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Formål
CSU-Arbejdsliv er en afdeling under Center for Specialundervisning i Slagelse Kommune, som tilbyder rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringer med borgere, som af forskellige årsager er
udenfor eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Disse årsager er bl.a. erhvervet hjerneskade, stressbelastning, sociale vilkår eller psykiske lidelser. Nærværende evaluering undersøger kvaliteten af
CSU-Arbejdslivs rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringsforløb afsluttet i 2019. Formålet
med at evaluere kvaliteten heraf er dels at gøre status på opgavevaretagelsen – hvor godt løser vi
vores opgave? Men formålet er også at udvikle opgavevaretagelsen gennem interne drøftelser og
initiativer katalyseret af udslag i datamaterialet, som måtte være anledning til sådanne.

Arbejdspædagogisk tilgang til rehabiliterende arbejdsevneafklaringer
Dette afsnit introducerer CSU-Arbejdslivs arbejdspædagogiske tilgang til den rehabiliterende arbejdsevneafklaringsopgave. Således skitserer afsnittet den ydelse, som der på de følgende sider
evalueres på. CSU-Arbejdsliv har udarbejdet en mere dybdegående beskrivelse af sin tilgang i form
af et Arbejdspædagogisk grundlagsdokument, som kan downloades på www.csu-slagelse.dk. Dette
afsnit er en komprimeret udgave heraf.
Som indledningsvist nævnt, tilbyder CSU-Arbejdsliv rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringer for en heterogen gruppe af borgere. Omdrejningspunktet for afklaringerne er en grundig,
tværfaglig analyse af den enkelte borgers deltagelsesbetingelser, forstået som den pågældendes
muligheder og begrænsninger ift. at indgå og deltage i og på tværs af de givne handlesammenhænge (arbejdsliv og øvrig daglig livsførelse). Begrebet om deltagelsesbetingelser favner bredere
end fysiske, kognitive eller individualpsykologiske forhold; deltagelse i og på tværs af arbejds- og
hverdagsliv er betinget af et væld af forhold, herunder psykologiske, kognitive, sociale, livshistoriske, kommunikative, økonomiske og sundhedsrelaterede forhold. CSU-Arbejdslivs analyse af den
enkeltes deltagelsesbetingelser kredser om netop de forhold, som er relevante i den enkelte borgers tilfælde. Analysen trækker på neurofaglig, psykologisk, ergoterapeutisk, pædagogisk og etnografisk viden og undersøgelsesmetoder. I denne proces er borgeren såvel analytisk medaktør som
undersøgelsesgenstand: Den viden, som frembringes om borgeren, tilstræbes frembragt i samarbejde med borgeren.
Den analytiske proces rummer et handlingskvalificerende og pædagogisk potentiale. Den viden, som frembringes gennem undersøgelsen af borgerens deltagelsesbetingelser, kan pege mod
nye og måske hidtil uindfriede muligheder og potentialer ift. arbejde og livsførelse. Sådanne nye
muligheder kan ikke alene afsøges, men også afprøves, hvilket de bl.a. bliver igennem virksomhedspraktikker. I tillæg hertil kan den fælles vidensfrembringelse have en frigørende effekt idet den kan
bidrage til, at den pågældende borger på ny erfarer sig selv som et betydningsfuldt menneske i
relation til eget liv og omverden med en vis grad af indflydelse på sit eget livsforløb.
Et forløb hos CSU-Arbejdsliv afsluttes med en grundig funktionsbeskrivelse, som sammenfatter
og fremstiller den viden om borgerens deltagelsesmuligheder og -begrænsninger, der er produceret igennem forløbet. Det vægtes højt, at funktionsbeskrivelsen bærer præg af faglig tyngde og
indeholder grundige argumenter og tydelige eksempler, hvormed den kvalificerer jobcentrets og
rehabiliteringsteamets beslutningsgrundlag bedst muligt. Samtidig vægtes det, at borgeren oplever
sig repræsenteret i funktionsbeskrivelsen. Funktionsbeskrivelsen er forankret i et solidt empirisk
grundlag, der oftest omfattende sagsakter, talrige samtaler konsulent og borger imellem, samtaler
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med pårørende samt evt. data fra deltagerobservationer på praktikpladsen eller ergoterapeutiske
observationer foretaget i borgerens hjem.

Evalueringens kvalitetsbegreb - undersøgelsesdesign
Når der i det følgende evalueres på kvaliteten af CSU-Arbejdslivs rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringsforløb, sker det ud fra et sammensat kvalitetsbegreb forankret i såvel CSU-Arbejdslivs arbejdspædagogik som i borgernes oplevelser af ydelsen. Dette sammensatte kvalitetsbegreb er oplagt, idet CSU-Arbejdslivs arbejdspædagogiske faglighed er uadskillelig fra borgeroplevelsen.
I udviklingen af dette kvalitetsbegreb er CSU-Arbejdsliv inspireret af sociologen Axel Honneth,
som i sit arbejde med anerkendelsesbegrebet tager afsæt i forskellige lidelses- eller krænkelseserfaringer. Anerkendelsen læses så at sige ud af lidelsen som en negativ afspejling heraf. På tilsvarende vis tager CSU-Arbejdslivs kvalitetsbegreb udgangspunkt i lidelseserfaringer forbundet med
sygdomsbetinget ledighed. Både forskning, undersøgelser og erfaringer fra CSU-Arbejdslivs egne
forløb understøtter, at ledighed er forbundet med talrige variationer af lidelseserfaringer, som manifesterer sig i såvel psykiske som fysiske symptomer. Følgelig er CSU-Arbejdslivs ambition at varetage den rehabiliterende arbejdsevneafklaringsopgave på en sådan måde, at den enkelte borger
under sit forløb hos CSU-Arbejdsliv oplever et fravær af de lidelseserfaringer, som almindeligvis er
forbundet med ledighed, og som uhensigtsmæssigt kan forværre hin enkeltes betingelser for deltagelse i såvel arbejdsliv som øvrig livsførelse. Med afsæt i forskning, undersøgelser og egne erfaringer, har CSU-Arbejdsliv således defineret 16 udsagn – 16 kvalitetsindikatorer – som de enkelte
borgere anonymt opfordres til at erklære sig mere eller mindre enige eller uenige i. Disse kvalitetsindikatorer handler bl.a. om, at borgere i forløb hos CSU-Arbejdsliv ikke skal opleve sig tingsliggjorte, fremmedgjorte og afmægtige. De skal have en oplevelse af tryghed, autonomi og anerkendelse, en oplevelse af at være i gode (kompetente) hænder, en oplevelse af transparens, en oplevelse af et godt match mellem deltagelsesbetingelser, interesser og praktikplads. De skal opleve, at
de under forløbet tilegner sig viden om deres egne betingelser for livsførelse og arbejdsdeltagelse,
og de skal have en oplevelse af, at den interne forbundethed arbejdsdeltagelse og øvrig livsførelse
imellem respekteres under forløbet. På netop denne måde integreres borgernes oplevelser i det
faglige kvalitetsbegreb. Fagligheden og borgeroplevelsen er to sider af samme mønt, idet borgeren
som nævnt er såvel medspiller som undersøgelsesgenstand i CSU-Arbejdslivs forløb. Det er endvidere en del af CSU-Arbejdslivs kvalitetsbegreb, at afklaringen og den funktionsbeskrivelse, som
sammenfatter denne, er retvisende. Borgeren skal kunne identificere sig med indholdet af funktionsbeskrivelsen, og funktionsbeskrivelsen skal kunne hjælpe rehabiliteringsteamet med at træffe
en kvalificeret og velinformeret afgørelse. Det indgår således ikke i CSU-Arbejdslivs kvalitetsbegreb,
at borgerne udvikler en på forhånd vedtaget arbejdsevne, eller at forløbene har en bestemt varighed.
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Dataindsamling
Evalueringen tager udgangspunkt i data indsamlet via SurveyXact. Surveyen er distribueret til en
heterogen gruppe af 25 borgere fordelt tilfældigt på samtlige samarbejdskommuner (Slagelse, Kalundborg, Ringsted, Sorø). Årsagerne til borgernes ledighed varierer. Borgerne har alene det til fælles, at deres forløb er afsluttet i 2019. Det totale antal af forløb gennemført i 2019 er langt større
end 25. At distributionen af surveyen er begrænset til 25 borgere skyldes, at det har været en forudsætning, at borgerne kunne besvare surveyen egenhændigt. Fra og med 2020 indarbejdes surveyen i forløbene, bl.a. gennem inddragelse af pårørende, for herved at sikre maksimal deltagelsesog svarprocent. Af de 25 borgere udvalgt til at besvare surveyen, har 18 besvaret denne fuldstændigt, mens én har besvaret den delvist. De resterende 6 borgere har af forskellige årsager, på trods
afpåmindelser i form af bl.a. opkald, ikke formået at gennemføre surveyen. Nærværende evaluering
siger således noget om kvaliteten af CSU-Arbejdslivs forløb i 2019 baseret på surveydeltagelse omfattende omtrent 1/3 af de borgere, hvis forløb i CSU-Arbejdsliv er afsluttet det pågældende år. Det
er målet, at grundlaget for kommende evalueringer er stærkere. Dog vurderes det tilgængelige datagrundlag tilstrækkeligt til antydningsvist at imødekomme formålet om 1) at gøre status på kvaliteten af ydelsen og 2) at antyde fokuspunkter til internt kvalitetsudviklingsarbejde.

Analyse
Nedenstående analyse tager afsæt i respondenternes besvarelser af den distribuerede survey. Surveyens 16 udsagn præsenteres ikke kronologisk, men tematisk. De tematiske afgrænsninger er følgende:
1. Tryghedsoplevelse
2. Anerkendelse
3. Sammensat livsførelse
4. Praktikmatch
5. Kvalificering af forudsætninger for livsførelse
6. Tillid til CSU-Arbejdslivs faglige kompetencer.
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1. Tryghedsoplevelse
Borgernes tryghedsoplevelse evalueres med udgangspunkt i nedenstående fire udsagn.
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Figurerne 1.a – 1.d. indikerer kraftigt, at borgere er trygge under deres afklaringsforløb hos CSUArbejdsliv. Set i lyset af, at sygdomsbetinget ledighed ikke sjældent er forbundet med utryghed,
hvilket i øvrigt kan have mange årsager, er respondenternes besvarelser bemærkelsesværdige.
Figur 1.a viser, at 79% af respondenterne erklærer sig meget enige i udsagnet: ”Jeg følte mig
tryg under mit forløb hos CSU-Arbejdsliv”, mens de resterende 21% erklærer sig enige i samme.
Dette udsagn vedrører den generelle tryghedsoplevelse. Hvad der i det konkrete tilfælde har været
medvirkende til, at den enkelte borger har følt sig mere eller mindre tryg, er ikke til at sige, men
besvarelserne vidner om, at indsatsen er tilstrækkelig fleksibel til at være tryghedsskabende for alle
borgere som henvises til CSU-Arbejdsliv.
Udsagnene repræsenteret i figur 1.b – 1.d konkretiserer forhold af betydning for borgernes
tryghedsoplevelse. Figur 1.b. viser, at 84% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Jeg følte
mig ikke presset til at nå et bestemt resultat”, mens de resterende 16% er enige i samme. Som det
tidligere er blevet nævnt, tilstræber CSU-Arbejdsliv at forholde sig eksplorativt til afklaringsopgaven. Målet er, at der afklares korrekt – ikke at der afklares til noget bestemt. Forpligtelsen på denne
målsætning muliggør en vedvarende, fælles bearbejdning af erfaringer med fx timetal og arbejdsopgaver, på baggrund af hvilken målsætninger ift. samme løbende kan tilpasses. Dette står i opposition til nogle af de erfaringer, borgere i forløb hos CSU-Arbejdsliv har gjort sig tidligere i deres
afklaringsforløb, hvor forventningerne til deres arbejdsdeltagelse har overskredet deres formåen i
en udstrækning, så det har haft uhensigtsmæssige konsekvenser.
Figur 1.c viser en tilsvarende fordeling. 84% er meget enige i udsagnet: ”Jeg kunne ytre mig
åbent uden at være bekymret for konsekvenserne”, mens de resterende 16% er enige i samme. At
turde ytre sig frit uden at bekymre sig for sanktioner, om man fremstår usamarbejdsvillig eller andet, danner grundlag for at indgå autentisk og ligeværdigt i forløbet. Dette forhold er en forudsætning for vidensproduktionen og dermed funktionsbeskrivelsen, som skal informere afklaringen. Kun
for så vidt som borgeren er tryg ved at ytre sig, kan borgeren indtræde som medaktør i forløbet.
Endelig viser figur 1.d., at 79% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Kontaktpersonen
hjalp mig i min relation til jobcentret”, mens 16% er enige i samme og de resterende 5% ikke er
hverken enige eller uenige. Det er selvsagt ikke alle borgere, som har behov for samme type eller
samme omfang af hjælp i deres relation til jobcentret, men det er veldokumenteret, at jobcentertilknytning er en belastning for syge ledige (Psykiatrifonden & SIND 2019), hvorfor parametret er
yderst relevant at inddrage i en evaluering som denne. De typer af hjælp, som kan være relevante,
kan fx angå hjælp til at skabe overblik og transparens, hjælp til at holde styr på aftaler, bearbejde
erfaringer, fortolke udsagn o. lign. Ved at tilbyde borgerne den relevante hjælp i relation til jobcentrene, kan CSU-Arbejdsliv formentlig bidrage til at forebygge yderligere udvikling af ledighedsbetinget sygdom under afklaringsforløbet. At 95% af respondenterne er meget enige eller enige i udsagnet vidner netop om, at der er et behov for hjælp.
Ift. temaet tryghedsoplevelse, repræsenteret ved ovenstående fire udsagn, vurderes CSU-Arbejdslivs indsats at være af høj kvalitet. Der kan ikke på baggrund af datamaterialet peges på åbenlyse udviklingsmuligheder.
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2. Anerkendelse
Borgernes oplevede anerkendelse evalueres med udgangspunkt i nedenstående fire udsagn.
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Anerkendelse og fremmedgørelsens modsætning. Hvor fremmedgørelse afstedkommer en erosion
af selvet med lidelse og sygdom til følge, styrker og forankrer anerkendelsen det enkelte menneskes
identitet og jeg-oplevelse (Se bl.a. Honneth 2003). Borgere i forløb hos CSU-Arbejdsliv befinder sig
ofte steder i deres livsforløb, hvor betingelserne for livsførelsen er omkalfatrede som følge af en
traumatisk begivenhed som fx en blodprop i hjernen. I sådanne situationer er diskrepansen mellem
tidligere og aktuelle deltagelsesmuligheder ofte så omfattende, at borgerne ikke kan kende sig selv.
Derfor gælder det tilsvarende ofte, at disse borgere skal erfare sig selv på ny. Eksistentielle problemstillinger kan være af altoverskyggende omfang: ”Hvilke muligheder har jeg for at føre en tilværelse med familie- og arbejdsliv? Hvordan oplever jeg livskvalitet min funktionsnedsættelse til
trods”? Anerkendelse er følgelig en uundværlig bestanddel af CSU-Arbejdslivs forløb; forløbene
skal, i bogstaveligste forstand, bidrage til, at borgerne finder sig til rette i verden trods markante
forandringer i betingelserne herfor.
Figur 2.a. skildrer respondenternes generelle oplevelse af anerkendelse i relation til konsulent
fra CSU-Arbejdsliv. Det fremgår af figuren, at 84% er meget enige i udsagnet: ”Kontaktpersonen fra
CSU-Arbejdsliv anerkendte min oplevelse af situationen”, mens de resterende 16% er enige i
samme.
Figur 2.b. viser, at 89% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Kontaktpersonen fra
CSU-Arbejdsliv respekterede mig som menneske”, mens de resterende 11% er enige i samme. Vi
har fundet det væsentligt at inddrage dette udsagn i surveyen, da det er vores erfaring, at mange
ledige oplever beskæftigelsessystemet som dehumaniserende og afmægtiggørende. Disse erfaringer understøttes af forsknings i arbejdsløshed og i en nylig undersøgelse (Psykiatrifonden & Sind
2019).
Figur 2.c. viser, at 47% er meget enige i udsagnet: ”Jeg havde indflydelse på forløbet hos CSUArbejdsliv”. 42% af respondenterne er enige i samme, mens 5% har svaret ved ikke og de resterende
5% er uenige. Knap 90% er altså meget enige eller enige i, at de har haft indflydelse på deres forløb.
Set i lyset af, at elementer af et afklaringsforløb, herunder virksomhedspraktik, som udgangspunkt
kan tage sig ud som et meningsløst onde, måske især for borgere, som er så ilde tilredt, at enhver
form for arbejdsmæssig deltagelse er umiddelbart meningsløs, vurderes besvarelserne yderst tilfredsstillende.
Endelig viser figur 2.d., at 74% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Jeg kan genkende
mig selv i funktionsbeskrivelsen”, mens de resterende 26% er enige i samme. Dette parameter er
en væsentlig del af anerkendelsen; at borgere føler sig repræsenteret korrekt i det materiale, som
udarbejdes, er ikke givet, og det er ofte rørende for borgerne at erfare, at funktionsbeskrivelsen
indfanger deres situation så præcist og nuanceret, som det er tilfældet.
I forhold til temaet anerkendelse, repræsenteret ved ovenstående fire udsagn, vurderes CSUArbejdslivs indsats at være af høj kvalitet. Der kan ikke på baggrund af datamaterialet peges på
åbenlyse udviklingsmuligheder.
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3. Borgernes sammensatte livsførelse
Borgernes oplevelse af, om deres forløb ved CSU-Slagelse har udspillet sig med konsulentens blik
for og under hensyn til borgerens sammensatte livsførelse evalueres med udgangspunkt i nedenstående tre udsagn.
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CSU-Slagelses arbejdspædagogiske tilgang til den rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringsopgave er informeret af bl.a. kritisk psykologi og situeret læringsteori. Det er gældende for disse
tilgange til analyse af social praksis, at de beror på den antagelse, at deltagelse i én handlesammenhæng betinger og er betinget af deltagelse i øvrige handlesammenhænge. Konkret betydet, at deltagelse i fx et arbejdsfællesskab er betinget af og betinger selvsamme menneskes deltagelse i sin
tilværelses øvrige handlesammenhænge.
For CSU-Arbejdsliv er sammenhængen mellem arbejdsdeltagelse og øvrig livsførelse central –
både i forhold til det konkrete forløb og i forhold til funktionsbeskrivelsen, som bl.a. omfatter en
vurdering af borgerens arbejdsevne. Det konkrete forløb skal tilrettelægges med blik for borgerens
samlede livsførelse, og sammenhængen deltagelsen i de forskellige sfærer imellem skal analyseres
grundigt i funktionsbeskrivelsen. Når udsagnet: ”Mit forløb hos CSU-Arbejdsliv foregik i et passende
tempo” er medtaget i denne del af evalueringen, er det fordi forløbets tempo på flere parametre
tilstræbes tilrettelagt under hensyn til borgerens situation; både hvad angår forløbets samlede varighed og hvad angår den kvalitative og kvantitative progression i praktikdeltaglesen.
Figur 3.a. viser, at 78% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Kontaktpersonen havde
fokus på forløbets indflydelse på mit hverdags- og/eller familieliv”, mens de resterende 22% er
enige i samme. Af figur 3.b. fremgår, at 72% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Kontaktpersonen respekterede forløbets indflydelse på mit hverdags- og/eller familieliv”, mens 22% er
enige i samme og 6% ikke ved, om de er enige eller uenige. Der er således stort set ikke forskel på
besvarelserne de to udsagn imellem. Generelt oplever borgerne, at CSU-Arbejdsliv både har blik for
og respekterer afklaringsforløbets indflydelse på deres sammensatte livsførelse – fx i relation til
rollen som forældre eller ægtefælle.
Som det fremgår af figur 3.c., erklærer 74% af respondenterne sig meget enige i udsagnet: ”Mit
forløb hos CSU-Arbejdsliv foregik i et passende tempo”, mens de resterende 26% er enige i samme.
Det vidner om, at CSU-Arbejdsliv i høj grad lykkes med at tilbyde forløb, som borgerne oplever meningsfulde af varighed og intensitet, hvad end borgerens situation lægger op til, at der arbejdes
med kvalificering af postapoplektisk livsførelse, en hurtig afklaring eller andet.
I forhold til temaet borgerens sammensatte livsførelse, repræsenteret ved ovenstående tre
udsagn, vurderes CSU-Arbejdslivs indsats at være af høj kvalitet. Der kan ikke på baggrund af datamaterialet peges på åbenlyse udviklingsmuligheder.
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4. Praktikmatch
CSU-Arbejdslivs evne til at etablere og afklare borgerne i praktikforløb, som borgerne finder passende ift. interesser og funktionsniveau, evalueres med udgangspunkt i nedenstående to udsagn.

Virksomhedspraktikker er et centralt element i CSU-Arbejdslivs arbejdspædagogiske forløb. Praktikkerne har et i fællesskab mellem borger, jobcenter, virksomhed og CSU-Arbejdsliv aftalt omfang
og indhold. Selvom CSU-Arbejdsliv har enkelte gode og tilbagevendende samarbejder med bestemte virksomheder, så er det afgørende for forløbet, at virksomhedspraktikken til enhver tid tilpasses den enkelte borgers situation; med udgangspunkt borgerens ønsker for virksomhedspraktikken på den ene side og borgerens konkrete deltagelsesbetinger og –begrænsninger, kvalifikationer og arbejdslivshistorie på den anden side, forsøges identificeret en praktik kendetegnet ved
bedst mulige arbejdsforhold, herunder fysiske rammer, kollegialt miljø, arbejdsprocesser og -opgaver. Et godt praktikmatch er af stor pædagogisk og udviklingsmæssig værdi, ligesom det danner
grundlag for en grundig afklaring og dermed styrker beslutningsgrundlaget i rehabiliteringsteamet.
Af figur 4.a. fremgår, at 63% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Mit praktikforløb
var så passende som muligt ift. mine ønsker og interesser”. 21% er enige. 5% er har svaret ”ved
ikke”, 5% er uenige og de resterende 5% har ikke været i praktik ifm. deres forløb ved CSU-Arbejdsliv.
Af figur 4.b. fremgår, at 58% af respondenterne er meget enige i udsagnet: ”Mit praktikforløb
var så passende som muligt ift. mit funktionsniveau”. 21% er enige. 11% er hverken enige eller
uenige, mens 5% er uenige og yderligere 5% ikke har været i praktik som en del af deres forløb.
Set i lyset af, at en betydelig andel af de borgere, som henvises til CSU-Arbejdsliv, visiteres til
førtidspension fordi deres betingelser for meningsfuld deltagelse på arbejdsmarkedet er så ringe,
vurderes CSU-Slagelse i høj grad at lykkes med at skabe et godt match mellem borgers ønsker, interesser og funktionsniveau på den ene side og virksomhed, arbejdsopgaver o. lign. på den anden
side – selv en stor del af de borgere, som ingen arbejdsevne har, finder praktikforløbene passende
ift. interesser og funktionsniveau.
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5. Kvalificering af forudsætninger for livsførelse
CSU-Arbejdslivs evne til at øge borgerens indsigt i eller forståelse for sin egen situation i en tilværelse med langvarige følger efter fx senhjerneskade, stressbelastninger eller psykiske lidelser evalueres med udgangspunkt i følgende udsagn.

CSU-Arbejdslivs tilgang til afklaringsopgaven er (arbejds)pædagogisk, hvilket konkret vil sige, at afklaringsforløbet (også) har til formål at være anledning til udvikling eller kvalificering af livsførelse
og arbejdsdeltagelse. Denne kan afstedkommes gennem erfaringer, samtaler, konkrete instruktioner udi håndtering af funktionsnedsættelse o. lign.
Figur 5.a. viser, at alle respondenterne enten er meget enige (78%) eller enige (22%) i udsagnet:
”Forløbet hos CSU-Arbejdsliv har øget min forståelse for, hvilke udfordringer og muligheder jeg har
i mit arbejds-, hverdags- og familieliv”. Dette resultat illustrerer med tydelighed, at CSU-Arbejdsliv
ikke kun arbejder afklarende, men også pædagogisk, og i høj grad lykkes med dette. Set fra borgernes perspektiv er det en kendsgerning, at forløb hos CSU-Arbejdsliv styrker forståelsen for den samlede livssituation, og denne øgede forståelse er en forudsætning for en eventuel kvalificering af
samme. Det er imidlertid ikke på baggrund af ovenstående muligt at udtale sig om, om borgerne
reelt oplever, at den øgede forståelse også kvalificerer livsførelsen. Fremtidige surverys vil udbygges med et udsagn desangående.
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6. Tillid til CSU-arbejdslivs faglige kompetencer
CSU-Arbejdslivs evne til at levere en indsats i kraft af hvilken borgerne har tillid til konsulenternes
faglige kompetencer evalueres med udgangspunkt i nedenstående udsagn.

Det er væsentligt for at sikre borgerne en god oplevelse med forløbet hos CSU-Arbejdsliv, at CSUArbejdslivs medarbejdere opleves som kompetente ift. varetagelsen af den rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringsopgave. Det er et væsentligt kvalitetskriterie hos CSU-Arbejdsliv, at borgerne oplever at være i gode hænder, og at de oplever at forløbet afsluttes med en fagligt stærk
funktionsbeskrivelse.
Surveyen omfatter kun et enkelt udsagn i denne kategori. Figur 6.a. viser, at alle borgere er
enten meget enige (84%) eller enige (16%) i udsagnet: ”Jeg havde tillid til min kontaktpersonsfaglige
kompetencer”. Fremadrettet vil det være interessant at differentiere oplevelsen af fagligheden i
yderligere spørgsmål, fx ift. sparring under forløbet på den ene side og udarbejdelsen af funktionsbeskrivelsen på den anden. Det kunne ligeledes være interessant at inddrage sagsbehandleres oplevelser af CSU-Arbejdslivs faglighed i fremtidige evalueringer. Selvom det er CSU-Arbejdslivs klare
indtryk, at sagsbehandlerne oplever, at vores funktionsbeskrivelser har en sådan kvalitet, at de kvalificerer beslutningsprocesserne i rehabiliteringsteamet væsentligt, er det ikke noget, vi har tal på.
Ikke desto mindre vidner figur 6.a. om, at borgerne oplever, at de er i (fagligt) gode hænder
under deres forløb i CSU-Arbejdsliv. Med hensyn til at skabe tillid til de faglige kompetencer vurderes CSU-Arbejdslivs indsats på det foreliggende grundlag at være af høj kvalitet.
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Konklusion
På baggrund af den tilgængelige data vurderes CSU-Arbejdslivs opgavevaretagelse at være af særdeles høj kvalitet uden presserende behov for udvikling på nogen områder. Borgerne giver grundlæggende udtryk for at være trygge og føle sig anerkendte. De oplever, at der tages højde for deres
samlede livssituation. Mange oplever et godt praktikmatch på trods af et funktionsniveau svarende
til ubetydelig arbejdsevne. Borgerne oplever, at forløbene gør dem klogere på dem selv og deres
forudsætninger for livsførelse, og borgerne har tillid til CSU-Arbejdslivs faglige kompetencer.
Evalueringen kan på nogle områder udbygges og dermed styrkes som værktøj til fortsat kvalitetssikring:
 Det skal tydeliggøres, om borgerens øgede viden også fører til en oplevet kvalificering af livsførelsen.
 Oplevelsen af CSU-Arbejdslivs faglige kompetencer skal differentieres ift. relevante aspekter af
forløbet.
 Sagsbehandlerne på de samarbejdende jobcentre kan med fordel inddrages som respondenter
i den dertil designet survey. Designet heraf må tage udgangspunkt i input fra sagsbehandlerne.
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