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Viden om begrænsede sagsstammer  

  

 

Sagsstammens størrelse påvirker borgens jobchancer 

Borgerens primære kontaktperson spiller en helt central rolle i forhold til at hjælpe 

borgeren i job.  

 

Erfaringerne fra flere projekter er, at 

 Borgerens chancer for progression øges, når borgeren har en tillidsbaseret rela-

tion til en primær kontaktperson, der er tilgængelig og reagerer på de informati-

oner borgeren giver
1
 

 Medarbejdere der tror på, at deres borgere kan komme i job også har større suc-

ces med at hjælpe dem i job
2
  

 Sagsbehandlerskift påvirker borgernes jobchancer negativt
3
 

 

En grundlæggende forudsætning for at kunne sikre den nødvendige håndholdte 

indsats og opbygge en tillidsrelation til borgeren er, at medarbejderne har den for-

nødne tid. Det er derfor vigtigt, at størrelsen på medarbejdernes sagsstammer mat-

cher borgernes reelle behov og giver plads til den håndholdte indsats. 

 

Flere studier viser endvidere, at der er en direkte sammenhæng mellem medarbej-

dernes sagsstamme og effekten af den beskæftigelsesindsats borgeren deltager i
4
. 

Konkret peger resultater af det kontrollede forsøg JobFirst – der afprøver en virk-

somhedsrettet indsats over for udsatte borgere, at når den samlede sagsstamme i 

jobcenteret vokser, så bliver det svære at skabe effekter af forsøgsindsatsen.  

 

Forhold der bør overvejes, når sagstammen fastsættes 

Hvad der er en passende sagstamme vil altid afhænge af en række forskellige for-

hold i det enkelte projekt eller i den enkelte kommune.  

 

Det være sig fx sagernes kompleksitet, målgruppens behov, medarbejdernes kom-

petencer, hvor mange roller medarbejderne har i relation til sagen, behovet for 

tværsektorielt samarbejde, mulighed for ledelsesmæssig og kollegial sparring og 

digital understøttelse af indsatsen osv.  

 

Hovedsagen er således at medarbejderens opgavemængde og sagsstamme matcher 

og giver mulighed for en tæt kontakt til borgeren.  
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Når medarbejdernes sagstamme fastlægges, bør det derfor nøje overvejes: 

 Hvor mange roller medarbejderen skal varetage i relation til borgeren – er med-

arbejderen fx både mentor og virksomhedskonsulent (jobformidler)? Eller er 

medarbejderen både mentor, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehand-

ler?  

 Hvilke konkrete arbejdsopgaver varetagelsen af disse roller indebærer? 

 Hvordan arbejdsopgaverne bedst muligt organiseres? 

 Hvor stort et geografisk område medarbejderen skal dække? 

 

Eksempler på sagsstammer i andre projekter 

Der findes flere eksempler på forsøg/projekter, der har arbejdet med at begrænse 

medarbejdernes sagsstamme og som samtidig har opnået positiv effekt af indsat-

sen. Det drejer sig blandt andet om Jobfirst og IPS-projektet: 

 JobFirst-forsøget viser en positiv beskæftigelseseffekt. Her har den gennem-

snitlige sagsstamme for fagpersonerne, der har haft rollen som både mentor og 

virksomhedskonsulent (jobformidler) været 33 borgere. For knap halvdelen af 

fagpersonerne (48 pct.) har der været en nedskrivning i sags-stammen som føl-

ge af JobFirst.  

 IPS-projektet, der er en beskæftigelsesindsats målrettet folk med svære sindsli-

delser, som har et ønske om at få et arbejde eller komme i uddannelse, viser li-

geledes signifikant positive effekter. IPS-konsulentens sagsstamme er maksi-

malt 25 borgere. 

 

Derudover er der flere igangværende projekter, der ligeledes har fokus på at be-

grænse medarbejdernes sagsstamme med det mål, at yde en mere intensiv og nær-

værende støtte for borgerne. Se nedenfor. 

 

Eksempler på sagsstammer i andre projekter 

 

 I projektet Håndholdt indsats i ressourceforløb afprøves en model hvor den koordine-

rende sagsbehandler har en maksimal sagsstamme på 35 borgere med henblik på at yde 

en mere håndholdt indsats for den enkelte borger i ressourceforløb. 

 

 En mentor i projektet Bedre Ressourceforløb, hvor der udbredes en model for borger-

inddragelse og virksomhedsindsats i ressourceforløb, har i gennemsnit 28 borgere. 

Virksomhedskonsulenter har 35 og sagsbehandlere 50
5
 sager. 

 

 Det norske projekt ’Supported Employment’ fokuserer på en jobrettet indsats og det 

rette match. I dette projekt er der en sagsstamme på mellem 12 og 20 borgere pr. 

jobspecialist. I gennemsnit 17-18 borgere. 
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 De seneste tre måneder fra spørgsmålet blev stillet. N=300. 
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