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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 casebeskrivelse-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 casepersoner som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som har opnået
beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Casebeskrivelserne 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. Casebeskrivelserne 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 casepersoner holdes anonymt, hvorfor
disse ikke bør angives ved navn.

/Rummelig imidt
BESKRIVELSE AF CASEPERSON X

Borgeren er 55 år og uddannet serviceassistent og har i en årrække arbejdet som sådan. Hun har
haft flere sygdomsperioder grundet stress, faglige skader og depressioner. Hun har været tilknyttet
et center for selvmordstruede. Hun er single – har aldrig fået børn. Hun har et stort netværk – en
stor familie, som hun altid har bidraget til ved at hjælpe med mange opgaver. Jobcentret visiterede
hende til Jobekspressen, da man vurderede, hun passede til målgruppen.

2

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren har deltaget i et vejledningsforløb af 6 ugers varighed – gennemført som splitforløb.
Forløbets indhold er sammensat af arbejdsmarkedsrettede, sundhedsfaglige samt moduler med
personligt udviklende elementer. Desuden har hun i forbindelse med projektet gennemført
individuelle vejledningssamtaler og coachingforløb, da hun havde brug for sparring i jobsøgningen.
Hun havde ligeledes stort behov for at arbejde med egen personlig udvikling og på den måde
overvinde nogle hurdler i forhold til fremtidigt job. Hun har deltaget i netværksmøder med de
øvrige kursusdeltagere. I forløbet har hun også haft tilkaldevikariater på en institution.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

I hele perioden har hun været meget aktiv i jobsøgning. Hun har været til flere jobsamtaler uden
held. Dette resulterede i, at hun overvejede et brancheskifte. I samarbejde med Jobcentret traf hun
aftaler om to praktiker i henholdsvis hjemmeplejen og på et plejecenter. Hun blev på den baggrund
afklaret og besluttede sig for at søge ind på uddannelsen som social- og sundhedshjælper og blev
samtidig bevilget et introkursus til sundhedsområdet.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Borgeren gennemgik en personlig udvikling i de måneder, hun var en del af projektet. Hun
arbejdede vedvarende med de personlige udfordringer, som hæmmede. De personlige vejledningsog coachingsamtaler med mellemliggende hjemmeopgaver var en del af denne proces. Hun beskrev
selv, at tilknytningen til projektet var den trygge base – det var med til at give troen på at hun
kunne komme videre – både personligt og i forhold til arbejdsmarkedet.
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BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

I slutningen af forløbet søgte hun ind og blev optaget på social- og sundhedsuddannelsen, som hun
nu er i gang med.

ANDET

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

