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Med Peter Gasbjerg og Peter Dyrbye

Arbejdsevnen

24. februar 2022, kl. 9.00

TEMAER

• Definition af arbejdsevnen

• Hvor kommer begrebet fra?

• Arbejdsevnebegrebets indhold 

• Samspil med målgrupper i LAB

• Samspil med handicap
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DAGENS POINTER

• AE-begrebet defineret i 2003 og senere udviklet i praksis

• AE-begrebet stammer fra førtidspensionsreformen 2003, 
men har en lang historie bag sig

• Omfatter arbejdsmarkeds-, helbreds-, personlige og 
sociale forhold

• Beskrivelsen skal være konkret, gerne kvantificerbar

• Anvendes med vekslende intensitet i forhold til de 
forskellige LAB-målgrupper

• Handicap er ikke i sig selv ensbetydende med 
begrænset arbejdsevne

§ 4. Ved arbejdsevne forstås [1] 
evnen til at kunne opfylde de krav, 
der stilles på arbejdsmarkedet for 
[2] at kunne udføre forskellige 
konkret specificerede 
arbejdsopgaver med henblik på [3] 
at opnå en indtægt til hel eller 
delvis selvforsørgelse …

Ikke defineret i dagens lovgivning, men fra 
den tidligere arbejdsevnebekendtgørelse fra 
2006 har vi

Denne definition er stadig gangbar …
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Erhvervshæmning

Revalideringslov 1960

Erhvervsevne

Bistandslov 1976

Erhvervsevne 

Pensionsloven før 2003

Arbejdsevne og ressourceprofil

Pensionsloven fra 2003

Arbejdsevne og rehabiliteringsplan 

(forberedende del)

Reform af fleksjob og 
førtidspension 2013

Er arbejdsevnebegrebet så nyt?

• Dokumentation for 
invaliditet

• Statisk
• Primært lægelig 

dokumentation

• Dokumentation for 
muligheder og 
barrierer

• Dynamisk
• Socialfaglig vurdering 

i centrum
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Elementer i Arbejdsevnebegrebet
DEN SOCIALFAGLIGE VURDERING

Arbejds-
evnen

Arbejds-
markeds
-forhold

Person-
lige

forhold

Helbreds
-forhold

Sociale 
forhold

Element 1 i Arbejdsevnebegrebet
DEN SOCIALFAGLIGE VURDERING

Arbejds-
markeds-
forhold

Uddan-
nelse

Erfaring

Sprog 

Særlige 
kompe-
tencer

Fritid/ 
hobby

Arbejds-
identitet

7 8



27-02-2023

5

Katerina, 48 år

• Arbejdet som sygehjælper i sit hjemland 

• Flygtet fra krig

• Mangler basale it-færdigheder 

• Har de faglige forudsætninger for at arbejde som social-
og sundhedsassistent

• Taler tysk men mestrer ikke det danske sprog

Element 2 i Arbejdsevnebegrebet
DEN SOCIALFAGLIGE VURDERING

Helbreds-
forhold

Fysiske 
forhold

Psykiske 
forhold

Behand-
lings-
forløb

KRAM-
faktorer
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Mathilde, 42 år

• Narkolepsi diagnosticeret da hun var i starten 30’erne

• Trods medicinering stadig betydelige symptomer

• Manifesterer sig i mere i nogle perioder end andre

• Arbejdet som selvstændig møbelsnedker men måtte 
opgive i forbindelse med sygdommen 

• Job, hvor der kan tages det fornødne skånehensyn i de 

perioder, hvor der er ”udfald” i løbet af en arbejdsdag

Element 3 i Arbejdsevnebegrebet
DEN SOCIALFAGLIGE VURDERING

Person-
lige

forhold

Arbejds
iden-
titet

Omstil-
lings-
parat

Sociale 
kompe-
tencer

”Person
-lighed”

Robust-
hed

Indlæ-
rings-
evne 

Me-
string

af 
sygdom
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Henrik, 45 år

• Har arbejdet som chauffør i 20 år

• Hårdt fysisk og krævende arbejde

• Har mistet sit kørekørt og sit arbejde

• Nedslidt

• Impulsiv, uforudsigelig, svært med sociale sammenhænge

• Psykiater: behandlingsmuligheder udtømte

Element 4 i Arbejdsevnebegrebet
DEN SOCIALFAGLIGE VURDERING

Sociale 
forhold

Familie 

Netværk 

Fritids-
interes-

ser 
Økonomi 

Bolig
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Tobias, 53 år

• Uddannet elektroingeniør

• Bor på lejet værelse 

• Har ikke arbejdet inden for faget i 15 år

• Langvarigt alkohol overforbrug

• I behandling, men fortsat tilbagefald

• Ingen kontakt til fraskilt hustru og halvvoksne børn

• Bruger al sin tid på nettet og designer indimellem små 

apps til smartphones

• Intet netværk udover sociale medier

Den dynamiske model

Sociale forhold

Helbred, under 
behandling

Personlige 
forhold

Helbred -
velbehandlet

Arbejdsmarkeds-
forhold

Udenfor skiven - selvhjulpne

”Tæt på” – nogen hjælp/støtte

Afgrænsning af arbejdsmarked

Afgørende for ansættelse

”Andre problemer”
Rehab-sager

SAMSPIL MED LAB-MÅLGRUPPER
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17

100 %

66,6 %

10%

50 %

Fleksjob

Førtidspension

Ordinær beskæftigelse

Ressource
forløb

Arbejdsevne

Afstand til arbejdsmarkedet

Arbejdsevnen i pct.

SAMSPIL MED LAB-MÅLGRUPPER

Handicap og arbejdsevne

SAMMENHÆNG MELLEM

• Handicap kan bidrage til afgrænsning af det 
arbejdsområde, man potentielt kan stå til rådighed for

• Handicap kan ofte kompenseres 

Handicapkompensationsloven giver mulighed for

• Hjælpemidler 

• Personlig assistance

• Udgangspunkt – et handicap er derfor ikke i sig selv 
ensbetydende med en (kvantitativ) begrænsning i 

arbejdsevnen
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Linnea 31 år

• Synshandicap

• Musikinteresseret og har ”gehør”

• Mestrer punktskrift (Brailleskrift) 

• Mestrer blindskrift, men kan ikke på samme måde betjene 
tablets

• Vil gerne være klaverstemmer

• Ellers kompensation via hjælpemidler 

• OBS på den teknologiske udvikling og nye muligheder

• Arbejdsevnen
• Visitation til fleksjob
• Visitation til ressourceforløb
• Visitation til førtidspension
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FAGLIG FREDAG 

med Peter & Peter

Tak for i dag
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