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Casebeskrivelser – skabelon 

Introduktion  

Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Selvom 

dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter, der er udviklet under Rummelig imidt, 

ligeledes føre andre positive effekter med sig end blot beskæftigelse.  

 

Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange og beskrive diversiteten 

i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for 

fire forskellige borgere, der har været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så 

forskellige case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som har opnået 

beskæftigelse efter projektdeltagelse.  

 

Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for de officielle måltal og 

skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser kan have forskellige effekter på forskellige 

borgere af forskellige årsager. Case-beskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor 

projektdeltagelsen havde positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde 

udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.  

 

Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer holdes anonymt, hvorfor 

disse ikke bør angives ved navn. 

 

/Rummelig imidt 
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BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X  

 

Borgeren er visiteret til Bylivsjob, da denne har haft svært ved at komme godt ind på arbejdsmarkedet. 

Borgeren har af flere omgange opstartet uddannelse, men er blevet nødsaget til at holde. En sen 

diagnosticering førte borgeren til beskæftigelsesforvaltningen. Personen er for velfungerende til at kunne 

så særlig hjælp, men skal dog alligevel have en afklaring i forhold til arbejdsevne. Det sociale kunne være 

drænende men også det, der gav energi. Borgeren havde et højt arbejdstempo og var blændende dygtigt 

til at lære rutiner.  

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 

 

 

Her beskrives case-person X og dennes forhold til målgruppen. 
Hvad er case-person for en type borger?  
Hvordan passer person X med den opstillede målgruppe for projektet?  
Hvorfor og hvordan er person X visiteret til deltagelse i projektet? 

 

Her beskrives, så konkret som muligt, de aktiviteter case-personen har deltaget i.  
Hvilke forløb har case-personen været igennem? 
I hvor lang en tidsperiode? 

Hvilke konkrete aktiviteter/materialer/virksomhedspraktikker er blevet tilbud case-personen?  
Hvad var begrundelserne for, at det netop var disse aktiviteter case-personen skulle igennem? 
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Borgeren har været tilknyttet fra efteråret 2020 til afslutning februar 2022. Der har under hele forløbet 
været god progression, hvorfor det gav mening at fortsætte samarbejde med denne.  

Borgeren har haft et højt aktivitetsniveau og har deltaget i alle udbudte kurser og forløb. Endvidere har 
denne oplært andre i at bruge eks. Baristamaskinen, hygiejnerutiner. Der har hele tiden været en stor 
nysgerrighed på jobbet og netop grundet borgeren evne til konkret tænkning og har bidraget til 
ændringer af nogle ulogiske arbejdsmetoder.  

Borgeren kunne arbejde få timer i starten, da samværet med andre, drænede meget. Der var nye rutiner 
at lære, nye måder at skulle være sammen med andre på. Da rutinen var på plads, blev der langsomt 
langt flere opgaver og timer på.  

Borgeren når et loft efter ca. et år, og vi arbejder herefter ud fra det. Med fokus på borgerens betydelige 
resurser qua logisk tænkning, strukturer og rutiner bliver der indgået en aftale med en lokal privat 
virksomhed om borgeren skal på begynde sin praktik-i-praktikken der og prøve sine kundskaber af. 

Herefter overtager jobcentret kontakten med virksomheden, imens Bylivsjob fortsætter 
mentorsamtalerne. Her er der fokus på, hvordan kan man løse en situation bedst muligt, at lære at sige 
fra, afkodning af sociale regler etc. Der er også tid til en snak om livet på hjemmefronten. 

Virksomheden vælger, at borgeren skal i en følordning og bruger faktisk betydelige resurser på, at det 
skal lykkes.     

Efter en timeøgning oplever borgeren presset bliver for stort og sygemeldes en periode.  

Borgeren er nu i gang igen i virksomheden og er reduceret markant i tid, imens denne nu modtager 
samtaler hos en professionel.  

Borgeren afventer om denne må få sig sag for en rehabiliteringsteam i forhold til afklaring af fleks-
ordning.  

 

 

BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET 

 

 
Her beskrives, så konkret som muligt, de resultater case-personen fik ud af at være en del af projektet. Dette 
kan være alle steder, hvor deltage i projektet har været med til at skabe progression i case-personens 
situation. Her tages der udgangspunkt i de resultater, der kan ses lige efter endt projektdeltagelse.  

Kom case-personen tættere på arbejdsmarkedet? 

Gennemgik case-personen en personlig udvikling grundet projektdeltagelse? 
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Borgeren opnåede i Bylivshuskontekst en markant øgning i sin arbejdsevne. For mange for ASF er det 
vigtigt at rutiner, regler, forudsigelig og det kunne borgeren få der.  

Desuden har denne været meget læringsvillig og parat og tilegnet sig nye kompetencer både fagligt og 
socialt.  

Borgeren er markant tættere på beskæftigelse.  

 

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER 

 

 

Der 

var 

tid 

til 

at 

samarbejde meget tæt med borgeren.  

Borgeren sendtes igennem Bylivsjob til psykoedukation og det betød så meget for progessionen. 

Borgeren opnåede en logiske forståelse af sig selv og sine handlemønstre. Endvidere uddannede 

borgeren de andre deltagere i ASF ved at holde et oplæg en eftermiddag og svare på spørgsmål.  

Borgerens mest markante styrker var at finde i evnen til at tilpasse sin arbejdsgange hurtigt samt 

betydelig logisk- og strukturtænkning. Borgeren var meget læringsvillig. Det der var borgerens mest 

markante udfordringer var bagsiden af dennes styrker: uforudsigehed, ændring i vaner/rutiner samt kaos 

var ubehageligt.   

Borgeren blev meget dygtig til at mestre hurtige skift og ændringer, dog skulle der gives tid til at 

ændringerne blev nye vaner.  

Det, der virkede bedst, var tydelig kommunikation. En besked skulle gives uden en masse omsvøb eller 

ting mellem linjerne. Vi lærte alle at sætte pris på den ærlige kommunikation, der var mellem borgeren, 

de andre borgere og de ansatte.  

Borgeren manglede viden om sig selv samt adgang til behandling. Psykoedukationen og at være i et 

fællesskab med andre, der ville borgeren, gav personlig vækst. Der var hele tiden et ønske om samtaler 

med professionel, men borgeren havde ikke råd. Borgeren bevilligedes dette, da borgeren startede i sin 

praktik.  

Her beskrives, så konkret som muligt, de faktorer, som efter jeres opfattelse var medvirkende til resultaterne 
for lige netop denne case-person. 
Var der dele af projektet, som virkede særligt godt for case-person X, eller var der udfordringer, der i 
projektet ikke blev taget hånd om, som muligvis er grunden til at vedkommende fik andet udbytte af 
projektet end forventet? 

Hvad virkede særlig godt for case-personen? 

Hvilke årsager var medvirkende til at case-personen fik mindre positive effekter ud af projektdeltagelse? 
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BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 

 

 

Borgeren oplevede følgende resultater: 

• Markant øget arbejdsevne 

• Redskaber til at håndtere svære situationer  

• Gennemførelse af kurser og teamdage 

• At kunne oplære andre nye deltagere 

• At have et stort og betydeligt overblik over driften og maskinerne og hvordan 

disse betjenedes  

• Gode chancer for at komme i job – behagelig og pligtopfyldende arbejdskraft  

 

 

ANDET 

 

Her beskrives, hvis muligt, de resultater, der er opnået efter endt projektdeltagelse.  Her med henblik på 
resultater, der muligvis er opnået et stykke tid efter endt projektperiode. 

Har I kendskab til case-personens situationen et stykke tid efter projektdeltagelse? 

Har case-personen selv fundet job eller andet uden for projektdeltagelse?  

 

Er der resultater eller specifikke forhold, der var afgørende for case-personens situation, der ikke er beskrevet 
i det ovenstående? 

 


