
 

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X  

Her beskrives case-person X og dennes forhold til målgruppen. 

Borgeren er en ældre person, der hele voksenlivet været ind og ud af beskæftigelse. Borgeren er blevet udredt sent, og 

har svære familieforhold, hvilket har medført en stressbelastning. Borgeren er nemt stressbar. Stressbelastningen har 

bevirket, at borgeren ikke har kunnet arbejde i en længere årrække. Borgeren får støtte i hjemmet i forhold til at holde 

struktur og lave ugeskemaer. Borgeren er en del af en kernefamilie – har voksne udeboende børn og er gift. Borgeren 

skal afklares i forhold til arbejdsevne 

Hvad er case-person for en type borger? 

Borgeren er udadvendt, social, lattermild samt behagelig og dygtig til at indgå i relationer. Borgeren er 

løsningsorienteret i forbindelse med praktiske forhold, dog har borgeren betydelige udfordringer i forhold til stress, 

omskiftelighed, tidsfornemmelse, ændringer af rutiner etc. 

 

Hvordan passer person X med den opstillede målgruppe for projektet?  

 

Borgeren har været på kanten af arbejdsmarkedet igennem mange år. Borgeren har ingen uddannelse og har haft 

meget skiftende arbejde, da borgeren har få timers arbejdsevne. Borgeren er sårbar og tåler ikke ret meget stress, 

lyde, forandringer og ‘meningsløse’ opgaver. Samtidigt har borgeren haft voldsom stressbelastning og er sent blevet 

diagnosticeret. 

Hvorfor og hvordan er person X visiteret til deltagelse i projektet? 

Borgeren har fået kontakt til RIM igennem sagsbehandler med et ønske om at arbejdsevne-afklare. 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 

Her beskrives, så konkret som muligt, de aktiviteter case-personen har deltaget i.  

• Opkvalificering i form af sidemandsoplæring 

• Lave kaffe 

• Forefaldende arbejde   

• IT-opgaver – hjælpe med kollegaer med forskellige IT-systemer  

• Afstemning af regnskab  

Hvilke forløb har case-personen været igennem? 

RIM-forløb i cafe-regi – dog rykkes borgeren over til mere administrative opgaver.  

I hvor lang en tidsperiode? 



Personen er tilknyttet ca. et år, 2 gange om ugen. 

Hvilke konkrete aktiviteter/materialer/virksomhedspraktikker er blevet tilbud case-personen?  

Opkvalificering – barista – men dette var ikke borgerens egentlige interesse, og det viste sig, at borgeren havde stor IT-

interesse og IT-erfaring. Borgeren fik ansvar for at oplære medarbejder i excell . Borgeren deltog i enkelte kurser. 

Hvad var begrundelserne for, at det netop var disse aktiviteter case-personen skulle igennem? 

Nogle af aktiviteterne var fælles for alle, og det var del af at skulle lære at stå i cafe. IT var fordi borgeren havde en 

særlig interesse i dette. Vi arbejder i projekter med at omsætte borgerens interesser i projektet, såvel som de skal 

gennemgå obligatoriske forløb. 

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER 

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? 

Borgeren kom i arbejde. Denne fik omsat sine ’udfordringer’ til styrker og beskæftiger sig i dag med dette felt. 

Borgeren har været ansat i godt et år. 

Gennemgik case-personen en personlig udvikling grundet projektdeltagelse? 

Borgeren synes på afstand at have oplevet god udvikling. Især da denne får reflekteret over sin situation igennem eks. 

mentorsamtaler i projektet. Borgeren indser at udfordringerne i nogle kontekster, kan være en betydelig styrke og 

dette synes at give borgeren god personlig vækst. Borgeren prøver sågar at trække andre fra RIM-projektet med over 

på dennes nye arbejdsplads.   

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 

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? 

Personen er fortsat i beskæftigelse.  

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

Borgeren er fortsat i det job, som denne startede i mens denne var i RIM. 

  



Andet 

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

ovenstående? 

Borgeren er blevet selvforsørgende og har derfor andre valgmuligheder i sit private liv. 

 

 


