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Folk vil gerne have noget at stå op til om morgenen

• Raske mennesker er generelt mere lykkelige end andre

• Dårligt helbred påvirker ikke nødvendigvis på samme måde når personer er gået på 

pension

• Tab af job betyder stor nedgang i tilfredshed – og kan ikke kompenseres økonomisk

• Utryghed på arbejdspladsen har stor negativ indvirkning på den enkeltes 

livstilfredshed

• Selvom vi gerne vil arbejde – så vil vi også have fritid

• Det bliver vanskeligere med alderen af komme tilbage til arbejdsmarkedet

• Sikring af godt helbred – og herunder forebyggelse i samspil mellem kommuner og 

region vigtig

• Sunde mennesker bliver længere på arbejdsmarkedet



Livskvalitet efter tilfredshed, 2015

 

Alt i alt, hvor 

tilfreds er du 

med dit liv for 

tiden?

Hvor tilfreds er 

du med dit 

arbejde?

Hvor tilfreds er 

du med din 

transporttid til 

og fra arbejde?

Hvor tilfreds er 

du med 

omfanget af din 

fritid?

Hele landet 7,5 7,4 8,0 6,9

Skanderborg 7,6 7,4 7,8 6,8

Aarhus 7,5 7,3 7,8 6,8

Herning 7,7 7,4 8,4 7,0

Ringkøbing-

Skjern
7,9 7,7 8,4 7,2

Anm.: Scoren 0 er "slet ikke tilfreds" og 10 er "fuldt ud tilfreds". 



Livskvalitet efter tilfredshed område og kontakt til læge, 2015

 
Ingen kontakt 

til læge

1-5 kontakter 

til læge

6-15 kontakter 

til læge

16-25 

kontakter til 

læge

over 25 

kontakter til 

læge

Hele landet 7,7 7,6 7,5 7,2 6,6

Skanderborg 7,9 7,9 7,3 7,3 6,8

Aarhus 7,5 7,6 7,4 7,3 7,1

Herning 8,0 7,7 7,8 6,8 7,0

Ringkøbing-

Skjern
8,0 8,1 7,7 7,8 7,3

Anm.: Scoren 0 er "slet ikke tilfreds" og 10 er "fuldt ud tilfreds". 





Tidlig indsats for at få folk tilbage til 

arbejdsmarkedet?
• Ja, men også risiko for ”spild” af ressourcer

• Undersøge kompetencer – og vurdere risiko for, at sygdommen fører personen ud af 

arbejdsmarkedet – dem med mindst uddannelse og kroniske sygdomme har lavere 

arbejdsmarkedstilknytning

• Koble viden om lokale arbejdsmarkeder med viden om den enkelte persons 

kompetencer – match vil kunne være forskelligt fra område til område – erkende at 

one-size fits all næppe er løsningen

• Dialog med kommunerne om instrumenter til rådighed – eksempelvis støtte til 

handicappede i erhverv – som måske efter sygdom kan være nødvendigt – eller ved 

en diagnose som gør placering på arbejdsmarkedet vanskelig



Skal folk i aktive aldersgrupper hjælpes før andre?

• Vurderer man stringent efter samlet samfundsøkonomisk gevinst – så ja

• Men det rejser etiske spørgsmål om værdisætning af liv og velfærd

• Omvendt så vil det bedre livskvalitet for den enkelte ved en hurtig vej tilbage hvis 

muligt – også gennem et bedre helbred

• Hurtig afklaring af situation er også central i den forbindelse



Dialog med parterne på arbejdsmarkedet

• Det kan være hindring at såvel medarbejdere som ledelse ikke altid er begejstrede for 

at ansætte personer som måske ikke lige passer ind  - omkring 1/3 skeptiske for at 

ansætte personer med psykiske lidelser – ”lettere” med fysiske handicap

• Dialog, støtte i introduktionsfasen på en arbejdsplads vil her være centralt

• Anvende mulighederne for delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet

• Rummeligt arbejdsmarked kræver at såvel ledere som ansatte støtter det



Sociale relationer har betydning – derfor 

vigtige at understøtte

Livskvalitet efter om mulighed for at have nogen at tale med, 2015

Så hvis dette kan understøttes vil det hjælpe

 Altid For det meste Nogle gange
Aldrig eller næsten 

aldrig

Hele landet 54,6 29,4 11,4 4,6

Skanderborg 54,2 32,3 9,5 4,1

Aarhus 55,9 28,8 11,4 3,9

Herning 56,1 30,5 9,6 3,9

Ringkøbing-Skjern 55,1 29,4 10,1 5,5



Erkende at ikke alle kan komme tilbage

• Lang behandlingstid – og usikkerhed for enkelte gør, at en hurtigt afklaring kan være 

vigtig for livskvalitet.

• Det er ikke alle der kan inkluderes på arbejdsmarkedet – og der bliver også i forhold 

til sundhed andre sociale relationer vigtige

• Det skal give mening for den enkelte – og derfor dialog med enkelte person vigtig – 

hvis opleves som ”tvangsforanstaltning” er risikoen dårligere succes

• Derfor også stadig brug for former for beskyttet beskæftigelse



Konklusioner

• Tidlig indsats og afklaring vigtig

• Erkende at der er forskel på muligheder afhængig af erhvervserfaring, uddannelse, 

graden af sygdom og hvor lang tid væk fra arbejdsmarkedet – samt alder

• Afdække kompetencer og ønsker hos den enkelte

• Overveje jobs af forskellig karakter – men også andre muligheder for at opbygge 

tryghed og sociale kompetencer


