
  

  

 
Case: Rehabiliteringsmøde på jobcenter 
 

Rehabiliteringsteamet består af en repræsentant fra beskæftigelsesområdet (mødeleder), en re-
præsentant fra socialområdet, en repræsentant fra sundhedsområdet og en sundhedskoordina-
tor. Teamet holder først et formøde, og derpå finder selve rehabiliteringsmødet med borger sted1. 
 

Formøde uden borger 
Mødeleder: Den her sag er der brug for, at vi taler grundigt om, inden borgeren kommer ind. 
Sasja er kendt som en, der råber, konfronterer og smækker med dørene, så vi skal køre mødet 
stramt. Hun er før mødt op på jobcentret beruset. 

Sundhedskoordinator: Sasja er borderline, så det skal primært være én person, der taler. Vi skal 
tale i korte sætninger og gøre det legalt at gå eller holde pause, hvis mødet bliver for svært.  

Mødeleder: Sasja har været indlagt i perioder. Hun har aldrig rigtigt været på arbejdsmarkedet. 
Hun har læst til sygeplejerske, men hun blev ikke færdig. Hun har en 2-årig uddannelse som 
skuespiller. Hun har været i ressourceforløb i 3 år. Der er ikke dokumentation til FØP.  

Teamet drøfter sagen videre. 

Mødeleder: Nu handler det om, at hun bliver stabil. Og så skal vi have gang i noget, for eksem-
pel distriktspsykiatrien, hvor hun for relativt nylig er startet op. Vi skal også have koblet praktik 
på, når hun er klar til det.  

Teamet bliver enige om, at Sasja skal i et langt ressourceforløb, op til 5 år. De bliver enige om, at 
det vil være godt, hvis de til mødet hurtigt fremlægger for Sasja, hvad de er kommet frem til.  

Sundhedsrepræsentant: Hun har sikkert ressourcer i perioder. Hun har været med i Robinson – 
det kræver også noget, en god fysik for eksempel.  

Teamet taler lidt videre om det at være med i Robinson.  
 
Mødet med borger 
Borger kommer ind sammen med sin sagsbehandler og sin bisidder. Hun er vred og grådlabil og 
fortæller, at hun ikke har sovet mere end 2 timer i flere nætter.  

Mødeleder fortæller Sasja om deres indstilling til 5-årigt ressourceforløb. 

Sasja: Der sker jo ikke noget i min sag! Det, der er sket, det er noget, jeg selv har sat i gang. Jeg 
vil ikke være i ressourceforløb i 5 år! Jeg vil bare have et liv, have hjælp! 

Sasja er meget oprevet. Sundhedskoordinator beder om en timeout, hvor borger, borgers sagsbe-
handler og bisidder går ud. Teamet taler om, at Sasja har svært ved at lytte. De beslutter, at de 
skal gøre det kort nu. Herefter genoptages mødet.  

Sasja: Jeg vil leve, ikke bare overleve! Jeg føler ikke, at der bliver samarbejdet. Jeg føler, at jeg 
selv har været koordinator. Jeg har kun været til få samtaler. I vurderer mig bare ud fra jeres 
papirer. Hvorfor stiller I mig ikke nogen spørgsmål?  

Teamet har svært ved at få Sasja til at lytte til det, de siger. Sundhedskoordinatoren kigger på uret 
og indikerer, at mødet skal slutte, selvom Sasja har mere at sige.  
 
Efter mødet  
Mødeleder: Det er lige meget, hvad vi siger, så hører hun det ikke. Hun er i affekt. 

Teamet konkluderer, at Sasja ikke kan lytte eller tage det ind, de siger. Teamet roser mødeleder 
for hendes måde at håndtere borger på. 

 
1 Casen er en bearbejdet version af observationsnoter fra en observation af et rehabiliteringsmøde på et jobcenter 
foretaget som led i forskningscentrets Projekt ”Troen på borgernes jobchance”. 
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Inspiration til at arbejde med casen med fokus på forventninger 
 

Casen kan i første omgang bruges til at studere fagpersonernes forforståelser og kommunika-
tion om borgeren, før hun træder ind i rummet. Med inspiration fra den narrative tilgang kan 
sprogbruget og fortællingen om borgeren gøres til genstand for nærmere undersøgelse.  

Casen kan dernæst bruges til at undersøge fagpersonernes kommunikation med borgeren 
under mødet, herunder hvilken betydning deres forventninger til borgeren ser ud til at have 
for, hvordan mødet udspiller sig.  

Følgende spørgsmål er til inspiration – tilføj eventuelt selv flere nysgerrige spørgsmål. 

 

Arbejdsspørgsmål til casen:  

• Hvilke konklusioner om Sasja præsenterer fagpersonerne hinanden for før mødet? 

• Hvilke forventninger har fagpersonerne til Sasja?  

• Hvad er plottet i fagpersonernes samlede fortælling om Sasja før mødet?  

• Hvilke handlemuligheder ser fortællingen ud til at åbne/lukke for? 

• Hvilken betydning ser fagpersonernes forventninger ud til at få for mødet med Sasja?  

• Er der ord eller handlinger i casen, som særligt er med til at kommunikere forventninger 
før, under og efter mødet?  

• Hvilke spørgsmål ville du have stillet til fagpersonerne for at udfordre deres konklusio-
ner, hvis du havde været med til mødet? 

 

For inspiration til at arbejde med narrativer om borgere i beskæftigelsesindsatsen:  
Væksthusets Forskningscenter (2021): ”Jeg er glad for, at I andre [ikke] ser det samme som mig” 
 
For yderligere inspiration til praksisnære narrative greb, f.eks. dekonstruktion af fortællinger samt 
nysgerrige og uærbødige spørgsmål: Væksthusets Forskningscenter (2022): ”Narrativt kit” 
 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/jeg-er-glad-for-at-i-andre-ikke-ser-det-samme-som-mig/
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/narrativt-kit/

