
Den digitale rehabiliteringsplan

Vejledning til sagsbehandlere, der udarbejder den 

forberedende del
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Introduktion

Med en udvidelse på Jobnet er rehabiliteringsplanen blevet 
mere digitaliseret og her kan borgerne bedre inddrages i 
arbejdet med rehabiliteringsplanen.

Denne vejledning henvender sig til sagsbehandlere, der 
bruger udvidelsen på Jobnet som en del af den nye 
rehabiliteringsplan. Vejledningen beskriver de skridt, som 
sagsbehandleren gennemgår i arbejdet med at udfylde 
planen. I beskrivelsen af de registreringer, sagsbehandleren 
skal foretage i fagsystemet, er der taget udgangspunkt i 
Fasit. 

Udover en beskrivelse af, hvordan man bruger planen, 
indeholder vejledningen faglige tips og eksempler. 

Udover nærværende vejledning findes der også en 
vejledning til borgerne om, hvordan de bruger de nye 
muligheder på Jobnet. 

Vejledning til den forberedende del

Når en borgers sag skal for rehabiliteringsteamet, skal 
rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes. 

Udfyldelsen af den forberedende del indebærer et vigtigt 
socialfagligt arbejde. Som sagsbehandler skal man både 
sikre en god og overskuelig oplysning af sagen og arbejde 
med at give borgeren forståelse for og ejerskab af sin sag. 

Med denne guide får du som sagsbehandler vejledning til, 
hvordan den digitale plan rent praktisk udfyldes, samt tips til 
arbejdet omkring planen.

Som noget nyt har borger adgang til spørgeskemaet Min 
situation og et målgrupperettet CV via Jobnet. Disse dele 
indgår i den forberedende del. Borgeren kan derfor selv 
påbegynde udfyldelsen af disse dele af rehabiliteringsplanen 
på Jobnet.

2

Den digitale rehabiliteringsplan

Vejledning til sagsbehandlere, der udarbejder den forberedende del

Schultz-vejledning til planen i Fasit

Hvis du har brug for en teknisk vejledning til rehabiliteringsplanen 

i Fasit, finder du den ved at logge på Schultz’ kundeweb: 

https://schultz.dk/sider/loginoplysninger/

https://schultz.dk/sider/loginoplysninger/
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Den fælles brugerrejse for borger og sagsbehandler i den forberedende del

Illustrationen nedenfor viser den fælles brugerrejse for udarbejdelsen af den forberedende del. Dette er en 

guide til sagsbehandlerens brugerrejse, der er afbilledet i blå. 
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Den forberedende del 

Det første punkt i brugerrejsen er at oprette Min sag 



Hvad er processen?

Som det første i forberedelsesprocessen skal du oprette en sag og give 
borgeren adgang til at tilgå CV’et og Min situation på Jobnet.

Opret en rehabiliteringssag på borgeren:

1. Opret en ny rehabiliteringssag i Fasit ved at vælge ”Andre 
sagsområder”.

2. Sæt den rigtige status for borgeren ved at klikke på dropdown-menuen 
‘Rehabiliteringssagsstatus’ og vælg ‘Forberedende del’. Dette giver 
adgang til den særlige brugergrænseflade på Jobnet. 

Opret og udfyld dokumentet Min sag:

1. Opret dokumentet Min sag i Fasit. Dokumentet udfyldes automatisk i 
følgende felter: ‘Grundoplysninger’, ‘Forsørgelseshistorik’ og ‘Seneste 
aktiviteter’.

2. Kig de automatisk udfyldte felter igennem. Overvej om der er 
elementer, der skal slettes. Særligt i aktivitetsoversigten kan det være 
nødvendigt at rydde ud, så kun de relevante og seneste aktiviteter 
fremgår. Du kan også sammenlægge perioder for længerevarende 
forløb, som fx mentorstøtte.

3. Udfyld de resterende felter. Markér hvilke felter, du skal tale med 
borgeren om på næste møde.
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1. Opret Min sag

Mål

• Rehabiliteringssagen er oprettet i Fasit, og du har et første 

overblik over sagen. 

• Borger har adgang til CV og Min situation på Jobnet.
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Den forberedende del

Det andet punkt i brugerrejsen er at introducere borgeren til rehabiliteringsplanen 



Hvad er processen?

Under dette punkt skal borgeren introduceres til rehabiliteringsplanen og de 

delelementer, som borgeren selv skal arbejde med hjemme.

1. Du skal vurdere, om borger har behov for et møde, hvor borger introduceres til 

rehabiliteringsplanen på Jobnet, eller om introduktionen kan klares på telefon eller 

mail. Uanset, hvordan du introducerer borgeren, er det vigtigt, at borgeren får en 

forståelse for: 

a) Formålet med CV og Min situation: Elementerne skal give rehabiliteringsteamet 

indsigt i borgers eget syn på sin situation og sine erfaringer,

b) De enkelte elementer i CV og Min situation, og hvad borgeren kan udfylde selv 

og 

c) At I sammen færdiggør besvarelsen på næste møde.

2. Nogle borgere har behov for at blive introduceret til Jobnet. Hjælp i de tilfælde 

borgeren med at få login til Jobnet og log på sammen med borgeren og vis, hvordan 

borgeren kommer ind på CV og Min situation. Borgeren skal bruge sit NemID for at 

logge på, men hvis borgeren har glemt eller ikke har et NemID, kan du generere en 

adgangskode via Fasit.

Tips til brug af planen: Borgers behov

Forberedelse til mødet:

 Borgernes behov er forskelligt i forhold til, hvor meget information, de har brug for, 

for at komme i gang. Nogle borgere vil gerne have en mail, der introducerer til 

planen på Jobnet, mens andre har behov for introduktionen på et møde. Særligt 

borgere, der ikke har erfaring med Jobnet, kan have nytte af en personlig 

introduktion.

 Mange borgere kan have fordel af at lave deres besvarelse sammen med en 

pårørende, mentor eller støttekontaktperson. Det handler ikke kun om praktisk og 

forståelsesmæssig hjælp, men også om at kunne gå i dialog om svarene. Vurdér 

borgerens behov for støtte til at udfylde CV og Min situation hjemmefra, og om du 

skal opfordre borgeren til at lave udfyldelsen sammen med en pårørende. 

Under introduktionen:

 Vurdér behovet for, at I gennemgår felter i CV eller Min situation sammen på et møde 

for at sikre borgers forståelse af opgaven. Og tænk over, hvilke elementer der er 

særligt vigtige for denne borger. En borger med meget arbejdserfaring har måske i 

mindre grad brug for at fokusere på fritid og hverdag i CV’et, mens borgere med 

meget lidt erfaring til gengæld kan have stor glæde af de felter. 

 Vurdér, hvad der er vigtigt for den enkelte borger at forventningsafstemme. For nogle 

borgere er det vigtigt at vide, at besvarelsen færdiggøres sammen med 

sagsbehandler, fordi det er mere trygt. For andre borgere kan det være vigtigt at 

vide, at der kommer en dialog om besvarelsen til den opfølgende samtale, og at de 

kan blive bedt om at uddybe den besvarelse, de har lavet hjemmefra. 
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2. Introduktion til rehabiliteringsplanen

Mål

• Borger har en klar idé om formålet med CV og Min situation.

• Borger er tryg ved at påbegynde besvarelsen på Jobnet selv. 
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Eksempler: Forskellige introduktioner til borgere med forskellige behov

Tag udgangspunkt i borgerens behov, når du skal introducere til den digitale rehabiliteringsplan 

Borgerens netværk kan være en hjælp i forberedelsen

Hvem er borgeren?

• Charlotte er på sygedagpenge

• Hun har været på arbejdsmarkedet i et ufaglært job hele livet, men er 
blevet kronisk syg 

Sådan vurderede sagsbehandleren borgers introduktionsbehov

Sagsbehandleren ved, at Charlotte har erfaring med Jobnet, og at hun 
bruger sin mand meget til it-relaterede opgaver. Sagsbehandleren vurderer 
derfor, at det ikke er nødvendigt med en personlig introduktion til Jobnet, 
hvor de sammen logger ind. I stedet udleverer sagsbehandler en kort 
vejledning til Charlotte og de aftaler, at hun udfylder CV og Min situation 
hjemme med sin mand. De taler om, hvor meget der skal udfyldes, og at de 
sammen vil gøre besvarelsen færdig til den næste samtale. 

Hvad sagde borgeren?

”Papirerne fra sagsbehandleren gjorde det let og overskueligt at finde rundt 
i. De er supergode. Det man er mest nervøs for, når man går ind, det er 
hvor stort et arbejde det er – men det var ikke slemt – det var til at gå til”. 

En usikker borger havde behov for grundig introduktion

Hvem er borgeren?
• Ib er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager med begrænset joberfaring
• Han har ikke tidligere brugt Jobnet og er usikker på egne it-evner

Sådan lavede sagsbehandleren en håndholdt introduktion
Ib og sagsbehandler sidder ved siden af hinanden i samtalerummet, hvor hun sætter 
sin pc til en skærm, som de sammen kigger på. Ib logger på Jobnet med NemID. De 
opretter en kode, så han ikke skal bruge NemID næste gang. Sagsbehandleren viser, 
hvor han finder CV og Min situation på hjemmesiden. Han klikker på CV’et, og hun 
fortæller, at fritidsinteresser kan beskrives i feltet ”Det kan jeg også”. Min situation 
gennemgår de fra start til slut. Hun forklarer, at man skal vælge én svarmulighed til 
hvert spørgsmål og så svare på det uddybende spørgsmål - og at det uddybende 
spørgsmål ændrer sig afhængigt af, hvilken svarmulighed han vælger. De taler om, 
hvad de overordnede spørgsmål indebærer, og hvad han fx kan beskrive. 
Sagsbehandleren fortæller, at de sammen gennemgår besvarelsen til næste møde. 

Hvad sagde sagsbehandleren?
”Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en eksamen, og at der ikke er ‘rigtige 
svar’. Det er deres svar og deres syn på det. Og så er det vigtigt at være tydelig om, 
at vi følger op på det sammen. Det giver ro.”



9

Den forberedende del 

Det tredje punkt i brugerrejsen er at forberede sig til samtalen med borgeren ved at læse borgerens 
besvarelse til CV og Min situation



Hvad er processen?

Som det tredje trin i processen skal du forberede dig til den opfølgende samtale med 

borgeren.

1. I Fasit kan du se, når borgeren har udfyldt Min situation. Du kan også se, om 

borgeren har udfyldt CV’et. Du kan ligeledes se de oplysninger, som borgeren har 

udfyldt i CV og Min situation.

2. Læs borgerens CV og Min situation.

3. Notér hvilke elementer, du gerne vil tale igennem med borgeren. Notér evt. felter og 

oplysninger, du synes mangler.

Tips til brug af planen: Relevant information

Faglig forberedelse:

 Du har adgang til borgerens besvarelse inden mødet, fordi det giver dig en mulighed 

for en god og relevant forberedelse af samtalen. Ved at læse borgerens svar og 

vurdere dybden af besvarelsen, kan du forberede, hvad der skal prioriteres i den 

opfølgende samtale. 

 Gennemlæsningen bør have fokus på spørgsmålet: Træder de vigtige aspekter af 

borgerens situation og erfaring frem på en relevant og konkret måde? Brug din 

faglighed og dit kendskab til borgeren til at notere, hvilke aspekter du synes mangler 

eller som ikke er uddybet nok.

 Formulér evt. på forhånd de opfølgende spørgsmål, du vil stille borgeren for at sikre 

en god og relevant oplysning af borgers syn på sin situation. Det kan være spørgsmål 

til mangler eller spørgsmål, der hjælper borger til at give konkrete eksempler. På den 

måde ved du, hvad du vil have ud af samtalen. 

Praktisk forberedelse:

 Brug borgerens besvarelse til at planlægge, hvor lang tid der bør afsættes til mødet 

med borgeren. Hvis borgeren selv er i stand til at svare fyldestgørende på langt de 

fleste spørgsmål, behøver mødet ikke at vare længe, mens det vil tage længere tid i 

fællesskab at udbygge en besvarelse, hvor der stadig mangler meget.

 Overvej, hvorvidt det er borger eller dig, der skal sidde ved tastaturet til mødet. Hvis 

borgeren selv kan skrive, kan det være med til at give borgeren et større ejerskab til 

planen og sikre, at borgerens stemme træder tydeligt frem. Flere borgere fremhæver 

oplevelsen af at kunne beskrive deres situation med egne ord som positiv. 
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3. Læs borgers CV og Min situation

Mål

Du er forberedt til mødet med borgeren og ved, hvilke dele fra 

CV og Min situation, du vil drøfte med borgeren.



Hjælp til at udfolde egne mål

Hvem er borgeren? 

• John har arbejdet med maskiner hele livet

• Grundet smerter kan John ikke længere varetage et ordinært job, og John ønsker 

derfor et fleksjob

Sådan forberedte sagsbehandleren sig til samtalen

John har svaret på alle spørgsmål i Min situation, men kun givet korte og 

begrænsede svar til de uddybende spørgsmål. Sagsbehandler læser besvarelsen og 

forbereder sig til samtalen ved at notere de spørgsmål, som hun ønsker at stille for 

at få en mere udførlig beskrivelse af Johns situation. Hun tager udgangspunkt i sin 

viden om John fx, at han har været i tre virksomhedspraktikker, herunder som pedel.

• Har dine virksomhedspraktikker givet dig en idé om, hvilken retning der vil være 

god at gå i mht. et (fleks)job? 

• Hvad var godt i virksomhedspraktikken som pedel? (fokus på beskrivelse af 

generelle funktioner og forhold)

• Vil det give mening at ændre svaret fra 2 (Jeg har en idé om hvilket arbejde, jeg 

gerne vil have) til 1 (Jeg ved lige hvilket arbejde, jeg gerne vil have)?

Til højre kan du se forskellen på de to besvarelser. 

Hvad sagde borgeren?

”Vi talte det igennem. Hun synes det var godt. Der var et par enkelte ting. Jeg skulle 

fx have skrevet, at jeg gerne ville være pedel. Men det kunne også tilføjes.”
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Eksempel: Socialfaglig forberedelse af samtalen om Min situation

Tag udgangspunkt i dit kendskab til sagen og din socialfaglige vurdering af, hvad der skal fremgå tydeligt om borgers 

situation

Eksempel på forskel mellem de to besvarelser før og efter 

samtalen
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Den forberedende del

Det fjerde punkt i brugerrejsen er at færdiggøre CV’et og Min situation sammen med borgeren



Hvad er processen?

I denne del af processen skal du og borgeren sammen færdiggøre CV og Min 

situation.

1. Log på Jobnet sammen med borgeren.

2. Klik jer igennem CV og Min situation og tal om borgerens svar.

3. Hjælp borgeren med at uddybe og udfolde besvarelsen i de felter, hvor I 

bliver enige om, at der er mangler.

4. Gør borgeren opmærksom på, at borgeren i det sidste punkt i Min situation 

‘Bemærkninger’ har mulighed for at skrive det, hvis han eller hun synes, at 

der mangler noget.

5. Når I er enige om, at I er færdige med at udfylde CV og Min situation, 

fortæl så borgeren, at han eller hun ikke efterfølgende vil kunne ændre i 

det, der sendes til rehabiliteringsteamet.

6. Fortæl borgeren om det kommende møde i rehabiliteringsteamet.

Tips til brug af planen: Konkretisering af information

 Den vigtigste faglige opgave på dette punkt er konkretisering. 

Konkretisering handler om at gå fra overordnede og overskriftsagtige 

informationer til konkret information. Hvis en borger fx skriver, at han eller 

hun har svært ved at fokusere på at finde et arbejde pga. ”problemer i 

familien”, så handler det om at konkretisere, hvad de problemer handler 

om, og på hvilken måde de konkret er en barriere for borgeren.

 I forhold til CV’et kan konkretiseringen tit bestå af at få beskrevet, hvilke 

funktioner borgeren har varetaget i praktikker eller job. Feltet om evner 

kræver også ofte en socialfaglig dialog. På næste side kan du få ideer til en 

god dialog om evner med borgeren. 

 Den vigtigste opgave ved Min situation er at sikre en besvarelse, der er 

dybdegående nok til at give et sigende billede af borgerens situation. 

Vurder, hvad der er relevant at uddybe og stil opfølgende og 

konkretiserende spørgsmål til borgeren. Hjælp borgeren til at blive konkret i 

besvarelsen og udfolde, på hvilken måde borgeren fx bruger sit netværk, 

eller hvordan helbredsbegrænsninger konkret kommer til udtryk i 

hverdagen eller er en barriere i forhold til arbejde.
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4. Fælles færdiggørelse af CV og Min situation

Mål

• En færdig besvarelse af CV og Min situation.

• Borger oplever, at besvarelsen gengiver hans eller 

hendes mål, situation og evner klart og tydeligt, og 

føler sig klar til, at du sender planen til 

rehabiliteringsteamet. 

Et godt redskab til konkretisering er at bruge eksempler!

Du kan derfor fx spørge, om borgeren kan give et eksempel på, 

hvordan han eller hun har brugt sit netværk i løbet af de sidste 

par måneder. Eller bede borgeren give eksempler på situationer, 

hvor han eller hun oplever helbredsbegrænsninger i sin hverdag 

og i arbejdsmæssige sammenhænge. 



Hvordan skaber jeg en god dialog om evner med borgeren?

De fleste, der har fået spørgsmålet ”Hvad er du god til?”, ved, at det kan være svært at svare på. Rehabiliteringsplanens CV er derfor designet på en måde, der skal gøre 

det lettere for borgerne at give indblik i deres erfaringer og evner. Det kræver alt sammen en dialog mellem sagsbehandler og borger, som Mit CV er lavet til at 

understøtte.

Evne-dialog i tre skridt 

Tricket i en god samtale om evner er at være konkret. Er der tale om et job, praktik eller frivilligt arbejde, starter man selvfølgelig med de grundlæggende oplysninger. 

Men derefter er det vigtigt at komme et skridt videre, så borgeren får givet et sigende indblik i, hvad de er gode til og kan lide.

1. Funktion. Det første skridt til at konkretisere evner er at få beskrevet, hvad man konkret har prøvet af arbejdsopgaver eller haft af funktioner i den arbejdsmæssige 

rolle, man har angivet. Hvis borgerens rolle var butiksassistent kan en opgave fx være at stille varer på plads eller lave prismærkater. Opgaver og funktioner kan også 

være at lave regnskab, servicere kunder eller rydde af.

2. Arbejdsglæde. Når man har styr på, hvad man konkret har lavet i en rolle, er det vigtigt at konkretisere, om de erfaringer, man har, er gode erfaringer. Vores styrker 

er de ting, vi er gode til, og som giver os energi og lyst til at tage fat. Derfor er skridt to i dialogen, at borgeren angiver, hvor glad han eller hun var for det forløb, de 

beskriver. 

3. Evne. Når man har talt om, hvilke konkrete opgaver, man har haft, og hvilke man var glad for, kan man tage det sidste skridt i dialogen. Det handler om at spørge: 

Hvad kræver det af evner at udføre den opgave, du beskriver? Hvis jeg var butiksassistent og satte varer på plads, så kommer jeg måske frem til, at jeg er god til at 

holde orden. Eller at jeg er god til at tage imod instruktioner. Hvis jeg har lavet prismærkater, kommer jeg måske frem til, at jeg god til tal og god til at holde overblik. 

Hvis man taler om fritid og hverdag, kan man anvende samme tre skridt. Først handler det om at beskrive, hvad man konkret laver, dvs. de handlinger som ens aktiviteter 

indebærer. Hvis jeg siger, at jeg har knallertkørsel som fritidsinteresse, så er min beskrivelse måske, at jeg fikser min knallert, skiller dele ad, renser dem og sætter dem 

sammen. At jeg bruger min fritid med min familie betyder måske, at jeg besøger min bedstemor og passer min nevø. Disse konkrete beskrivelser kan alle give anledning 

til at anføre evner: Jeg er god til at være sammen med børn og ældre eller måske er jeg god til mekanik. 
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Socialfagligt

Tips til dialog om evner

Hvordan skaber jeg en god dialog om evner med borgeren?
De fleste, der har fået spørgsmålet ”Hvad er du god til?”, ved, at det kan være svært at svare på. Rehabiliteringsplanens CV er derfor designet på en måde, 
der skal gøre det lettere for borgerne at give indblik i deres erfaringer og evner. Det kræver alt sammen en dialog mellem sagsbehandler og borger, som 
Mit CV er lavet til at understøtte.

Evne-dialog i tre skridt 
Tricket i en god samtale om evner er at være konkret. Er der tale om et job, praktik eller frivilligt arbejde, starter man selvfølgelig med de grundlæggende 
oplysninger. Men derefter er det vigtigt at komme et skridt videre, så borgeren får givet et sigende indblik i, hvad de er gode til og kan lide.

1. Funktion. Det første skridt til at konkretisere evner er at få beskrevet, hvad man konkret har prøvet af arbejdsopgaver eller haft af funktioner i den 
arbejdsmæssige rolle, man har angivet. Hvis borgerens rolle var butiksassistent, kan en opgave fx være at stille varer på plads eller lave prismærkater. 
Opgaver og funktioner kan også være at lave regnskab, servicere kunder eller rydde af.

2. Arbejdsglæde. Når man har styr på, hvad man konkret har lavet i en rolle, er det vigtigt at konkretisere, om de erfaringer, man har, er gode
erfaringer. Vores styrker er de ting, vi er gode til, og som giver os energi og lyst til at tage fat. Derfor er skridt to i dialogen, at borgeren angiver, hvor 
glad han eller hun var for det forløb, de beskriver. 

3. Evne. Når man har talt om, hvilke konkrete opgaver, man har haft, og hvilke man var glad for, kan man tage det sidste skridt i dialogen. Det handler 
om at spørge: Hvad kræver det af evner at udføre den opgave, du beskriver? Hvis jeg var butiksassistent og satte varer på plads, så kommer jeg måske 
frem til, at jeg er god til at holde orden. Eller at jeg er god til at tage imod instruktioner. Hvis jeg har lavet prismærkater, kommer jeg måske frem til, at 
jeg er god til tal og god til at holde overblik. 

Hvis man taler om fritid og hverdag, kan man anvende samme tre skridt. Først handler det om at beskrive, hvad man konkret laver, dvs. de handlinger 
som ens aktiviteter indebærer. Hvis jeg siger, at jeg har knallertkørsel som fritidsinteresse, så er min beskrivelse måske, at jeg fikser min knallert, skiller 
dele ad, renser dem og sætter dem sammen. At jeg bruger min fritid med min familie betyder måske, at jeg besøger min bedstemor og passer min nevø. 
Disse konkrete beskrivelser kan alle give anledning til at anføre evner: Jeg er god til at være sammen med børn og ældre, eller måske er jeg god til 
mekanik. 



Et CV med fokus på hverdags- og fritidsliv

Hvem er borgeren

• Thomas på 25 år modtager uddannelseshjælp

• Han bor på et socialpsykiatrisk bosted og går fast på et træningssted for 

sårbare unge mellem 16 og 30 år med psykiske eller sociale vanskeligheder

• Han har ingen erfaring fra ordinær beskæftigelse og er ordblind

Sådan brugte borger sin kontaktperson til udfyldelse af CV’et

Thomas udfylder CV’et sammen med sin kontaktperson på det træningssted, 

hvor han går fast. Thomas sidder selv ved computeren, men kontaktpersonen 

står ved siden af og hjælper særligt med stavningen. Da han ikke har meget 

erhvervserfaring fokuserer de på feltet om hverdag og fritid (”Det kan jeg 

også”). Der lægger de blandt andet vægt på, at Thomas går fast i en skakklub, 

og at han har en bestyrelsespost i en national ungdomsorganisation. 

Hvad sagde borgeren?

”Det er godt at kunne beskrive fritidsaktiviteter, så det ikke kun handler om 

arbejde”.
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Eksempler: Fælles færdiggørelse af CV og Min situation

Til samtalen udfoldes besvarelsen af CV og Min situation med udgangspunkt i borgeren 

Eksempel på udfoldelse af borgers hverdagsrutiner

En borger har hjemme lavet en besvarelse til Min situation som vist nedenfor.

Sagsbehandleren hjælper borgeren til at sætte flere ord på ved at spørge: 

• Jeg ved, at det kan være svingende pga. dit helbred, men prøv at beskrive en af de gode dage, 

en af dem, hvor du har lidt overskud, når du vågner? 

• Hvad sker der fra morgenstunden? 

• Kommer du selv op? Sørger du selv for mad? 

• Hvad sker der efter morgenmad? Hvad med op ad dagen?

Gennem dialogen bliver det tydeligt, at borgeren på en god dag: Selv kommer op og laver 

morgenmad, går tur med hunden, rydder op i hjemmet, får søsteren på besøg til 

eftermiddagskaffe, handler og laver aftensmad.

Sagsbehandleren spørger løbende ind til aktiviteterne for at hjælpe med at give et 

arbejdsmarkedsperspektiv på besvarelsen:

Borger: ”Ja, jeg rydder op i løbet af dagen, jeg kan godt lide, at der ser ordentligt ud hjemme”. 

Sagsbehandler: ”Okay, så du ville kunne se, hvis der trænger til oprydning på en arbejdsplads og 

så gå i gang?”. Borger: ”Ja, det ville jeg”. Sagsbehandler: ”Mange virksomheder er glade for 

ordenssans”.

Bagefter bedes borgeren give en beskrivelse af en dårlig dag, og begge eksempler beskrives i 

besvarelsen for at give et helstøbt billede.
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Den forberedende del 

Det sidste trin i brugerrejsen er at færdiggøre den forberedende del, herunder Min sag og Bemærkninger



Hvad er processen?

Som det sidste led i forberedelsesprocessen færdiggør du Min sag og sender den 

samlede plan til rehabiliteringsteamet.

1. Se Min sag igennem og færdiggør dokumentet.

2. Udfyld Bemærkninger. 

3. Når de fire dele: Min sag, CV, Min situation og Bemærkninger er færdige, er du klar 

til at sende den forberedende del af rehabiliteringsplanen til rehabiliteringsteamet.

4. Skift status for borgeren i Fasit, når planen sendes til rehabiliteringsteamet. Efter 

dette kan borgeren ikke ændre i Min situation på Jobnet. Det gør du ved at klikke 

på dropdown-menuen ‘Rehabiliteringssagsstatus’ og vælge ‘Forberedende del 

videre fra jobcentret’ på sagssiden i Fasit.

5. Når der er aftalt en dato for mødet i rehabiliteringsteamet, skal borgerens status 

ændres igen. Det gør du ved at klikke på dropdown-menuen 

‘Rehabiliteringssagsstatus’ og vælge ‘Forberedende del afsluttet’ på sagssiden i 

Fasit.

Tip til brug af planen: Fælles forståelse af god faglighed

 En fælles samtale om, hvad I ser som en god rehabiliteringsplan i jeres team, kan i 

høj grad fremme jeres fælles faglighed. Overvej i jeres team, hvad jeres praksis 

skal være. Hvad ønsker rehabiliteringsteamet? Hvad er det vigtigste i den 

forberedende del? Hvordan praktiserer I konkretisering af borgerens besvarelser?

 Feltet med sagsbehandlers bemærkninger kan bruges alt efter jeres behov i 

kommunen. Tal om, hvordan I gerne vil bruge det. Det kan være her, I skriver et 

resumé eller en overordnet socialfaglig sammenfatning af de informationer, der 

ligger i sagen. 
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5. Udfyld Min sag og Bemærkninger

Mål

• En færdig udfyldelse af Min sag giver et overblik over 

borgerens historik og dokumentationen i sagen.

• Den samlede plan sendes til rehabiliteringsteamet. 


