpenge-, kontanthjælps- eller ledighedsydelse, til at deltage i tilbud, som af jobcentret er vurderet relevante for at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet (LBK nr. 653: §§ 21 & 22 & LBK nr. 710: §§ 15 & 16). Det er imidlertid en generel antagelse
på Jobcentret, at alle får det bedste udbytte af deltagelsen, såfremt borgeren ikke er tvunget i
Sundhedsaktivering.
Såfremt der indgås aftale om, at Sundhedsaktivering kan være givtig for borgeren med henblik på
at komme et skridt nærmere vurderingen arbejdsmarkedsparat, kontakter sagsbehandleren koordinatoren for Sundhedsaktivering. Herefter opretter sagsbehandler sagen i koordinatoren for
Sundhedsaktiveringens sagsstamme. I sagens journalnotat indskriver sagsbehandleren forskellige
relevante informationer om sagen: En kort beskrivelse af sagen, diagnose/årsag til sygemelding,
sygemeldingens varighed (kun i sygedagpengesager), om borgeren er sygemeldt fra job eller akasse (kun i sygedagpengesager), formålet med at sende borgeren i Sundhedsaktivering, hvilket
hold borgerne ønsker at deltage på (Brønderslev eller Hjallerup), skånehensyn, match/kategori,
notering af om samtykkeerklæring er udfyldt, eventuelle hjælpemidler borgeren har til rådighed,
samt andre ting der kan have indflydelse på forløbet (opmærksomhedspunkter). Når sagen er oprettet, og alle informationerne er givet, sørger sagsbehandleren for, at et standardbrev om henvisning til Sundhedsaktivering samt en indkaldelse til orienteringsmøde fremsendes borgeren.

Orienteringsmøde
Efter Jobcenter Brønderslevs henvisning af en borger til Sundhedsaktivering, indkaldes borgeren af
Sund By til et orienteringsmøde, der afholdes hver 14. dag som opstart for nye deltagere. Hensigten med dette møde er at informere borgeren om Sundhedsaktiveringens formål og indhold, samt
hvad der forventes og kræves af borgeren under forløbet. Mere specifikt byder dette møde på en
gennemgang af Sundhedsaktiveringens aktiviteter: Sundhedsundervisning, arbejdsmarkedsrettet
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undervisning, fysisk aktivitet (bassintræning), madværksted, erhvervspsykolog og individuelle samtaler. Derudover gennemgås borgerens rettigheder og pligter som offentlige ydelsesmodtagere,
hvormed det eksempelvis pointeres, at der for borgeren er mødepligt eller pligt til at melde afbud
ved sygefravær. Orienteringsmødet har den grundlæggende funktion at forberede borgeren på
det kommende (maksimale) 13 ugers sundhedsaktiveringsforløb, og omfatter derved en introduktion til Sund Bys hjemmeside til indhentning af relevante informationer såsom mødetider og lokalitet af aktiviteter. Derudover præsenteres borgeren for en sundhedsprofil jf. bilag 2, som skal benyttes af vedkommende, under Sundhedsaktiveringen, som et personligt arbejdsredskab jf. bilag 1
”Individuelle samtaler”.
Orienteringsmødet bærer selvsagt præg af at være informerende/afklarende i forhold til Sundhedsaktivering. Derudover er forventninger i fokus, da orienteringsmødet indledes med at få indblik i deltagernes forventninger til Sundhedsaktivering, forinden de reelt har stiftet bekendtskab
hermed. Disse forventninger kan hos visse borgere afspejle nogle mere eller mindre negative
holdninger til det at deltage i et aktiveringsforløb. For Sund By er det en forudsætning for deltagelse, at borgeren er motiveret for at starte i Sundhedsaktivering – realiteten kan imidlertid, i visse
tilfælde, være en lidt anden, idet Sundhedsaktivering er et samarbejdsprojekt mellem to parter,
hvormed der er forskellige hensyntagen. Jobcenter Brønderslev kan for så vidt ikke tage hensyn til
borgerens motivation for at deltage, idet der eksempelvis kan være brug for en afklaring af en
borgers psykiske eller fysiske problemstillinger i en sygedagpengesag, hvortil Sundhedsaktivering
kan spille den nødvendige rolle. Samtidig kan Sundhedsaktivering anses som et naturligt skridt på
vejen tilbage til/ind på arbejdsmarkedet for borgere, som endnu ikke vurderes parate til virksomhedspraktik. Derfor kan orienteringsmødet tilmed involvere, at Sund By-personalet må søge at
håndtere ”modstand” fra borgere, der ikke kan se en mening med deltagelsen i Sundhedsaktivering, ved at tage en snak herom – denne samtale kan videreføres til den første individuelle samtale.
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Individuelle samtaler
I løbet af sundhedsaktiveringsforløbet afholdes der tre individuelle samtaler med borgeren, henholdsvis start-, midtvejs- og slutsamtale. Disse samtaler varetages af en sundhedskonsulent, (der
har profession som fysioterapeut, ergoterapeut, kostvejleder eller klinisk diætist), hvortil det bestræbes, at borgeren snakker med samme sundhedskonsulent til alle samtaler. Startsamtalen finder sted umiddelbart efter orienteringsmødet, midtvejssamtalen ligger fire til seks uger inde i forløbet, mens slutsamtalen afholdes hen mod afslutning af et 13 ugers sundhedsaktiveringsforløb.
De individuelle samtaler betragtes som borgerens frirum til at tale, og anses derfor som et godt
supplement til de holdbaserede aktiviteter, hvor nogle borgere kan være tilbageholdende med at
udtale sig om deres sundheds- og helbredstilstand. Dette forholder sig til, at Brønderslev og Hjallerup er små lokalsamfund, og det kan derfor være en grænseoverskridende oplevelse for borgeren
at sidde til undervisningen og fortælle om sine inderste tanker og følelser over for mennesker,
som kender vedkommende og/eller vedkommendes familie fra bybilledet.
De individuelle samtaler tager udgangspunkt i principperne fra den motiverende samtale. Almindeligvis vil motivationsarbejde bestå i, at en rådgiver eller lignende skal overbevise en borger om,
at der skal forekomme en adfærdsændring mod en eksempelvis sundere livsstil. Denne form for
tilgang kaldes Tankpassermetoden, ”idet man her antager, at motivation er noget der fyldes på af
en rådgiver i en udefra og ind bevægelse” (Rosdahl, 2010: 1). Motivationsarbejdet baserer sig herved på at informere borgeren og argumentere for, at vedkommende bør eller måske nærmere skal
ændre adfærd. Fra rådgivers side er det således hensigten at få borgeren til at overgive sig til det
gode argument. Den motiverende samtale består derimod ”i højere grad af at fremdrage noget fra
personen der allerede er der, end i at putte noget i personen, som ikke allerede er der” (Rosdahl,
2010: 1). For sundhedskonsulenterne i Sund By består motivationsarbejdet derfor i at stille borgeren spørgsmål, der kan frembringe vedkommendes egne argumenter – og motivationsarbejdet vil
derfor aldrig omfatte, at sundhedskonsulenten eksempelvis overtaler en overvægtig borger til at
tabe sig ved at komme med stærke argumentationer for et vægttab. Den motiverende samtale
kræver en god relation mellem sundhedskonsulent og borger. Ved at sundhedskonsulenten lytter
opmærksomt under samtalerne, vil konsulenten kunne fremme borgerens egne forandringsud137

sagn, som hos borgeren mobiliseres til en indre motivation for forandring. I denne form for motivationsarbejde er det væsentligt, at sundhedskonsulenten er empatisk og undgår konfrontationer
og styrende argumenter, idet dette kan skabe modstand fra borgeren – essensen af den motiverende samtale er, at motivationen skal fremdrages fra borgerens indre (Rosdahl, 2010).
Ovenstående udgør således det grundlæggende element for de individuelle samtaler. Hver samtale udmærker sig derudover ved at have forskellige delmål, hvorfor der af de efterfølgende afsnit vil
foreligge en nærmere udspecificering af de enkelte samtaler.
Startsamtale
Startsamtalen afholdes umiddelbart efter orienteringsmødet, og kan derfor bære præg af at have
samme formål som orienteringsmødet. Hos borgeren kan der være opstået forvirring over de
mange informationer, som vedkommende har fået til orienteringsmødet, hvorfor der fortsat kan
være brug for afklaring og information om Sundhedsaktivering under startsamtalen. Derudover
kan der tilmed foreligge en forventningsafstemning i forhold til, hvad borgeren ”frygter”, at der
forventes af vedkommende under Sundhedsaktivering, og hvad der af sundhedspersonalet rent
faktisk forventes af borgeren. For sundhedskonsulenten kan det her være nødvendigt at afklare
over for borgeren, at det ikke er forventningen, at vedkommende taber ti kilo og desuden stopper
med at ryge og drikke. En sådan forestilling af Sundhedsaktivering, hvor der skal forekomme en
livsstilsændring fra den ene dag til den anden, og helst på samtlige områder, kan være en grund til,
at en borger udviser modstand, idet vedkommende føler sig presset. Det afklares derfor over for
borgeren, at der under Sundhedsaktivering er fokus på de små skridts betydning, hvormed det
forventes, at borgeren arbejder med små ændringer i hverdagen.
Ved startsamtalen udfylder borgeren den første sundhedsprofil, der omrammer temaerne: fysiske
gener, madvaner, stress, at lytte til sig selv, trivsel, rygning, alkohol, medicinforbrug og den samlede helbredstilstand. Ved at borgeren forholder sig til spørgsmål inden for disse temaer, opnår borgeren et arbejdsredskab i sundhedsprofilen, der medvirker til, at borgeren får indblik i og dermed
reflekterer over egen sundhed. Sundhedsprofilen har tilmed en funktion for Sund By og Jobcenter
Brønderslev som internt evalueringsredskab af Sundhedsaktivering, hvilket vil blive nærmere om138

talt i afsnittet vedrørende slutsamtalen. Startsamtalen vil derudover, med udgangspunkt i en snak
omhandlende borgerens fysiske og/eller psykiske problemstillinger samt borgerens vægtning heraf, føre til, at borgeren inddeles på hold for enten borgere med bevægeapparatsproblemer eller
for borgere med stress og/eller depression.
Midtvejssamtale
Midtvejssamtalen finder sted fire til seks uger inde i sundhedsaktiveringsforløbet. Mens startsamtalen er mere informerende omkring Sundhedsaktivering og ikke mindst afklarende i forhold til
borgerens psykiske og fysiske problemstillinger, drejer midtvejssamtalen sig oftest om den problematik, der er mest dominerende for den enkelte borger i det daglige – hvad enten dette er en
rygskade, stress, eller overvægt. Sund By sørger derfor for, at den enkelte borger fra opstart matches med en sundhedskonsulent, der har professionen inden for borgerens mest dominerende
problematikker, således at borgeren får det bedst mulige ud af samtalerne.
Gennem midtvejssamtalen med den enkelte borger, får sundhedskonsulenten en fornemmelse af,
hvorvidt borgeren hidtil har profiteret af Sundhedsaktivering. For Sund By tilstræbes det, at midtvejssamtalen ligger forholdsvis tidligt i forløbet, således at der kan tages hånd om eventuelle problematikker, der er opstået, eller som borgeren er blevet opmærksomme på i den første del af
Sundhedsaktiveringen. Sundhedskonsulentens kendskab til borgeren giver derved sundhedskonsulenten mulighed for at rette forløbet ind, således at borgeren ikke oplever disse problemer i samme omfang, i den resterende og længste periode af Sundhedsaktiveringen. Omvendt kan det tilmed være, at borgeren er positiv omkring sit hidtidige forløb, hvormed sundhedskonsulenten kan
gå ind og støtte op om den udvikling, som borgeren er midt i.
Som følge af midtvejssamtalen kan sundhedskonsulenten tilmed give tilbagemeldinger til sagsbehandleren om, hvorvidt borgeren profiterer af Sundhedsaktivering. For nogle borgeres vedkommende afkortes Sundhedsaktiveringens 13 ugers forløb, idet de vurderes parate til en virksomhedspraktik. Dermed kan en sagsbehandlers usikkerhed, i forhold til om den enkelte borger er klar
til raskmelding eller virksomhedspraktik, blive be- eller afkræftet gennem borgerens deltagelse i
Sundhedsaktivering. For andre borgere kan det vise sig, at det ikke er fysiske problemstillinger, der
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dominerer hverdagen, som først antaget på Jobcentret, men nærmere psykiske, hvilket kræver en
anden indsats. Det, at sagsbehandleren får tilbagemeldinger på borgeren, bevirker således, at der
opnås en mere kvalificeret behandling af borgerens ledigheds-/sygedagpengesag, idet sagsbehandleren løbende holdes orienteret om borgerens progression.
Slutsamtale
Slutsamtalerne afholdes for de borgere, som afslutter Sundhedsaktivering efter 13 ugers deltagelse. Til slutsamtalerne indtager sundhedskonsulenten igen den støttende rolle, og roser borgeren
for den fremgang, der er sket. Samtidig bærer samtalen præg af at være nærfremtidsorienteret,
idet det er vigtigt for borgeren at tale om, hvad der skal ske efter Sundhedsaktivering.
Til slutsamtalen udfylder borgeren endnu en sundhedsprofil, og forholder sig derved til samme
temaer og spørgsmål som til startsamtalen. Sammenligningen af de to sundhedsprofiler kan give
borgeren et indblik i egen progression i sundhed fra Sundhedsaktiveringens opstart. Sundhedsprofilen er således et effektivt redskab til at få borgeren til at arbejde videre med at fremme sin sundhed, idet borgeren kan se fremgang, og derved at livsstilsændringerne er virksomme.
Borgerens sundhedsprofiler har tilmed en funktion som internt evalueringsredskab af indsatsen,
da disse benyttes til før- og eftermålinger af borgerens sundhed. Ved brug af før- og eftermåling
søges der at indfange, om Sundhedsaktivering har haft indvirkning på borgerens sundhed. Borgerens første sundhedsprofil omrammer, hvad der kan kaldes ”kontrolsituationen”, idet borgerens
sundhed endnu ikke har været udsat for en intervention i form af Sundhedsaktivering. Den sundhedsprofil, der udfyldes til slutsamtalen, omrammer ”interventionssituationen”. Såfremt der er
indtruffet en forandring i sundheden ved slutsamtalen, henføres dette til virkningen af Sundhedsaktivering. Sundhedsprofilen medvirker dermed til at evaluere Sundhedsaktivering, i og med borgerens sundhed er et væsentligt parameter for målet om at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.
Til den sidste samtale foreligger der, i naturlig forlængelse af snakken om sundhedsprofilen, en
evaluering af borgerens præstationer/forløb med henblik på at gøre borgeren bevidst om egne
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ressourcer og begrænsninger, i relation til arbejdsmarkedet. Denne evaluerende samtale danner
tilmed grundlag, for tilbagemeldinger til sagsbehandler omhandlende borgerens udvikling gennem
forløbet. Ud fra tilbagemeldingerne kan sagsbehandleren på et oplyst grundlag afgøre borgerens
videre proces mod arbejdsmarkedet.

Sundhedsundervisning
Sundhedsundervisningen er henvendt alle deltagergrupper i Sundhedsaktivering. Det grundlæggende element i Sundhedsaktivering – og dermed i sundhedsundervisning er, at der tages udgangspunkt i et salutogenetisk23 perspektiv på sundhed frem for et patogenetisk24. Fokus anlægges derved på liv og sundhed (hvor det patogenetiske fokuserer på krop og sygdom), og der arbejdes ud fra tankegangen: ”Sygdom er hvordan man har det - Sundhed er hvordan man tager det”
(Thybo, 2003: 1). Essensen af det salutogenetiske sundhedsperspektiv er, at definitionen af sundhed ej er lig med ”fravær af sygdom”, samt at der foreligger en klar skelnen mellem helbred og
sundhed. Helbredet omrammer, om et menneske er raskt eller sygt, mens sundhed er knyttet til
livet og omhandler, hvordan et menneske håndterer tilværelsen. Ud fra denne anskuelse kan et
raskt menneske være usundt, såfremt vedkommende eksempelvis har svært ved at håndtere livets
udfordringer og nedture, og generelt føler, at der mangler en mening eller et mål med livet. Omvendt kan et menneske, der eksempelvis lider af en kronisk sygdom, dybest set være tilfreds med
tilværelsen, og personen betragtes derved som værende sund. Det salutogenetiske sundhedsperspektiv vægter derved den psykosociale dimension af sundhed, og pointerer, at opmærksomheden bør hvile på sundhed frem for sygdom: ”Det er et blik for ressourcer og handlemuligheder,
hvor man sigter efter at mobilisere det overskud der gør folk robuste over for livets stressorer”
(Thybo, 2003: 6).

23

Salutogenese betyder: Læren om sundhedens opståen og udvikling. Den salutogenetiske sundhedsforståelse er givet
af Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi og stressforsker, der i 1970’erne gik i gang med en
undersøgelse med det formål at opnå indsigt i, hvordan israelske kvinder tilpassede sig overgangsalderen fysisk og
psykisk. Dette var hovedformålet med undersøgelsen, der senere hen har bidraget til en langt mere nuanceret sundhedsforståelse (Thybo, 2003:1).
24
”Patogenese betyder: Læren om sygdommens opståen og udvikling” (Thybo, 2003: 2).
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Med dette udgangspunkt søger sundhedsundervisning gennem forskellige temaer at favne sundhedsbegrebet bredt, hvorved de overordnede temaer forholder sig til kost, fysisk aktivitet, ergonomi, anatomi, fysiologi og trivsel. Borgeren bliver således bredt informeret gennem forskellige
faglige indgangsvinkler til sundhed.
Ressourcer og begrænsninger
Flere borgere, i Sundhedsaktivering, har svært ved at acceptere, at de helbredsmæssige omstændigheder er ændret. Derfor opretholder flere borgere den hverdag og det daglige tempo, som de
havde, inden de blev sygemeldte/ledige. En sådan opretholdelse kan ofte føre til nederlag, eftersom den enkelte borger oplever ikke at have den samme mængde energi og de samme kræfter til
at klare de daglige gøremål. Derfor er det væsentligt, at borgeren lærer at acceptere sin helbredsmæssige situation. Det skal hertil understreges, at undervisningen, som nævnt, tager afsæt i et
salutogenetisk perspektiv, hvorfor det ikke er hensigten, at borgeren i sin accept fokuserer på sine
begrænsninger. Nærmere er det hensigten, at borgeren er bevidst om sine begrænsninger og henleder opmærksomheden på sit nuværende ressourceniveau. På denne vis vil fysiske og/eller psykiske begrænsninger ikke få lov til at fylde i hverdagen.
Med dette for sigte, undervises der i værdier, ressourcer og begrænsninger - herunder hvorledes
de værdier, en person har, kan forenes med den pågældendes ressourcer. Eksempelvis kan det
særligt for kvinder være en værdi at have et pænt, rent hjem - situationen er imidlertid den, at
borgeren oplever ikke at have de samme kræfter til at klare rengøringen i huset. Undervisningen
søger hertil at få borgeren til at se muligheden i, at værdien kan opretholdes, uden at det koster
borgeren en efterfølgende sygedag i sengen, der af den pågældende vil blive betragtet som et personligt nederlag. Såfremt borgeren accepterer sit ressourceniveau, indser vedkommende, at det
eksempelvis vil tage to-tre dage at gøre huset rent. På denne vis vil borgeren kunne opretholde
værdien, uden at føle et nederlag over ikke at magte rengøringen, eller andre daglige gøremål, i
samme omfang som tidligere. Et andet alternativ for borgeren er at bede familie eller venner om
hjælp og derved øge ressourcerne. Det kan være tilfælde såsom, at den pågældendes barn ønsker
at få hele klassen med hjem til fødselsdag – en aktivitet som fysisk og psykisk synes yderst uover142

skuelig for borgeren. Det er imidlertid ikke en aktivitet, som borgeren har lyst til at gå på kompromis med grundet barnets forventninger til dagen. I og med, at borgeren accepterer, at det er en
uoverkommelig aktivitet til egen formåen, bliver det pludselig en mulighed at spørge venner og
familie om hjælp hertil. Sundhedsundervisning lærer derved borgeren at opstille realistiske forventninger til egen formåen, hvilket alt andet lige vil fremme sundheden, da det spiller en rolle for
borgerens tilfredshed med tilværelsen at kunne leve op til egne forventninger.
Undervisningens fokus på borgerens ressourcer og begrænsninger hjælper tillige til, at borgeren
opbygger en (ny) arbejdsidentitet, idet bevidstheden omkring ressourcer og begrænsninger tilmed
har relevans i forhold til et jobperspektiv. Nogle borgere har måske tidligere været beskæftiget i et
erhverv, som ikke umiddelbart er foreneligt med borgerens nuværende helbredstilstand, hvorfor
en indsigt i egne styrker og svagheder bidrager til, at borgeren ser andre beskæftigelsesmuligheder. Eller for de borgere, der i en længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet, kan denne
bevidsthed føre til, at borgeren medtænker ressourcer og begrænsninger i sit (nær)fremtidige
jobperspektiv.
Vaner
En væsentlig del af sundhedsundervisningen omfatter fokus på vaner – herunder hvorledes borgeren kan bryde med sine dårlige vaner. Borgeren introduceres til forandringscirklen, der omrammer
forskellige faser, hvori en person, der søger at forandre en vane, kan befinde sig. Forandringscirklens faser udgør følgende: overvejelse, planlægning, beslutning, handling, vedligeholdelse og
tilbagefald, og omfavner derved hele forandringsprocessen. Underviseren gennemgår de forskellige faser, og indgår i dialog med gruppen af borgere om, hvilke vaner de gerne vil ændre, eller har
prøvet at ændre. Forandringscirklen kan bidrage til at få borgeren til at reflektere over, hvad der
sker/skete i forandringsprocessen, hvor langt vedkommende er/kom i faserne, og eventuelt hvorfor forandringen ikke endeligt indtraf.
Et redskab, der benyttes til at få borgeren til at reflektere over egne vaner, er kostkompasset, som
er en vejviser til en sund balance mellem kost og fysisk aktivitet. Kostkompasset omfatter otte
kostråd, hvor undervisningen tager udgangspunkt i de kostråd, som gruppen af borgere finder
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mest relevante. Kostrådene får borgeren til at reflektere over egne madvaner, idet borgeren kan
sammenligne sine kostvaner med, hvad der af Sundhedsstyrelsen anbefales af daglig/ugentlig
kost. Udover kostrådene kan borgeren tillige finde inspiration hos de øvrige borgere i forhold til,
hvorledes de forsøger at ændre kostvaner. Samtidig kan borgeren finde en støtte i gruppen, idet
vedkommende ser og taler med andre i samme situation til undervisningen – dette gør sig for så
vidt gældende for alle de holdbaserede aktiviteter i Sundhedsaktivering.
Det, at borgeren gøres bevidst om egne vaner relaterer sig til flere af sundhedsundervisningens
temaer end de nævnte. Hvad enten det er vaner i forhold til rengøring, indkøb, leg med børnene
eller socialt samvær, skal opmærksomheden derpå få borgeren til at reflektere over sin sundhed,
og hvorledes den kan fremmes ved at ændre på vaner og rutiner i dagligdagen. Samtidig er det i
den forbindelse væsentligt, at borgeren er bekendt med, hvilke konsekvenser uhensigtsmæssige
vaner har for bevægeapparatet og psyken jf. nedenstående afsnit.
Viden om hvordan krop og sind påvirkes
Sundhedsundervisningen inkorporerer en let og almen undervisning i anatomi og fysiologi. Flere
borgere har problemer med bevægeapparatet, hvorfor et nødvendigt tiltag for, at borgeren tager
sig bedre af sin krop, kan være en større forståelse for kroppens virke og opbygning, samt hvilken
betydning daglige rutiner og vaner kan få for kroppen. Hertil er fysisk aktivitet et væsentligt undervisningstema, idet motion har en positiv indvirkning på både krop og sind. I den forbindelse er
det vigtig at gøre borgeren bevidst om kinesiofobi, der er en frygt for at bevæge sig. Kroppen er
bygget til at bevæge sig, men mennesker kan opleve smerter ved fysisk aktivitet, hvilket kan udvikle sig til kinesiofobi. Borgere i Sundhedsaktivering kan betragtes som en gruppe, hvor risikoen for
kinesiofobi vil være tilstedeværende, og der dristes til at sige øget, eftersom flere borgere har fysiske problemstillinger – fysisk aktivitet kan derved lettere blive en ubehagelig oplevelse. Sundhedsundervisning skal derfor give borgeren viden om, hvorledes kinesiofobi indleder en ond cirkel:
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Det er illustrationer som ovenstående samt undervisning herom, der giver borgeren en forståelse
for, at fysisk aktivitet altid vil være det mest hensigtsmæssige for kroppen, der er bygget til at bevæge sig mindst 10 kilometer om dagen, mens inaktivitet derimod kan føre til livsstilssygdomme en bevidsthed som denne motiverer borgeren til at fremme sin sundhed.

Den viden om kroppen, som borgeren tilegner sig gennem sundhedsundervisning, omrammer tillige belastninger af kroppen, der eksempelvis kan forekomme gennem uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Oftest har mennesker nogle vante arbejdsstillinger, hvorfor det er særligt væsentligt, at
funktioner udføres korrekt. Ergonomi er derved et væsentligt element af sundhedsundervisningen
til at gøre borgeren bevidst om sine funktions- og arbejdsstillinger, og hvordan disse kan ændres til
mere hensigtsmæssige stillinger. Samtidig forbereder det borgeren på hvilke skånehensyn, der
eventuelt skal tages til vedkommende på en kommende praktik-/arbejdsplads for at undgå belastninger af kroppen.

Arbejdsmarkedsrettet undervisning
Målgruppen for denne undervisning er alle deltagere i Sundhedsaktivering, og indbefatter dermed
både borgere med bevægeapparatsproblemer og borgere med stress og/eller depression. Den
arbejdsmarkedsrettede undervisning foregår på hold én gang om ugen, og en undervisningsgang
varer ca. to timer. I Brønderslev har Sundhedsaktiveringens to hold undervisning hver for sig, hvil145

ket som udgangspunkt er hensigten, da de to grupper har forskellige behov. I Hjallerup er de to
grupper af borgere dog slået sammen til ét hold, hvilket forklares ud fra, at antallet af borgere, der
er i Sundhedsaktivering i Hjallerup, ikke er så stort som i Brønderslev, og dermed ikke stort nok til
at oprette to hold til den arbejdsmarkedsrettede undervisning.
Sundhedsaktivering har to sidestillede formål, hvor det ene er sundhedsrelateret, er det andet
arbejdsmarkedsrelateret, og har til hensigt at give borgeren ressourcer og kompetencer til at finde
den korteste vej ud på arbejdsmarkedet. Den arbejdsmarkedsrettede undervisning repræsenterer
selvsagt det sidste formål, og omhandler en række temaer med relation til arbejdsmarkedet, som
underviseren sætter på dagsordenen. Temaerne er bl.a.: Den gode historie, samtalen, kompetenceprofil, besøg af jobkonsulent, hjælp til selvhjælp, skånehensyn og lovgivning på området. Undervisningen beror på deltagelse fra borgerne, da det er diskussioner deltagerne imellem, der skal få
borgeren til at reflektere arbejdsmarkedsorienteret. Der tages udgangspunkt i de deltagere, som
er til stede, og undervisningen tilpasses deltagernes ønsker og behov.
Åben dialog mellem borgere og underviser
For at borgeren får det optimale ud af den arbejdsmarkedsrettede undervisning, er det nødvendigt, at borgeren ikke lægger bånd på sig selv, men deltager aktivt i diskussioner og samtaler. Dette er bl.a. vigtigt for temaet om den gode historie, hvor borgerne på skift fortæller en historie fra
deres arbejds- eller skoleliv, som har påvirket dem positivt. Det kan ligeledes være en fortælling
om, hvilke værdier de har i henhold til arbejde og privatliv. Når borgeren fortæller og lytter til andres gode fortællinger, bliver vedkommende inspireret og får et mere positivt syn på det at være
på arbejdsmarkedet, hvilket kan være medvirkende til at opretholde eller forstærke borgerens
arbejdsidentitet. Arbejdsidentiteten henføres til, om borgeren har en stærk eller svag tilknytning
til arbejdsmarkedet. En borger kan fx have en meget svag arbejdsidentitet i tilfælde, hvor begge
forældre altid har været på overførselsindkomst, og det at arbejde ikke har en betydning for forældrene. Omvendt kan en borger have en stærk arbejdsidentitet på trods af, at vedkommende har
store fysiske begrænsninger. Vedkommende vil derfor søge alle muligheder for at komme tilbage
til arbejdsmarkedet, da beskæftigelse har stor værdi. Et andet tema, som ligeledes beror på den
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åbne dialog, er samtalen. Dette tema kan omhandle alt fra samtalen mellem to bekendte, samtalen med sagsbehandleren eller ansættelsessamtalen. Her starter underviser med at få borgeren til
at reflektere over forskellige ting, som hvad det vil sige at være sammen med andre mennesker,
hvilke tanker der kan komme under en samtale, og hvordan det er godt at forberede sig hertil.
Efterfølgende indledes en diskussion mellem borgerne, hvor de deler erfaringer og synspunkter.
Derigennem inspirerer og rådgiver borgerne eksempelvis hinanden om, hvordan en ansættelsessamtale kan håndteres. I forlængelse heraf, kan det ligeledes drøftes, hvordan en jobansøgning og
et CV kan udformes for, at det efterlader det bedst mulige indtryk hos en eventuel fremtidig arbejdsgiver. Efter behov indlægges en øvelse i kompetenceafklaring, hvor borgerne individuelt udfylder et skema om bl.a. hvilke uddannelses-, og arbejdskvalifikationer og fritidsinteresser, de har.
Derefter udvælges en borgers profil til drøftelse i plenum, hvor de andre deltagere kommer med
forslag til fremtidige jobmuligheder for borgeren. Hvis der er flere borgere på holdet, for hvem
virksomhedspraktik begynder at være aktuelt, kan underviser invitere en jobkonsulent, som starter med at holde et oplæg om, hvordan borgeren kan komme i praktik, og hvad det er, den enkelte
vurderes på, når der skal tages stilling til, om den pågældende skal i praktik. Efterfølgende kan
borgerne diskutere fordele og ulemper ved at komme i virksomhedspraktik og evt. dele erfaringer
herom med hinanden. Formålet med dette er bl.a., at borgeren bliver bevidst om, de fordele en
praktik kan have for vedkommende selv – og ikke kun for sagsbehandleren – således at eventuel
modstand herimod mindskes.
Hjælp til selvhjælp og skånehensyn
I den arbejdsmarkedsrettede undervisning fokuseres der tillige på temaer som hjælp til selvhjælp
samt skånehensyn. Her bliver borgeren introduceret til forskellige øvelser og redskaber, som kan
bruges i vanskelige situationer i et fremtidigt arbejdsliv. Dette kan fx indebære åndedrætsøvelser,
eller viden om motion og meditation, samt viden om hvilke skånehensyn der kan tages. Ved at
gøre borgeren bevidst om disse redskaber, bliver borgeren bedre klædt på til at håndtere vanskelige situationer i et fremtidigt job, hvormed risikoen for tilbagefald og gensygemelding mindskes.
Dette medvirker ligeledes til, at borgeren bliver bevidst om, at det er muligt at varetage et job
trods fysiske eller psykiske skavanker. Disse forskellige redskaber og øvelser, som undervisningen
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indebærer, er dermed medvirkende til, at borgeren har lettere ved at håndtere vanskeligheder i
en fremtidig arbejdssituation.

Fysisk aktivitet
Målgruppen for fysisk aktivitet er alle deltagere i Sundhedsaktivering. At aktiviteten er henvendt
begge af Sundhedsaktiveringens to hold relaterer sig til, at fysisk aktivitet har mange positive indvirkninger på såvel fysiske som psykiske problemstillinger. Aktiviteten er den eneste i forløbet,
hvor de to deltagerhold er slået sammen. Ved de øvrige holdaktiviteter er det af Sund By prioriteret at have et begrænset antal borgere på hvert hold, grundet en antagelse om, at deltagerne får
mere ud af undervisningen på hold med 8-12 deltagere, frem for større hold, samt en prioritering
af at holde holdene adskilt. Mindre hold har dog betydet, at der til tider har været et meget ringe
fremmøde til fysisk aktivitet i motionscenter, hvilket ikke har fungeret hensigtsmæssigt, da der
ikke kan opstå en gruppedynamik med få deltagere jf. nedenstående afsnit. Derfor er de to grupper af borgere nu slået sammen til et motionshold, hvilket vurderes at fungere, da borgerne sagtens kan rumme at være samlet på et større hold, når de dyrker motion.
Aktiviteten fysisk aktivitet foregår to gange ugentligt i motionscenter. En gang ugentligt er der dog
i Brønderslev mulighed for at erstatte træningen i motionscentret med træning i varmtvandsbassin, hvor der dels laves vandgymnastik og dels afspændingsøvelser. Træning i varmtvandsbassin er
primært henvendt borgere med stress og/eller depression, men Sund By har åbnet op for muligheden for, at alle borgere kan deltage. Den første gang en borger deltager i den primære træning,
som er den i motionscentret, startes der ud med, at en fysioterapeut tager en kort samtale med
borgeren for at finde ud af, hvilke problemstillinger borgeren har – fx om det er ryg- eller
knæproblemer, eller om det er noget psykisk. På baggrund af denne indledende samtale, tilrettelægges et individuelt træningsprogram for borgeren med udgangspunkt i de træningsmaskiner,
der er til rådighed i motionscentret. Derefter træner borgeren under opsyn fra fysioterapeut, så
det sikres, at borgeren ikke laver øvelser, der belaster kroppen uhensigtsmæssigt. En vigtig grund
til, at motionen foregår på hold, trods det at der tilrettelægges individuelle træningsprogrammer,
er den sociale dimension heraf, da borgernes interaktion med hinanden er vigtig for opnåelsen af
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resultater. Borgerne skaber sammen en særlig dynamik, når de træner ved siden af hinanden på
maskinerne, hvor der bl.a. opstår små indbyrdes konkurrencer, som gør, at borgeren presser sig
selv mere, end hvis vedkommende trænede alene. Derved opnår borgeren bedre resultater, samtidig med at vedkommende bliver bevidst omkring kroppens ydeevne. De opnåede resultater er
yderligere medvirkende til at motivere borgeren til at fortsætte med træningen, således at sundheden på sigt forbedres.
Den rette træning
Motion er en vigtig faktor for, at borgeren får det bedre i forhold til egne fysiske og/eller psykiske
problemstillinger. Ved at træne under observation i motionscenter, ud fra et individuelt tilrettelagt
træningsprogram, sikres det, at borgeren laver de rette øvelser og styrker de rette muskelgrupper,
således at borgeren mærker, at de specifikke problemstillinger, vedkommende har, kan afhjælpes
ved at dyrke motion. Dette er ligeledes medvirkende til at styrke borgerens selvtillid gennem en
følelse af at have opnået noget.
For borgere, der har problemer med enten bevægeapparatet eller psyken, kan det ofte være en
uoverskuelig opgave blot at komme gennem hverdagen med de gøremål, det indebærer. Dette
skyldes bl.a. de mange bekymringer, der fylder tankestrømmen hos borgere for hvem både den
karriere- og helbredsmæssige fremtidssituation er uvis. Træningen i varmtvandsbassin har til formål at afhjælpe disse bekymringer, idet borgerne præsenteres for en række øvelser, der kan hjælpe til at afspænde både fysisk og psykisk, og derved opnå en følelse af energi og velvære, således
at borgerne efterfølgende har mere overskud og føler sig bedre i stand til at møde de kommende
dages udfordringer.

Undervisning ved erhvervspsykolog
Den erhvervspsykologiske undervisning henvender sig udelukkende til borgere med stress og/eller
depression, hvilket skyldes, at undervisningen alene beskæftiger sig med psykiske problemstillinger. Undervisning ved erhvervspsykolog er tillige en gruppebaseret aktivitet, og beror på psykoedukation, som er undervisning af den psykiske syge, eller psykiske sårbare, samt de pårørende
hertil (Psykiatrifonden, 2011). I Sundhedsaktivering deltager borgerens pårørende ikke, da det er
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en aktiveringsindsats, og dermed ikke et behandlingsprogram for syge og deres pårørende. Til undervisningen tages forskellige emner op til drøftelse såsom de fire stressfaser, negative tankemønstre, søvn, copingmekanismer og eksternaliseringsprincippet. Til hver undervisningsgang har erhvervspsykologen forberedt emner, men gør i stort omfang brug af situationstilpasning med det
sigte, at borgerne får det størst mulige udbytte af undervisningen.
Psykiske (og fysiske) reaktioner på egen tilstand
For borgere med stress og/eller depression kan det være vanskeligt at forstå, hvad sygdommen
har af betydning for ens reaktionsmønstre, og hvorfor denne psykiske lidelse er opstået. En indsigt
heri er dog vigtig for, at borgeren kan opnå en selvforståelse og selvaccept, og for at borgeren kan
sætte mere konkrete ord på egen tilstand, som endvidere er vigtig for at kunne håndtere en hverdag med en psykisk lidelse. Undervisningen omfatter derfor forskellige emner, og giver borgeren
redskaber, som tilsammen skal gøre det nemmere at håndtere den psykiske lidelse. Først og
fremmest er det nødvendigt at oplyse borgeren om stress og depression, og sætte ord på, hvad
det er, og hvad det betyder for kroppen og psyken. Herunder viden om, hvordan fx stresshormonet kortisol påvirker kroppen, og hvordan og hvorfor dannelsen heraf øges i kroppen. Derudover
er det centralt i undervisningen at give borgeren redskaber til at modarbejde bivirkninger som
følge af de psykiske lidelser, såsom søvnmangel, bekymringer og grublerier. Her introduceres borgeren bl.a. for ”skriv ned og smid ud-metoden”, som omfatter, at borgeren skal tømme hovedet
for frustrationer ved at skrive dem alle ned på et stykke papir, inden vedkommende lægger sig til
at sove om aftenen. Dette bevirker, at borgeren kan slappe af og falde i søvn i stedet for, at der
kører for mange tanker rundt i hovedet. Et andet emne som er essentielt for, at borgeren bedre
kan håndtere sin sygdom er copingmekanismer, som omhandler de otte forskellige måder, hvorpå
stress kan håndteres. Formålet med dette er, at borgeren gøres opmærksom på, at den oftest benyttede måde ikke altid er den mest hensigtsmæssige, og derigennem åbne borgerens øjne for
nye måder til håndtering af stressede situationer. Den erhvervspsykologiske undervisning får dermed borgeren til at reflektere over egen situation på baggrund af viden om sygdommen, hvilket
medvirker til at give borgeren en øget selvforståelse, og resulterer i, at borgeren opnår en større
selvaccept.
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Selvopfattelse (fokus væk fra sygdom)
Borgere med stress og/eller depression har ofte tendens til at fokusere på det negative i alting, og
samtidig skabe en identitet som værende syg. Dette bevirker, at borgeren udelukkende ser sig selv
som et sygt individ, hvorved den psykiske lidelse bliver omdrejningspunktet for hele tilværelsen. I
den erhvervspsykologiske undervisning introduceres borgeren derfor til forskellige redskaber, som
hjælper vedkommende til at udvide eller ændre selvopfattelsen således, at de negative tankemønstre, som præger borgeren, reduceres og erstattes med en følelse af at være værdifuld og kunne
gøre nytte. Et af disse redskaber er STORK25, som hjælper borgeren til at få indsigt i, hvordan svære situationer i hverdagen kan håndteres. Redskabet tager udgangspunkt i de negative adfærdsmønstre, som personer med psykiske lidelser har en tendens til at fastholde sig selv i, og borgeren
lærer at vurdere konsekvenserne af disse adfærdsmønstre. Det kan eksempelvis forholde sig til, at
vedkommende bliver bevidst om, at fx det at lægge sig under dynen i deprimerede situationer
giver et kortsigtet udbytte, men ikke langsigtet. Borgerens selvopfattelse udvides ligeledes via deling af syge- og livsfortællinger. Denne øvelse er baseret på eksternaliseringsprincippet, som er en
metode til at adskille personligheden fra problemet/sygdommen. Ved at fortælle historier om sig
selv og evaluere på, hvad der er godt og dårligt at fortælle, bliver borgeren bevidst om, hvordan
det er hensigtsmæssigt at fortælle om sig selv og sin psykiske tilstand, uden at fastlåses i sygehistorien. Adskillelsen af borgerens personlighed fra vedkommendes sygdom er særlig vigtig for at
skabe plads til at generindre og genskabe en mere positiv selvopfattelse og ligeledes skabe en forståelse for, at ens adfærd er præget af ens psykiske tilstand.

Madværksted
Madværkstedet er alene henvendt borgere med bevægeapparatsproblemer. For borgere med
stress og/eller depression vurderes aktiviteten ud fra tidligere erfaringer at have et for stressende
miljø til, at denne gruppe af deltagere vil profitere deraf. For borgere med stress og/eller depression kan gruppesamarbejdet samt hele processen indebærende, at gruppen får tildelt en opskrift,
at maden tilberedes, og at en ret står klar et bestemt klokkeslæt til spisning, være en angstprovo-
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Navnet STORK er en forkortelse for fokuspunkterne Situation, Tanke, Organisme, Reaktion og Konsekvens.
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kerende og uoverskuelig proces. De tilsigtede resultater med madværkstedet vil dermed stå i
skyggen for disse borgeres indre ”kamp” for alene det at komme gennem aktiviteten. For borgere
med bevægeapparatsproblemer vurderes aktiviteten imidlertid at gavne særligt kostvaner.
Et grundlæggende element, i Sundhedsaktivering, er væsentligheden af, at teori og praksis sammenkobles. I henhold til sunde kostvaner omrammer sundhedsundervisningen den teoretiske del
heraf, mens madværkstedet hovedsageligt repræsenterer den praktiske del (af og til kan der forekomme undervisning i råvarer, kornsorter eller lignende alt efter deltagernes behov og underviserens skøn). I madværkstedet tilberedes retter med udgangspunkt i sund kost (Sundhedsstyrelsens
otte kostråd), og derudover er princippet, at intet er ”forbudt”, hvorfor der tillige præsenteres
sunde alternativer til den søde tand.
Praktisk erfaring med sund kost
For at den viden om sund kost, som borgeren tilegner sig gennem sundhedsundervisning, i praksis
skal udmunde i en kostomlægning i større eller mindre grad, er det væsentligt, at borgeren får
mulighed for at afprøve nye og sunde retter i fællesskab med andre. Et forhåndskendskab til tilberedningen af maden gør det nemmere for borgerne at eksperimentere med opskrifter i hjemmet.
Fokusset på den praktiske erfaring udspringer dels af, at flere borgere har tilkendegivet over for
personalet i Sundhedsaktivering, at de allerede kender til flere kostråd – vanskelighederne består
imidlertid i at føre dem ud i livet, da opskrifter eksempelvis indeholder flere ukendte råvarer. Den
erfaring, som borgeren opnår ved at tilberede mad sammen med andre deltagere, kan tilmed inspirere borgeren til nytænkning i køkkenet ud fra et sund-kost-perspektiv. Dertil kan det give borgeren mod og lyst til at springe ud i nye retter, eftersom borgeren, i madværkstedet, har erfaret,
at sund mad smager vedkommende og kan være nemt at tilberede.
Den gode oplevelse
I madværkstedet får gruppen af borgere stillet til opgave at tilberede mad efter en opskrift. Selve
det, at borgeren har bidraget til og lykkes med at lave en ret og at indgå i et samarbejde herom,
giver borgeren en succesoplevelse. Dette er tilmed et fokus under hele Sundhedsaktiveringen, at
borgeren samler på gode oplevelser, da dette styrker borgerens selvtillid. Selvtillid spiller en rolle i
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forhold til at vende tilbage til/komme ud på arbejdsmarkedet, da der hos borgere, der har gået
sygemeldte/ledige længe, kan opstå en usikkerhed ved at omgås andre mennesker og varetage en
opgave, hvorfor Sundhedsaktivering søger at give borgeren små succesoplevelser, der på sigt kan
omdanne denne usikkerhed til selvtillid.
Inkorporering af sunde madvaner i hjemmet
For en borger, som indgår i en familie, hvor der allerede eksisterer kostvaner, kan det være svært
at inkorporere nogle nye og sundere - særligt såfremt familien ikke støtter op herom. Derfor får
borgeren ofte mad med hjem fra madværkstedet med henblik på, at ægtefællen, samleveren eller
børnene kan få smag for de nye retter. Det, at maden bringes ind i hjemmet, skal således bidrage
til, at nye og sunde madvaner adopteres af familien. Familiens støtte eller mangel herpå kan spille
en afgørende rolle for, om borgeren omlægger sin kost, hvilket skyldes, at en familie rent faktisk
kan hæmme en inkorporering af sund kost i hjemmet, såfremt den ikke bifaldes. Borgeren er i en
forandringsproces, hvor der er risiko for tilbagefald, og derved kan familiens støtte og opbakning
være altafgørende. Det kan imidlertid være svært for borgeren at fastholde den sundere kost, hvis
der hver dag skal laves separate måltider, og hvis familien sidder med lokkende ”usunde” madretter, som tidligere har været en del af borgerens kostvaner. Derfor søger Sundhedsaktivering at
udbrede de sunde kostvaner til hjemmet med henblik på at fremme borgerens sunde kostomlægning.
Gruppesamarbejde
I Madværkstedet opdeles borgerne i mindre grupper, hvori der samarbejdes om madlavningen.
Gennem gruppesamarbejdet lærer borgeren at gebærde sig blandt andre mennesker, at læse andres kropsprog og at kommunikere med andre, hvorved gruppearbejdet medvirker til, at borgeren
udvikler sine sociale kompetencer. Udover gruppearbejdet er der et fællesskab omkring maden, i
og med, at retten nydes sammen. Her får deltagerne drøftet hvilke af rettens råvarer og ingredienser, der kan byttes ud med andre. En sidegevinst ved fællesskabet er således en videreudvikling af
den sunde tankegang, hvilket kan være hensigtsmæssigt, såfremt der eksempelvis er brugt råvarer
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eller ingredienser, som nogle borgere (eller deres familier) ikke bryder sig om, eller såfremt der er
tale om, at retten virkelig smager borgeren så godt, at den ønskes i varierende udgaver.

Ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed
Målgruppen for denne aktivitet er borgere med bevægeapparatsproblemer, der fortsat er sygemeldte eller delvist raskmeldte, og som efter endt Sundhedsaktiveringsforløb skal begynde i arbejde eller virksomhedspraktik. Denne aktivitet kan tilmed være et tilbud, såfremt der for en borger foreligger en plan om, at vedkommende, så snart det er muligt, skal begynde i arbejde eller
virksomhedspraktik.
Forinden en egentlig gennemgang af aktivitetens indhold og delmål, skal det bemærkes, at dette
er en inaktiv aktivitet - forstået på den måde, at aktiviteten er et reelt tilbud på lige fod med de
øvrige, men at der hidtil, med Sundhedsaktiveringens 1-årige eksistens, ikke har været en egentlig
målgruppe herfor. Inaktiviteten af ergoterapeutisk konsulentbesøg på virksomhed forholder sig
derved ikke til manglende ressourcer, men derimod til en sjældenhed i, at deltagerne rent faktisk
har et arbejde at vende tilbage til efter deres sygemelding. Ikke desto mindre er aktiviteten eksisterende for sygemeldte og delvis raskmeldte, der skal vende tilbage til et arbejde. Ligesom der
også udsluses deltagere med bevægeapparatsproblemer til virksomhedspraktik, hvor det ergoterapeutiske konsulentbesøg er relevant for at bringe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Aktiviteten udmærker sig ved at foregå på borgerens arbejds- eller praktikplads, hvor borgeren får et
besøg af to-tre timers varighed af en ergoterapeut. Som det vil fremgå af det efterfølgende, er
beskrivelsen af aktiviteten mere sparsom og mindre detaljeret end ved de øvrige aktiviteter, hvilket forholder sig til aktivitetens inaktivitet, da der dermed ingen praktisk erfaring foreligger.
Identificering af belastende arbejdsstillinger og –områder
Under besøget på virksomheden taler ergoterapeuten og borgeren om arbejdsstillinger og områder, som borgeren finder belastende for kroppen. Det essentielle er her, at samtalen bidrager
til, at borgeren bliver bevidst om belastende arbejdsstillinger og derved kan tage forbehold herfor
og tilpasse sine arbejdsfunktioner, således at de varetages mest hensigtsmæssigt. Efter identificering af belastende arbejdsopgaver og -områder, observerer ergoterapeuten borgeren udføre kon154

krete arbejdsopgaver med henblik på at komme med feedback på borgerens arbejdsstillinger.
Borgerens viden og bevidsthed omkring uhensigtsmæssige og hensigtsmæssige arbejdsstillinger
medvirker til at fremme muligheden for, at borgeren kan varetage sit nuværende job med sit nuværende funktionsniveau – samtidig kan denne viden og bevidsthed forebygge arbejdsskader, som
på sigt kan resultere i endnu en sygemelding.
Ergonomiske tiltag omfatter imidlertid ikke nødvendigvis blot, at borgeren tilpasser sig arbejdssituationen, men tilmed at omgivelserne på arbejdspladsen tilpasses, eksempelvis i form af arbejdsborde med hæve- og sænkefunktion eller lifte, der kan overtage daglige løft. Derfor kan der forekomme tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage arbejdsgiveren i denne aktivitet, såfremt ergonomiske tiltag for at fremme hensigtsmæssige arbejdsstillinger, kræver arbejdsgiverens godkendelse og indgriben. En sådan godkendelse kan være en væsentlig betingelse for, at borgeren
reelt har mulighed for at ændre sine arbejdsstillinger, da det kan påkræve ændringer i arbejdsmiljøet, som den pågældende arbejdsgiver skal godkende samt tage ansvar for bliver gennemført.

155

Bilag 2: Sundhedsprofil

Personlig sundhedsprofil
Navn:
Hold:
1. gang

Dato:

Konsulent:

2. gang

Dato:

Konsulent:

Fysiske gener
Oplever du noget af følgende:

Nej, næsten
aldrig

Ja, af og til

Ja, ofte

Ja, meget
ofte

Hovedpine, træthed, svimmelhed
Mavepine/fordøjelsesbesvær
Allergi, hudgener, irriterede/tørre
slimhinder (øjne, næse, hals)
Spændinger eller smerter i øvre del
af kroppen (skuldre, nakke, ryg
mm.)
Spændinger eller smerter i nedre del
af kroppen (lænd, bækkenbund,
hofte, knæ, fødder mm.)
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Madvaner
5-7 dage
om ugen

3-4 dage
om ugen

1-2 dage
om ugen

Sjældenere

1 ½ liter
eller mere

1 – 1 ½ liter ½ – 1 liter

Mindre end
½ liter

Nej, næsten
aldrig

Ja, af og til

Ja, meget
ofte

Spiser du sundt?
(Grønt, groft og magert)
Spiser du regelmæssigt?
(3 hoved- og 2-3 mellemmåltider om
dagen)
Spiser du varieret?
Spiser du mere end du har brug for?
Spiser du kager, slik/drikker
sodavand?

Hvor meget væske drikker du
dagligt?

Stress
Oplever du:

Ja, ofte

- at være irritabel og opfarende?
- at være glemsom?
- at have svært ved at koncentrere
dig?
- at have problemer med at sove?
- at alt er uoverkommeligt?
- at det er svært at grine af dig selv?
- at være stresset?
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At lytte til dig selv
Nej, næsten
aldrig

Ja, af og til

Ja, ofte

Ja, meget
ofte

Helt tilfreds

Delvis
tilfreds

Noget
utilfreds

Meget
utilfreds

Gør du, hvad du kan for at undgå
fysiske belastninger, der kan skade
din krop og dit helbred?
Handler du på din krops signaler, fx
når du føler ømhed, træthed og
smerte?
Oplever du tidspunkter i løbet af
dagen/aftenen, hvor du har en indre
ro?

Trivsel

Hvor tilfreds er du med:
- den tid, energi og mulighed du har
for at gøre det du gerne vil?
- den støtte og hjælp du får fra
familie og venner?
- den støtte og hjælp du giver familie
og venner?
- dig selv?
- kontakt til familie og venner?
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Rygning
Hvor meget ryger du dagligt i gennemsnit?
Intet
1-5 cigaretter
6-10 cigaretter
11-15 cigaretter
mere end 15 cigaretter
Nej, næsten
aldrig

Ja, af og til

Ja, ofte

Ja, meget
ofte

Er du generet af andres røg?

Alkohol
Hvor meget øl, vin og spiritus drak du i sidste
uge?
Ingenting
1-5 genstande
6-14 genstande
15-21 genstande
over 21 genstande

1 genstand svarer til
- en almindelig øl
- et glas vin eller
- 2 cl spiritus

Medicinforbrug
Nej, næsten
aldrig

Ja, af og til

Ja, ofte

Ja, meget
ofte

Fører nogle af dine gener til at du
tager smertestillende-, beroligendeeller sovemedicin?
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Bilag 3: Kommissorium for evaluering af sundhedsaktivering efter første halvår af 2012
Evalueringen udarbejdes i samarbejde med studerende Ann-Kirstine Jørgensen og studerende Lise
Suhr Pedersen, Politik og Administration, Aalborg Universitet
Formål: Evalueringen skal fremlægges for Beskæftigelsesudvalget den 10. september 2012. Udvalget skal have en evaluering, der viser effekten af sundhedsaktivering i forhold til samarbejdsprojektets formål ”Sundhedsaktivering skal bidrage til at deltagerne hurtigst muligt igen bliver klar til
arbejdsmarkedet”
Rammerne for evalueringen: Evalueringen skal tage sit afsæt i projektbeskrivelsen for sundhedsaktivering.
Slutmål og delmål: Evalueringens hovedfokus skal være på den beskæftigelsesrettede effekt af
indsatsen. Den skal vise hvordan og i hvilket omfang sundhedsaktivering har bidraget til at deltagerne igen er blevet klar til arbejdsmarkedet – eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet.
Dernæst skal den vise hvordan og i hvilket omfang den arbejdsmarkedsrettede undervisning har
nået målene med at bibringe deltagerne viden, inspiration, forståelse og motivation for at reflektere over egne muligheder, ressourcer og kompetencer for at finde den nærmeste og hurtigst mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. Og hvordan og i hvilket omfang de sundhedsrelaterede aktiviteter har nået målene med at fremme deltagernes sundhed ved at skabe rammer og mulighed for
at mobilisere borgerens ressourcer og handlekompetencer. Endelig skal evalueringen se på de
henvisninger, som rådgiverne laver. Er de konkrete mål for borgeren, der er opstillet i forbindelse
med henvisningen til indsatsen, nået?
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Målgrupper: Der skal være en målgruppeinddeling, så der laves evaluering af effekten på henholdsvis sygedagpengemodtagere og øvrige ydelsesgrupper. Og på henholdsvis sygemeldte med
stress/let til moderat depression og sygemeldte med bevægeapparatsproblemer.
Interessante parametre som vi skal overveje som elementer i evalueringen er herudover:






Alder
Varighed på ydelsen/offentlig forsørgelse forud for deltagelse i sundhedsaktivering (hvis
ledig sygedagpengemodtager – hvor lang tid har vedkommende været på dagpenge inden
sygemelding?)
Motivationsgraden ved opstart
Er der særlige kendetegn ved de borgere, som visiteres?

Forebyggelse af tilbagefald: Hvis det er muligt, vil det også være relevant at se på det element,
der er i forhold til forebyggelse. Falder risikoen for tilbagefald til sygemelding for så vidt angår sygemeldte?
Økonomi: Kan vi synliggøre en besparelse for kommunen?
Datakilder: Der vil være adgang til relevante data på deltagerne under iagttagelse af reglerne om
tavshedspligt.
Særlige krav til indhold i evalueringen:
Det er vigtigt, at evalueringen omfatter en brugerundersøgelse. Derudover er det et ønske, at rådgiverne, der henviser, bliver inddraget i forhold til deres vurdering af og erfaring med effekten af
indsatsen.
Evalueringsmetode: Ved valg af virkningsevaluering/realistisk evaluering som metode vil der være
fokus på følgende punkter:
Ved konstruktion af programteorien skal der indgås nærmere aftale om omfanget af inddragelse
af personalet i denne proces. Den endelige beslutning vedr. udvælgelse af hvilke punkter i programteorien der skal evalueres på, tages af Brønderslev Kommune – efter dialog. Ved indsamling
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af data, skal der ligeledes indgås nærmere aftale om omfanget af inddragelse af personalet (spørgeskema, fokusgruppe, m.m.)

/den 14. februar 2012
Helle Rasmussen, Leder af forebyggelsesafdelingen, Sund By
Birgitte Brøsted Moselund, Jobcenterchef
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Bilag 4: Interviewguide til borgere
Målgruppe
-

Fortæl lidt om dig selv:
o Hvor gammel er du?
o Har du en uddannelse?
o Har du erhvervserfaring?
o Hvilken type af understøttelse modtager du, og hvor længe har du modtaget denne?
o Hvilket hold deltager du på?

-

Hvorfor blev du henvist til Sundhedsaktivering?
o Hvilke udfordringer havde du ved forløbets opstart (fysiske eller psykiske)?

-

Hvad var dine forventninger til forløbet?

Aktiviteter
-

Hvilke aktiviteter har du deltaget i?

-

Hvad synes du om at have undervisning kombineret med aktiviteter med praktisk udførelse?

-

Hvad synes du om at deltage i en Sundhedsaktivering som aktiveringstilbud?

-

Hvordan har du oplevet det at deltage i Sundhedsaktivering?
o Har det været en overvejende positiv eller negativ oplevelse?

Resultater
-

Hvad har Sundhedsaktivering gjort for dig?

-

Havde du nogen personlige mål, du gerne ville nå under Sundhedsaktivering?
o Har du nået disse?
o Hvor langt er du i forhold til disse mål på nuværende tidspunkt?
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-

Til borgere, der har afsluttet forløbet: Hvor befinder du dig i øjeblikket? (arbejde, uddannelse, aktivering, andet?)
o Vurderer du, at Sundhedsaktivering har hjulpet dig derhen, hvor du er nu?

-

Til borgere, der fortsat er i Sundhedsaktivering: Hvad er fremtidsudsigterne lige nu?

Mekanismer og moderatorer
-

Hvilke aktiviteter har været gode for dig?

-

Hvilke aktiviteter har ikke gjort en forskel for dig?

-

Har Sundhedsaktivering påvirket dig og din hverdag?

-

Har aktiviteterne taget hånd om dine udfordringer for at komme på arbejdsmarkedet?

-

Har aktiviteterne taget hånd om dine sundhedsmæssige udfordringer?

-

Hvilke forhold omkring Sundhedsaktivering har været afgørende for, at du har opnået resultater?

-

Er der noget ved Sundhedsaktivering som kunne have været anderledes for, at du havde
fået mere ud af forløbet?
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Bilag 5: Interviewguide til fokusgruppeinterview med sagsbehandlere
Formålshenvisninger
Vi kan se, at I til et samarbejdsmøde er nået frem til en række forskellige punkter, som borgerne
gerne skal opnå ved deltagelsen i Sundhedsaktivering:


















Helbredsmæssig ”udredningen”
Struktur i dagligdagen
Pligter i trygge rammer
Vedligeholdelse af sociale kompetencer
Proces der skaber egen erkendelse.
Fremme raskmelding – dilemma: de er for glade for at gå i SA.
Blød opstart, motivation og tro på at de godt kan.
At komme i gang fra ikke aktiv til aktiv tilstand, feks borgere med psykiske problemer.
Motivation til erhvervsvalg, selvom der er helbredsproblemer
Som bindeled/ forberedelse til virksomhedspraktik og andet forløb
Tage ansvar
Opleve succes og få mod til at starte i praktik
Aftale særlige betingelser, især ved angst personer
Nærmere arbejdsmarkedet
Få et skub fremad
Oplevelser og positive oplevelser
Højnelse af selvværd

-

Hvad er jeres oplevelse af, hvorvidt borgerne opnår disse formål?

-

Er der nogle af formålene, I gerne så, at der blevet prioriteret højere i Sundhedsaktivering af Sund By-personalet?

-

I forhold til formålene, hvilke oplever I så oftest bliver indfriet hos borgerne efter Sundhedsaktivering?

-

Har I indtrykket af, at der i Sundhedsaktivering er nogle aktiviteter, der fremmer de opstillede formål, mere end andre?

-

Er der nogle af formålene, som I generelt oplever, at borgerne ikke opnår?
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-

Hvordan forholder I jer til dilemmaet om, at borgerne er glade for Sundhedsaktivering?

-

Hvordan fungerer det at have en indsats, hvor der er vægt på det sundhedsrelateret
formål såvel som beskæftigelsesorienteret?

Resultater
-

Er der nogen tendenser i forhold til, hvad borgerne bliver udsluset til efter Sundhedsaktivering?

-

Oplever I generelt, at borgerne er parate til at komme i job efter endt forløb?

-

Oplever I generelt, at borgerne er parate til at komme i virksomhedspraktik efter endt
forløb?

-

Opnår borgerne overvejende resultater i forhold til sundhed, eller i forhold til beskæftigelsesperspektivet?

-

Er der noget ved aktiviteterne, I finder, der kan forbedres for at opnå bedre resultater
med Sundhedsaktivering?

-

Bidrager Sundhedsaktivering til en mere kvalificeret sagsbehandling?

-

Bidrager Sundhedsaktivering til, at I bliver mere afklaret i forhold til hvilke brancher og
virksomheder, der egner sig til borgeren?

-

Bidrager Sundhedsaktivering til, at I bliver mere afklaret omkring hvilke skånehensyn,
der skal tages til borgeren på en kommende arbejds/praktikplads?

Samarbejde mellem Jobcenteret og Sund By
-

Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og Sund By?
o Er der noget, der kan forbedres?
o Hvordan forsøger I at skabe en fælles forståelsesramme for formålet med Sundhedsaktivering?
o Hvor meget kommunikation er der løbende, under borgerens deltagelse, mellem jer og sundhedskonsulenterne?


Hvilken betydning har denne kommunikation?
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Bilag 6: Spørgeskema til deltagere i Sundhedsaktivering
Kære deltager i Sundhedsaktivering,
Vi foretager på nuværende tidspunkt en evaluering af Jobcenter Brønderslev og Sund Bys Sundhedsaktivering. Som deltager i aktiveringen er du vigtig, da du har en indsigt og en erfaring, som vi
gerne vil gøre brug af til at optimere aktiveringen for fremtidige ledige/sygemeldte i din situation.
Du vil være anonym i undersøgelsen.
På forhånd tak for din medvirken,
Ann-Kirstine Jørgensen og Lise Suhr Pedersen
Aalborg universitet

Baggrundsspørgsmål
1. Hvor gammel er du?
o Alder: ________________
2. Er du?
o Mand
o Kvinde
3. Hvilken offentlig ydelse modtager du?
o Sygedagpenge
o Kontanthjælp
o Ledighedsydelse
4. Hvor længe har du modtaget denne ydelse forud for din deltagelse i Sundhedsaktivering?
o 0 – 6 måneder
o 6 måneder – 1 år
o 1 år – 1,5 år
o 1,5 år – 2 år
o 2 – 3 år
o 3 – 4 år
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o 4 år eller derover

5. Hvilket hold deltager du på i Sundhedsaktiveringen?
o Borgere med bevægeapparatsproblemer (Motion og kost)
o Borgere med stress/depression (Motion og psyke)

6. Hvor længe har du deltaget i Sundhedsaktivering?
o Antal uger:__________________

Du bedes besvare alle spørgsmål ud fra dine oplevelser og erfaringer med Sundhedsaktiveringen.
Ved spørgsmål der ikke er relevante for din situation, bedes du afkrydse ”Ikke relevant”. (Det kan
fx være, at du afkrydser ”ikke relevant” ved spørgsmål om din psykiske tilstand, hvis denne ingen
indvirkning har haft på din ledighedssituation/sygemelding).
7. Har Sundhedsaktivering medvirket til at forbedre din samlede helbredstilstand, sammenlignet med din helbredstilstand før du startede?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret helbredstilstand
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
8. Føler du, at Sundhedsaktivering har reduceret dine fysiske udfordringer, såsom ryg-, knæog hofteproblemer, i forhold til at varetage et job – eksempelvis gennem gennemgang af
funktionsstillinger?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
o Ikke relevant
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9. Føler du, at sundhedsaktivering har reduceret dine psykiske udfordringer, såsom angst og
stress, i forhold til at kunne varetage et job – eksempelvis gennem redskaber til håndtering
af stressede situationer?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
o Ikke relevant
10. Har Sundhedsaktivering bidraget til, at du bedre kan begå dig socialt? (med at begå sig socialt forstås at kommunikere, samarbejde, møde nye mennesker o. lign.)
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
o Ikke relevant
11. Har Sundhedsaktivering bidraget til, at du føler dig klar til at gennemføre en virksomhedspraktik?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
o Ikke relevant
12. Har Sundhedsaktiveringen øget din bevidsthed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage, på trods af din helbredstilstand?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
171

o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
13. Har Sundhedsaktivering givet dig mod til at vende tilbage til arbejdsmarkedet?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
o Uddyb gerne dit svar
14. Har du, som følge af din deltagelse i Sundhedsaktivering, udvidet dit jobperspektiv? (Med
udvidet jobperspektiv menes, om du kan se dig selv varetage andre/flere typer af jobs end
før din deltagelse i Sundhedsaktivering).
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
15. Har Sundhedsaktivering fremmet dine muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse?
(med ordinær beskæftigelse forstås lønnet beskæftigelse og selvstændig erhvervsvirksomhed uden offentlig tilskud. Flexjob sidestilles med ordinær beskæftigelse).
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
16. Betragter du Sundhedsaktivering som et vigtigt springbræt for at komme ud på/tilbage til
arbejdsmarkedet?
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
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o I ringe grad/slet ikke
o Uddyb gerne dit svar
17. Hvilken aktivitet vil du vurdere som den vigtigste for, at du kan komme ud på/vende tilbage
til arbejdsmarkedet?
o Sundhedsundervisning
o Arbejdsmarkedsrettet undervisning
o Madværksted
o Erhvervspsykolog
o Motion/Varmtvandsbassin
o Uddyb gerne dit svar

18. Hvilken aktivitet vil du vurdere bidrager mindst til at du kan komme ud på/vende tilbage på
arbejdsmarkedet?
o Sundhedsundervisning
o Arbejdsmarkedsrettet undervisning
o Madværksted
o Erhvervspsykolog
o Motion/Varmtvandsbassin
o Uddyb gerne dit svar

19. Hvor tilfreds er du med Sundhedsaktiveringen i forhold til hensigten om at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet? (med tættere på arbejdsmarkedet forstås, om du kan se nye
jobmuligheder, og om du kan se dig selv på arbejdsmarkedet med de evt. fysiske og psykiske udfordringer, du har).
o Meget tilfreds
o Tilfreds
o Hverken tilfreds eller utilfreds
o Utilfreds
o Meget utilfreds
o Uddyb gerne dit svar
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20. Har Sundhedsaktiveringen medvirket til, at du har nemmere ved at mestre din dagligdag
med de fysiske eller psykiske udfordringer, du har? (med at mestre din hverdag forstås
rengøring, madlavning, handle ind o. lign.)
o I høj grad
o I nogen grad
o Uændret
o I mindre grad
o I ringe grad/slet ikke
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Bilag 7: Resultater af spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen har i alt 17 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden
26.03.2012 - 12.06.2012.
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Bilag 8: Informeret evalueringspraksis
For at opnå en kvalificeret besvarelse af evalueringsspørgsmålet, er det af betydning, at undersøgelsesdesignet er udformet på et informeret grundlag. Derved skabes de bedste forudsætninger
for at imødekomme forventninger til denne evaluering med de udfordringer, der kan følge, når
evaluanden udgøres af et aktiveringstilbud for indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For at tilvejebringe en informeret evaluering vil vi forholde os til forskellige komponenter i
en evalueringssammenhæng. Derfor vil der, i de følgende afsnit, blive arbejdet ud fra evalueringsforsker, Hanne Katrine Krogstrups, model for informeret evalueringspraksis, der omfatter overvejelser vedrørende genstandsfelt, værdier, viden og anvendelse (Krogstrup, 2007: 40).

Genstandsfelt
For at skabe en informeret evaluering, er det af afgørende betydning at være bevidst om, hvilken
type genstandsfelt evalueringen omrammer, da genstandsfeltet bl.a. afgør, hvor klart definerede
evalueringskriterier kan være - hvilket endvidere spiller en rolle for valg af evalueringsmodel. Helt
konkret sondres der mellem, om genstandsfeltet udgøres af et tamt eller vildt problem. Forskellen
består i, at et tamt problem kan defineres præcist, ligesom der er en målbar og objektiv løsning,
mens et vildt problem er vanskeligt at adskille fra andre problemstillinger, hvorfor der ikke findes
en klar definering af problemet. Der vil ej heller kunne opstilles klare succeskriterier for den bedste løsning af et vildt problem, idet løsningen altid vil være normativ (Krogstrup, 2007: 26f).
Nærværende genstandsfelt udgøres af en offentlig aktiveringsindsats, der har karakter af en social
interventionistisk indsats, i og med Sundhedsaktivering, gennem aktiviteter, søger at påvirke indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere til særligt en sundhedsmæssig adfærdsændring (Krogstrup, 2007: kap. 2). Genstandsfeltet defineres som værende vildt, idet indsatsen omrammer en heterogen målgruppe, hvis problemer, til trods for ligheder, er forskelligartede, ligesom der vil være mange forskellige influerende variable at tage højde for, i bestræbelsen på at
løse dette vilde problem. Grundet genstandsfeltets natur kan det være vanskeligt at opnå træfsikkerhed over for indsatsens målgruppe, da der ikke findes en fælles bedste løsning, og det vil derfor
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aldrig være det bedste alternativ at udbyde en standardiseret indsats over for denne type målgruppe (Krogstrup, 2007: kap. 2 og 3). Sundhedsaktivering er dog på sin vis standardiseret, idet det
er de samme aktiviteter, der udbydes til den enkelte målgruppe (der skelnes mellem deltagere
med psykiske og fysiske problemstillinger). Sundhedsaktivering bygger imidlertid tillige på en dynamisk opgavevaretagelse fra Sund By-personalet, hvilket kan have grundlæggende betydning for
indsatsens succes, da et vildt problem er i konstant forandring. En dynamisk opgavevaretagelse vil
eksempelvis gavne den ledige/sygemeldte, der har særlige behov eller støder ind i problematikker,
som bevirker, at der forinden opstart, eller under forløbet, kræves en situationstilpasning for, at
den pågældende skal få udbytte af aktiveringen. Ligesom det kan være en fordel, når der ikke er
klare kriterier for, hvad der skal til for at opnå den bedste løsning for målgruppen at overlade en
vis selvstændighed og metodefrihed til medarbejderne i opgavevaretagelsen (Krogstrup, 2007:
29). Individuelle samtaler med deltagerne samt ad hoc samtaler, som varetages af koordinatoren
for Sundhedsaktivering, vurderes af Sund By, sammen med medarbejdernes daglige interaktion
med deltagerne, som en måde at opnå indsigt i behovet for situationstilpasning af indsatsen for
den enkelte.
Det, at evalueringen omrammer et vildt genstandsfelt, stiller således nogle krav til evalueringsdesignet med henblik på at imødekomme kompleksiteten i at evaluere et vildt genstandsfelt, da det
kan være vanskeligt at udlede årsags-virkningssammenhænge for målgruppen, grundet mange
influerende variable. Der opstår derfor nogle udfordringer i forhold til at leve op til forskningskriterier om at skabe en valid undersøgelse.

Værdier
Med nærværende evalueringsundersøgelse afsiges der for så vidt en ”værdidom” over aktiveringsindsatsen. Sundhedsaktivering er af Brønderslev Beskæftigelsesudvalg godkendt som samarbejdsprojekt frem til 2013 (Kanal Brønderslev, 2012), hvorfor denne evaluering kan bidrage til at støtte/forlænge og optimere, eller i modsat tilfælde nedlægge indsatsen efter den godkendte periodes
udløb. Derfor er det væsentligt, at evaluatorer er eksplicitte omkring, hvad Sundhedsaktivering
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bedømmes på, for at læseren kan forholde sig kritisk til evalueringsresultaterne (Krogstrup, 2007:
42f).
Evalueringskriterier kan formuleres før, evalueringen påbegyndes, eller undervejs i evalueringsprocessen, hvor de, i denne henseende, primært vil blive fastlagt forinden selve gennemførelsen
af virkningsevalueringen. Når det er pointeret, forbeholder evaluatorer sig dog mulighed for at
tilføje evalueringskriterier efter interviews med deltagere af aktiveringstilbuddet og med sagsbehandlere fra Jobcenter Brønderslev, som bestillere af Sundhedsaktivering. Dette skyldes, at der
med Sundhedsaktivering opereres med en abstrakt målsætning lydende at bringe deltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Evaluatorer vil derfor give rum for, at evalueringskriterier tilmed kan
forme sig undervejs i processen, i og med alle interessenter kan have noget at byde ind med i forhold til, hvad der er essentielt for at komme tættere på arbejdsmarkedet. På den vis vurderes
Sundhedsaktivering på alle relevante kriterier.

Viden
Med henblik på generering af viden, sondrer evalueringsteorien mellem to klassiske former - henholdsvis formativ og summativ evaluering. Forenklet udlagt forholder det sig således, at den formative evaluering fastlægger evalueringskriterierne undervejs i processen, mens den summative
evaluering definerer kriterierne, inden evalueringen påbegyndes (Krogstrup, 2007: 48f). I denne
henseende opstilles evalueringskriterierne primært forinden gennemførelsen af virkningsevalueringen, og vi udfærdiger derfor en summativ evaluering, da formålet tilmed er ”at tilvejebringe et
beslutningsgrundlag for vurdering af en given indsats værdi og dets videre skæbne” (Krogstrup,
2007: 48). I og med Sundhedsaktivering, i sin nuværende form, startede op i april 2011, er indsatsen driftsmæssigt stabiliseret, hvormed der på nuværende tidspunkt er grundlag for at foretage en
summativ evaluering af indsatsen.
Evalueringsprocessens varighed taget i betragtning, vurderes det forsvarligt at udforme en summativ evaluering frem for en formativ, der søger ”at forbedre og støtte et program, mens evalueringsprocessen forløber” (Krogstrup, 2007: 48). En formativ evaluering har løbende feedbackprocesser inkorporeret, og vil oftest benyttes i den initiale fase af en indsats for enten at støtte im185

plementeringen, løse uventede problemer eller for at fremme en kontinuerlig udvikling (Krogstrup, 2007: 49). Såfremt der var tale om en længerevarende evalueringsproces, der strakte sig
over et år, ville det være mest hensigtsmæssigt at udforme en formativ evaluering for, at der ville
kunne findes anvendelse i evalueringsresultaterne, da relevante faktorer og forhold oftest ændres
over tid, hvilket medfører, at evalueringsresultater forældes. I og med nærværende evalueringsproces strækker sig over relativ kort tid, vurderes det at være forsvarligt at udforme en evaluering,
der hovedsageligt har karakter af at være summativ.

Evalueringsanvendelse
Den viden der generes, med en evalueringsundersøgelse, skal selvsagt harmonere med, hvorledes
den ønskes anvendt. Såvel som der eksisterer to klassiske videnstyper, findes der tilsvarende to
klassiske instrumentelle anvendelsesformer, der baserer sig på kontrol (bedømmelsesorienteret
evaluering) og læring (forbedringsorienteret evaluering) (Krogstrup, 2007: 51), hvortil det er intentionen, at denne evaluering skal bringe begge instrumentelle anvendelsesformer i spil.

I og med nærværende evalueringsresultater skal fremlægges Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesudvalg, er en del af sigtet at give en status på, hvad der foreløbig er opnået af resultater med
Sundhedsaktivering. Det er derved hensigten, at denne evaluering skal anvendes bedømmelsesorienteret, hvilket er et grundlæggende træk ved den summative evaluering (Krogstrup, 2007:
51f). Med denne anvendelsesform, vil den opnåede viden bidrage til at støtte op om indsatsen,
eller angive grundlag for at en optimering, eller en nedlæggelse af indsatsen, skal finde sted.

Det er tillige formålet, at denne summative evaluering anvendes forbedringsorienteret, som dog
idealtypisk relateres til den formative evaluering. Dette er med henblik på, at Sund By og Jobcenter Brønderslev opnår en bevidsthed omkring, hvorledes indsatsens svagheder kan styrkes. Ved at
benytte en eksplorativ tilgang, under interviewene, vil evaluatorer være åbne for, at deltagere og
sagsbehandlere angiver visse forslag til forbedringer, ligesom den eksisterende forskningslitteratur
på området eventuelt kan inspirere til forbedringsforslag, i tilfælde af identificering af svagheder
ved indsatsen. Det, at der anlægges et forbedringsorienteret sigte, vurderes særligt væsentligt, da
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en evaluering, der er udelukkende bedømmelsesorienteret, ikke nødvendigvis kan berette hvor, og
ej heller hvad der kan sættes ind for at optimere en indsats. På nuværende tidspunkt hvor Sundhedsaktivering er driftsmæssig stabiliseret, foreligger der ”ro” til at koncentrere sig om indsatsen
og dennes styrker, svagheder og forbedringsområder. Beskæftigelsesudvalgets eventuelle forlængelse af Sundhedsaktivering kan tilmed bero på, at der er en bevidsthed om, hvad der kan gøres
for at optimere indtrufne resultater eller mangel på samme. Ved at tillægge et forbedringsorienteret sigte vil erfaringer fra de hidtidige sundhedsaktiveringsforløb kunne benyttes fremadrettet.
Derfor udformes en evaluering, som kombinerer det bedømmelsesorienterede og det forbedringsorienterede anvendelsessigte for dels at kunne bedømme indsatsklare sygedagpenge- og
kontanthjælpsmodtageres udbyttet af Sundhedsaktivering. Samt give Sund By en indsigt i, hvordan
indsatsen kan optimeres for, at Sundhedsaktivering kan øge sin attraktivitet som tilbud, for primært indsatsklare sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, over for Jobcenter Brønderslev.
I et større samfundsmæssigt perspektiv er det tilmed forhåbningen, at nærværende evaluering
kan anvendes vidensorienteret. Med den relativ begrænsede viden der er om aktiveringsindsatser
for indsatsklare borgere og ikke mindst om aktiveringsindsatser, der inkorporerer sundhed eller
tager hånd om personlige problemstillinger, er det hensigten at udarbejde en evaluering, der er
drevet af enlightenment, som ”sigter på generel udbredelse af evalueringsresultater, der over tid
udgør en videnbase” (Krogstrup, 2007: 52). Det er således intentionen, at der ikke blot findes anvendelse, i denne evaluering, inden for Brønderslev Kommune, men at de opnåede resultater tilmed kan udbredes, således at andre Kommuner, der forsøger sig med lignende sundhedsprojekter
som aktiveringstilbud, kan drage nytter heraf.
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Bilag 9: Resultater fra sundhedsprofilundersøgelsen

Forklaring af angivne værdier:
Diagnose:
Bevægeapparatsproblemer: 0
Stress og/eller depression: 1
Køn:
Mand: 0
Kvinde: 1
Længde af forløb:
0-6 uger: 0
7-13 uger: 1
Alder:
18-35: 0
36+: 1
Forsørgelsesgrundlag:
Sygedagpenge: 0
Kontant/ledighedsydelse: 1
Tilstede:
Under 50 %: 0
Over 50 %: 1
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Bilag 10-24: Lydfiler
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