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FORORD 
 

Det store Tilbage Til Arbejdet(TTA)-projekt er gennemført med deltagelse af 22 

kommuner fra alle regioner i Danmark, og kommunernes indsats er blevet finansieret af 

Forebyggelsesfonden. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik til opgave at 

stå for udvikling, planlægning, koordinering og evaluering af projektet.  Projektet er 

blevet såvel proces- som effektevalueret af NFA. Den økonomiske evaluering er 

gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning, KORA. 

 

Så vidt vides, er Det store TTA-projekt et af de største TTA-projekter, der nogensinde er 

gennemført. Projektet har derfor stor bevågenhed. 

 

I nærværende rapport er effektevalueringen baseret på den andel af sygemeldte borgere, 

som har været omfattet af indsatsen tilstrækkeligt længe til, at det er muligt med rimelig 

sikkerhed at udtale sig om effekten af indsatsen. I praksis betyder dette, at rapporten 

vurderer effekten af TTA-indsatsen på sygefraværets længde for sygemeldte, der har 

modtaget sygedagpenge i op til tolv måneder. Herved opnås et mål for, hvor stor 

reduktion i sygefraværet, der kan opnås inden for det første år af sygemelding.  

 

Det har stor samfundsmæssig interesse at opnå viden om, hvilke TTA-indsatser, der 

fører til en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. om borgere, der har modtaget 

TTA-indsatsen, har mindre risiko for efterfølgende at blive langvarigt gensygemeldte. 

Hvis dette er tilfældet kan den samfundsøkonomiske værdi langt overstige værdien af 

en reduktion i længden af det initiale sygefravær. Den samlede effekt af TTA-indsatsen 

skal således ses både i forhold til at reducere længden af det initiale sygefravær og i 

forhold til at reducere risikoen for gensygemelding.  

 

I foråret 2014 vil NFA derfor supplere med analyser, der omfatter effektevaluering i 

forhold til reduktion i sygefraværets længde i sager med varighed helt op til 18 måneder. 

Herved opnås et mål for, hvor stor reduktion i sygefraværet, der samlet kan opnås. I 

tilknytning hertil gennemføres analyser af effekten af TTA-indsatsen på risikoen for 

gensygemeldinger. 

 

Analyserne i rapporten viser, at det er en stor opgave at implementere en tidlig, 

tværfaglig og koordineret indsats, men at der er et stort potentiale for at reducere 

sygefraværet og opnå positive samfundsøkonomiske effekter, når det lykkes. 

 

Den 29. november 2012 

 

Palle Ørbæk 

Direktør 
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TAK 

 
Vi vil gerne takke alle involverede i Det store TTA-projekt for deres medvirken. 

 

I særlig grad vil vi takke alle de sygemeldte for deres deltagelse i projektet gennem TTA-

indsatsen samt takke dem, der har deltaget i interviews og/eller besvaret spørgeskemaer. 

Også de sygemeldtes ledere eller arbejdsgivere, der har deltaget i interviews, skal have 

tak for deres medvirken. 

 

En stor tak skal også rettes til TTA-aktørerne fra de deltagende kommuner samt 

aktørerne fra kommunernes samarbejdspartnere for deres deltagelse i projektet samt for 

at have stået til rådighed i forbindelse med dataindsamling, besvarelse af spørgeskemaer 

og deltagelse i interviews.  

 

Vores samarbejdspartnere ved planlægningen og afviklingen af TTA-uddannelsen 

skylder vi også en stor tak. 

 

Ligeledes vil vi gerne rette en tak til Forebyggelsesfonden og KORA for et godt 

samarbejde. 

 

Tre eksperter har været lektører på rapporten: Professor Jakob Roland Munch, 

Økonomisk Institut, Københavns Universitet, seniorforsker Jan Høgelund, Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd samt afdelingsdirektør Helge Kjuus, Statens 

arbeidsmiljøinstitutt, Norge. De tre skal have stor tak for værdifulde og konstruktive 

forslag og kommentarer til rapporten.  

 

Sidst – men ikke mindst – vil vi rette en tak til medlemmerne af det rådgivende panel og 

evalueringsfølgegruppen, der var tilknyttet Det store TTA-projekt. 

 

Det faglige rådgivningspanel 

Ole Steen Mortensen (formand), NFA og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, 

Bispebjerg Hospital 

Vilhelm Borg, NFA 

Jakob Kragstrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU 

Tom Petersen, Ryg- og Genoptræningscenter København 

Brita Christiansen, Viborg Kommune 

Claus Vinther Nielsen, Institut for Folkesundhed, ÅU, og MarselisborgCentret, Århus 

Hans Jørgen Søgaard, Regionspsykiatrien Vest, Herning  

John Ektor-Andersen, Malmø Multidisciplinæra Smärtmottagning, Sverige 

Vivi Imer Hansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus 

 

Den faglige evalueringsfølgegruppe 

Otto Melchior Poulsen (formand), NFA 

Reiner Rugulies, NFA 

Jakob Bjørner, NFA  

Sigurd Mikkelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 

http://folkesundhed.au.dk/
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Ute Bültmann, University Medical Center Groningen, Holland 

Chris Jensen, MarselisborgCentret, Århus 

Karina Marietta Nielsen, NFA 

Ole Henning Sørensen, NFA 

Bryan Cleal, NFA, Steno Health Promotion Center 

Jens Olsen, Syddansk Universitet 

Malene Friis Andersen, NFA 

Thomas Gross Havsager, Forebyggelsesfonden 

Finn Gyntelberg, NFA 
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ORDLISTE  
 

Ordlisten dækker over de begreber, der er knyttet til TTA-projektet. 

 Afklarende samtale: TTA-Koordinators og de sundhedsfaglige TTA-aktørers 1. 

samtale med sygemeldte.  

 De sundhedsfaglige TTA-aktører: TTA-Teamet og Klinisk Enhed. 

 Den ugentlige tværfaglige konference: Konference, der afholdes hver uge 

mellem TTA-Koordinatorerne, TTA-Teamet og Klinisk Enhed i jobcentret og evt. 

andre deltagere, herunder virksomhedskonsulenter og kommunale ledere af 

TTA-projektet.  

 Dialogguiden: Redskab til TTA-Koordinators afklarende samtale med 

sygemeldte. Den strukturerede dialogguide, som koordinator anvender i den 

afklarende samtale, indeholder en række spørgsmål af betydning for 

vurderingen af den sygemeldtes ressourcer og barrierer for at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet. I dialogguiden indgår bl.a. et redskab til screening for 

depression/psykisk sårbarhed (SCL8AD).  

 Indsatskommuner: Kommuner, der deltager i TTA-projektet, og som har TTA-

indsats i både år 1 og år 2 af projektet.  

 Klinisk Enhed: Arbejds-/social-/almenmedicinere og psykiatere i TTA-indsatsen 

 Kontrolkommuner: Kommuner, der deltager i TTA-projektet, og har sædvanlig 

sagsbehandling i projektets 1. år og TTA-indsats i projektets 2. år.  

 Opfølgende samtale: TTA-Koordinators og de sundhedsfaglige TTA-aktørers 

øvrige samtaler med sygemeldte, dvs. udover den afklarende samtale. 

 Outputskema: Kommunikationsredskab til at sikre et fælles tematisk og 

sprogligt udgangspunkt for TTA-aktørernes arbejde. På baggrund af TTA-

aktørernes samtaler med sygemeldte noteres observationer vedrørende 

sygemeldtes helbred, arbejdssituation, ressourcer, barrierer, behov knyttet til 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet og overvejelser om relevante mål og delmål. 

Outputskemaerne bruges som udgangspunkt for diskussionerne på de 

tværfaglige konferencer.  

 Tolkningsmanual: Vejledning til hvordan TTA-Koordinator skal tolke de 

sygemeldtes svar på dialogguiden. Er en gennemgang af, hvad der kan være af 

barrierer og ressourcer i forhold til sygemeldtes TTA-proces. 

 TTA: Tilbage-Til-Arbejdet / Tilbage-Til-Arbejdsmarkedet. 

 TTA-aktørerne: TTA-Koordinatorer, TTA-Team og Klinisk Enhed. 

 TTA-enheden: TTA-Koordinatorer, TTA-Teamet og Klinisk Enhed. 

 TTA-indsatsen: Den indsats, der igangsættes for den sygemeldte i TTA-

projektet. 

 TTA-konceptet: Den bagvedliggende forståelsesramme for TTA-projektet. 

 TTA-Koordinator: Sagsbehandler, der koordinerer de sygemeldtes sager i TTA-

indsatsen.  

 TTA-sagsflow: En beskrivelse af hvilke elementer en TTA-sag skal igennem, og 

hvilke interessenter der kan/skal inddrages i løbet af sagsforløbet.  

 TTA-Team: Psykologer og fysio-/ergoterapeuter i TTA-indsatsen. 
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 TTA-Teamets aktive tilbud: Aktive tilbud, der varetages af TTA-Teamet. Disse 

vil ofte være gruppebaseret, således at flere sygemeldte deltager i tilbuddet 

samtidigt. 
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SAMMENFATNING 
 

 

Indledning 

I 2008 indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen inde-

holder 39 initiativer med det formål at nedbringe sygefraværet. Af aftalens forslag 37 

fremgår det, at der skal gennemføres et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-forsøg. 

 

Denne rapport beskriver baggrunden for og evalueringen af det projekt, der har ud-

møntet sygefraværsaftalens forslag 37, og som er blevet kaldt ”Det store TTA-projekt”. 

 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har forestået evalueringen 

under rådgivning af en evalueringsfølgegruppe, der var bredt sammensat af danske og 

udenlandske eksperter. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning har gennemført den økonomiske evaluering, og hele rapporten er blevet 

lektørbedømt af professor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, Københavns 

Universitet, seniorforsker Jan Høgelund, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og 

afdelingsdirektør Helge Kjuus, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge. 

 

Evalueringen er gennemført på baggrund af et yderst omfattende datamateriale. På 

grund af projektets kompleksitet anbefales det derfor læsere med særlig interesse at læse 

hele rapporten for at forstå helheden og sammenhængene mellem de enkelte elementer. 

 

 

Projektets formål 

Det store TTA-projekt skulle med afsæt i eksisterende viden og tidligere, mindre projek-

ter afprøve, om det er muligt at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats 

inden for eksisterende lovgivningsmæssige rammer og med udgangspunkt i jobcentre-

nes sagsbehandling i sygedagpengesager. Projektet skulle inkludere en bred gruppe af 

sygemeldte, herunder både sygemeldte med fysiske og psykiske helbredsproblemer, og 

projektet skulle afprøves i kommuner med forskellig størrelse og på tværs af landet.  

 

Projektets evaluering skulle bibringe viden om, hvorvidt en implementering inden 

for de nævnte rammer er mulig, og i så fald om det kan føre til en hurtigere og mere 

varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de sygemeldte. Herudover skulle evalue-

ringen belyse de økonomiske konsekvenser af modellen. 

 

 

Projektets organisering, finansiering og tidsramme 

Det store TTA-projekt har involveret et ganske stort antal interessenter og aktører. Dette 

skyldes dels projektets størrelse og landsdækkende karakter, dels projektets komplek-

sitet. 
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Alle landets kommuner kunne i 2009 søge Forebyggelsesfonden om deltagelse i projek-

tet. 44 kommuner søgte om deltagelse, og 22 kommuner blev af fonden udvalgt/udtruk-

ket til at deltage. Fonden har ydet tilskud til disse kommuner i forbindelse med deres 

deltagelse i projektet. Indsatsen blev af evalueringshensyn forskudt, således at nogle 

kommuner påbegyndte indsatsen i april 2010, mens resten af kommunerne påbegyndte 

deres indsats i april 2011. Projektets ordinære udløbstid var april 2012, men det blev 

politisk besluttet at forlænge muligheden for tilskud et halvt år, og de fleste kommuner 

valgte derfor at forlænge projektet indtil ultimo september 2012. 

 

Planlægningen, koordineringen og evalueringen, som NFA har haft ansvaret for, er 

finansieret af Beskæftigelsesministeriet. 

 

 

Projektets videngrundlag 

Det store TTA-projekt er designet ud fra dansk og udenlandsk eksisterende viden om, 

hvad der fremmer og hæmmer sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dele af 

den udenlandske viden kan ikke direkte overføres til en dansk kontekst, da de 

lovgivningsmæssige og sociale strukturer betinger vidt forskellige rammer for syge-

meldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 

I en dansk kontekst har især to hvidbøger inspireret designet: Det drejer sig om Hvidbog 

om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær (Mortensen 

m.fl., 2008) og Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde 

(Borg m.fl., 2010). Af disse hvidbøger og anden litteratur kan der generelt udledes 

anbefalinger, der meget overordnet kan sammenfattes til, at TTA-indsatser bør være 

tidlige, tværfaglige, koordinerede og arbejdspladsrettede. 

 

 

Projektets elementer 

Projektet er målrettet sygemeldte borgere, der i kommunerne visiteres til matchkategori 

2. Dette vil typisk være sygemeldte med komplekse helbredsmæssige problemstillinger. 

 

Det store TTA-projekt er et flerstrenget projekt, der indeholder mange elementer, som 

indbyrdes spiller sammen og er overlappende. Blandt de væsentligste elementer er 

følgende: 

 

 Etablering af tværfaglige TTA-enheder 

De deltagende kommuner skulle oprette tværfaglige enheder bestående af TTA-

Koordinatorer (sagsbehandlere), TTA-Teams (psykologer og fysio-/ergotera-

peuter) og Kliniske Enheder (psykiatere og arbejds-/social-/almenmedicinere). 

TTA-Koordinatorerne skulle være ansat i jobcentrene, mens der var mulighed for 

variation i både fysisk placering og ledelsesmæssigt tilhørsforhold for TTA-

Teams og Kliniske Enheder. 

 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2010/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-mentalt-helbred.pdf


 13 

 TTA-fremgangsmåder og redskaber 

De tværfaglige enheder skulle arbejde ud fra bestemte fremgangsmåder og med 

bestemte redskaber. Disse fremgangsmåder og redskaber indebærer eksempelvis 

en bestemt måde at afholde individuelt afklarende samtaler med sygemeldte på, 

et tæt samarbejde med arbejdspladserne, tidlig afklaring af ressourcer og barrie-

rer i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, tværfaglig koordinering på 

ugentlige konferencer mellem TTA-aktørerne, systematisk og tværfaglig drøftelse 

af TTA-planer med udgangspunkt i den enkelte sygemeldtes behov, oprettelse af 

relevante aktive tilbud m.m. 

 

 TTA-uddannelse og anden understøttelse af implementeringen 

Det store TTA-projekt indebar, at de deltagende kommuner inden for en kort 

tidshorisont skulle forestå en betydelig implementeringsopgave. For at gøre 

overgangen til den nye måde at arbejde og organisere sig på lettere, blev der 

forud for projektopstart afviklet en tre uger lang TTA-uddannelse. TTA-Koordi-

natorer, TTA-psykologer og TTA-fysio-/ergoterapeuter skulle deltage på hele 

uddannelsen og lægerne på dele af uddannelsen. Ledere fra jobcentrene samt 

virksomhedskonsulenter kunne herudover deltage på dele af uddannelsen. Ud 

over TTA-uddannelsen har der været afviklet enkelte seminarer for at videndele 

på tværs af kommuner og for at drøfte faglige aspekter ved TTA-indsatsen. 

Endelig har to proceskonsulenter fra NFA afholdt regelmæssige besøg i kommu-

nerne i løbet af projektet med henblik på at bidrage til, at projektet blev 

implementeret bedst muligt.  

 

 

Projektets evaluering 

Projektet omfatter en proces-, en effekt- og en økonomisk evaluering. I procesevalue-

ringen undersøges det, hvordan implementering af projektet er forløbet, mens det i 

effektevalueringen undersøges, hvilke effekter TTA-projektet har ført til på sygefra-

værslængde og selvforsørgelse. Den økonomiske evaluering undersøger, hvordan 

projektets effekter påvirker kommunernes, det offentliges (stat og kommuner) samt 

samfundets økonomi. 

 

 

Procesevaluering  

Procesevalueringen har til formål at undersøge følgende tre aspekter: 1) om og hvordan 

projektet blev implementeret, 2) om implementeringen førte til de forventede ændringer 

i sygedagpengeopfølgningen, og 3) hvilke elementer af projektet der har vist sig at fun-

gere henholdsvis særlig godt og mindre godt. Procesevalueringen skal således afdække 

de komplekse processer, der organisatorisk, ledelsesmæssigt og i TTA-enhedens 

tværfaglige samarbejde med sygemeldte i centrum betinger, om det lykkes den enkelte 

kommune at opnå en succesfuld implementering. 

 

De væsentligste resultater fra procesevalueringen gengives i det følgende. 
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 Implementering af projektets grundstruktur 

Det lykkedes alle kommunerne at oprette TTA-enheder bestående af TTA-

Koordinator, TTA-Team og Klinisk Enhed. Nogle var hurtigere til at få dette 

grundelement på plads end andre, og for nogle kommuner var det især en 

udfordring at få et samarbejde med psykiatere på plads. 

 

De deltagende kommuner lykkedes i vidt omfang med at sikre, at deres TTA-

Koordinatorer, TTA-Teammedlemmer og TTA-læger deltog i TTA-uddannelsen 

forud for projektopstart. Kommunerne lykkedes også i vidt omfang med at visi-

tere det antal sygemeldte til projektet, som det var forudsat, og som kommuner-

ne havde fået støtte af Forebyggelsesfonden til. Herudover tog alle kommuner 

også projektets grundlæggende redskaber i brug, oprettede aktive tilbud og 

afholdt ugentlige tværfaglige konferencer. 

 

Kommunerne lykkedes i 73 % af sagerne med at visitere de sygemeldte til 

indsatsen inden udgangen af 8. sygefraværsuge. Til gengæld har det været svæ-

rere for kommunerne at nå at afholde TTA-Koordinators første samtale med 

sygemeldte inden for det fastsatte mål. Det var således kun i gennemsnit ca. hver 

anden gang, at det lykkedes at afholde samtalen med TTA-Koordinator inden 

udgangen af 9. sygefraværsuge. Der var dog stor spredning imellem kommuner-

ne, og analyserne peger på, at kommunerne generelt blev hurtigere til at visitere 

de sygemeldte i løbet af projektperioden, hvilket formentlig hænger sammen 

med, at der har været et stærkt fokus på dette element i projektet. På trods af, at 

første samtale ofte ikke blev afholdt inden udgangen af 9. sygefraværsuge, vur-

derer TTA-aktørerne, at TTA-projektet muliggør en tidlig indsats i forhold til de 

fleste aktiviteter. Dette hænger sammen med, at der ifølge aktørerne hurtigere 

kan skabes et kvalificeret grundlag og dermed igangsættes relevante handlinger 

tidligere. 

 

 Implementering af en tidlig, koordineret og tværfaglig indsats 

Det store TTA-projekt har indebåret en betydelig implementeringsopgave for de 

deltagende kommuner. Ledelsesmæssigt og organisatorisk har der været en 

række forhold, der skulle falde på plads inden selve indholdet i projektet kunne 

udfoldes, herunder udbudsforretninger, samarbejdskontrakter, ansættelse af 

sundhedsfaglige TTA-aktører, udvælgelse af TTA-Koordinatorer, frigørelse af 

medarbejdere til den forberedende TTA-uddannelse samt etablering af fysiske 

rammer for den nye indsats. Undervejs i projektet har der også været en række 

praktiske og organisatoriske udfordringer for kommunerne, herunder et krav om 

betydelige indberetninger af data, medvirken til interviews og ikke mindst tabet 

af den hidtidige kontrol over sagsstyringen, idet det på grund af evalueringshen-

syn var nødvendigt at have en regulering af indtaget af nye sager til TTA-

indsatsen. 

 

Hertil kommer, at det har været en stor opgave at sikre, at den indholdsmæssige 

del af projektet blev implementeret godt. For at vurdere kvaliteten af implemen-

teringen har to grupper uafhængigt af hinanden og ud fra to forskellige datakil-

der vurderet alle kommuners grad af implementering. Ud af de 19 kommuner, 
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hvor vurderingen af implementeringsgrad var mulig, lykkedes det fem af kom-

munerne at implementere TTA-projektet på et meget højt niveau. Derudover 

lykkedes det seks kommuner at implementere TTA-projektet på et lidt lavere, 

men stadigvæk højt niveau. For de resterende otte kommuner blev implemente-

ringen vurderet som mindre god, hvoraf implementeringen i fem af disse kom-

muner blev vurderet som lav. Sammenfattende lykkedes det flertallet (60 %) af 

de deltagende kommuner at gennemføre en god implementering af projektet, 

hvor projektets elementer om en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats med 

den sygemeldte i centrum blev sat i spil på en velfungerende måde. At de 

resterende kommuner gennemførte en mindre god implementering understreger, 

at det har krævet en betydelig indsats at gennemføre en god implementering i 

overensstemmelse med projektbeskrivelsen. 

 

Klar og dedikeret ledelse som en afgørende forudsætning 

Det var i stort set alle de deltagende kommuner afdelingschefniveauet i jobcent-

rene, der havde ansvaret for projektets implementering. Analyserne peger på, at 

disse chefers betydning for kvaliteten i implementeringen har været betydelig. 

Nogle ledere fra især de kommuner der, som de første påbegyndte indsatsen i 

april 2010, mener, at de skulle have været inddraget mere på den forberedende 

TTA-uddannelse. Og næsten halvdelen af alle ledere vurderer, at de ville priori-

tere ledelsen mere, hvis projektet skulle starte forfra. 

 

En god ledelse med en tydeligt signaleret vilje til at gennemføre projektet som til-

tænkt har haft potentialet til at løse en række af de gennemgående udfordringer 

ved implementeringen af projektet såsom relevant rekruttering, håndtering af 

fratrædelser undervejs, håndtering af uenigheder mellem TTA-aktørerne vedrø-

rende projektets principper, løbende udvikling og evaluering af processerne 

m.m. Derimod er det tydeligt, at hvis der ikke var dedikeret tilstrækkeligt ledel-

seskraft til at styre projektet i den ønskede retning, så har der været en risiko for, 

at tværfagligheden og koordineringen ikke er blevet sat ordentligt i spil. Hvis der 

i kommunen var stærke TTA-Koordinatorer, der kunne og ville påtage sig et 

stort styringsmæssigt ansvar, var det tilstrækkeligt, at ledelsen gav opbakning og 

fastsatte de overordnede rammer. 

 

Procesevalueringen viser, at i de kommuner, hvor alle eller de fleste TTA-aktører 

var fysisk placeret i samme bygning, var chancen for en løbende sparring og 

videndeling størst, og dette synes at have bidraget til en bedre udvikling af det 

tværfaglige samarbejde, end hvor de har arbejdet ud fra separate arbejdssteder. 

Derudover synes de sundhedsfaglige TTA-aktørers ansættelsesforhold også at 

have spillet en rolle. Der er en tendens til, at udviklingen af det tværfaglige 

samarbejde har haft bedre forudsætninger, når TTA-Teamet (psykolog og fysio-

/ergoterapeut) var ansat i jobcentret fremfor at være ansat af en anden aktør, da 

TTA-Teamet således ikke skulle referere til to forskellige ledelser. 

 

 TTA-aktørernes nye roller  

Det har været en stor opgave at etablere et tværfagligt samarbejde mellem for-

skellige faggrupper, som er bærere af forskellige professionskulturer, sygdoms-
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forståelser, arbejdserfaringer og fagsprog. En af forudsætninger for et 

velfungerende tværfagligt samarbejde synes at have været, at TTA-aktørerne har 

været parate til at indgå i arbejdssammenhænge, der til en vis grad har krævet, at 

de har redefineret deres hidtidige roller. 

 

TTA-Teammedlemmerne (psykologer og fysio-/ergoterapeuter) har i mange 

tilfælde ikke tidligere haft erfaringer med et tæt samarbejde med et jobcenter, 

hvor de er blevet integreret med en myndighedsrolle, og hvor der ud fra en given 

lovgivningsmæssig ramme tages vidtrækkende beslutninger om de sygemeldtes 

forsørgelsesgrundlag. Dette har for nogle været en udfordring. I nogle tilfælde 

har de haft svært ved at acceptere, at visse sygemeldte ikke længere kunne 

modtage sygedagpenge, selv om de ikke var helt raske. Og i andre tilfælde har 

TTA-Teamet haft svært ved at lægge deres behandlerrolle fra sig for i stedet at 

benytte deres faglighed ud fra en arbejdsmarkedsrettet vinkel. 

 

For nogle af lægerne fra Klinisk Enhed har det også været en udfordring, at de 

ikke skulle fokusere på behandling. For andre har det været en udfordring at 

fralægge sig en lægekonsulentrolle, hvor de tidligere primært har vurderet de 

sygemeldtes helbredssituation på baggrund af andres skriftlige vurderinger. 

Projektet har indebåret, at de i stedet selv skulle have en aktiv rolle i mødet med 

de sygemeldte.  

 

Også TTA-Koordinatorerne har været nødt til at løsrive sig fra fremgangsmåder i 

den hidtidige sædvanlige sagsbehandling. Mens samarbejdet med andre aktører i 

sædvanlig sagsbehandling oftest er baseret på at indhente ekspertvurderinger, 

som sagsbehandlerne derefter bruger egenhændigt til at træffe beslutninger, 

bygger TTA-konceptet på en dialog mellem aktørerne og en fælles stillingtagen til 

de rette planer for de sygemeldte. Evalueringen viser dog, at erfarne sagsbehand-

lere fra jobcentrene godt kan varetage rollen som TTA-Koordinatorer og dermed 

løfte den store opgave det er at koordinere en tværfaglig indsats med den syge-

meldte i centrum. For nogle af TTA-Koordinatorerne har opgaven været forbun-

det med udfordringer, og i nogle kommuner har lederne måttet yde en betydelig 

støtte til TTA-Koordinatorerne. 

 

Procesevalueringen viser, at det har krævet en betydelig indsats og ofte en 

længerevarende læringsproces at nå frem til et tværfagligt samarbejde, hvor alle 

aktører accepterede og brugte de nye roller konstruktivt i forhold til TTA-projek-

tets arbejdsmarkedsrettede målsætning. 

 

Værdien af det tidlige, tværfaglige og koordinerede samarbejde  

Det generelle billede af det tværfaglige samarbejde er, at det har bidraget til at 

kvalificere planerne for de sygemeldte, og at den nemme adgang til de 

sundhedsfaglige TTA-aktører har sikret, at dette er sket på et tidligere tidspunkt 

end i sædvanlig sagsbehandling. 
 

TTA-aktørerne og de fleste interviewede sygemeldte udtaler sig positivt om den 

nemme og hurtige adgange til de sundhedsfaglige aktører i TTA-projektet. 
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Mange TTA-Koordinatorer fremhæver, at det sammenlignet med sædvanlig 

sagsbehandling har været positivt at have adgang til hurtigt at sikre en afklaring 

af sygemeldte. I gennemsnit blev ca. halvdelen af de sygemeldte afklaret af TTA-

Teamet og ca. en fjerdedel af lægerne i Klinisk Enhed. Dette er i overensstemmel-

se med forventningerne forud for projektstart. Gennemsnittet dækker dog over 

en stor variation kommunerne imellem. 
 

Størstedelen af TTA-Koordinatorerne har fundet stor værdi i dialogguiden, der 

udgør grundstammen for deres afklarende samtale med de sygemeldte. De fleste 

af TTA-Koordinatorerne vurderer, at dialogguiden har været god til give et 

dybdegående billede af den sygemeldte, at dialogguiden har skabt struktur i 

samtalerne, samt at den har været med til at sikre, at TTA-Koordinatorerne kom 

omkring de vigtigste emner i den afklarende samtale med de sygemeldte. En 

tilsvarende stor andel af TTA-Koordinatorerne mener ligeledes, at de har følt sig 

godt rustet til at vurdere, hvordan og hvornår de skulle inddrage de sundheds-

faglige TTA-aktører i form af TTA-Teamet og Klinisk Enhed i sygemeldtes sag. I 

den forbindelse gør mange af koordinatorerne opmærksom på, at de på bag-

grund af TTA-uddannelsen og gennem det tværfaglige samarbejde har følt sig 

mere trygge ved afviklingen af samtaler med sygemeldte, der har psykiske 

helbredsproblemer. 

 

Langt størstedelen af TTA-aktørerne har værdsat de ugentlige tværfaglige konfe-

rencer, fordi de har kunnet diskutere planen for de sygemeldte samt helbreds-

problemer m.m. for disse. De fleste kommuner formåede også at skabe et 

konstruktivt og fleksibelt rum for sparring uden for de tværfaglige konferencer. 

Der har dog været forskel i hvor godt kommunerne var i stand til at finde den 

rigtige balance mellem samarbejde uden for og på konferencerne.  

 

Et velfungerende, tværfagligt samarbejde i TTA-projektet har været karakteri-

seret ved, at der har været respekt for hinandens fagligheder, enighed om TTA-

konceptets målsætning og at alle TTA-aktørerne blev hørt og kom med 

kvalificerede input på de tværfaglige konferencer, samt at disse input blev 

diskuteret, således at TTA-aktørerne på baggrund af en fællesskab dialog kom 

frem til en plan for de sygemeldte. 

 

I de kommuner, hvor samarbejdet ikke har fungeret optimalt, var der typisk 

problemer med at få skabt et fælles udgangspunkt for samarbejdet (fælles 

målsætning og forståelsesramme) eller vanskeligheder med at få de forskellige 

TTA-aktører ordentligt inddraget i sagerne, fx pga. samarbejdsvanskeligheder 

med eller mellem enkelte TTA-aktører. Men også problemer med overbebyrdede 

TTA-Koordinatorer og utilstrækkelig ledelsesmæssig styring har haft betydning 

for samarbejdet i flere kommuner. 

  

Virksomhedskonsulenterne var ved projektets start ikke tænkt ind i det tæt 

koordinerede samarbejde med deltagelse på de ugentlige, tværfaglige konferen-

cer. Flere kommuner valgte imidlertid at inddrage virksomhedskonsulenter i det 

tætte koordinerede samarbejde i TTA-projektet. Dette blev oplevet som en stor 
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gevinst. Virksomhedskonsulenternes deltagelse i de ugentlige tværfaglige konfe-

rencer og i koordinationen har bibragt projektet vigtig viden om virksomheder 

samt øget mulighederne for at etablere relevante praktikker for de ledige syge-

meldte i projektet. 

 

 Samarbejdet med arbejdspladserne 

Langt de fleste af de interviewede arbejdsgivere, sygemeldte og TTA-aktører 

mener, at det giver stor værdi, når der er en tæt dialog mellem jobcenter, arbejds-

giver og den sygemeldte. Fælles for de sygemeldte og deres leder/arbejdsgiver er, 

at de tillægger det stor værdi, at man gennem TTA-indsatsen kan få hjælp til at 

lave en plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdspladsen. De enkelte 

fagligheder bidrager til, at planen for tilbagevenden er fagligt kvalificeret og 

realistisk. Det vurderes også som positivt, når der gennem TTA-indsatsen bliver 

fulgt op ved delvise raskmeldinger, således at arbejdspladsen og den sygemeldte 

bliver fulgt til dørs af de involverede fagligheder frem til raskmeldingen. Gene-

relt tyder det dog på, at de meget store virksomheder har haft mindre udbytte af 

det tætte samarbejde med jobcentrene end de små og mellemstore. Dette hænger 

formentlig sammen med, at de store virksomheder i forvejen har HR-afdelinger, 

der har styr på muligheder i lovgivningen og i mange tilfælde også råder over 

socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter m.m. 

 

Analyserne fra de tre kommuner, hvor det har været muligt at sammenligne pro-

cesdata fra TTA-indsatsen med procesdata fra den sædvanlige sagsbehandling, 

indikerer, at den tætte kontakt med arbejdspladsen - bestående af rundbordssam-

taler og arbejdspladsbesøg - blev næsten fordoblet sammenlignet med sædvanlig 

sagsbehandling. På trods af dette har det tætte samarbejde med arbejdspladserne 

været mindre end forventet og udgjorde således kun ca. 13 % af de sager, hvor 

sygemeldte havde en arbejdsplads ved sygemeldingen. Der er flere mulige 

grunde til dette. De fleste TTA-aktører fremhæver særligt, at selv om de 

sygemeldte havde en arbejdsplads ved sygemelding, så blev de relativt hurtigt 

afskediget i forbindelse med deres sygemelding. En analyse af de sygemeldte i 

matchkategori 2 viser således, at på tidspunktet for sygemeldingen havde ca. 73 

% et arbejde, mens dette tal blev reduceret til 62 % på tidspunktet for visitation. 

Omkring tre måneder efter sygemeldingstidspunktet var det knap 56 %, der 

havde et arbejde. Dette peger på, at jo længere tid der er gået, inden jobcenteret 

kommer ind i billedet, des mindre har sandsynligheden været for, at der kunne 

indledes et tæt samarbejde med sygemeldtes arbejdsplads. 

 

Analyserne peger dog også på, at den relativt høje grad af ledighed ikke fuldt ud 

kan forklare, at kontakten til arbejdspladserne har været mindre end forventet. 

Blandt de øvrige forklaringsfaktorer nævnes for eksempel, at nogle sygemeldte 

ikke ønskede, at jobcenteret tog kontakt til arbejdspladsen, og at TTA-Koordina-

torerne i nogle sager vurderede, at det ikke var nødvendigt at tage kontakt, fordi 

der allerede var en god kontakt mellem arbejdsplads og sygemeldte. Herudover 

er der nogle jobcentre, der ikke har prioriteret samarbejdet særligt højt, og for 

disse jobcentre synes der at være et yderligere potentiale ved at øge fokus på 

samarbejdet med arbejdspladserne. 
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 De sygemeldtes vurderinger  

Spørgeskemaresultaterne tyder på, at TTA-indsatsen har bidraget til at forbedre 

de sygemeldtes oplevelser af deres sagsbehandling i jobcentrene. De sygemeldte, 

der modtog TTA-indsats, vurderer generelt sagsbehandlingen lidt mere positivt 

end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling på spørgsmål om jobcentrets 

samarbejde med andre faggrupper, jobcentrets samarbejde med arbejdspladsen 

og vurdering af kontinuitet i sagsbehandlingen. 
 

Ud fra interviews med de sygemeldte synes den anerkendende tilgang fra TTA-

aktørernes side at være nøglen, der kan åbne for, at den enkelte sygemeldte føler 

sig tryg og parat til at indgå engageret i et tværfagligt og koordineret forløb med 

henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. En stor del af de sygemeldte har 

været positivt overraskede over, at adgangen til de sundhedsfaglige TTA-aktører 

har været nem og hurtig, og at afklaringen af deres helbredssituation og planen 

for tilbagevenden til arbejdet har bygget på en fælles vurdering fra de forskellige 

TTA-aktører. Derudover var de sygemeldte tilfredse med, at aktiviteter og planer 

byggede på en omfattende og tværfaglig afklaring, samt at planer og aktiviteter 

var tilpasset deres individuelle behov. 

 

De fleste interviewede sygemeldte udtaler sig generelt meget positivt om deres 

deltagelse i og udbytte af de aktive gruppeforløb, og sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer synes i særlig grad at have haft et positivt udbytte af de 

psyko-edukative gruppeforløb, som TTA-psykologerne har stået for. 

 

Det fremstår også som positivt, at der i den første samtale med TTA-Koordinator 

blev afsat god tid. Flere sygemeldte beskriver samtalen som meget grundig og 

individuel, og de fremhæver, hvordan TTA-Koordinatorerne gav sig tid til at 

sætte sig ind i deres helbredsproblemer og de begrænsninger, disse problemer 

medførte i forhold til deres arbejde. Der har dog også været tilfælde, hvor de 

sygemeldte har følt, at de skulle forsvare deres sygemelding, og hvor TTA-

Koordinator således ikke er lykkedes med at etablere en tryg ramme ud fra en 

anerkendende tilgang. 

 

Der er i nogle tilfælde opstået problemer, hvor formålet med henvisning til 

samtalerne med de forskellige sundhedsfaglige TTA-aktører ikke har stået klart. 

Det har i den forbindelse været en udfordring at forklare, at samtalerne udeluk-

kende vedrørte afklaring og ikke behandling. Resultaterne tyder på, at det for 

nogle sygemeldte har været svært at gennemskue og håndtere, at der ikke fore-

gik behandling i TTA-indsatsen. For nogle sygemeldte blev nogle af spørgsmå-

lene i det anvendte spørgeskema til screening for psykiske helbredsproblemer 

endvidere oplevet som meget ”private”. 

 

 

Effektevaluering 

Formålet med effektevalueringen er at belyse, om sygemeldte i TTA-indsatsen bliver 

hurtigere raskmeldte og selvforsørgende og i mindre grad gensygemeldt sammenlignet 
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med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. Videre er formålet at belyse, om TTA-

indsatsen har haft en positiv effekt på de sygemeldtes egen vurdering af helbred, søvn 

og arbejdsevne. 

 

På tidspunktet for rapportens udarbejdelse har der ikke været tilstrækkeligt med opfølg-

ningstid til at kunne gennemføre troværdige analyser af de langsigtede effekter af TTA-

indsatsen. Det betyder, at denne evaluering ikke belyser, om effekten fører til en reduk-

tion i gensygemeldinger. Procesevalueringen har dog vist, at flertallet af TTA-aktørerne 

vurderer, at TTA-indsatsen har en positiv effekt i forhold til at reducere risikoen for 

gensygemelding. NFA følger op på dette på et senere tidspunkt og vil i 2014 offentlig-

gøre yderligere en evaluering, der præsenterer disse analyser. 

 

I det følgende opsummeres de væsentligste resultater fra effektevalueringen. 

 

 De mest troværdige beregninger er baseret på RCT-studiet   

I tre kommuner har det været muligt at gennemføre et individuelt randomiseret, 

kontrolleret studie (RCT-studie). Beregninger baseret på disse kommuner er de 

mest sikre og troværdige, og med knap 2.000 sygemeldte i TTA-indsats og godt 

1.100 sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling er denne del af projektet i sig selv 

meget stort, både i dansk og international sammenhæng.  

 

 Effekter på sygefraværets længde i projektet 

Resultaterne fra de tre kommuner (RCT-studiet) viser, at der er store kommunale 

forskelle i effekten. I den ene kommune ses en betydelig reduktion i sygefraværs-

længden svarende til ca. 5,4 uger sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling. 

I den anden kommune ses en positiv tendens svarende til ca. 1,4 uges reduktion i 

sygefraværslængden og i den tredje kommune ses en tendens til en forlængelse 

af sygefraværslængden med 2,7 uger. Det vægtede gennemsnit af effekten af 

TTA-indsatsen i de tre kommuner svarer til en nedbringelse af sygefraværs-

længden med ca. 2,2 uger.    

 

Udover de tre RCT-kommuner har det været muligt på kommuneniveau at 

beregne effekten i yderligere syv kommuner. Disse kommuner fortsatte deres 

sædvanlige sagsbehandling det 1. projektår og implementerede først indsatsen i 

det 2. projektår. Analyserne er derfor baseret på en sammenligning af sygemeldte 

i TTA-indsatsen fra 2. år med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i 1. år (en 

før- og efteranalyse). Denne metode er behæftet med meget større usikkerhed 

end RCT-studiet. Ligesom i RCT-studiet, viser resultaterne fra de supplerende 

analyser i de syv kommuner, at der er meget stor spredning i effekterne.  

 

Ud af de i alt 10 kommuner, hvor det var muligt at beregne kommunespecifikke 

effekter, har seks kommuner opnået en positiv effekt, mens fire har opnået en 

negativ effekt på sygefraværet. Det vægtede gennemsnit af effekten i de 10 

kommuner viser en reduktion af sygefraværet. Det vægtede gennemsnit kan dog 

ikke bruges til at forudsige, hvilken effekt andre kommuner ville kunne forvente 

ved at implementere TTA-indsatsen.   
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 Forventede generelle effekter på sygefraværets længde i andre kommuner  

Bruges RCT-studiet som et udgangspunkt for en beregning af den forventede 

generelle effekt, som andre kommuner, der ikke har været med i projektet, ville 

kunne opnå, peger analysen på en positiv tendens svarende til en reduktion af 

sygefraværet på ca. 1,6 uge. 

 

En supplerende analyse på tværs af alle de 22 kommuner, som deltog i projektet, 

tyder på en meget svag positiv tendens. Det skal understreges, at denne analyse 

på tværs af alle kommuner er behæftet med betydelig usikkerhed, og at analysen 

inddrager både de kommuner, der har implementeret godt og de kommuner, der 

har implementeret mindre godt. 

 

 Forventede generelle effekter i kommuner, som lykkes med en god 

implementering  

En analyse baseret på de 10 kommuner, hvor det har været muligt at beregne en 

kommunespecifik effekt viser, at der i fem kommuner med en god implemen-

tering opnås en positiv effekt på sygefraværslængden svarende til en reduktion 

med ca. 2,6 uger (beregningen er eksklusiv to kommuner med meget usikre 

effektmål).  Dette resultat er samtidig et udtryk for et bud på den forventede 

generelle effekt for kommuner, som lykkedes med at implementere TTA-indsat-

sen godt – det vil sige i overensstemmelse med konceptet.  

 

Samme tendens med en positiv effekt ved god implementering ses også for de 3 

kommuner i RCT-studiet. Mens de to kommuner med en positiv effekt imple-

menterede indsatsen godt, implementerede den tredje kommune med en negativ 

effekt indsatsen mindre godt. En beregning baseret på de to kommuner med en 

god implementering viser en positiv tendens svarende til en nedbringelse af 

sygefraværslængden med ca. 3,4 uger. 

 

Tendensen til, at der er en positiv effekt, hvis der gennemføres en god implemen-

tering, genfindes i en analyse på tværs af alle de deltagende kommuner. 

 

Det skal bemærkes, at de opstillede mål for god/mindre god implementering ikke 

kan forklare alle forskelle i effekterne. Blandt andet ses der en spredning i effek-

terne i de kommuner, der har opnået en god implementering. Man kan derfor 

overordnet i gennemsnit forvente en positiv effekt i kommuner, der lykkes med 

at gennemføre en god implementering, men man skal være varsom med at 

forudsige specifikke effekter i andre kommuner med en god implementering. 

 

 Effekten på sygefraværets længde over tid  

Analyserne er baseret på de tre kommuner i RCT-studiet og antyder, at effekten 

på sygefraværets længde generelt er konstant over tid. Analyserne viser dog 

også, at effekten af TTA-indsatsen i den ene kommune først træder i kraft et halvt 

år inde i projektet, og at effekten i den anden kommune er størst sent i de syge-

meldtes fraværsperiode. Dette understøtter antagelsen om, at det kan tage et 

stykke tid førend at indsatsen er fuldt implementeret og dermed kan give en 

positiv effekt. Samtidigt viser analyserne, at effekten kan afhænge af sygefravæ-
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rets længde og give størst effekt efter længere tids sygefravær. Tidsafhængighe-

den varierer dog fra kommune til kommune.  

 

 Moderate effekter på selvforsørgelse 

Effekterne på selvforsørgelse følger samme mønster som effekterne på sygefra-

været. I de kommuner, hvor der er en positiv effekt på reduktion af sygefravæ-

rets længde, tyder analyserne også på en positiv effekt på selvforsørgelse, dog i et 

mindre omfang sammenlignet med reduktionen i sygefraværet. Projektets 

gennemførelse i en lavkonjunktur har givetvis udgjort en barriere for at opnå 

store effekter på selvforsørgelse. 

 

 Den positive effekt af TTA-indsatsen synes ikke at være begrænset til 

bestemte grupper af sygemeldte 

Det store TTA-projekt inkluderer alle sygemeldte i matchkategori 2. Sygemeldte i 

matchkategori 2 inkluderer fx både sygemeldte med psykiske og somatiske 

helbredsproblemer og sygemeldte fra ledighed og beskæftigelse. Evalueringen 

peger på, at den positive effekt af TTA-indsatsen i forhold til reduktion af syge-

fraværslængden gælder for en bred gruppe af sygemeldte med meget forskellige 

karakteristika, og effekten af TTA-indsatsen er således ikke begrænset til bestem-

te grupper. 

 

 Ingen statistisk påviselig mer-effekt på egen vurdering af helbred, søvn og 

arbejdsevne 

Analyserne viser generelt en forbedring i de sygemeldtes egen vurdering af 

helbred, søvn og arbejdsevne over tid – hvilket gælder både for sygemeldte i 

TTA-indsats og sædvanlig sagsbehandling. Der ses en svag, positiv tendens af 

TTA-indsatsen sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling på forbedringer i 

de sygemeldtes egen vurdering af helbred, søvn og arbejdsevne, men denne 

tendens er ikke statistisk sikker.  

 

Økonomisk evaluering 

De ovenstående effekter danner udgangspunkt for beregninger af, hvordan et (even-

tuelt) lavere sygefravær påvirker kommunernes, det offentliges (stat og kommuner) 

samt samfundets økonomi. 

 

På omkostningssiden indgår dels etableringsomkostninger (engangsomkostninger) i 

forbindelse med oprettelse af en ny struktur m.v., dels eventuelle ekstra omkostnin-

ger (eller besparelser) i den løbende drift på området. På samfundsniveau indgår 

tillige nogle forvridningsomkostninger (besparelser), der opstår ved ændringer i 

indkrævning af skatter. På indtægtssiden sættes der kroner og øre på hvor meget der 

spares i sygedagpenge. Nogle af de raskmeldte vil imidlertid ikke kunne returnere til 

et job, og der tages derfor højde for, at en del af de raskmeldte overgår til andre 

overførsler end sygedagpenge, fx kontanthjælp. Derudover medtages ændringer i 

skatteindtægter og ændringer i udgifter til sundhedsområdet (sygesikringsydelser og 

medicinudgifter).  
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I det følgende vises de væsentligste resultater fra den økonomiske evaluering. 

 

 Økonomiske effekter i RCT-studiet 

For tre kommuner bygger effektanalysen på RCT-studiet, som vurderes at 

være metodisk meget stærkt. For to ud af de tre kommuner findes reduktioner 

i sygefraværslængden. Det resulterer efterfølgende i besparelser på sygedag-

penge og øgede skatteindtægter, som samlet set dominerer omkostningerne 

ved projektet. For disse to RCT-kommuner er der således en positiv økono-

misk bundlinje for TTA-projektet. Dette gælder for alle tre analyseniveauer: 

kommuner, den samlede offentlige sektor og samfundet. For den tredje RCT- 

kommune findes det modsatte resultat og samlet set udviser denne kommune 

et negativt økonomisk resultat. 

 

Den økonomiske analyse for de tre RCT-kommuner under ét giver en positiv 

økonomisk nettoeffekt på alle tre analyseniveauer. 

 

Da analyserne afhænger meget af vurderingen af de udgifter og indtægter, 

der er lagt til grund for analyserne, er der gennemført såkaldte følsomheds-

analyser, hvor der laves beregningseksempler på, hvad der sker, hvis der læg-

ges andre henholdsvis mere negative og mere positive præmisser til grund 

end dem, der er anvendt til at beregne ovenstående. Det drejer sig eksempel-

vis om, at der antages større udgifter ved TTA-indsatsen. Disse analyser peger 

på, at hvis der ændres i antagelserne om størrelsen af kommunernes omkost-

ninger, så kan den positive økonomiske bundlinje på kommuneniveau og for 

den offentlige sektor ændres til en negativ bundlinje. Det positive resultat for 

samfundsøkonomien er dog fortsat positivt og dermed meget robust over for 

ændringer i de parametre, der ligger til grund for analyserne.  

 

 Supplerende økonomiske analyser  

Der er desuden blevet analyseret særskilte, kommunespecifikke effekter for 

de syv kommuner, der fortsatte deres sædvanlige sagsbehandling i 1. projekt-

år og først implementerede TTA-indsatsen i 2. projektår. Dette design er 

forbundet med væsentligt større usikkerhed end RCT-designet. Analysen for 

disse syv kommuner viser megen diversitet, idet nogle kommuner oplever 

store besparelser, mens andre kommuner oplever store tab pr. sygdomsforløb. 

Resultaterne for disse syv enkeltkommuner skal tages med det forbehold, at 

effekterne i flere tilfælde er statistisk usikre. I beregningerne for alle kommu-

ner på tværs anvendes et såkaldt kluster-kontrolleret design, som lige som 

analysen for de syv kommuner er væsentligt mere usikkert end RCT-studiet. 

Resultatet på tværs af alle kommuner er en effekt på sygefraværet, der er tæt 

på nul, idet det udgør et gennemsnit af positive og negative effekter. Derfor 

dominerer omkostningssiden i denne økonomiske analyse, og cost-benefit-

analysen viser således et negativt resultat. 

 

 Økonomiske effekter i kommuner med god implementering 

En analyse baseret på de 10 kommuner, hvor det har været muligt at beregne en 

kommunespecifik effekt viser, at der i fem kommuner med en god implemen-
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tering opnås en positiv effekt på sygefraværslængden. Økonomiske beregninger 

for disse fem kommuner viser, at de sparede sygedagpenge og øgede skatte-

indtægter samlet set er højere end omkostningerne, og at der derfor er en 

positiv økonomisk effekt af TTA-indsatsen for de fem kommuner på alle tre 

niveauer: kommune, offentlige sektor og samfundet. Igen viser følsomheds-

analysen, at hvis størrelsen af kommunernes omkostninger øges så kan den 

positive økonomiske bundlinje på kommuneniveau og for den offentlige 

sektor ændres til en negativ bundlinje. Da opgørelsen over kommunernes 

omkostninger er forbundet med stor usikkerhed er dette ikke en urealistisk 

mulighed. Det positive resultat for samfundsøkonomien er dog fortsat posi-

tivt og dermed meget robust over for ændringer i de parametre, der ligger til 

grund for analyserne. Det gælder, selv hvis det værst tænkelige scenarie 

(”worst case”) beregnes. 

 

 

Konklusion 

Det kan overordnet konkluderes, at implementering af TTA-konceptet kan give en 

positiv effekt på de sygemeldtes sygefraværslængde og selvforsørgelsesgrad og dermed 

også en positiv økonomisk bundlinje for kommunerne, den offentlige sektor og samfun-

det. De positive resultater forudsætter dog, at kommunerne lykkes med at gennemføre 

en god implementering, hvilket kræver en betydelig indsats. 

 

Nedenfor fremhæves de væsentligste delkonklusioner. 

 

TTA-projektets grundstruktur er implementeret i alle deltagende kommuner 

Det er i vidt omfang lykkedes alle kommuner at etablere TTA-enheder, at sikre 

enhedernes deltagelse i en forudgående TTA-uddannelse, at visitere det forventede 

antal sygemeldte til TTA-indsatsen, at afholde ugentlige, tværfaglige konferencer, at 

oprette målrettede aktive tilbud til de sygemeldte og tage projektets redskaber i brug. 

 

Det er muligt at gennemføre en succesfuld implementering, men det kræver en 

betydelig indsats 

En vurdering af de deltagende kommuners implementering viser, at ca. 60 % af de 

deltagende kommuner er lykkedes med at gennemføre en god implementering, mens de 

resterende har gennemført en mindre god implementering. Dette understreger, at der er 

tale om et kompleks koncept, og at det tager tid og vilje samt kræver en betydelig 

indsats at lykkes med at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. 

 

Et velfungerende tværfagligt og koordineret samarbejde giver merværdi 

På baggrund af interviews med TTA-aktørerne viser procesevalueringen, at det er 

muligt gennem et velfungerende, tværfagligt og koordineret samarbejde at opnå en 

hurtigere og mere kvalificeret afklaring og opfølgning i de sygemeldtes sager. 

 

Samarbejdet med arbejdspladserne er værdifuldt men stadig beskedent 

Det tværfaglige samarbejde kan forbedre kvaliteten af samarbejdet med arbejdsplads-

erne. I TTA-projektet er det tætte samarbejde mellem jobcenter og arbejdspladserne 
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blevet forøget sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling, men der er stadig 

potentiale for at arbejde endnu mere sammen. 

 

De sygemeldte er mere positive over for TTA-indsatsen end over for sædvanlig 

sagsbehandling 

Spørgeskemaresultaterne viser, at de sygemeldte, der modtog TTA-indsatsen, vurderer 

sagsbehandlingen lidt mere positivt end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i 

forhold til jobcentrets samarbejde med andre faggrupper, jobcentrets samarbejde med 

arbejdspladsen og kontinuitet i sagsbehandlingen. Ud fra interviews med sygemeldte 

synes nøglen til en god proces at være en anerkendende tilgang i mødet med den 

enkelte sygemeldte. 

 

Effekten af TTA-indsatsen på sygefraværslængde varierer fra kommune til 

kommune  
I tre kommuner, hvor der kunne beregnes de mest sikre effekter af TTA-indsatsen, viser 

analyserne, at sygefraværet i TTA-indsatsen blev reduceret med 5,4 uger i en kommune, 

med 1,4 uge i en anden kommune og forlænget med 2,7 uger i den tredje kommune.  

 

Svært at generalisere effekterne til andre kommuner  
På tværs af alle kommunerne i projektet (både dem, der har implementeret godt, og 

dem, der har implementeret mindre godt) ses en meget svag positiv tendens. Men 

grundet de store kommunale variationer i effekten og implementeringen kan dette 

resultat ikke bruges til at forudsige effekter i andre kommuner, der ikke har været med i 

TTA-projektet. 

 

God implementering af TTA-konceptet kan give en god effekt på 

sygefraværslængden  
Analyserne peger på, at kommuner med god implementering ofte opnår en positiv 

effekt. En beregning viser, at effekten i kommuner med god implementering svarer til en 

reduktion af sygefraværets længde på i gennemsnit ca. 2,6 uger. Da der ses store 

forskelle i effekten – selv blandt kommuner med god implementering – kan den 

forventede effekt i andre kommuner, som lykkes med en god implementering, afvige 

herfra.  

 

Effekten på selvforsørgelse er mere moderat  
Effekterne på selvforsørgelse er af mere moderat størrelse, end effekterne på 

sygefraværets længde. Dette kan skyldes, at TTA-indsatsen blev implementeret i en 

økonomisk lavkonjunktur, hvor mange sygemeldte ikke havde et arbejde at vende 

tilbage til.  

 

Ingen statistisk påviselig mer-effekt på egen vurdering af helbred, søvn og 

arbejdsevne 

Analyserne viser generelt en forbedring i de sygemeldtes egen vurdering af helbred, 

søvn og arbejdsevne over tid – hvilket gælder både for sygemeldte i TTA-indsats og 

sædvanlig sagsbehandling. Der ses en svag, positiv tendens af TTA-indsatsen sammen-
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lignet med sædvanlig sagsbehandling på forbedringer i de sygemeldtes egen vurdering 

af helbred, søvn og arbejdsevne, men denne tendens er ikke statistisk sikker.  

 

De økonomiske analyser viser generelt en positiv bundlinje på samfundsniveau  

På tværs af de tre kommuner, hvor der har været særligt gode forudsætninger for at 

vurdere effekten af TTA-indsatsen, viser hovedanalyserne, at der er besparelser at hente 

både på kommuneniveau, på kombineret kommune- og statsniveau (det offentlige) og 

på samfundsniveau. Tilsvarende gælder for de kommuner med god implementering, 

hvor det har været muligt at opgøre effekter. Hvis der ændres i forudsætningerne for 

beregningerne og det eksempelvis antages, at udgifterne til TTA-indsatsen er større, kan 

det medføre et negativt resultat på kommuneniveau og offentlig sektorniveau. Analyser 

på samfundsniveau er til gengæld meget robuste, og positive økonomiske effekter ses, 

selv om der indlægges nogle andre og mere negative forudsætninger for beregningerne. 

 

 

 

 



 

DEL I PROJEKTETS BAGGRUND OG INDHOLD 
 

1. PROJEKTETS RAMMER OG ORGANISATION  

 

1.1 Politisk baggrund 

I 2008 indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen inde-

holder 39 initiativer med det formål at nedbringe sygefraværet. Af aftalens forslag 37 

fremgår det, at der skal gennemføres et større TTA-forsøg (tilbage-til-arbejdet-forsøg). 

”Det store TTA-projekt” er udmøntningen af forslag 37. 

 

I forslaget nævnes det, at der tidligere er gennemført mindre TTA-forsøg, der typisk har 

haft personer med smerter i bevægeapparatet, eksempelvis ryg, skuldre og nakke, som 

målgruppe. Det større forsøg skal imidlertid også inkludere personer med andre 

lidelser. Af forslaget fremgår det også, at forsøget skal omfatte initiativer med en fælles 

tovholder, der sikrer en koordineret indsats, hvor borgeren er i centrum for indsatsen.  

 

Det store TTA-projekt har som følge af forslaget skullet byde på organisatoriske og 

indholdsmæssige løsninger. Konkret har dette indebåret, at det skulle afprøves, om 

tværfaglige TTA-enheder og TTA-koordination kunne etableres i kommunale jobcentre 

og i praksis integreres i eksisterende arbejdsgange. Det har således været en forudsæt-

ning, at der ikke skulle etableres særregler for at projektet kunne sættes i gang, men at 

projektet kunne iværksættes inden for gældende lovgivningsmæssige og 

forvaltningsmæssige rammer. 

 

Herudover var det et ønske, at Det store TTA-projekt skulle dække forskellige kommu-

ner på tværs af hele landet for på den måde at kunne afdække organisatoriske og 

praktiske forhold, der ville være fremmende henholdsvis begrænsende for en succesfuld 

implementering af projektet og den tværfaglige indsats i kommunerne. 

 

 

1.2 Projektets organisation og finansiering 

Det store TTA-projekt har involveret et ganske stort antal interessenter og aktører. Dette 

skyldes dels projektets landsdækkende karakter, dels projektets kompleksitet. I det 

følgende beskrives nogle af de væsentligste aktører. 

 

Alle landets kommuner kunne i 2009 søge Forebyggelsesfonden om deltagelse i projek-

tet på baggrund af et opslag, der var udarbejdet i samarbejde mellem Forebyggelses-

fonden og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). I alt 44 kommuner 

søgte om deltagelse, og 22 kommuner blev af fonden udvalgt/udtrukket til at deltage. 

Mellem disse kommuner blev der trukket lod om, hvilke der skulle starte med indsatsen 

fra april 2010 og hvilke, der skulle vente til april 2011 med at påbegynde indsatsen. Læs 

mere om de deltagende kommuner i Del II, afsnit 4.1. og om evalueringsdesignet i Del II, 

kapitel 4. 
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I forsommeren 2009 etablerede NFA sin egen projektorganisation med projektchef og et 

sekretariat. Dette sekretariat blev understøttet af to ekspertgrupper. For det første et 

rådgivende ekspertpanel, der skulle bidrage til, at designet af projektet i videst muligt 

omfang blev baseret på den nyeste viden om TTA. For det andet en evalueringsfølge-

gruppe, der skulle sikre, at projektet blev evalueret ud fra forskningsmæssige principper 

på bedst mulig måde under hensyntagen til projektets politiske og praktiske rammer.  

 

Arbejdsmarkedets parter blev involveret allerede ved deres repræsentation i Forebyg-

gelsesfondens bestyrelse. Men herudover har NFA afholdt en række møder med 

parterne før og under projektet. 

 

I efteråret 2009 påbegyndtes forberedelsen af den forestående implementering i de 

deltagende kommuner. For at understøtte denne implementering blev en uddannelse for 

de medvirkende TTA-aktører forberedt. I den forbindelse inddrog NFA en række 

praktikere og forskere i forberedelsen og afviklingen af uddannelsen. De samme deltog 

også i udarbejdelsen af et uddannelsesmateriale til kursisterne. Uddannelsen blev 

herefter afviklet for de første kommuner primo 2010 og for de efterfølgende kommuner, 

der påbegyndte indsatsen et år efter, primo 2011. Læs mere om TTA-uddannelsen i 

afsnit 3.4.2. 

 

I løbet af selve projektperioden fra april 2010 til udgangen af september 2012 har der 

været tæt kontakt mellem Forebyggelsesfonden, NFA og de deltagende kommuner. 

Indsatsen er udover TTA-uddannelsen blevet understøttet af NFA’s tilbud om løbende 

proceskonsultation til kommunerne samt faglige arrangementer og 

videndelingsseminarer. 

 

De deltagende kommuner har halvårligt skullet indberette en status til Forebyggelses-

fonden som bevillingsgiver med dokumentation for, at projektet blev gennemført som 

planlagt. Herudover har NFA været i løbende dialog med de deltagende kommuner, 

dels på baggrund af statistikker, som NFA har udarbejdet på baggrund af kommunernes 

indberetning af nøgleoplysninger, dels på baggrund af den proceskonsultation, som 

NFA har gennemført med hver af de deltagende kommuner. 

 

Forebyggelsesfonden har ydet tilskud til kommunernes indsats svarende til 240 mio. kr. 

for den ordinære projektperiode fra april 2010 til april 2012. Beskæftigelsesministeriet 

har finansieret NFA’s planlægning, koordinering, uddannelsesaktiviteter for de invol-

verede, proceskonsultation og evaluering med 32,5 mio. kr. for den ordinære projekt-

periode. Det blev politisk besluttet at forlænge projektet i et halvt år frem til ultimo 

september 2012. De fleste kommuner valgte at fortsætte projektet i forlængelsen og 

modtog også yderligere tilskud fra Forebyggelsesfonden til aktiviteter i den forlængede 

periode. 

 

Denne rapport evaluerer ikke forlængelsesperioden. 
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I en forsimplet form kan organisationen bag projektet fremstilles som følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Lovgivningsrammer og sædvanlig 

sagsbehandling 

Det har været en præmis for Det store TTA-projekt, at projektet skulle kunne implemen-

teres inden for gældende lovgivningsmæssige rammer og med udgangspunkt i de eksi-

sterende forvaltningsmæssige forhold, der gælder for sygedagpengeområdet. Det er 

derfor væsentligt overordnet at beskrive disse lovgivningsmæssige og forvaltnings-

mæssige rammer. Dette afsnit tjener i forlængelse heraf to formål: 

 

Det ene formål er at give en overordnet og generel beskrivelse af den lovgivningsmæssige 

ramme, som Det store TTA-projekt er blevet implementeret under. 

 

Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø 

Forebyggelsesfonden 

De deltagende kommuner 
Det rådgivende ekspertpanel 

Forberedelse og afvikling af TTA-
uddannelsen i samarbejde med bl.a. 
 

 Center for Aktiv 

Beskæftigelsesindsats (CABI) 
 Center for ArbejdsFastholdelse 

(CAF) 
 Psykiatrifonden 
 PPclinic 
 INCITA 

 KIAPro 

 

 

Økonomisk evaluering af projektet  
i samarbejde med KORA 

Den faglige 

evalueringsfølgegruppe 

 
København 
Esbjerg 

Silkeborg 
Aarhus 
Skanderborg 
Frederiksberg 
Vesthimmerland 
Høje Taastrup 
Roskilde 

Hvidovre 
Ballerup 
Herlev 
Gladsaxe 
Slagelse 
Aabenraa 

Nyborg 

Hedensted 
Fredericia 
Nordfyn 
Vallensbæk/Ishøj 
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Det andet formål er at beskrive, hvad sædvanlig sagsbehandling er. Beskrivelsen af sæd-

vanlig sagsbehandling på sygedagpengeområdet falder sammen med beskrivelsen af 

den lovgivningsmæssige ramme for Det store TTA-projekt, da de kommuner, der ikke 

har været en del af projektet, er undergivet samme lovgivning som de kommuner, der 

har været med i projektet. 

 

Det skal bemærkes, at selv om der er en fælles lovgivningsmæssig ramme for kommu-

nernes sædvanlige sagsbehandling, så er der i lovgivningen en række muligheder for at 

tilpasse sagsbehandlingen efter kommunale prioriteringer og befolkningsgrundlag. 

Hertil kommer, at de kommuner, der ikke deltog i TTA-projektet, selvfølgelig også har 

kunnet igangsætte projekter på sygedagpengeområdet, herunder projekter, der minder 

om TTA-projektet. Det hører med til dette billede, at der i kølvandet på sygefraværs-

handlingsplanen fra 2008 har været igangsat en række projekter, der vedrører 

tilbagevenden til arbejdet for sygemeldte. 

 

Variationer i udmøntning af lovgivningen samt de projekter, der gennemføres i landets 

jobcentre udover de jobcentre der medvirker i projektet, beskrives ikke i denne rapport.  

 

1.3.1 Kommunernes administration af 
sygedagpengeområdet 

Sygedagpengeområdet administreres i Danmark af kommunerne. Kommunerne spiller 

en stor rolle, fordi det er dem, der udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte eller som 

refusion til en arbejdsgiver for en del af den løn, som arbejdsgiverne udbetaler til deres 

sygemeldte medarbejder. 

 

Sygedagpenge er en tidsbegrænset offentlig ydelse, som gives til borgere, der bliver helt 

eller delvist uarbejdsdygtige. Alle lønmodtagere har ret til sygedagpenge, såfremt nogle 

nærmere bestemte krav, herunder krav til tidligere beskæftigelse, er opfyldt. Hvis 

arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt 

først efter tre uger (efter seneste lovændring, der trådte i kraft i januar 2012 er dette nu 

30 dage) modtage sygedagpengerefusion fra kommunen. Ledige har ret til sygedag-

penge, hvis de modtager dagpenge fra en A-kasse. 

 

Sygedagpengeområdet er opdelt i to områder: Et ydelsescenter og en sygedagpenge-

opfølgning i jobcenteret. 

 

Ydelsescenteret står for udbetalingen af sygedagpenge og afgør i starten af en sygedag-

pengesag, om den sygemeldte overhovedet kan få sygedagpenge ud fra kravene til 

forudgående beskæftigelse. 

 

Jobcenteret varetager opfølgningen i den enkelte sygemeldtes sag, jf. nærmere om 

jobcenterets rolle nedenfor. 
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Sygedagpenge kan som hovedregel højst udbetales i 52 uger inden for de seneste 18 

måneder. Udbetaling af sygedagpengene kan dog undtagelsesvis forlænges ud over de 

52 uger. 

 

Kommunen standser udbetalingen af sygedagpenge, når det i jobcenteret vurderes, at 

sygemeldte er arbejdsdygtig uanset om den sygemeldte raskmelder sig eller ej. 

 

1.3.2 Opfølgningen på sygemeldte i jobcentrene 

I sygedagpengeloven er der fastsat regler for den opfølgning, der skal ske i den enkelte 

sygemeldtes sag i jobcentrene. Nedenstående er en overordnet gennemgang af regel-

grundlaget og dermed rammen for indsatsen i jobcenteret. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at det ikke er en gennemgang af, hvordan reglerne faktisk administreres 

i de enkelte kommuner. 

 

Opfølgningen er omdrejningspunktet for jobcentrenes indsats i forhold til sygemeldte 

borgere. Uanset om opfølgningen foregår ved en individuel samtale, telefonisk, digitalt 

eller ved brev, er det her, sagsbehandleren konkret skal tage stilling til, hvordan 

indsatsen bør tilrettelægges i lyset af den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. 

 

Formålet med både første samtale og opfølgningssamtalerne er at sikre, at sagsbehand-

leren holder sig opdateret om de sygemeldtes helbredsmæssige og arbejdsmæssige 

situation og kontinuerligt vurderer sygemeldtes prognose for tilbagevenden til arbejds-

markedet og behovet for hjælp og støtte. Sagsbehandleren skal ved første samtale med 

den sygemeldte udarbejde en såkaldt opfølgningsplan med særlig fokus på arbejdsfast-

holdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Planen skal indeholde mål for opfølg-

ningen, og den konkrete opfølgningsindsats skal fremgå af planen. Planen skal sikre 

overblik og koordination af indsatsen i den enkelte sag. 

 

Ifølge sygedagpengeloven skal den første samtale gennemføres senest ved udgangen af 

ottende sygefraværsuge. Den første samtale skal gennemføres som en personlig samtale, 

mens efterfølgende samtaler kan gennemføres telefonisk eller pr. e-mail efter behov. 

Kravene til hyppigheden af de efterfølgende samtaler varierer for sygemeldte i de tre 

matchkategorier. Sagsbehandlerne er således forpligtede til at gennemføre en hyppigere 

opfølgning for matchgruppe 2 end for de resterende grupper. Ved opfølgningssamta-

lerne skal sagsbehandlerne genvurdere, om de sygemeldte er visiteret til rette match-

kategori, samt vurdere om betingelserne for udbetaling af sygedagpenge fortsat er til 

stede. Det skal også vurderes, om den sygemeldte har behov for en beskæftigelsesrettet 

indsats, og om gradvis tilbagevenden til arbejdet er muligt. 

 

1.3.2.1 Visitation 

Den sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema med relevante oplysninger, herunder 

om sygdommens karakter, til brug for kommunen. Kommunen skal på baggrund af 

oplysningsskemaet og eventuelle andre oplysninger i sagen foretage en visitation af den 

sygemeldte til matchkategori 1, 2 eller 3. Visitationen skal sikre, at jobcenteret kan 

tilrettelægge en opfølgning og indsats, der passer til forskellige grupper af sygemeldte 

borgere. 
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Med virkning fra 26. april 2010 – dvs. sammenfaldende med igangsættelsen af Det store 

TTA-projekt – blev der fastsat nye regler for visitation. Af de nye regler følger det, at 

sygemeldte skal visiteres til matchkategori 1, hvis sygemeldte forventes at kunne vende 

tilbage til arbejdsmarkedet inden for tre måneder. Matchkategori 2 inkluderer syge-

meldte, som ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for tre 

måneder, men som aktuelt vil kunne genoptage arbejdet gradvist eller modtage et aktivt 

tilbud. Matchkategori 3 inkluderer sygemeldte, som ikke forventes at kunne vende 

tilbage til arbejdsmarkedet inden for tre måneder og som ikke er i stand til at genoptage 

arbejdet gradvist eller deltage i aktivering, fx på grund af alvorlig sygdom, hospitals-

indlæggelse eller lignende. 

 
1.3.2.2 Samarbejde med arbejdspladsen 

Når sygemeldte har et job, skal jobcentrets indsats så vidt muligt fokusere på at hjælpe 

borgeren tilbage i dette job. 

 

Efter sygedagpengeloven skal kommunen som udgangspunkt i forbindelse med første 

samtale med en sygemeldt kontakte arbejdsgiveren. Formålet hermed er at få en dialog 

med arbejdspladsen om, hvorvidt og hvornår den sygemeldte helt eller delvist kan 

vende tilbage til arbejdspladsen.  

Der er to situationer, hvor jobcentret ikke skal kontakte arbejdsgiveren. Den ene er, hvis 

den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og vedkommende forventes 

at kunne vende tilbage til sit arbejde på fuld tid inden 13 uger efter den første samtale i 

jobcentret. Den anden er, når der er tale om et længerevarende sygdomsforløb, og den 

sygemeldte ikke på nuværende tidspunkt kan vende gradvist tilbage eller deltage i et 

beskæftigelsesrettet tilbud.  

Jobcentret skal tale med arbejdsgiveren om mulighederne for, at den sygemeldte kan 

vende tilbage til arbejdspladsen, eventuelt på nedsat tid. Jobcentret kan desuden oplyse 

arbejdsgiveren om de hjælperedskaber, der er til rådighed i indsatsen for, at sygemeldte 

hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde.  

Arbejdsgiveren har siden januar 2010 haft pligt til at afholde en sygefraværssamtale med 

den sygemeldte inden fire ugers sygefravær. Formålet med samtalen er at afdække, 

hvornår den sygemeldte forventes at kunne vende tilbage til arbejdet. Arbejdsgiveren 

har også ret til at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes som relevant 

(erklæringen skal udfyldes af arbejdsgiveren, den sygemeldte og dennes egen læge). 

Formålet med erklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin 

sygdom.    

1.3.2.3 Aktive tilbud 

Jobcentret kan give sygemeldte aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. 

Fælles for tilbuddene er, at en delvis raskmelding og gradvis tilbagevenden til jobbet 

altid går forud for aktive tilbud. Men herudover har jobcentrene meget vide rammer for 

at give disse tilbud, og tilbuddene kan gives på ethvert tidspunkt i sygeperioden. 

Varigheden af tilbuddene skal fastsættes ud fra den sygemeldtes behov, og der kan 
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derfor være tale om varierende timetal over sygedagpengeperioden – eventuelt helt ned 

til en enkelt time om ugen i en periode. Der kan være tale om gruppebaserede tilbud.  

 

1.3.2.4 Koordinering 

Den kommunale indsats skal være sammenhængende og helhedsorienteret, og kommu-

nen skal koordinere den kommunale indsats med indsatsen fra andre aktører. Kom-

munen skal efter behov inddrage andre relevante aktører i opfølgningen, herunder den 

sygemeldte borgers arbejdsplads, privatpraktiserende læge, arbejdsløshedskasse, faglig 

organisation, revalideringsinstitutioner, sygehuse og sygehusafdelinger. Lovgivningen 

giver ikke specifikke retningslinjer for, hvordan denne koordinering skal finde sted.  

 

1.3.2.5 Anden aktør i indsatsen 

Kommunen kan overlade til anden aktør at udføre opgaver og træffe afgørelser om fx 

tilbud efter sygedagpengeloven. Det kan dog ikke overlades til anden aktør at træffe 

afgørelse om retten til sygedagpenge.  

Kommunen har det overordnende ansvar for indsatsen og for, at lovgivningen 

overholdes. Kommunen har derfor pligt til at føre tilsyn med anden aktør.  

Anden aktør kan afholde og forpligte den sygemeldte til at møde til opfølgningssamtale, 

træffe afgørelser om aktive tilbud og forpligte den sygemeldte til at deltage i indsatsen, 

udarbejde opfølgningsplan mv. Anden aktør kan også inddrages i opfølgningsopgaver 

med fx at indhente oplysninger fra læger, vurdere sygemeldtes arbejdsevne, udarbejde 

ressourceprofil mv. 
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2. TEORETISK FORSTÅELSESRAMME OG 

VIDENGRUNDLAG  
 
I dette afsnit redegøres for Det store TTA-projekts teoretiske forståelsesramme og 

videngrundlag.  
 

 

2.1 Den bio-psykosociale sygdomsforståelse  

Det store TTA-projekt hviler på en bio-psykosocial sygdomsforståelse1. Grundtanken 

bag denne sygdomsforståelse er, at en persons evne til at deltage aktivt i hverdags- og 

arbejdslivet ikke blot er en konsekvens af helbred og sygdom, men også er resultatet af 

et komplekst samspil mellem individet og dets omgivelser. Med udgangspunkt i denne 

forståelsesramme, skal en persons overgang til langvarigt sygefravær og tilbagevenden 

til arbejdet forstås ud fra samspillet mellem biologiske (fysisk eller psykisk helbred), 

psykologiske (individuelle faktorer som sygdomsadfærd, holdninger, mestringsstra-

tegier og stress) og sociale forhold (samfundsmæssige, arbejdspladsmæssige og private 

forhold), som påvirker individets handlemuligheder og funktionsevne. 

 

Forskningen understøtter denne forståelse og har vist, at TTA er multifaktorielt betinget, 

hvilket vil sige, at mange forskellige faktorer kan påvirke, om den sygemeldte vender 

tilbage til arbejdet eller ej. Således kan faktorer som knytter sig til den sygemeldte, fx 

køn, alder, etnicitet, sygdomsforståelse og mestringsstrategier, og faktorer som knytter 

sig til den sygemeldtes omgivelser, fx arbejdsmiljø, privatliv og social- og sundheds-

systemet, virke fremmende eller hæmmende på TTA (Mortensen m.fl., 2008; Borg m.fl., 

2010). At hjælpe langtidssygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet er derfor en kompliceret 

proces, som ofte kræver involvering og samarbejde mellem aktører fra forskellige 

systemer, fx arbejdspladsen og sundheds- og sygedagpengesystemet.   

  

 

2.2 Tilbagevenden til arbejdet som en social 

proces   

Loisel m.fl. (2001) har udviklet en model (”the ecological model”), som forklarer, hvor-

dan forskellige systemer og aktører kan påvirke TTA-processen. Modellen er tidligere 

blevet testet og valideret i forskellige TTA-interventioner i Canada og Holland i forhold 

til sygemeldte med muskel- og skeletbesvær.  

 

Ifølge Loisel m.fl. (2001) findes hovedforklaringen på længerevarende sygefravær oftest i 

uhensigtsmæssige handlinger eller interaktioner mellem den sygemeldte og centrale 

aktører fra sundhedssystemet, arbejdspladsen og forsikrings-/kompensationssystemet (i 

Danmark udgøres det sidstnævnte system i høj grad af sygedagpengesystemet). Det er 

således ikke så meget typen af indsats, som er afgørende for TTA-processen, men i 

                                                      
1
  Den bio-psykosociale sygdomsmodel er i overensstemmelse med WHO’s Internationale Klassifikation af 

Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF). 
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højere grad koordinering og samarbejdet på tværs af aktørerne. Aktører fra disse 

systemer har det til fælles, at de alle på en eller anden måde påvirker og påvirkes af 

udfaldet af TTA-processen. Selvom alle principielt har mest gavn af, at den sygemeldte 

vender hurtigt og sikkert tilbage til arbejdet, så kan forskelle i attituder, holdninger og 

værdier udgøre en barriere for samarbejdet og dermed for den sygemeldtes TTA. Heraf 

følger, at der ofte opstår misforståelser eller konflikter især ved manglende kommunika-

tion og koordinering. Tidligere studier peger på, at velvilje og tillid er helt afgørende for 

et succesfuldt samarbejde (MacEachen, 2006).  

 

Den sygemeldte 
Den sygemeldte antages generelt at være motiveret for at vende tilbage til arbejdet 

hurtigst muligt, fordi dette er økonomisk mest fordelagtigt. Derudover kan TTA, på 

længere sigt, øge livskvaliteten, selvtillid og selvværd ved at sikre den sygemeldte en 

ønsket plads i samfundet. Bekymringer for, at smerter og helbred måske kan forværres 

ved TTA (især hvis arbejdsmiljøet opleves som belastende for helbredet), kan derimod 

påvirke TTA-processen negativt. Sygemeldte vil derfor ofte være mest motiverede for at 

deltage i interventioner, som også inkluderer helbredsfremmende tiltag og tilpasning af 

arbejdsopgaver. Derudover oplever de fleste sygemeldte det som værende helt centralt, 

at aktørerne fra de øvrige systemer ikke udviser mistro over for legitimiteten af deres 

helbredsproblemer (Franche m.fl., 2005). Tidligere forskning peger fx på, at den syge-

meldtes relationer til nærmeste leder og kolleger før sygemeldingen, har stor betydning 

for et succesfuldt samarbejde under TTA-processen. Relationerne har også betydning for 

den sygemeldtes oplevelse af en tidlig kontakt med arbejdsgiveren. Hvis den sygemeld-

te har en positiv relation til arbejdspladsen, kan et opkald fra nærmeste leder eller 

kollegaerne virke motiverende. Et sådan opkald vil derimod ofte være uønsket, hvis der 

er negative relationer, og sygemeldte oplever, at den nærmeste leder ikke er parat til at 

yde støtte eller hjælp (MacEachen, 2012).  

 

Arbejdspladsen 
Arbejdsgiverens og den nærmeste leders motivation for at hjælpe den sygemeldte til-

bage til arbejdet antages overordnet set at være baseret på et behov for at sikre produk-

tionen og økonomisk vækst i virksomheden, men motivationen kan også være styret af 

et ønske om at sikre den sygemeldtes velbefindende og arbejdsglæde. Både arbejdsgiver 

og nærmeste leder kan dog ofte blive stillet over for dilemmaer og modsatrettede behov, 

når TTA fordrer modifikationer i arbejdspladsens indretning og i fordeling af arbejds-

opgaver, fordi disse modifikationer skal ske samtidigt med, at produktionen skal sikres. 

Ligeledes kan kolleger opleve en konflikt mellem på den ene side at støtte den syge-

meldte og tage hensyn til dennes begrænsninger, og på den anden side selv at blive 

bebyrdet med arbejdsopgaver, som de må løse for deres stadig svagelige kollega 

(Franche m.fl., 2005). Arbejdsgiveren og den nærmeste leder spiller en vigtig rolle for 

TTA-processen, da de i sidste ende ofte har ansvaret for at sikre, at de nødvendige 

modifikationer af arbejdspladsen og arbejdsopgaver gennemføres.  

 

Sundhedssystemet 
Sundhedssystemet består af en ret heterogen gruppe af aktører med forskellige profes-

sionelle baggrunde og forskellige roller i forhold til TTA-processen. Generelt for denne 
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gruppe er dog, at deres primære motivation er at sikre og beskytte den sygemeldtes 

helbred. Disse aktører deler ofte en mere medicinsk tilgang, som indebærer et fokus på 

diagnostik og helbredelse gennem medicinske interventioner. Mange har ligeledes en 

medicinsk tilgang til TTA, hvilket indebærer en forståelse af, at TTA følger som en 

naturlig konsekvens af forbedring i helbred efter behandling. Sundhedsprofessionelle vil 

derfor oftest være mest positivt indstillet over for indsatser, som inkluderer behandling 

eller tiltag, som forbedrer patientens helbred (Franche m.fl., 2005).  

  

Det kompensatoriske system  
Det kompensatoriske system udgøres af de instanser, som udbetaler kompensation i 

forbindelse med sygefravær (i Danmark udgøres det kompensatoriske system hoved-

sageligt af de kommunale jobcentre, som er ansvarlige for udbetaling af fx sygedag-

penge, men i andre lande spiller andre aktører, herunder private forsikringsselskaber 

ofte en væsentlig rolle). Det kompensatoriske system er generelt meget motiveret for at 

sikre en hurtig TTA pga. deres økonomiske forpligtelse, men de kan også være 

motiveret ud fra et mere humanistisk synspunkt. Disse aktører vil derfor oftest være 

mest motiverede af indsatser, som kan reducere omkostninger i forbindelse med fx 

sygedagpenge.  

 

 

2.3 Nationale og internationale anbefalinger  

Forud for TTA-projektet udgav NFA en hvidbog, som sammenfatter viden om TTA og 

muskel- og skeletbesvær (Mortensen m.fl., 2008), og i 2010 udgav NFA endvidere en 

hvidbog om TTA og mentale helbredsproblemer (Borg m.fl., 2010).  Formålet med de to 

hvidbøger var at opstille en række anbefalinger for praksis baseret på en litteraturgen-

nemgang af nationale og internationale studier. Resultater og anbefalinger fra disse 

hvidbøger spillede en stor rolle for udviklingen af TTA-projektet.  

 

I begge hvidbøger peger forfatterne på, at der manglede undersøgelser af høj kvalitet – 

især for sygemeldte med psykiske problemer. Erfaringer fra de tidligere studier peger 

dog på en række indsatser, som kan fremme de sygemeldtes TTA. I de følgende to afsnit 

gennemgås de overordnede anbefalinger for hhv. sygemeldte med muskel- og skeletbe-

svær og mentale helbredsproblemer (for en mere deltaljeret beskrivelse af anbefalin-

gerne henvises til de to hvidbøger). Afslutningsvis gennemgås udvalgte internationale 

anbefalinger.  

 

I hvidbogen om muskel- og skeletbesvær anbefales det, at der:  

 iværksættes en grundig medicinsk undersøgelse (typisk ved praktiserende læge, 

men alternativt ved arbejdsmediciner eller anden specialist), som skal sikre, at 

akut sygdom ikke overses og at relevant behandling iværksættes 

 tidligt identificeres barrierer for TTA, fx i form af det psykiske og fysiske 

arbejdsmiljø eller fordi sygemeldte og/eller arbejdspladsen mangler viden om 

håndtering af sygefravær og smerter  

 sikres mulighed for jobtilpasning og arbejdsmodifikation  

 sikres bedre koordinering mellem behandlere, arbejdspladsen og jobcenteret 
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 sikres, at den sygemeldte opretholder daglige aktiviteter og tidlig, eventuelt 

gradvis, tilbagevenden til arbejdspladsen 

 foretages behandling af længerevarende symptomer og funktionsbegrænsning 

på baggrund af en flerstrenget behandling, der ud over medicinsk behandling og 

arbejdsmodifikation, omfatter psykologisk behandling baseret på kognitiv ad-

færdsterapi, rettet mod at reducere frygt og katastrofetanker om lidelsens natur 

 understøttes, at den sygemeldte er fysisk aktiv - også på arbejdspladsen, når 

dette er baseret på frivillighed og lyst (Mortensen m.fl., 2008). 

 

Borg m.fl. (2010) vurderer overordnet, at mange af de konklusioner, som drages i 

hvidbogen om muskel- og skeletbesvær, også gælder for sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer. Således anbefales det i hvidbogen, at:  

 der iværksættes en tidlig opsporing og behandlingsindsats  

 der foretages en grundig afklaring af den sygemeldtes funktionsnedsættelse for 

at kunne tilpasse arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer med kollegaer 

 der sikres en koordineret indsats med inddragelse af relevante aktører  

 der tages hensyn til den sygemeldtes midlertidige nedsættelse af arbejdsevne 

efter TTA ved at modificere arbejdsopgaver i overensstemmelse med 

arbejdsevnen  

 den sygemeldte støttes i TTA-processen ved hjælp af dialog og vejledning  

 arbejdspladsen er opmærksom på at reintegrere sygemeldte med mentale 

helbredsproblemer, fx i form af en mentorordning eller involvering af kollegaer 

(Borg m.fl., 2010). 

 

Selvom mange af konklusionerne således er overlappende, findes der dog en række 

særlige problematikker, som knytter sig til TTA-indsatser målrettet personer med 

psykiske problemer, fx stigmatisering af og fordomme om sygemeldte med mentale 

helbredsproblemer. Dertil kommer, at arbejdspladsrelaterede barrierer for TTA ofte er 

meget diffuse, hvilket kan gøre det vanskeligt at identificere relevante arbejdspladstil-

pasninger for sygemeldte med psykiske problemer. 

 

Anbefalinger fra de to danske hvidbøger om TTA, er i tråd med internationale anbefa-

linger fra fx the British National Institute of Clinical Excellence (NICE) og the Institute for 

Work and Health i Toronto, Canada. NICE peger blandt andet på, at interventioner, som 

er arbejdspladsbaserede og involverer flere faggrupper, har størst chance for succes, 

mens Institute for Work and Health anbefaler, at TTA-interventioner bør involvere en 

TTA-Koordinator med ansvaret for at: 1) identificere barrierer og ressourcer for TTA, 2) 

udvikle handlingsplaner med henblik på at overkomme disse barrierer, 3) sørge for at 

planen overholdes og justeres, og 4) opnå støtte og opbakning til indsatsen fra relevante 

aktører.   

 

 

2.4 Gennemgang af den nyeste TTA-forskning  

I dette afsnit gennemgås kort den væsentligste nyeste TTA-forskning. En del af denne 

forskning er først publiceret efter, at det store TTA-projekt blev iværksat, og erfaringer 

fra disse studier har derfor ikke haft betydning for udviklingen af Det store TTA-projekt. 
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Formålet med litteraturgennemgangen er derfor at give et overblik over det nuværende 

videngrundlag på området.   

 

Siden NFA udgav de to hvidbøger om TTA, har Høgelund m.fl. (2012) udgivet en 

rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen om effekterne af den beskæftigelsesrettede indsats 

for sygemeldte. Rapporten bygger på en litteraturgennemgang af studier publiceret i 

perioden 2001 til 2011 og inkluderer derfor den nyeste TTA-forskning. Rapporten 

omfatter både enkeltstudier og tidligere systematiske litteraturgennemgange (også 

kaldet reviews), som sammenfatter effekterne for flere enkeltstudier. Rapporten bygger i 

meget høj grad på udenlandsk litteratur og udenlandske projekter. 

 

Rapporten gennemgår følgende typer indsatser:  

 arbejdspladsbaserede indsatser 

 tværfaglige indsatser 

 delvise rask- og sygemeldinger 

 tidlige indsatser  

 indsatser i sundhedssystemet 

 indsatser i beskæftigelsessystemet 

 samtaler. 

 

I resten af dette afsnit gennemgås hovedresultaterne for hver af de enkelte typer af 

interventioner. For en mere dybdegående beskrivelse henvises til rapporten (Høgelund, 

2012). 

 

Arbejdspladsbaserede indsatser  
Arbejdspladsbaserede indsatser defineres i rapporten som indsatser, der enten helt eller 

delvist foregår på arbejdspladsen. Oftest kombineres flere forskellige indsatser, fx 

koordinering af forløbet, gennemgang af arbejdsforhold, inddragelse af arbejdsgiveren 

og tilpasninger af arbejdsforhold. Baseret på seks reviews konkluderer rapporten, at der 

er evidens for, at arbejdspladsbaserede indsatser har en positiv effekt på TTA for syge-

meldte med muskel- og skeletbesvær. Baseret på et review konkluderer rapporten 

endvidere, at der er indikation for, at denne type af indsatser også har en effekt på 

sygemeldte med psykiske problemer. Da de arbejdspladsbaserede indsatser ofte består 

af flere elementer, fx koordinering og tværfagligt samarbejde, skyldes den positive effekt 

ikke nødvendigvis kun arbejdspladselementet, men kan også være resultatet af en 

kombination af de forskellige elementer. 

 

Tværfaglige indsatser 
Tværfaglige indsatser inkluderer indsatser, hvor forskellige aktører med forskellig faglig 

baggrund samarbejder eller udveksler informationer. Indsatserne og kontakten kan både 

ske blandt faggrupper inden for samme system, fx sundhedssystemet, eller på tværs af 

systemer. Baseret på to reviews konkluderer rapporten: 

 at der er evidens for, at tværfaglige indsatser har en positiv effekt for sygemeldte 

med rygproblemer 

 at der er stærk evidens for, at kontakt mellem aktører i sundhedssystemet og 

arbejdspladsen har en positiv effekt for sygemeldte med muskel- og skeletbesvær 
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 at der er moderat evidens for, at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den 

sygemeldte har en positiv effekt.  

 

Delvise rask- og sygemeldinger 
Delvise rask- og sygemeldinger antages generelt at øge den sygemeldtes tilbagevenden 

til arbejdet, blandt andet fordi den sygemeldte i højere grad bevarer kontakten til 

arbejdspladsen, og risikoen for en afskedigelse derfor falder. Forfatterne identificerede 

otte enkeltstående studier af effekten af delvise rask- eller sygemeldinger. Studierne 

bygger dog i flere tilfælde på samme datamateriale, og der er ingen randomiserede 

kontrollerede studier. Forfatterne konkluderer derfor, at viden er begrænset på dette 

område, men at studierne indikerer, at delvise rask- og sygemeldinger har en positiv 

effekt generelt.  Der er dog få studier, som specifikt undersøger effekten for sygemeldte 

med psykiske problemer, og for denne gruppe er der modstridende viden, hvilket 

betyder, at der for denne gruppe ikke er grundlag for at drage konklusioner angående 

effekterne af delvise rask- og sygemeldinger. 

 

Tidlige indsatser 
Tidlige indsatser formodes at kunne forebygge, at den sygemeldtes kvalifikationer 

forældes, at den sygemeldte mister sit arbejde og/eller at den sygemeldte får sværere 

ved at indtræde i en arbejderrolle igen. Tidlige indsatser defineres i rapporten som 

indsatser, der iværksættes tidligere end sædvanligt. Hvad der karakteriserer sædvanligt 

varierer dog fra studie til studie. Forfatterne identificerede tre reviews og fire enkelstå-

ende studier. De to studier, som var af den forskningsmæssigste bedste kvalitet, peger 

på en positiv effekt. Dog modtog sygemeldte i kontrol- og indsatsgruppen forskellige 

indsatser, hvilket betyder, at det er svært at skelne effekten af tidlig indsats fra andre 

dele af indsatsen. De tre reviews peger dog også på en positiv effekt, men evidensgrund-

laget er noget usikkert. Rapporten konkluderer, at den tilgængelige viden indikerer, at 

en tidlig indsats har en positiv effekt.  

 

Indsatser i sundhedssystemet 
Rapporten gennemgår tre typer af indsatser iværksat i sundhedssystemet: Fysisk styrke- 

og konditionstræning; Kognitiv adfærdsterapi eller en kombination af de to typer. 

Forfatterne identificerede fem reviews. Rapporten peger på, at der er modstridende 

viden, hvilket bl.a. kan skyldes forskellige typer af mål for effekten, afgræsningen af de 

forskellige typer af indsats, og/eller forskelle i populationerne, som indgår i de forskel-

lige typer af studier. Rapporten konkluderer dog, at der er indikation på, at fysiske 

interventioner har en positiv effekt på sygemeldte med rygsmerter, men at effekten ser 

ud til at afhænge af, hvornår indsatsen iværksættes, og at inddragelse af arbejdspladsen 

kan være en forudsætning for en positiv effekt. Det er usikkert om kognitiv adfærds-

terapi alene har en effekt. I kombination med andre indsatser, fx samarbejde med 

arbejdspladsen, har kognitiv adfærdsterapi en effekt.  

 

Indsatser i beskæftigelsessystemet   
Indsatser i beskæftigelsessystemet inkluderer fx. revalidering i form af uddannelse, 

aktive tilbud og jobsøgningskurser. På baggrund af seks studier konkluderer rapporten, 

at der er modstridende viden om effekter af disse indsatser.  
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Samtaler som indsats 
Samtaler dækker over indsatser bestående af samtaler, som har til formål at motivere de 

sygemeldte til at vende tilbage til arbejdet. Samtaler kan enten indgå som en del af en 

større indsats eller som en intervention i sig selv. Rapporten konkluderer på baggrund 

af tre studier, hvor samtaler indgik som hovedbestanddelen af indsatsen, at der er 

modstridende viden om effekten.  

 

Opsamling på ny forskning 
I tråd med de to hvidbøger om TTA, understreger rapporten fra 2012 betydningen af 

samarbejde og kontakt mellem forskellige aktører. Ligeledes fastslår rapporten, at 

arbejdspladsbaserede indsatser har en positiv effekt på TTA, særligt for sygemeldte med 

muskel- og skeletbesvær, hvor der er gennemført flest studier, men at der også er fundet 

positive effekter for sygemeldte med psykiske problemer.  

 

På nuværende tidspunkt er der dog stadig nogle typer indsatser, hvor vores viden om 

effekter er sparsom, fordi der endnu kun er gennemført meget få studier. Dette gælder 

blandt andet for samtaler, delvise rask- og sygemeldinger, tidlige indsatser og indsatser i 

beskæftigelsessystemet. Endvidere er det eksisterende videngrundlag størst, når det 

gælder sygemeldte med fysiske helbredsproblemer sammenlignet med sygemeldte med 

psykiske helbredsproblemer.  

 

Slutteligt gør forfatterne opmærksom på, at der ofte er et betydeligt overlap mellem de 

forskellige former for indsatser, og at de enkelte interventioner ofte består af flere 

forskellige elementer. Således indgår koordinering og tværfagligt samarbejde fx ofte i 

arbejdspladsbaserede indsatser. Det, at indsatserne generelt består af flere elementer, 

betyder, at det er svært at vurdere effekten af de enkelte elementer.  
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3. UDFORMNING AF PROJEKTET 
 

 

3.1 Forskningsbaseret viden og praktisk 

implementerbarhed 

Indholdet i Det store TTA-projekt rummer en række forskellige enkeltelementer, hvoraf 

de væsentligste gennemgås i det følgende. 

 

3.1.1 Forskningsbaseret viden 

Der er ved designet for det første taget udgangspunkt i den eksisterende danske og 

internationale viden om TTA. En del af denne viden er præsenteret i det forgående 

kapitel 2. 

 

Det er vigtigt i denne forbindelse at være opmærksom på, at resultater fra udenlandsk 

litteratur og udenlandske projekter ikke direkte kan overføres til en dansk sammen-

hæng. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er tale om meget forskellige 

rammer for TTA-indsatsen i de forskellige lande. Fx har kompensationssystemets 

struktur en betydelig indflydelse på, hvordan TTA gribes an. Det vil naturligvis påvirke 

muligheden for at overføre resultater fra udenlandske TTA-projekter, hvis der i én 

kontekst er krav til arbejdsgiverne om, at de ikke må afskedige sygemeldte medarbej-

dere i en længere periode, mens der i en anden kontekst ikke er lignende krav. Den 

udenlandske viden har derfor mere tjent som inspiration end som direkte retningsgiver 

for, hvordan indsatsen skulle planlægges i en dansk kontekst. 

 

I forhold til tidligere danske projekter er det vigtigt at være opmærksom på, at disse har 

været relativt små, at de fleste primært har fokuseret på personer med muskel- og skelet-

besvær, og at de i det hele taget har haft en noget mere snæver målgruppe, for eksempel 

kun personer, der er sygemeldt fra en arbejdsplads. På tidspunktet for planlægningen af 

Det store TTA-projekt havde der således været meget få TTA-studier vedrørende per-

soner med psykiske helbredsproblemer. Der er ved designet af Det store TTA-projekt 

derfor et særligt fokus på, at der bliver taget hånd om sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer i projektet. Emnet er derfor blevet drøftet indgående i det faglige 

rådgivende ekspertpanel, ligesom det tætte samarbejde med Psykiatrifonden og PPclinic 

skal ses i dette lys. 

 

3.1.2 Balancen mellem hensynet til evaluering og praktisk 

implementering 

Designet af projektet skulle balancere mellem to delvist modsatrettede hensyn, nemlig 

behovet for, at projektet kunne implementeres inden for gældende rammer og proce-

durer i kommunernes jobcentre og det ligeværdige behov for, at projektet kunne 

evalueres. 
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På den ene side skulle projektet kunne implementeres i de deltagende kommuner. Dette 

var forudset at blive en stor administrativ opgave, da der skulle etableres en ny type 

organisation, nye samarbejdsrelationer og nye måder at sagsbehandle på. Det var et 

ønske, at projektet i videst muligt omfang kunne lægges ind under de eksisterende 

rammer i jobcentrene uden behov for nye regler. Fx var det nødvendigt, at projektet 

skulle følge de eksisterende regler for visitation, jf. herom afsnit 1.3.2. Disse regler blev 

ændret, og ikrafttrædelsen af ændringerne var sammenfaldende med igangsættelsen af 

projektet i april 2010. Dette har blandt andet betydet, at det ikke har været muligt at 

sammenligne effekten af TTA-indsatsen for matchgruppe 2 i 2010 med sygefraværstal 

for matchgruppe 2 i 2009. 

 

De fleste kommuner har kun et center, hvorfra der bliver behandlet sygedagpengesager, 

og det var derfor også klart, at det kun i et meget begrænset antal kommuner ville være 

praktisk muligt at gennemføre projektet som et randomiseret, kontrolleret studie med 

tiltrækkeligt mange interne kontrolpersoner, og hvor TTA-indsatsen kunne finde sted 

fysisk adskilt fra den sædvanlige sagsbehandling. 

 

På den anden side er det oplagt, at med en så stor satsning, som Det store TTA-projekt 

har været, så er der behov for, at projektet bliver grundigt evalueret. Dette indebærer, at 

der i selve projektet er indlagt procedurer og aktiviteter, der har haft til formål at 

indsamle datagrundlaget for evalueringen (fx interviews, spørgeskemaer og i en vis 

grad styring af sagstilgang), og som har virket forstyrrende for den daglige drift.   

 

 

3.2 Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i et 

mangestrenget projekt 

Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats 
Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter længerevarende sygdom er en multifaktoriel 

proces, der nødvendigvis må indebære mange elementer. Dette gælder i særlig grad i et 

projekt som Det store TTA-projekt, der involverer tusindvis af sygemeldte borgere med 

mange forskellige slags helbredsproblemer og med meget forskellige sociale og kultu-

relle baggrunde. 

 

Den fælles overskrift for de enkelte elementer i projektet er præmissen om, at indsatsen 

skal være tidlig, tværfaglig og koordineret. Dette vil fremstå tydeligt, når de enkelte 

elementer i projektet gennemgås i senere afsnit. Her skal de tre elementer derfor kun 

kort beskrives. 

 

Indsatsen skal iværksættes så tidligt som muligt. Der er en række årsager til dette. Blandt 

de tre væsentligste skal her nævnes, at det for det første er vigtigt at igangsætte indsat-

sen inden der hos den sygemeldte borger manifesteres en sygdomsidentitet. For det 

andet er det vigtigt at undgå unødige ventetider på afklaring af sygdomsproblematik, og 

for det tredje er det vigtigt, at der tidligt etableres et samarbejde med sygemeldtes 

arbejdsgiver samt øvrige personer/instanser, som spiller en rolle for den sygemeldtes 

TTA. Samtidig er timing en væsentlig faktor, idet for tidlig indsats kan medføre risiko 

for, at der inddrages sygemeldte, som reelt ikke har behov for en omfattende indsats. 
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Indsatsen skal herudover være tværfaglig. Blandt de væsentligste baggrunde herfor skal 

for det første nævnes, at der i projektet indgår sygemeldte med mange forskellige typer 

af lidelser, herunder mange sygemeldte, der har flere typer af lidelser på én gang, og 

afklaring af sygemeldtes barrierer og ressourcer for TTA kræver derfor ofte forskellige 

faglige synsvinkler. For det andet bygger projektet på præmissen om, at en tværfaglig 

afklaring sikrer, at man bedre kan iværksætte en relevant indsats med udgangspunkt i 

den enkelte sygemeldtes ressourcer og barrierer. 

 

Endelig skal indsatsen være koordineret. En sygemeldt kan opleve at få forskellige 

budskaber og anbefalinger fra forskellige aktører, fx fra jobcentret, fra sygehuset, fra 

praktiserende læge, fra privatpraktiserende psykolog osv. Hertil kommer, at mødet med 

”systemet” kan virke overvældende og forvirrende, især hvis man i forvejen kæmper 

med betydelige psykiske eller fysiske helbredsproblemer. En præmis for projektet er 

derfor, at det er afgørende for et godt TTA-forløb, at den sygemeldte borger oplever, at 

TTA-indsatsen er koordineret mellem de væsentligste aktører. Koordinationen skal 

sikre, at der kan gennemføres flere parallelle forløb, frem for at der gennemføres 

langvarige serielle forløb. Koordinationen spiller også en selvstændig rolle inden for det 

tværfaglige samarbejde. 

 

3.2.2 Mangestrenget projekt 

Projektet griber ind i mange forskellige relationer og mekanismer på forskellige 

niveauer. 

 

Organisatorisk indebærer projektet, at de deltagende jobcentre har skullet etablere nye 

samarbejdsrelationer til eksempelvis arbejdsmedicinere, psykiatere, psykologer og 

fysioterapeuter. Med udgangspunkt i disse nye samarbejdsrelationer har der skullet 

etableres et koordineret samarbejde med den enkelte sygemeldte borger i centrum. Og 

denne nye måde at følge op i sygedagpengesager på skulle gerne påvirke samarbejdet 

med især arbejdspladsen, men også andre aktører, herunder de praktiserende læger. For 

at understøtte denne omstilling har de involverede TTA-aktører deltaget i en TTA-

uddannelse. Herudover har NFA tilbudt de deltagende kommuner en regelmæssig pro-

ceskonsultation, der bl.a. skulle understøtte udviklingen af de lokale samarbejdsrela-

tioner, og der har været arrangeret faglige arrangementer og videndelingsseminarer. 

 

I forhold til den enkelte sygemeldte har det været centralt, at der er tale om individuelt 

tilrettede processer. Dvs. at når man som sygemeldt er blevet visiteret til TTA-indsatsen, 

så har der været tale om meget forskellige interventionselementer baseret på en tæt 

dialog mellem de involverede fagligheder og den enkelte sygemeldte. Som en del af 

designet har det således været sådan, at nogle sygemeldte er blevet tilbudt afklaring hos 

en eller flere af de involverede fagligheder. Andre ikke. Nogle sygemeldte har deltaget i 

gruppebaserede aktive tilbud. Andre ikke. For nogle sygemeldtes vedkommende har 

der været et tæt samarbejde med deres arbejdsgiver. For andre ikke. Dette betyder, at de 

enkelte strenge ikke kan effektevalueres direkte. Man vil for eksempel ikke kunne sige 

noget om, hvad effekten, målt i reduktion af sygefravær af TTA-Teamets aktive tilbud 

versus andre aktive tilbud er. Effektevalueringen tager udgangspunkt i den samlede 
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indsats, jf. nærmere herom i Del II, kapitel 7, da de enkelte strenge i projektet spiller 

sammen og er overlappende. 

 

 

3.3 Projektets enkeltelementer 

3.3.1 Kommunernes organisering 

I forbindelse med kommunernes ansøgninger til Forebyggelsesfonden om deltagelse i 

Det store TTA-projekt blev der i opslaget stillet en række krav til, hvordan kommunerne 

skulle organisere sig. Der var dog også indbygget en vis frihed og en række valgmulig-

heder for at tage hensyn til, at de forskellige kommuner fra alle dele af landet havde 

forskellige forudsætninger og rammebetingelser. 

 

Mindst 170 matchkategori 2 sager 
Et holdbart, fortløbende, tværfagligt samarbejde forudsætter, at de forskellige faglighe-

der, der anvendes i TTA-indsatsen, har anledning til at mødes med en vis hyppighed. 

Dette forudsætter, at kommunens antal af sygedagpengesager i TTA-projektet har en vis 

størrelse. Som et minimumskrav blev det derfor krævet, at medvirkende kommuner i 

projektperioden ville have mindst 170 matchkategori 2 sager årligt. 

 

Krav vedrørende TTA-Koordinatorer 
Kommunerne skulle udvælge sagsbehandlere til at være TTA-Koordinatorer. Det var en 

forudsætning for projektet, at TTA-Koordinatorer skulle kunne træffe væsentlige afgø-

relser vedrørende de sygemeldtes sygedagpengesager, og derfor var det et krav, at disse 

TTA-Koordinatorer skulle være ansat i jobcenteret. For hver 170 matchkategori 2 sager 

skulle der være to TTA-Koordinatorer. 

 

Etablering af et TTA-Team 
Kommunen skulle etablere et TTA-Team, der omfattede psykologkompetencer og 

fysioterapeut- eller ergoterapeutkompetencer. For hver 170 matchkategori 2 sager skulle 

der være ét TTA-Team bestående af én psykolog og én fysio-/ergoterapeut. Kommunen 

kunne selv vælge, om teamet skulle ansættes direkte af jobcenteret, om kommunen ville 

indgå aftale med en anden (ekstern) aktør, eller om kommunen ville sikre deltagelse af 

teamet gennem andre dele af den kommunale forvaltning, fx gennem det kommunale 

sundhedscenter. 

 

Etablering af en Klinisk Enhed 
Kommunen skulle sikre, at der i det tæt koordinerede samarbejde ville indgå lægefag-

lige kompetencer i form af en speciallæge i psykiatri og en speciallæge i arbejds-/social-

/almenmedicin. Ved 170 årlige matchkategori 2 sager skulle der indgås aftaler om 

leverancer svarende til 12 timer ugentligt til samtaler med sygemeldte borgere, afkla-

ringer og erklæringer, tre timers ugentlig konference med TTA-Teamet og TTA-Koor-

dinator, en times uformel rådgivning/drøftelse dagligt, samt tid afsat til arbejdsplads-

besøg, transport m.m. Tid fordelt mellem psykiatri og arbejds-/social-/almen medicin 

ville kunne variere fra kommune til kommune. Dog blev det forudsat, at aftalen med 
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Klinisk Enhed skulle indebære, at mindst 25 % af tidsforbruget hos Klinisk Enhed var 

øremærket psykiateren. 

 

Frivillighed omkring fysiske rammer 
De deltagende kommuner kunne i vidt omfang selv træffe beslutninger om de fysiske 

rammer for projektet. Det var således op til hvert enkelt jobcenter at beslutte, om man 

ville bestræbe sig på, at TTA-indsatsen skete med udgangspunkt i selve jobcenteret, om 

man ville dedikere en særlig bygning (et ”TTA-hus”), der kunne rumme alle TTA-

aktører i samme bygning, eller om indsatsen skulle finde sted ud fra forskellige lokali-

teter. Det var dog en forudsætning, at de fysiske rammer ikke ville udgøre en hindring 

for at gennemføre en koordineret indsats. 

 

3.3.2 Visitation og tidlig indsats 

Det følger af sygedagpengeloven, at kommunerne skal afholde første samtale med den 

enkelte sygemeldte inden udgangen af 8. sygefraværsuge. Da Det store TTA-projekt 

skulle kunne implementeres inden for de gældende rammer, har projektet ikke ændret 

ved denne procedure. Kommunerne har således blot ved ansøgningen til Forebyggel-

sesfonden skullet tilkendegive, at de administrerer sygedagpengeopfølgningen i hen-

hold til disse forpligtelser. Kommunerne har også skullet tilkendegive, at de visiterede 

de sygemeldte i henhold til de gældende regler for visitation. 

 

3.3.3 Projektets målgruppe 

I forbindelse med visitationen skal jobcentrene visitere til tre forskellige kategorier, jf. 

afsnit 1.3.2. Målgruppen for Det store TTA-projekt er sygemeldte, der visiteres til 

matchkategori 2. Dette vil typisk være sygemeldte med komplekse helbredsmæssige 

problemstillinger, herunder problemstillinger, der endnu ikke er fuldt afklarede. En 

tværfaglig og koordineret indsats blev derfor vurderet at være særlig gunstig for denne 

gruppe. 

 

Reglerne for visitation er fastsat i sygedagpengeloven, hvilket giver en fælles ramme for 

visitation blandt alle de deltagende kommuner. Da tidligere data fra Arbejdsmarkeds-

styrelsen tydede på, at der på trods af den fælles retlige ramme var forskel på kommu-

nernes visitation, forestod Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i efteråret 

2009 undervisning i de deltagende kommuner i visitation for at sikre en tilfredsstillende 

ensartethed i visitationen. 

 

Imidlertid blev reglerne for visitation ændret i december 2009 med virkning fra 26. april 

2010, dvs. sammenfaldende med igangsættelsen af projektet. Konsekvenserne af disse 

ændringer var uklare. Dog talte en del for, at der ville ske en forskydning af visitationen, 

således at flere sygemeldte, der tidligere var visiteret til match 3, ville blive visiteret til 

match 2. Dette ville indebære, at kommunerne ville få flere sager i matchkategori 2, end 

hvad de havde fået tilsagn til af Forebyggelsesfonden. Derfor udviklede NFA et 

software, der kunne udtrække præcis det antal sager, som de enkelte kommuner skulle 

have i henhold til tilsagnet. Udvælgelsen er således sket helt tilfældigt. Så snart en 
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sygemeldt var visiteret til matchkategori 2, har software udtrukket de sager, der skulle 

videre til TTA-indsats. Ved visitationen har visitatorerne indtastet data om den syge-

meldte i det udviklede software – til brug for evalueringen.  

 

3.3.4 Inddragelse af praktiserende læge 

Det har ikke været hensigten med projektet at etablere en ny, omfattende samarbejds-

platform med de praktiserende læger. Dette ville have forudsat en række politiske og 

organisatoriske tiltag, herunder formentlig nye rammeaftaler med de praktiserende 

læger. Det ville også have forudsat lokale aftaler af betydeligt omfang, hvilket ikke ville 

have været muligt for de deltagende kommuner. 

 

Imidlertid har det været et krav, at den praktiserende læge blev holdt orienteret om 

indsatsen, og at projektet ikke blev misforstået som en konkurrence til den indsats, der 

foregår hos den praktiserende læge. Herunder, at der ikke i projektet ville være tale om 

behandling, men i stedet afklaring. 

 

Inddragelsen af den praktiserende læge skulle ske på mindst to nye måder i projektet: 

 

For det første skulle der ved visitation af en sygemeldt til projektet automatisk tilgå den 

praktiserende læge en skrivelse om, at lægens patient indgik i Det store TTA-projekt. 

Skrivelsen skulle indeholde en beskrivelse af projektet herunder en beskrivelse af, at 

lægens patient formentligt ville møde sundhedsfaglige personer som et led i projektet. 

NFA havde til det formål udarbejdet en standardskrivelse, som kommunerne kunne 

benytte. 

 

For det andet skulle Klinisk Enhed – når enheden blev inddraget i en sag – sende den 

praktiserende læge et sammendrag af det eller de møder, Klinisk Enhed havde med den 

sygemeldte.  Klinisk Enhed havde også mulighed for at kontakte den praktiserende 

læge, hvis der opstod behov for at drøfte den sygemeldtes situation med lægen. 

 

Koordinator skulle i øvrigt samarbejde/koordinere med den praktiserende læge som 

hidtil – eller i øget grad som følge af det tættere samarbejde med de øvrige TTA-aktører.   

 

3.3.5 TTA-Koordinators første samtale med sygemeldte 

TTA-indsatsen over for den sygemeldte skulle begynde, når den sygemeldte var til den 

første samtale med TTA-Koordinatoren. Derfor var der en række elementer i projektet, 

der knyttede sig specielt til dette møde. 

 

Dialogguide til brug for grundig samtale 
For det første blev der udarbejdet en dialogguide baseret på forskningsfaglig viden om 

afdækning af ressourcer og barrierer. Denne dialogguide blev suppleret af en detaljeret 

manual til TTA-Koordinatorerne om brugen af selve dialoguiden. Tilgangen til det første 

møde med den sygemeldte skulle adskille sig fra den almindelige fremgangsmåde i 

jobcentrene. Det første møde mellem sagsbehandleren og den sygemeldte ville blive 
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væsentligt længere i TTA-indsatsen end ved sædvanlig sagsbehandling. Baggrunden for 

dette var, at der i projektet blev lagt vægt på, at der skulle finde en grundig indledende 

afklaring sted. Der skulle etableres et tillidsforhold, og TTA-Koordinatorerne skulle have 

tilstrækkeligt med informationer til at få et indtryk af, om TTA-Teamet og/eller Klinisk 

Enhed skulle inddrages i sagen. 

 

På TTA-uddannelsen, jf. nærmere herom afsnit 3.4.2., blev der lagt meget vægt på denne 

del af projektet. Der blev fokuseret på den anerkendende tilgang. Og som et særligt 

element fyldte det på uddannelsen meget, at TTA-Koordinatorerne blev undervist i 

psykiske helbredsproblemer, og dét at holde samtaler med sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer. Baggrunden for dette var en antagelse om, at mange sagsbehandlere 

føler sig utrygge i mødet med personer med psykiske helbredsproblemer. 

 

Som en del af den afklarende samtale med sygemeldte skulle TTA-Koordinatorerne 

benytte sig af et redskab til screening for depression/psykisk sårbarhed (SCL8AD). 

Screeningsredskabet var medtaget for at øge muligheden for, at alvorligere psykiske 

helbredsproblemer kunne opdages i den indledende TTA-fase af hensyn til i gangsæt-

telse af den rette indsats. 

 

TTA-Koordinators inddragelse af de sundhedsfaglige TTA-aktører 
På baggrund af den første samtale skulle TTA-Koordinator vurdere, om de øvrige TTA-

aktører skulle involveres. Det blev i projektet forudsat, at der ville gå en rum tid, før 

koordinatorerne havde opøvet nok rutine til at kunne gøre dette selv. Derfor lagde 

projektet op til, at TTA-Koordinator i de første tre måneder af projektet vurderede dette i 

samarbejde med TTA-Team og Klinisk Enhed på den ugentlige, tværfaglige konference, 

jf. herom afsnit 3.3.9. Dette skulle også bibringe TTA-aktørerne et fælles indtryk af den 

gruppe af sygemeldte, som der var tale om. 

 

Efter de tre måneder skulle TTA-Koordinator selv i vidt omfang kunne vurdere behovet 

for at inddrage de øvrige TTA-aktører, evt. med telefonisk eller mere uformel drøftelse 

med de øvrige sundhedsfaglige kollegaer. Projektets normering lagde i denne forbindel-

se op til, at TTA-Koordinator skulle kunne håndtere op til 50 % af sagerne selv, mens der 

ville være behov for at inddrage TTA-Teamet i forbindelse med afklaring af de syge-

meldte i de øvrige 50 % af sagerne og Klinisk Enhed i 25 % af sagerne.  

 

Baggrunden for dette skal findes i to forhold. For det første var det forventeligt, at der 

ville være en vis usikkerhed i selve visitationen af de rette sygemeldte til matchkategori 

2. For at sikre, at man ikke iværksatte en omfattende tværfaglig indsats over for syge-

meldte, der ikke havde behov for det, blev det forudsat, at TTA-Koordinator ville kunne 

sagsbehandle en del af TTA-sagerne også uden at inddrage TTA-Team og Klinisk 

Enhed. Imidlertid var det vigtigt, at denne opdeling ikke blev for rigid. Eksempelvis 

skulle det være muligt for TTA-Koordinator at inddrage TTA-Team og Klinisk Enhed på 

et senere tidspunkt, hvis omstændighederne ændrede sig, eller hvis det kunne kvalifi-

cere den efterfølgende indsats, fx ved at tage en psykolog eller fysioterapeut med ud på 

sygemeldtes arbejdsplads. 
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3.3.6 TTA-aktørernes kommunikationsredskaber 

At etablere et tværfagligt samarbejde kan byde på en række vanskeligheder. Blandt de 

mere forventelige vanskeligheder var risikoen for, at de enkelte TTA-aktører talte ud fra 

forskellige præmisser og havde forskellige mål og delmål for den enkelte sygemeldte. 

 

For at imødegå disse forventede problemer blev der som en del af projektet udviklet 

nogle kommunikationsredskaber, der skulle benyttes for at sikre, at TTA-aktørerne 

drøftede den enkelte sygemeldte ud fra den samme ramme. Efter afklaringen af syge-

meldte skulle TTA-Koordinator således notere sine observationer og overvejelser i TTA-

Koordinators outputskema (et kommunikationsredskab) til brug for den efterfølgende 

drøftelse med de øvrige fagligheder. Tilsvarende skulle TTA-Teamet og Klinisk Enhed 

notere deres observationer, jf. afsnit 3.3.7 og 3.3.8. Outputskemaet er en skabelon, hvor 

faglighederne skulle notere forskellige observationer vedrørende blandt andet syge-

meldtes helbred og indflydelse på arbejdsevnen, arbejdssituation, kontakt med arbejds-

plads, ressourcer, barrierer, behov knyttet til tilbagevenden til arbejdsmarkedet og 

overvejelser om relevante mål og delmål. 

 

Kommunerne skulle selv sørge for at etablere IT-processer eller manuelle processer, 

således at TTA-aktørerne kunne dele disse på en ’gnidningsfri’ måde. 

 

3.3.7 TTA-Teamets opgaver 

TTA-Teamet bestod af en psykolog og en fysio-/ eller ergoterapeut. Disse fagligheder 

blev vurderet at dække målgruppen af sygemeldte bredt med deres fagligheder. Som 

beskrevet ovenfor kunne TTA-Koordinator henvise til TTA-Teamet. Det var en del af 

projektet, at sygemeldte skulle have samtale med både en fysio-/ergoterapeut og en 

psykolog ved henvisning til TTA-Teamet. Baggrunden herfor var, 1) at det var vigtigt at 

afklare, om de sygemeldte havde både fysiske og psykiske helbredsproblemer, idet 

samtidig tilstedeværelse af begge typer af helbredsproblemer prædikterer længereva-

rende sygefravær, 2) at sygemeldte med overvejende fysiske helbredsproblemer kunne 

have gavn af at se en psykolog og fx få viden om smertehåndering, og at sygemeldte 

med psykiske helbredsproblemer, kunne have gavn af at se en fysio-/ergoterapeut og fx 

få viden om den gavnlige effekt af motion for sygemeldte med psykiske helbredspro-

blemer. Derudover var baggrunden, 3) at risikoen for stigmatisering af sygemeldte, der 

har behov for at se en psykolog, muligvis ville mindskes, hvis der var et krav, at alle 

sygemeldte, der henvises til TTA-Teamet, skulle have samtale med både en fysio-

/ergoterapeut og en psykolog.  

  

TTA-Teamet skulle bidrage til afklaringen af den sygemeldte. Det var vigtigt, at det 

skulle være en arbejdsmarkedsrettet afklaring og ikke behandling. Denne afklaring af 

sygemeldte indgik i den fælles drøftelse på den ugentlige, tværfaglige konference, hvor 

TTA-Teamet deltog sammen med TTA-Koordinator og Klinisk Enhed. 

 

Udover afklaringen skulle TTA-Teamet deltage i samarbejdet med sygemeldtes arbejds-

plads, jf. afsnit 3.3.10. Endelig skulle TTA-Teamet afvikle aktive tilbud, jf. afsnit 3.3.13 og 

forestå individuel opfølgning, hvor det var relevant. 
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3.3.8 Klinisk Enheds opgaver 

Klinisk Enhed bestod af lægefaglige kompetencer i form af speciallæger i psykiatri samt 

arbejds-/social-/ eller almenmedicin. 

 

Klinisk Enhed skulle bidrage til afklaringen i forventet 25 % af sagerne. 

 

I TTA-projektet skulle arbejds-/social-/almenmedicineren og psykiateren i den kliniske 

enhed ikke blot afgive erklæringer, som TTA-koordinator og TTA-Team skulle reagere 

på, men være en aktiv dialogpartner, der var med til at fastholde fokus på det arbejds-

rettede mål fx ved på konferencerne at forhøre sig om udviklingen i de sager, hvor 

lægen tidligere havde afholdt samtaler eller afgivet erklæringer. Informationerne om de 

sygemeldte borgere skulle gå begge veje, og lægen skulle have mulighed for at følge op 

på sager, vedkommende tidligere havde været involveret i. 

 

De kliniske enheder havde til opgave: 

 At vurdere, om der er noget lægeligt der hindrede en tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet 

 At yde lægefaglig rådgivning til TTA-Teams og TTA-Koordinatorer 

 At lave udredninger/speciallægeerklæringer i særligt komplicerede sager 

 At varetage korte samtaler og undersøgelser af sygemeldte  

 At deltage i rundbordssamtaler og virksomhedsbesøg. 

 

Herudover skulle Klinisk Enhed deltage i de ugentlige, tværfaglige konferencer, jf. 

herom nedenfor afsnit 3.3.9. 

 

3.3.9 De ugentlige tværfaglige konferencer  

De ugentlige, tværfaglige konferencer var på flere måder tænkt som det organisatoriske 

hjerte i det tværfaglige samarbejde. Den ugentlige tværfaglige konference havde til 

formål at bringe alle de involverede fagligheder på banen for at sikre, at der for den 

enkelte sygemeldte kunne lægges en individuel og relevant plan for vejen tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

 

Som udgangspunkt skulle der på den ugentlige, tværfaglige konference drøftes sager, 

hvor en (tværfaglig) afklaring var gået forud. Der ville også være en del sager, hvor man 

drøftede, hvilke sygemeldte, der skulle visiteres til hvilken form for tværfaglig afklaring. 

Der kunne også tages sager med på konferencen, der havde været drøftet før, hvis det 

var relevant. Det kunne også være relevant, at TTA-Koordinator tog en sag med på 

konferencen, som TTA-Koordinator tidligere havde vurderet at kunne klare ”selv”. 

 

I løbet af kort tid efter projektstart skulle en del sager drøftes på de ugentlige konferen-

cer. Det ville derfor næppe kunne lade sig gøre, at den enkelte sygemeldte deltog i 

konferencerne. Hvis det kunne lade sig gøre at organisere det således, at sygemeldte 

kunne deltage i konferencerne, var dette dog også en relevant mulighed, selv om det 

forventeligt kun kunne blive undtagelsesvist. 
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På den ugentlige tværfaglige konference skulle det vurderes, hvad der var den rette 

indsats for den enkelte sygemeldte. Udgangspunktet for drøftelsen var den eksisterende 

”Opfølgningsplan” som TTA-Koordinator efter loven under alle omstændigheder skulle 

udfylde sammen med den sygemeldte. I den forbindelse var det vigtigt at tage stilling til 

relevante mål på kort og lang sigt for den enkelte sygemeldte. Det var selvfølgelig 

væsentligt, at tankerne og konklusionerne fra den ugentlige tværfaglige konference blev 

skrevet ned, således at konferencen bidrog med anbefalinger til, hvilke aktiviteter der 

ville være rigtige at sætte i gang for den enkelte sygemeldte.  

 

I det efterfølgende møde med den sygemeldte skulle der tages udgangspunkt i de over-

vejelser, der var kommet til udtryk på den ugentlige tværfaglige konference. Opfølg-

ningsplanen skulle udfærdiges på et møde mellem TTA-Koordinator og sygemeldte, 

hvor der også var fokus på, at sygemeldte tog ansvar for sin egen proces. Det kunne 

også være relevant, at en af de andre fagligheder deltog i mødet med den sygemeldte. 

Hvis der eksempelvis skulle lægges en plan, der primært vedrørte psykologiske 

problemstillinger, kunne det være relevant, at TTA-Teamets psykolog deltog i mødet 

med den sygemeldte. 

 

Faglighederne skulle i fællesskab vurdere, hvad der var en relevant indsats for den 

enkelte sygemeldte. For en stor del af de sygemeldte ville det være relevant, at man 

vurderede, at det ville være gavnligt for den sygemeldte at deltage i et aktivt tilbud. Den 

tværfaglige drøftelse skulle således sikre en kvalificeret og individuel vurdering af, hvad 

der ville være relevant for den enkelte sygemeldte. Dette gjaldt også i forhold til aktive 

tilbud, som blev varetaget af andre aktører end TTA-Teamet, jf. afsnit 3.3.13. 

 

Det var som udgangspunkt TTA-Koordinator, der skulle være mødeleder og som havde 

ansvaret for at styre forløbet på de tværfaglige konferencer. De enkelte TTA-enheder 

kunne dog aftale dette nærmere, således at andre end TTA-Koordinator varetog nogle af 

de opgaver, der var knyttet til konferencen. Det var især vigtigt, at TTA-Koordinator, 

TTA-Team og Klinisk Enhed havde alle de relevante akter forud for konferencen. 

 

Konferencen skulle også være forum for drøftelse af generelle emner, som kunne 

optimere det tværfaglige samarbejde med de konkrete sager. Det var også vigtigt, at 

man evaluerede samarbejdet på konferencen. Hvis man ikke satte tid af på konferencen 

til disse drøftelser, var det vigtigt at sætte tid af hertil på et andet tidspunkt.  

 

3.3.10 Samarbejdet med arbejdspladsen 

Samarbejdet med sygemeldtes arbejdsplads var et kerneelement i projektet. Der blev 

udarbejdet manualer for samarbejdet, og der blev på TTA-uddannelsen viet betydeligt 

tid på dette element gennem bl.a. praktiske øvelser og oplæg fra arbejdsgivere. 

 

Der er i sygedagpengeloven fastsat regler for, at jobcentrene som udgangspunkt skal 

tage kontakt til sygemeldtes arbejdsplads. I TTA-projektet skulle kontakten til arbejds-

pladsen være mere end blot den formelle henvendelse om, at jobcenteret nu følger op i 

medarbejderens sygedagpengesag. Kontakten mellem jobcenter, arbejdsplads og den 
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sygemeldte kunne i projektet bl.a. bestå i rundbordssamtaler, arbejdspladsbesøg 

vedrørende gradvis tilbagevenden, drøftelser om arbejdsmodifikationer m.m. 

 

Det var TTA-Koordinator, der havde det koordinerende ansvar for jobcenterets kontakt 

til arbejdspladsen. Herudover var det meningen, at TTA-Teamet i vidt omfang skulle 

tage med sygemeldte og Koordinator ud på arbejdspladserne. I et lidt mindre omfang 

var det også meningen, at lægerne fra Klinisk Enhed skulle have arbejdspladskontakt. 

 

3.3.11 Samarbejdet med virksomhedskonsulenterne 

Jobcentrene kan benytte sig af virksomhedskonsulenter på mange forskellige måder. 

Typisk skaber virksomhedskonsulenter kontakt til nye virksomheder. I TTA-projektet 

var der ikke indtænkt tilskud til finansiering af virksomhedskonsulenter som led i det 

tæt koordinerede samarbejde. Det blev forudsat, at TTA-aktørerne, herunder TTA-

Koordinatorerne, inddrog virksomhedskonsulenter i det omfang, det var relevant. 

Virksomhedskonsulenter var således en del af det kompleks af muligheder og samar-

bejdsrelationer, der eksisterede ved siden at det tværfaglige samarbejde i TTA-projektet. 

Det skal dog nævnes, at kommunernes virksomhedskonsulenter blev inviteret med til 

dele af TTA-uddannelsen, jf. afsnit 3.4.2 om uddannelsen. 

 

3.3.12 Samarbejdet med kommunernes lægekonsulent 

Den kommunale lægekonsulent har til opgave at bistå myndigheden med at klarlægge 

indholdet af andre lægers udtalelser. Lægekonsulentens opgave er ikke at efterprøve 

andre lægers oplysninger ved selv at foretage undersøgelser. Lægekonsulenten må 

således ikke ændre diagnoser eller stille nye. Lægekonsulenten bør ikke udtale sig om, 

hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension og andre 

offentlige ydelser, da kompetencen til at træffe afgørelse om dette alene tilkommer 

sagsbehandlerne i kommunen. Lægekonsulenten kan bistå kommunen med at afdække 

eventuelle skånebehov, som der skal tages hensyn til ved borgerens eventuelle 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Mange kommuner har egne retningslinjer for 

eksempel om, at lægekonsulenten skal inddrages i sager vedrørende fleksjob og 

førtidspension. 

 

I Det store TTA-projekt var der mange af ovenstående opgaver, der blev varetaget af de 

sundhedsfaglige TTA-aktører. Der ville dog stadig være visse opgaver, som blev vare-

taget af den kommunale lægekonsulent, især knyttet til sager, hvor fleksjob og førtids-

pension kom på tale. Derfor var det vigtigt at sikre en forventnings- og rolleafklaring i 

forbindelse med implementering af projektet. 

 
3.3.13 Aktive tilbud 

Som nævnt ovenfor havde TTA-Teamet flere opgaver. Teamet skulle sikre en relevant 

tværfaglig udredning af sygemeldte. Teamet skulle også indgå i kontakten med arbejds-

pladsen, rådgive TTA-Koordinator og deltage i de ugentlige tværfaglige konferencer. 
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Herudover skulle TTA-Teamet stå til rådighed i forhold til at iværksætte en aktiv indsats 

for sygemeldte samt bistå med individuel opfølgning i forhold til den sygemeldte. 

 

På TTA-uddannelsen blev Team-medlemmerne undervist i, hvordan et aktivt tilbud 

kunne håndteres. Team-medlemmerne blev undervist i tiltag, som var fagligt velunder-

byggede, var relativt nemme at administrere og som var relevante for en stor gruppe af 

de sygemeldte, der indgik i projektet. Der var primært tale om gruppebaserede forløb 

med løbende optag og individuel opfølgning. TTA-Teamets gruppebaserede tilbud 

skulle være arbejdsmarkedsrettede.  

 

Det var væsentligt, at der undervejs i det aktive tilbud konstant blev holdt fokus på 

muligheden for hel eller delvis tilbagevenden til arbejde, herunder muligheden for at 

kombinere det aktive tilbud med delvis tilbagevenden til den arbejdsplads som den 

sygemeldte var sygemeldt fra. For ledige skulle der være fokus på tilbagevenden til 

aktiv jobsøgning eller evt. virksomhedspraktik.  

 

Der var også behov for løbende at vurdere progressionen ved indsatsen. Det var også 

væsentligt at give tilbagemeldinger til TTA-Koordinator om indsatsen. Til brug for en 

struktureret tilbagemelding blev der udarbejdet outputskemaer 

(kommunikationsredskaber). 
 

3.3.14 Grafisk oversigt over sagsflowet i projektet 

Som en opsamling på ovenstående gennemgang af projektets enkeltelementer præsen-

teres nedenfor i figur 3.3.1 en grafisk fremstilling af sagsflowet i TTA-projektet. Frem-

stillingen er et forsimplet udtryk for flowet. 
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Figur 3.3.1. Sagsflow i TTA-indsatsen 
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3.4 TTA-uddannelsen og andre understøttende 

tiltag 

 
3.4.1 Understøttende tiltag 

Et projekt af en størrelse som Det store TTA-projekt indebærer en betydelig implemente-

ringsopgave i de deltagende kommuner. Derfor blev der i projektet indlagt nogle 

elementer, der skulle sikre en nemmere overgang til den nye måde at organisere sig og 

arbejde på. 

 

Som det første blev der afholdt to konferencer for alle landets kommuner i maj måned 

2009. 

 

Efter udvælgelsen af de deltagende kommuner var der en betydelig mødeaktivitet 

mellem NFA og de udvalgte kommuner for at sikre inddragelse og forberedelse af 

kommunerne. Mødeaktiviteten strakte sig over forskellige emner, herunder drøftelser af 

den kommunale ledelses rolle ved implementering, hjælp til udarbejdelse af udbuds-

materiale til brug for etablering af de nye samarbejdsrelationer, drøftelse af konsekven-

serne af de nye regler for visitation, forståelsen af den økonomiske ramme for projektet, 

afklaring af enkelte projektelementer osv. 

 

Undervejs i projektet har NFA forsynet de deltagende kommuner med statistikker 

vedrørende TTA-sagerne. Herudover er der udviklet et software, der skulle sikre, at 

kommunerne visiterede netop det antal sager til projektet, som kommunerne havde fået 

tilsagn om støtte til fra Forebyggelsesfonden. Det skal dog her nævnes, at dette også 

indebar en administrativ byrde. For det første, fordi der skulle registreres basisoplys-

ninger (til brug for evalueringen) i dette software. For det andet oplevede nogle 

kommuner, at det var svært at sikre en fleksibel sagsstyring, når udvælgelsen af sager 

skete ud fra forud bestemte brøker. 

 

Det væsentligste understøttende element var TTA-uddannelsen, der beskrives i de 

følgende afsnit. 

 

3.4.2 TTA-uddannelsen 

3.4.2.1 Formål, omfang og deltagere 

Formålet med uddannelsen var at sikre, at TTA-aktørerne ved påbegyndelsen af 

indsatsen blev så godt som muligt klædt på til at implementere projektet som planlagt. 

 

Målgruppen for uddannelsen var de involverede TTA-aktører. De deltagende kommu-

ner var forpligtede til at sikre, at de involverede TTA-Koordinatorer og medlemmer af 

TTA-Teams deltog fuldt ud på hele uddannelsen. Medlemmer af Klinisk Enhed skulle 

deltage på udvalgte dele af uddannelsen. Tilsvarende gjaldt for kommunale ledere og 

virksomhedskonsulenter. 
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TTA-uddannelsen blev planlagt til at vare tre uger. Uddannelsen skulle afvikles flere 

gange. For det første skulle uddannelsen afvikles primo 2010 for de kommuner, der 

skulle igangsætte TTA-indsatsen fra april 2010 og derefter igen primo 2011 for de 

kommuner, der skulle igangsætte indsatsen fra april 2011. For det andet var det på 

grund af det meget store antal kursister – flere hundrede sagsbehandlere, psykologer, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, ledere og virksomhedskonsulenter – nødvendigt 

at dele uddannelsen op i flere hold. 

 

3.4.2.2 Samarbejdspartnere 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, allierede sig med en række 

samarbejdspartnere til brug for afviklingen af uddannelsen. 

 

De væsentligste bidragydere til TTA-uddannelsen var, udover NFA, følgende: 

 Psykiatrifonden 

 Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) 

 PPclinic 

 INCITA 

 Center for Arbejdsfastholdelse (CAF). 

 

Herudover blev følgende inddraget i forberedelsen eller som oplægsholdere på 

uddannelsen: 

 KIAPro 

 Arbejdsskadestyrelsen 

 Lederne  

 Arbejdsgivere 

 Repræsentanter for faglige organisationer 

 Specialenheden for etnisk beskæftigelsesindsats (SEBI) 

 A-kassernes Samvirke. 

 

Herudover skulle der på uddannelsen indgå oplæg fra en række enkeltpersoner med 

viden om emner af væsentlig interesse for TTA-aktørerne. 

 

3.4.2.3 TTA-uddannelsens indhold 

På TTA-uddannelsen indgik en række temaer, herunder baggrund og perspektiver for 

TTA, arbejdsmarkedslovgivning og TTA, den bio-psyko-sociale forståelsesramme, TTA-

sagsflow og proceshåndtering, den tværfaglige afklaring og opfølgning, TTA-aktørernes 

opgaver og roller samt samtidighed og koordinering i TTA-indsatsen. 

 

I forhold til samarbejde med sygemeldte blev der lagt særlig vægt på en anerkendende 

tilgang. Særligt samtaler med personer med psykiske helbredsproblemer havde en 

central rolle på uddannelsen. Andre kernepunkter var samarbejde med arbejdspladser, 

samt samarbejde med A-kasse, fagforbund, praktiserende læge, øvrige sundhedsvæsen 

m.fl. 

 

Uddannelsen fokuserede også på oprettelse af aktive gruppetilbud med emnerne 

psykoedukation samt håndtering af psykisk sårbarhed og smerte. Endelig indgik det i 
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uddannelsen, hvordan TTA-aktørerne kunne skabe et lærende projekt. Uddannelsen 

blev baseret på en kombination af oplæg, diskussioner og samarbejdsøvelser. 

 

I bilag 1 findes en oversigt over programmet for uddannelsen. 

 

3.4.2.4 Opfølgning på TTA-uddannelsen 

NFA og samarbejdspartnerne ville forventeligt ikke kunne forudse alle behov for kurser, 

faglige drøftelser og videnudveksling. Derfor blev det planlagt, at der efter uddannel-

serne skulle følges op med faglige arrangementer, videndelingsarrangementer og 

proceskonsultation.  

 

I forlængelse af dette er der blevet afviklet en faglig dag og et videndelingsseminar for 

projektkommunerne i det 1. projektår, og der blev afviklet et videndelingsseminar for 

alle kommunerne i løbet af 2. projektår. 

 

For at muliggøre en så smidig proces som muligt stillede NFA to proceskonsulenter til 

rådighed. Proceskonsulenternes opgave var at besøge TTA-aktørerne og drøfte problem-

stillinger, udfordringer og styrker i de konkrete samarbejdsrelationer.  

 

Proceskonsulenternes rolle skulle som udgangspunkt ikke være at give eller diktere 

løsninger, men derimod at facilitere dialoger, således at TTA-aktørerne selv fandt frem 

til de rette løsninger for dem. 

 

 

3.5 Programteori 

En programteori er – simpelt udtrykt – et projekts antagelser om årsager og virkninger. I 

denne forbindelse er programteorien bag Det store TTA-projekt således udtryk for, 

hvordan de væsentligste komponenter i projektet teoretisk hænger sammen med de 

ønskede resultater. 

 

Nedenstående gennemgang af projektets programteori svarer i vidt omfang til det, der 

er beskrevet i artiklen ”The Danish national return-to-work program – aims, content, and 

design of the process and effect evaluation” (Aust, Helverskov, Nielsen et al.), der er offent-

liggjort i tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health i 2012. 

Artiklen kan i sin helhed hentes fra NFA’s hjemmeside, www.arbejdsmiljoforskning.dk. 

 

Som figur 3.5.1. om programteorien viser, er der tre kerneelementer, som ligger i begyn-

delsen af den forventede årsagskæde: 

 Etablering af tværfaglige enheder med udgangspunkt i den eksisterende 

kommunale sagsbehandling i sygedagpengesager 

 Standardiserede tværfaglige samarbejdsprocedurer 

 Understøttende aktiviteter, herunder især en forudgående TTA-uddannelse for 

de involverede aktører. 

 

Disse tre elementer er således, udtrykt ud fra en programteori, årsager eller input. De 

ønskede hovedresultater er følgende: 
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 Hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

 Forbedret arbejdsevne 

 Forbedret helbred. 

 

I figuren gengives projektets antagelser om, hvordan de angivne årsager forventes at 

hænge sammen med de angivne hovedresultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5.1 Programteori og forventede veje til tilbagevenden-til-arbejdet, bedre 

arbejdsevne og helbred. 
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Som det fremgår af figuren indebærer programteorien, at de tre hovedkomponenter i 

projektet vil medføre forventede ændringer i form af:  

1. En forbedret adgang til tværfaglig afklaring og udredning for den sygemeldte.  

2. Forbedrede kompetencer til at lave en bred og tværfaglig vurdering af den 

sygemeldtes arbejdsevne.  

3. Bedre tværfaglig kommunikation og samarbejdsevne blandt TTA-aktørerne ud 

fra en fælles ramme om mål, delmål og et arbejdsmarkedsrettet perspektiv.  

4. Forbedret kommunikation og samarbejde med den sygemeldte og med den 

sygemeldtes arbejdsplads.  

5. Øget viden om og brug af den bio-psyko-sociale forståelsesmodel, herunder 

barrierer og ressourcer i forhold til TTA. 

6. Øget viden og evne til at planlægge individuelt tilrettelagte opfølgningsplaner 

for den enkelte sygemeldte. 

 

Disse ændringer i sagsbehandlingen vil ifølge programteorien føre til forventede effekter 

i form af: 

1. En hurtigere og bredere afklaring af den sygemeldtes helbredsproblemer og en 

hurtigere vurdering af sygemeldtes arbejdsevne.  

2. Højere kvalitet i afklaringen og i opfølgningsplanerne.  

3. Hurtigere iværksættelse af skræddersyede TTA-aktiviteter. 

4. Bedre overensstemmelse mellem opfølgningsplanerne og den enkelte 

sygemeldtes ressourcer og barrierer.  

5. Hurtigere og bedre koordination mellem TTA-aktørerne og andre eksterne 

aktører i forbindelse med sygedagpengeopfølgning. 

 

Disse effekter vil ifølge programteorien herefter føre til ændringer for den sygemeldte i 

form af:  

1. Øget evne til og mulighed for TTA. 

2. Forbedret viden om og evne til at håndtere helbredsproblemer og bevare 

arbejdsevne. 

 

De forventede ændringer i sagsbehandlingen, effekter samt ændringerne hos den 

enkelte sygemeldte vil ifølge programteorien føre til de endelige forventede effekter af 

TTA-indsatsen for de sygemeldte:  

1. Hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

2. Øget arbejdsevne. 

3. Forbedret helbred. 
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DEL II EVALUERING AF PROJEKTET 
 

4. EVALUERINGSDESIGN OG -FORMÅL 
 

Del II beskriver evalueringen af Det store TTA-projekt. Evalueringen omfatter både en 

proces-, en effekt- og en økonomisk evaluering. Proces- og effektevalueringen blev 

gennemført af NFA med hjælp fra en evalueringsfølgegruppe og et panel af eksterne 

eksperter fra Danmark, Holland og Sverige (se afsnit 1.2). Den økonomiske evaluering 

blev gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning (KORA). 

 

I dette kapitel beskrives først udvælgelsen af de deltagende kommuner. Derefter følger 

en beskrivelse af de anvendte studiedesigns for effektevalueringen samt formålet med 

procesevalueringen. Efterfølgende beskrives de datakilder, der bruges i evalueringen. 

Endelig beskrives den metode, der er brugt til at vurdere kommunernes implemente-

ringsgrad.    

 

 

4.1 Udvælgelse af kommunerne 

Alle landets kommuner kunne i 2009 søge Forebyggelsesfonden om deltagelse i Det 

store TTA-projekt. Af de 44 kommuner som indsendte en ansøgning til fonden, blev 10 

kommuner frasorteret, enten fordi de havde lignende igangværende projekter, eller 

fordi kommunens implementeringsplan for TTA-indsatsen (som det fremgik af deres 

ansøgning) ikke opfyldte de krav for deltagelse i projektet, der var beskrevet i udbuddet.  

 

For at kunne evaluere effekten af TTA-projektet var det nødvendigt at sammenligne 

sygemeldte i TTA-indsatsen med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. Det var 

derfor nødvendigt, at en del af de deltagende kommuner i det 1. projektår (1. april 2010 - 

31. marts 2011) fortsatte med deres sædvanlige sagsbehandling. Disse kommuner 

omtales enkelte steder i denne rapport som ’kontrolkommuner’, selvom de i projektets 2. 

år indgik på lige fod med de kommuner, som implementerede TTA-konceptet fra 

projektets start til slut (1. april 2010 - 31. marts 2012).  

  

København og Aarhus blev a priori udvalgt til deltagelse i projektet grundet deres stør-

relse og muligheden for at etablere et stærkt evalueringsdesign. De øvrige kommuner 

blev indplaceret i sammenlignelige grupper i forhold til deres størrelse, socioøkonomi-

ske karakteristika og den måde, de havde planlagt at organisere indsatsen på. Herefter 

blev der trukket lod om, hvilke kommuner der skulle indgå som indsatskommuner i 

begge år og kontrolkommuner det 1. år. Lodtrækningen blev gennemført inden for hver 

af de sammenlignelige grupper for at sikre, at Det store TTA-projekt samlet set dækkede 

over en stor variation i kommunernes størrelse, socioøkonomiske karakteristika og 

organisering af TTA-indsatsen.  
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I alt fik 22 kommuner i november 2009 tilbud om, at de kunne indgå i projektet2. Af 

disse skulle 13 kommuner indgå som indsatskommune i begge år, mens ni kommuner 

skulle indgå som kontrolkommune det 1. år og indsatskommune det 2. år. Tabel 4.1.1 

viser kommuner, som blev udtrukket som henholdsvis kontrolkommune og indsats-

kommune. Som det fremgår af tabellen, indgår der kommuner fra alle regioner i landet. 

 
Tabel 4.1.1 Oversigt over kommuner udtrukket til indsats- og kontrolkommune 

Indsatskommuner 
(TTA-indsats fra 1. april 2010) 

Kontrolkommuner 
(TTA-indsats fra 1. april 2011) 

København Slagelse 
Esbjerg Aabenraa 

Silkeborg Viborg 
Skanderborg Vallensbæk/Ishøj2 

Frederiksberg Nyborg 
Aarhus1 Hedensted 

Vesthimmerland Fredericia 
Høje Taastrup Nordfyn 

Roskilde  
Hvidovre  
Ballerup  
Herlev  

Gladsaxe  
1 Aarhus adskiller sig fra de øvrige kommuner ved både at indgå som kontrol- og indsatskommune. Kommunens jobcenter 

er opdelt i fire afdelinger, som varetager sygedagpengesager fra forskellige områder i kommunen. Således indgår 

Jobcenter Centrum og Jobcenter Vest som indsatskommune, mens Jobcenter Nord og Jobcenter Syd indgår som 

kontrolkommune i begge projektår. 
2 Jobcenteret i Vallensbæk (der også betjener borgere fra Ishøj) besluttede ikke at implementere TTA-konceptet i 2. år og 

fungerer derfor kun som kontrolkommune i det 1. år. 

 

 

4.2 Effektevalueringens formål og design 

Formålet med effektevalueringen er at belyse, om sygemeldte i TTA-indsatsen blev hur-

tigere raskmeldte og selvforsørgende sammenlignet med sygemeldte i sædvanlig 

sagsbehandling. Videre belyses det, om TTA-indsatsen har haft en positiv effekt på de 

sygemeldtes helbred, søvn og arbejdsevne. 

 

Effektevalueringen bygger på tre forskellige studiedesigns: 1) Et individuelt randomi-

seret, kontrolleret studie (RCT-studiet), 2) et før og efter studie, og 3) et kluster-kontrol-

leret studie. 

 

De tre studiedesign er meget forskellige mht., hvor sikkert effekter af TTA-indsatsen kan 

bestemmes. RCT- studiet er det mest sikre. Beregninger baseret på det kluster-kontrolle-

rede studie og før- og efterstudiet skal derfor ses som et supplement til hovedanalyserne 

baseret på RCT-studiet. Det skal her fremhæves, at RCT-studiet i sig selv er et meget 

stort og omfattende studie, både i dansk og i international kontekst. 

 

Et tungtvejende hensyn ved udvælgelsen af kommunerne var et ønske om, at så mange 

forskellige kommuner som muligt deltog og forsøgte at implementere og gennemføre 

TTA-indsatsen. Herved har Det store TTA-projekt opnået en bred vifte af kommuner, 

der i varierende grad havde succes med at implementere TTA-indsatsen, og projektet 

                                                      
2 Gribskov kommune blev udtrukket til at deltage, men valgte ikke at deltage i projektet. Vesthimmerland 

kommune blev derfor tilbudt at deltage i stedet for Gribskov kommune. 
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har ligeledes, gennem den omfattende procesevaluering (se kapitel 6), fået en enestående 

mulighed for at give en grundig beskrivelse af de forhold, der har haft særlig betydning 

for, hvor godt de enkelte kommuner har formået at implementere TTA-indsatsen.    

 

4.2.1 Det individuelt randomiserede, kontrollerede studie  

Et individuelt randomiseret, kontrolleret studie (engelsk: Randomized Controlled Trial – 

RCT) er langt det stærkeste evalueringsdesign, som giver de mest sikre og troværdige 

beregninger af effekten af TTA-indsatsen. Dette design er derfor af evalueringsmæssige 

årsager at foretrække frem for andre typer af studiedesigns. Evalueringsdesignet har 

intet med selve indsatsen eller kvaliteten af denne at gøre, men har alene betydning for 

pålideligheden af effektberegningerne.  

 

Det var muligt at gennemføre et RCT-studie i tre kommuner. Her blev de sygemeldte 

visiteret til matchkategori 2 inden for hver af kommunerne, og løbende ved en tilfældig 

udtrækning (randomisering) opdelt i to grupper 1) sygemeldte som modtog sædvanlig 

sagsbehandling, og 2) sygemeldte som modtog TTA-indsatsen. Dette sikrer, at ingen 

grupper af sygemeldte med bestemte karakteristika systematisk udvælges til at modtage 

den ene sagsbehandling frem for den anden.  

 

De tre kommuner, som indgår i RCT-studiet, har til fælles, at TTA-indsatsen varetages af 

sagsbehandlere, som geografisk er adskilt fra de sagsbehandlere, som varetager den 

sædvanlige sagsbehandling. Herved reduceres risikoen for en interventionsafsmitning 

fra TTA-indsatsen til den sædvanlige sagsbehandling. En sådan afsmitning kan ske 

gennem formel og uformel udveksling af viden, erfaringer og metoder mellem sagsbe-

handlere, som varetager TTA-indsatsen, og sagsbehandlere, som varetager den 

sædvanlige sagsbehandling. Hvis en sådan interventionsafsmitning forekommer, vil 

effekter af TTA-indsatsen udviskes. Man må dog forvente en vis grad af interventions-

afsmitning fra TTA-indsatsen til den sædvanlige sagsbehandling, selv i kommunerne i 

RCT-designet, hvilket kan føre til, at effekt-estimaterne bliver konservative. 

 

De tre kommuner adskiller sig endvidere fra de øvrige kommuner ved, at de har et højt 

nok antal sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling til, at der internt i kommunen kunne 

etableres en sammenlignelig gruppe af sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. Dette 

betyder, at der i de tre kommuner kan beregnes effekter for hver kommune.  

 

Randomiseringsprocedurer 
Ved projektets start indførte NFA en procedure, som skulle sikre at de sygemeldte, der 

blev visiteret til matchkategori 2 inden for hver af de tre kommuner, blev tilfældigt 

udtrukket (randomiseret) til enten at modtage sædvanlig sagsbehandling eller TTA-

indsatsen. Samtidigt skulle denne procedure sikre, at kommunerne kun visiterede det 

antal sygemeldte til TTA-indsatsen, som kommunerne havde fået midler til fra Forebyg-

gelsesfonden, og dermed havde afsat faglige ressourcer til.  

 

Randomiseringen skete i tilknytning til den initiale visitation til matchkategori 2, hvor 

sagsbehandleren skulle indtaste en række oplysninger om den sygemeldte i et elektro-
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nisk system. Dette system sørgede automatisk for, at alle sygemeldte i matchkategori 2 

blev randomiseret til enten sædvanlig sagsbehandling eller til TTA-indsatsen. NFA har 

løbende justeret randomiseringskvotienten (andelen af sygemeldte, som visiteres til 

TTA-indsatsen), fx hvis kommunen i perioder har haft for mange eller for få sager i 

forhold til tilsagnet fra Forebyggelsesfonden. NFA har derfor løbende sendt opdate-

ringer ud og har haft tæt dialog med kommunerne for at sikre, at der hverken blev 

randomiseret for mange eller for få sygemeldte til TTA-indsatsen. 

 

4.2.2 Før- og efterstudiet 

De ni kommuner, som blev udtrukket til at bevare den sædvanlige sagsbehandling i 

projektets 1. år (kontrolkommuner), skulle implementere TTA-indsatsen i 2. år. For disse 

kommuner er det derfor muligt at gennemføre en før- og efteranalyse, hvor sygemeldte 

inden for samme kommune fra sædvanlig sagsbehandling det 1. år sammenlignes med 

sygemeldte i TTA-indsatsen det 2. år. Et jobcenter, der betjente to kommuner, valgte ikke 

at træde ind i TTA-projektets andet år efter et år som kontrolkommune, og derfor 

knytter før/efter studiet sig kun til de resterende 7 kommuner. Effekterne for disse kan, 

ligesom i RCT-studiet, beregnes for hver enkelt kommune. 

 

Styrken ved før- og efterdesign er, at effekterne er baseret på sammenligninger af 

sygemeldte inden for samme kommune. Der knytter sig dog en række svagheder ved 

dette design. Her er de mest betydningsfulde svagheder:  

 For det første kan analyserne være påvirket af forskelle i karakteristika mellem 

sygemeldte visiteret til matchkategori 2 i det 1. og 2. år, fx hvis kommunerne har 

ændret deres visitationspraksis. Som det fremgår af tabel 4.2.4 og 4.2.5 ses en 

forskydning af de sygemeldtes karakteristika fra 1. år til 2. år. Denne forskydning 

bidrager til den største usikkerhed ved dette design.  

 For det andet er opfølgningstiden i før- og efteranalyser kortere end i RCT-

studiet. For at kunne reducere risikoen for, at de beregnede effekter skyldes 

afsmitning af TTA-indsatsen, stoppes opfølgningen for sygemeldte i sædvanlig 

sagsbehandling, når kommunen overgår til TTA-indsats. Ligeledes er opfølg-

ningen for de sygemeldte i TTA-indsatsen forholdsvis kort, da kommunerne 

først begyndte at visitere sygemeldte til TTA-indsatsen i 2. projektår 

I planlægningen af Det store TTA-projekt var det forventet, at det ville være muligt at 

gennemføre effektberegninger for de kommuner, der påbegyndte indsatsen i 2010 

(indsatskommuner), ved at sammenligne med raskmeldingsraten i matchkategori 2 i 

året forud for indsatsen. Dette viste sig imidlertid ikke at være muligt af to grunde. For 

det første viste det sig, at kommunernes indberetninger af matchkategoriseringer til 

Arbejdsmarkedsstyrelsen var meget skrøbelige forud for 2010. Der var således meget 

store forskelle mellem kommunerne både i andelen af sygemeldte, der rent faktisk blev 

indberettet i en af de tre kategorier, og i fordelingen på de tre matchkategorier. For det 

andet blev reglerne for visitation ændret og trådte i kraft sammenfaldende med 

igangsættelsen af projektet i april 2010. Disse to forhold betyder, at for de kommuner, 

der påbegyndte indsatsen i april 2010, er sygemeldte i match 2 før 2010 ikke sammen-

lignelige med sygemeldte i match 2 efter 2010. 
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4.2.3 Det kluster-kontrollerede studie 

Beregninger af effekter af TTA-indsatsen på tværs af kommunerne er baseret på et 

kluster-kontrolleret design. I analyserne indgår sygemeldte fra alle kommunerne. De tre 

kommuner fra RCT-studiet bidrager med sygemeldte både i sædvanlig sagsbehandling 

og i TTA-indsats i hele projektperioden. Kommunerne, der implementerede TTA-

konceptet i det 1. år bidrager med sygemeldte i TTA-indsats i hele projektperioden, 

mens kommunerne, der implementerede TTA-indsatsen i det 2. år, bidrager med 

sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i 1. år og sygemeldte i TTA-indsats i 2. år. En 

oversigt over fordelingen af sygemeldte i TTA-indsatsen og sædvanlig sagsbehandling 

er vist i figur 4.2.1.  

 

 
 
Figur 4.2.1 Oversigt over kommunerne og sygemeldte i TTA-indsatsen og sædvanlig 
sagsbehandling 
 

Note: To jobcentre fra Århus bidrager med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i begge år.  

 

Analyserne baseret på det kluster-kontrollerede studiedesign indebærer en risiko for, at 

der både kan være systematiske forskelle i karakteristika mellem sygemeldte i sædvan-

lig sagsbehandling og i TTA-indsatsen og systematiske forskelle mellem kommunerne, 

fx i forhold til den sædvanlige sagsbehandling og inden for de enkelte kommuner, fx 

mellem sagsbehandlernes praksis. 

 

I planlægningen af Det store TTA-projekt var forventningen, at det i et vist omfang ville 

være muligt at anvende raskmeldingsraten blandt matchkategori 2 sygemeldte borgere i 

alle kommuner, der ikke deltog i det store TTA-projekt som et sammenligningsgrundlag 

til at bedømme effekten af TTA-indsatsen i det kluster-kontrollerede design. Som 

beskrevet i afsnit 4.2.2 blev reglerne for visitation ændret sammenfaldende med i gang-

sættelsen af Det store TTA-projekt i april 2010. 

 

Det viste sig, at der var betydelige forskelle mellem de deltagende kommuners visitation 

til matchkategori 2. I kommunen med den laveste andel, visiteres 7 % til matchkategori 

2, mod 53 % i kommunen med den højeste andel (se afsnit 5.1). En mindst lige så stor 

2. år 1. år  Kommunerne 

Alle kommunerne 

RCT-kommunerne 

Sædvanlig 
sagsbehandling 

Sædvanlig 
sagsbehandling 

TTA-indsats TTA-indsats 

Kontrolkommunerne 
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-indsats 

Indsatskommunerne TTA-indsats TTA-indsats 
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variation må forventes mellem kommuner, der ikke har deltaget i Det store TTA-projekt, 

hvorfor det ikke er troværdigt at anvende matchkategori 2 sygemeldte borgere i kom-

muner, der ikke deltog i det store TTA-projekt, som sammenligningsgrundlag til at 

bedømme effekten af TTA-indsatsen i det kluster-kontrollerede design.         

 

4.2.4 Statistiske modeller: Sygefravær og selvforsørgelse 

Analyserne af sygefravær og selvforsørgelse er baseret på Cox proportional hazard 

model, og effektestimaterne er udregnet som hazard ratios med 95 % konfidensinter-

valler (KI). I resten af rapporten omtales en hazard ratio som en rate ratio (RR). Se boks 

7.1.1 i kapitel 7 for en nærmere forklaring af rate ratio og betydningen af denne.  

 

Effekterne er også omregnet til den relative (procentvise) og den absolutte (i uger) 

reduktion af sygefraværslængden. Beregningerne er baseret på en antagelse om, at den 

ugentlige raskmeldingssandsynlighed er den samme, lige meget hvor længe personen 

har været syg.  Både den absolutte og relative reduktion er dog afhængig af, hvornår de 

sygemeldte visiteres, fordi den mulige effekt afhænger af, hvor meget længere personen 

er berettiget til sygedagpenge under sygdom. I beregningerne er det antaget, at de 

sygemeldte indtræder i projektet (bliver visiteret) i 8. uge og er berettiget til yderligere 

47 ugers sygedagpenge. Beregningerne gælder derfor kun for sygemeldte, der ikke 

allerede, som følge af tidligere sygeperioder inden for de seneste 18 måneder, har 

opbrugt en del af de i alt 52 uger med mulighed for sygedagpenge i overensstemmelse 

med gældende regler. Se appendiks 1 for beregninger af effekter baseret på andre 

antagelser.  

 

Der benyttes i nærværende rapport et signifikansniveau på 0,05. Det betyder at effekt-

erne af TTA-indsatsen siges at være statistisk signifikant, når p-værdier for test af 

hypotese om ingen effekt er mindre end 0,05. 

 

I analyserne på tværs af kommuner var det i den oprindelige analyseplan (Aust et al. 

2012) planlagt at beregne effekten under antagelse af identisk effekt af TTA-indsatsen i 

kommunerne, mens den generelle raskmeldingssandsynlighed tillades at variere 

tilfældigt mellem kommunerne. Det har vist sig, at der er forskellige effekter af TTA-

indsatsen kommuner imellem. For at tage højde for variationen mellem kommunerne i 

effekten af TTA-indsatsen beregnes den generelle effekt af TTA-indsats derfor i en 

model, hvor der desuden tillades en vis, tilfældig variation mellem kommunerne med 

hensyn til effekten af TTA-indsatsen. Effekterne blev beregnet ved brug af (R coxme) for 

Cox-analyserne og (SAS PROC GLIMMIX) for Poisson analyserne3.        

 

Definition af sygefravær og selvforsørgelse  

Sygefraværet måles i uger fra første sygefraværsdato til sidste uge, hvor personen mod-

tager sygedagpenge, mens selvforsørgelse måles i uger fra første sygefraværsdato til 

overgang til selvforsørgelse, hvilket vil sige, at personen ikke længere modtager nogen 

                                                      
3
 Usikkerheden på de beregnede rate-ratioer blev vurderet i forhold til en asymptotisk normalfordeling. I analyser på 

tværs af få (<5) kommuner vurderes usikkerheden i stedet i forhold til en relevant t-fordeling, der forventeligt er en 
bedre tilnærmelse. 
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former for ydelser med undtagelse af ydelser i forbindelse med ordinær uddannelse. I 

både sygefraværs- og selvforsørgelsesanalyserne indgår hver enkelt sygemeldt først i 

analyserne fra det tidspunkt, hvor han/hun blev visiteret til TTA-indsats eller sædvanlig 

sagsbehandling. 

 

Analyserne af selvforsørgelse inkluderer kun personer, der i ugen før deres sygemelding 

ikke modtog nogen former for offentlige ydelser. Selvforsørgelse defineres i denne 

analyse som uddannelsesstøtte eller fravær af offentlige ydelser. Sygemeldte, som mister 

deres arbejde og efterfølgende overgår til fx kontanthjælp eller dagpenge, regnes derfor 

ikke som værende selvforsørgende. Sygemeldte, som dør, flytter til udlandet, overgår til 

førtidspension, barsel eller folkepension, indgår ikke i analyserne fra og med dette 

tidspunkt. 

 

Registeropfølgningen 

Deltagerne følges i sygefraværsregistret (DREAM-registret) fra første sygefraværsuge til 

de raskmeldes/bliver selvforsørgende, eller til slutningen af opfølgningsperioden (1. maj 

2012). Sygemeldte, som dør, flytter til udlandet, overgår til førtidspension, barsel eller 

folkepension, indgår ikke i analyserne fra og med dette tidspunkt (de ”censureres” på 

dette tidspunkt). Fra 1. april 2011, hvor kommunerne, som havde sædvanlig sagsbe-

handling i projektets 1. år, begyndte at implementere TTA-indsatsen, stoppes opfølg-

ningen af de sygemeldte, som blev inkluderet i sædvanlig sagsbehandling i disse 

kommuner i projektets 1. år.   

 

Sygemeldte er berettiget til sygedagpenge i 52 uger inden for en periode på 18 måneder 

(under særlige omstændigheder kan sygedagpengeperioden dog forlænges), hvorfor 

analyserne er baseret på en maksimal opfølgning på 52 sygedagpengeuger. For syge-

meldte uden tidligere sygedagpengeudbetalinger svarer dette til 55 uger fra første syge-

fraværsdag, da de første tre uger er arbejdsgiverbetalte for en stor del af populationen. 

Sygemeldte med tidligere sygedagpengeudbetalinger (inden for de seneste 18 måneder 

fra deres aktuelle sygedagpengesag) tages ud af analyserne på det tidspunkt, hvor de 

rammer sygedagpengeloftet på 52 uger.  

 

I alle analyser indgår kun sygemeldte som visiteres i perioden 1. juli 2010 til 31. decem-

ber 2011. De sygemeldte følges maksimalt til den 1. maj 2012. Opfølgningstiden for en 

sygemeldt borger varierer efter, hvornår personen visiteres og dermed indgår i studiet. 

Figur 4.2.2 illustrerer eksempler på forløbet for tre sygemeldte borgere. Den øverste linje 

i figuren repræsenterer en sygemeldt, som stadig er syg ved opfølgningsafslutning, og 

hvor opfølgningen derfor stopper på dette tidspunkt (markeret med en cirkel). Den 

midterste linje repræsenterer en sygemeldt, hvor opfølgningen slutter, fordi vedkom-

mende raskmeldes eller bliver selvforsørgende (markeret med en prik). Den sidste linje 

repræsenterer en person, hvor opfølgningen stopper i løbet af studiet, fordi denne 

person, fx overgår til folkepension (og derfor ikke længere vil kunne blive raskmeldt). 
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Figur 4.2.2 Illustration af opfølgning 

 

4.2.5 Statistiske modeller: Helbred, søvn og arbejdsevne  

Analyser af potentielle effekter af TTA-indsatsen på helbred, søvn og arbejdsevne blev 

gennemført i hver af de tre kommuner der indgik i RCT-studiet samt på tværs af alle 

kommunerne i studiet. Disse analyser er gennemført for de sygemeldte, som besvarede 

spørgeskema både ved baseline og ved opfølgning.  

 

Analyserne er baseret på fem effektmål:  

 Overordnet fysisk helbred blev målt med spørgeskemaet SF-12, spørgsmål om 

fysisk funktion, rollefunktion, smerter, træthed og selvvurderet helbred. De 

enkelte spørgsmål summeres op til en samlet score. 

 Overordnet psykisk helbred blev målt med spørgeskemaet SF-12, spørgsmål om 

angst, depression, positivt velbefindende, socialfunktion, rollefunktion, træthed 

og energi. De enkelte spørgsmål summeres op til en samlet score. 

 Selvvurderet helbred blev målt med et enkelt spørgsmål om helbred ”alt i alt” fra 

spørgeskemaet SF-12. 

 Søvnkvalitet blev målt ved en samlet score baseret på en række spørgsmål om 

overordnet søvnkvalitet, besvær med at falde i søvn og opvågning i løbet at 

natten. 

 Selvvurderet arbejdsevne er vurderet ud fra et enkelt spørgsmål. 

 

Alle beregningerne måler effekten af TTA-indsatsen på forskellen mellem opfølgnings- 

og baselineværdien. Beregninger i hver af de tre RCT-kommuner blev udført ved brug af 

(SAS PROC GLM). Beregninger på tværs af kommuner blev udført ved brug af (SAS 

PROC MIXED), hvor effekten af TTA-indsatsen tillades at variere kommunerne imellem.  
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4.2.6 Beskrivelse af studiepopulationen  

I alt blev 16.757 personer visiteret til matchkategori 2 i projektperioden4. De tre første 

måneder af projektperioden blev afsat til, at kommunerne kunne implementere de for-

skellige redskaber og metoder, som TTA-konceptet indeholder. TTA-Koordinatorerne 

skulle ved opstart ifølge projektbeskrivelsen starte ud med en tom TTA-sagsstamme5. 

Det har dog efterfølgende vist sig, at sagsbehandlere i en del kommuner arbejdede 

videre på hidtidige sager (ikke-TTA-sager) af hensyn til den samlede effektivitet i job-

centeret. TTA-sagsstammen blev gradvist forøget, således at en fuld sagsstamme og en 

egentlig driftsfase var forventet efter tre måneder. Det forventes, at sagsbehandlingen i 

sager fra de første tre måneder afviger betydeligt fra sagsbehandlingen i TTA-indsatsen i 

normal drift, og sygemeldte, som blev visiteret til TTA-indsatsen i projektets tre første 

måneder (april-juni 2010), blev derfor ekskluderet fra effektanalyserne (3.087 personer).  

 

Sygemeldte, der blev randomiseret (visiteret) senere end 120 dage efter deres 1. sygefra-

værsdag, blev også ekskluderet (439 personer), sammen med personer med fejl i data 

vedrørende randomisering (17). Endeligt blev sygemeldte, der var randomiseret til 

sædvanlig sagsbehandling i indsatskommuner (1.959), ekskluderet for så vidt muligt at 

undgå afsmitningseffekter af TTA-indsatsen på den sædvanlige sagsbehandling. Den 

samlede studiepopulation til effektanalyserne udgøres således af 11.255 sygemeldte.  

 

For effektanalyserne på sygefraværslængde og selvforsørgelse er der særskilte eksklu-

sionskriterier. I disse analyser ekskluderes tillige personer, hvor der er uoverensstem-

melse mellem oplysninger i DREAM-registret og visitators registreringer (1.424 perso-

ner), personer, som ugen før de modtog sygedagpenge var på barsel, som inden for seks 

måneder før sygemelding havde været i fleksjob eller på revalidering eller som i ugen 

før randomisering allerede havde modtaget sygedagpenge i 52 uger i løbet af de sidste 

77 uger fra deres aktuelle sygedagpengesag, samt personer som blev censureret 

umiddelbart efter randomiseringen (i alt 708 personer). 

 

Således indgår 9.123 sygemeldte i analyserne af sygefraværslængden. Tabel 4.2.1 viser 

fordelingen af sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen i kommunerne 

i RCT-studiet og i de kommuner, hvor der er mulighed for før- og efteranalyser. Den 

nederste række angiver antallet af deltagere i TTA-indsatsen blandt de kommuner, som 

implementerede TTA-indsatsen begge projektår.  

 

                                                      
4  Kun første sygeperiode for hver person medregnes. 
5 Sagsstamme er det antal sygemeldte, som den enkelte sagsbehandler er ansvarlig for på et givent 

tidspunkt. 
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Tabel 4.2.1 Oversigt over antal personer, som indgår i analyserne af 
sygefraværslængde  

Antal  Sædvanlig 
sagsbehandling 

TTA-indsats Total 

RCT-studiet K1  489 747 1.236 
 K2 539 809 1.348 
 K3  129 392 521 
     
Før- og efteranalyser  K4 95 82 177 
 K5 463 108 571 
 K6 82 25 107 
 K7 280 197 477 
 K8 316 256 572 
 K9 84 49 133 
 K10 136 69 205 
     
Øvrige kommuner   6111 3.1652 3.776 

Kilde: Visitationsdata. 
1 To kommuner bidrog kun med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling, og ingen i TTA-indsatsen. 
2 Kommuner som implementerede TTA-indsatsen i begge projektår.  

 

I analyserne af selvforsørgelse inkluderes kun personer, som ugen før deres sygemeld-

ing ikke modtog offentlige ydelser. Disse analyser inkluderer derfor 6.825 personer. 

Fordelingen af sygemeldte i analyserne af selvforsørgelse er vist i tabel 4.2.2. 

 
Tabel 4.2.2 Oversigt over antal personer, som indgår i analyserne af selvforsørgelse  

Antal  Sædvanlig 
sagsbehandling 

TTA-indsats Total  

RCT-studiet K1  393 598 991 
 K2 324 459 783 
 K3  95 331 426 
     
Før- og efteranalyser  K4 67 70 137 
 K5 363 82 445 
 K6 57 17 74 
 K7 219 150 369 
 K8 256 196 452 
 K9 47 38 85 
 K10 116 46 162 
     
Øvrige kommuner   4611 2.4402 2.901 

Kilde: Visitationsdata. 
1 To kommuner bidrog kun med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling, og ingen i TTA-indsatsen. 
2 Kommuner som implementerede TTA-indsatsen i begge projektår.  

 

 

Karakteristika ved sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen  
I dette afsnit præsenteres karakteristika ved sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og i 

TTA-indsatsen i de tre kommuner, som indgik i RCT-studiet, og i de kommuner, der 

først implementerede TTA-konceptet i projektets 2. år. Formålet med afsnittet er at 

belyse, om de to grupper er sammenlignelige i forhold til en række karakteristika, som 

kan have betydning for prognosen for at vende tilbage til arbejde, og dermed påvirke de 

beregnede effekter af TTA-indsatsen.   

 

Tabel 4.2.3 viser en oversigt over karakteristika for hele studiepopulationen. Her ses en 

statistisk signifikant forskel mellem de sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og i 

TTA-indsats når det kommer til fordelingen i køn, fraværsårsag, uddannelsesniveau og 

alder. 
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Tabel 4.2.3 Karakteristika ved sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og TTA-
indsatsen (n=9.123). 

  
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-indsats P-værdi 

Køn Mænd % 42,7 38,7  

 Kvinder % 57,4 61,4 0,0002 

Fraværsårsag Psykisk %  52,1 54,0  

 Somatisk % 47,9 46,0 <0,0001 

Uddannelse Grundniveau % 30,4 28,2  

 Mellemniveau % 51,0 49,1  

 Højt niveau % 18,6 22,7 <0,0001 

Alder Gennemsnit (std.) 42,9 

(10,93) 

42,3 

(10,81) 

0,01 

Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig % 28,8 28,1  

Ikke ledig % 71,2 71,9 0,48 

Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere % 32,0 31,2  

 Ikke sygemeldt tidligere 

% 
68,0 68,8 0,44 

 

Sygemeldte i kommunerne i RCT-studiet blev tilfældigt udtrukket (randomisering) til 

enten at modtage sædvanlig sagsbehandling eller TTA-indsatsen. En randomisering skal 

sikre, at sygemeldte i de to grupper er sammenlignelige, og at der ikke er systematiske 

forskelle i karakteristika mellem de to grupper. Der kan dog ved tilfældighed opstå for-

skelle mellem grupperne. Af tabel 4.2.4 fremgår det således, at der er en statistisk signifi-

kant forskel mellem fordelingen af sygemeldte mænd og kvinder i K2 og mellem ledige 

og ikke-ledige i K3. Det vurderes dog, at disse forskelle er så små, at de ikke udgør et 

problem for effektanalyserne.   
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Tabel 4.2.4 Karakteristika ved sygemeldte i TTA-indsatsen og sædvanlig 
sagsbehandling i kommunerne i RCT-studiet. 

Kommune   
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-indsats 

K1 Køn Mænd % 40,3 45,7 

  Kvinder % 59,7 54,4 

 Fraværsårsag Psykisk %  39,0 41,8 

  Somatisk % 61,0 58,2 

 Uddannelse Grundniveau % 34,9 32,3 

  Mellemniveau % 47,3 49,0 

  Højt niveau % 17,9 18,7 

 Alder Gennemsnit (std.) 42,8 (11,54) 41,9 (11,35) 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig % 20,5 22,5 

 Ikke ledig % 79,6 77,5 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere % 23,5 27,2 

  Ikke sygemeldt 

tidligere % 

76,5 72,8 

     

K2 Køn Mænd % 50,5 39,9 

  Kvinder % 49,5 60,1 

 Fraværsårsag Psykisk %  46,5 47,7 

  Somatisk % 53,5 52,3 

 Uddannelse Grundniveau % 32,9 31,1 

  Mellemniveau % 47,1 45,2 

  Højt niveau % 20,0 23,7 

 Alder  Gennemsnit (std.) 43,7 (10,76) 43,4 (10,52) 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 48,2 50,4 

 Ikke ledig 51,8 49,6 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 39,3 39,1 

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

60,7 60,9 

     

K3 Køn Mænd % 37,2 36,2 

  Kvinder % 62,8 63,8 

 Fraværsårsag Psykisk %  62,1 66,1 

  Somatisk % 37,9 33,9 

 Uddannelse Grundniveau % 25,0 22,9 

  Mellemniveau % 59,4 53,1 

  Højt niveau % 15,6 24,0 

 Alder Gennemsnit (std.) 40,7 (11,52) 41,7 (10,80) 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 29,5 19,9 

 Ikke ledig 70,5 80,1 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 34,1 32,1 

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

65,9 67,9 

Kilde: Visitationsdata, Befolkningsregisteret og Uddannelsesregisteret. 
1 Hentet fra indberettede DP300-skema. 
2 Viser om der er registreret en eller flere sygemeldinger i DREAM-registeret i løbet af 18 måneder før den aktuelle 

sygemelding. 

 

Ligeledes fremgår det af tabel 4.2.5 og 4.2.6, at der kan forekomme variationer i karakte-

ristika ved sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling (1. år) og sygemeldte i TTA-indsat-

sen (2. år) i kontrolkommunerne. Disse variationer kan blandt andet forekomme, hvis 

kommunerne ændrer deres visitationspraksis over tid. I effektevalueringen kapitel 7 

præsenteres derfor supplerende før- og efteranalyser, hvor der justeres for disse 

forskelle.  
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Tabel 4.2.5 Karakteristika ved sygemeldte i TTA-indsats og sædvanlig 
sagsbehandling i kontrolkommunerne. 

Kommune   
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-indsats P-værdi 

K4 Køn Mænd % 46,3 39,0  

  Kvinder % 52,7 61,0 0,33 

 Fraværsårsag Psykisk %  40,9 60,0  

  Somatisk % 59,1 40,0 0,02 

 Uddannelse Grundniveau, % 51,6 25,9  

  Mellemniveau % 38,7 53,1  

  Højt niveau % 9,7 21,0 0,002 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 42,5 (11,81) 42,6 (10,08) 0,92 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 39,0 17,1  

 Ikke ledig 61,1 82,9 0,001 

 Sygehistorik2 Sygemeldt 

tidligere 

45,3 29,3  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

54,7 70,7 0,03 

      

K5 Køn Mænd % 42,1 35,2  

  Kvinder % 57,9 64,8 0,19 

 Fraværsårsag Psykisk %  48,0 46,7  

  Somatisk % 52,0 53,3 0,81 

 Uddannelse Grundniveau % 32,1 29,5  

  Mellemniveau % 54,6 60,0  

  Højt niveau % 13,3 10,5 0,56 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 42,8 (10,32) 41,3 (10,48) 0,18 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 21,2 22,2  

 Ikke ledig 78,8 77,9 0,81 

 Sygehistorik2 Sygemeldt 

tidligere 

28,9 25,9  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

71,1 74,1 0,53 

      

K6 Køn Mænd % 52,4 36,0  

  Kvinder % 47,6 64,0 0,15 

 Fraværsårsag Psykisk %  38,2 83,3  

  Somatisk % 61,8 16,7 <0,0001 

 Uddannelse Grundniveau, % 34,6 32,0  

  Mellemniveau % 54,3 56,0  

  Højt niveau % 11,1 12,0 0,97 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 45,2 (10,57) 35,7 (9,27) 0,0001 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 30,5 32,0  

 Ikke ledig 69,5 68,0 0,89 

 Sygehistorik2 Sygemeldt 

tidligere 

35,4 20,0  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

64,6 80,0 0,15 

Kilde: Visitationsdata, Befolkningsregisteret og Uddannelsesregisteret. 
1 Hentet fra indberettede DP300-skema. 
2 Viser om der er registreret en eller flere sygemeldinger i DREAM-registeret i løbet af 18 måneder før den aktuelle 

sygemelding. 
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Tabel 4.2.6 Karakteristika ved sygemeldte i TTA-indsatsen og sædvanlig 
sagsbehandling i kontrolkommunerne (fortsat).  

Kommune   
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-indsats P-værdi 

K7 Køn Mænd % 37,1 30,5  

  Kvinder % 62,9 69,5 0,13 

 Fraværsårsag Psykisk %  75,2 84,0  

  Somatisk % 24,8 16,0 0,02 

 Uddannelse Grundniveau % 30,4 29,7  

  Mellemniveau % 50,7 52,1  

  Højt niveau % 18,8 18,2 0,96 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 41,6 (10,39) 41,9 (10,54) 0,80 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 24,3 23,4  

 Ikke ledig 75,7 76,7 0,81 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 36,4 29,4  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

63,6 70,6 0,11 

      

K8 Køn Mænd % 41,5 31,6  

  Kvinder % 58,5 68,4 0,02 

 Fraværsårsag Psykisk %  47,6 52,8  

  Somatisk % 52,4 47,2 0,22 

 Uddannelse Grundniveau % 23,1 32,4  

  Mellemniveau % 56,2 46,0  

  Højt niveau % 20,8 21,6 0,03 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 43,5 (11,04) 41,2 (11,25) 0,02 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 22,8 21,5  

 Ikke ledig 77,2 78,5 0,71 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 25,0 33,6  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

75,0 66,4 0,02 

      

K9 Køn Mænd % 47,6 63,3  

  Kvinder % 52,4 36,7 0,08 

 Fraværsårsag Psykisk %  36,1 26,5  

  Somatisk % 63,9 73,5 0,25 

 Uddannelse Grundniveau % 37,5 25,0  

  Mellemniveau % 53,8 56,3  

  Højt niveau % 8,8 18,8 0,14 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 46,1 (9,08) 44,0 (9,25) 0,19 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 44,1 18,4  

 Ikke ledig 56,0 81,6 0,003 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 41,7 42,9  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

58,3 57,1 0,89 

      

K10 Køn Mænd % 47,1 33,3  

  Kvinder % 52,9 66,7 0,06 

 Fraværsårsag Psykisk %  35,1 57,8  

  Somatisk % 64,9 42,4 0,003 

 Uddannelse Grundniveau % 25,7 31,3  

  Mellemniveau % 53,7 53,7  

  Højt niveau % 20,6 14,9 0,53 

 Alder  Gennemsnit (Std.) 44,1 (10,31) 41,8 (10,51) 0,14 

 Ledig ved 

sygemelding1 

Ledig 18,4 44,9  

 Ikke ledig 81,6 55,1 <0,0001 

 Sygehistorik2 Sygemeldt tidligere 32,4 34,8  

  Ikke sygemeldt 

tidligere 

67,7 65,2 0,73 

Kilde: Visitationsdata, Befolkningsregisteret og Uddannelsesregisteret. 
1 Hentet fra indberettede DP300-skema. 
2 Viser om der er registreret en eller flere sygemeldinger i DREAM-registeret i løbet af 18 måneder før den aktuelle 

sygemelding. 
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4.2.7 Svarprocent og frafaldsanalyse  

Analyserne af helbred, søvn og arbejdsevne er baseret på spørgeskemaer udsendt til 

sygemeldte ved visitation (baseline) og seks måneder efter (opfølgning). Besvarelsen af 

spørgeskemaerne var frivillig, og mange sygemeldte valgte ikke at svare. Svarprocenten 

var 39 % ved baselineundersøgelsen og 27 % ved opfølgningsundersøgelsen (tabel 4.2.7).  

 
Tabel 4.2.7 Svarprocent ved baseline og opfølgning i forhold til baggrundsvariable. 

   Baseline Opfølgning 

  Antal Procent 

Samlet  11.255 38 27 
     

Køn Mand  4.477 34 23 

Kvinde 6.778 41 30 
     

Alder <45  6.496 36 24 

>= 45  4.759 42 32 
     

TTA-indsats Ja 7.316 39 27 

Nej 3.939 37 27 
     

Forventer at 
komme tilbage 
til arbejde 

Ja 6.258 42 31 

Nej 2.750 35 23 

Ved ikke 2.242 34 22 
     

Fraværsårsag 

  

Psykisk  5.500 37 26 

Somatisk 5.318 40 29 

Kilde: Spørgeskemaer. 

Note: Der er manglende oplysninger for nogle sygemeldte i forhold til deres forventning om at vende tilbage til arbejde 

og fraværsårsag.  

 

Svarprocenten varierer i forhold til de sygemeldtes karakteristika (tabel 4.2.6) og mellem 

de forskellige kommuner (tabel 4.2.8). For at undersøge hvilke variable, der havde sam-

menhæng med høj og lav svarprocent, gennemførtes en logistisk regressionsanalyse. 

Denne analyse inddrog kommune samt alle de variable, der er vist i tabel 4.2.7 (køn, 

alder, TTA-indsats, forventning om at komme tilbage i arbejde og fraværsårsag). 

Endvidere undersøgtes det, om der er systematiske forskelle i sammenhængen mellem 

TTA-indsats og svarprocent i forhold til hver variabel (såkaldte interaktionseffekter).  

 

Resultaterne af disse analyser viser, at svarprocenten for både baseline og opfølgnings-

undersøgelser varierer signifikant i forhold til køn (højere svarprocent blandt kvinder), 

alder (højere svarprocent blandt de ældre) og forventning til tilbagevenden til arbejde 

(højere svarprocent blandt de som forventede at komme tilbage i arbejde). Ved baseline 

ses også en marginalt signifikant sammenhæng med fraværsårsag, mens denne 

sammenhæng ikke var statistisk signifikant ved opfølgningen. Der var en signifikant 

forskellig effekt af TTA-indsats i de forskellige kommuner på besvarelsen af spørge-

skemaerne. Dette var den eneste signifikante interaktionseffekt.  Forskellene mellem 

kommuner ses tydeligt i tabel 4.2.8.  I visse kommuner (fx kommune 1 og 2) var svar-

procenten højst blandt sygemeldte i TTA-indsatsen, i andre kommuner (f.eks. kommune 
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8, 9 og 10) var svarprocenten højst blandt de sygemeldte, som modtog sædvanlig 

sagsbehandling. Den laveste svarprocent ses ved baseline i kommune 2 (samlet 29 %) og 

ved opfølgning i kommune 24 (18 %). Højeste svarprocent ses i kommune 18 både ved 

baseline (63 %) og opfølgning (44 %). 

 

Supplerende logistiske regressionsanalyser blev gennemført for at teste, om der var 

signifikante kommuneforskelle i svarprocent både for kommuner som gennemførte 

TTA-indsats og for de kommuner som gennemførte sædvanlig sagsbehandling. Som det 

kan ses ud fra resultaterne i tabel 4.2.8, fandtes signifikante forskelle i svarprocent 

mellem kommunerne inden for begge grupper ved både baseline og opfølgning. 

 
Tabel 4.2.8 Svarprocent ved baseline og opfølgning for hver kommune. 

   Baseline (%)  Opfølgning (%) 
  

 

   

    
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-

indsats   
Sædvanlig 

sagsbehandling 
TTA-

indsats 
     

Kommune  K1  37 44  27 33 

K2  22 34  15 22 

K3  37 32  27 24 

K4  36 34  28 20 

K5  30 29  24 13 

K6  55 58  40 35 

K7  33 25  25 17 

K8  53 30  38 22 

K9  48 34  38 29 

K10  47 37  41 26 

K11  - 58  - 34 

K12  - 35  - 24 

K13  - 54  - 35 

K14  - 52  - 39 

K15  - 39  - 24 

K16  - 48  - 31 

K17  - 34  - 25 

K18  - 63  - 44 

K19  - 54  - 32 

K20  - 36  - 27 

K21  - 31  - 20 

K22  37 -  27 - 

K23  44 -  32 - 

K24  30 -  18 - 

Kilde: Spørgeskemaer. 

 

Endelig gennemførtes analyser for at vurdere, om der er en sammenhæng mellem 

besvarelse af baselinespørgeskema og efterfølgende hurtig tilbagevenden til arbejde. I en 

analyse på tværs af alle kommuner (hvor sammenhængen mellem besvarelse ved base-

line og efterfølgende sygefravær kontrolleres for de varierende effekter af TTA-indsats-

en i kommunerne) ses ikke højere raskmeldingsrate blandt respondenter i forhold til 
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ikke-respondenter (RR=1,004 (0,950-1,062)). Derudover blev det testet, om der var 

separate sammenhænge mellem spørgeskemabesvarelse og hurtig tilbagevenden til 

arbejde i gruppen, der modtog TTA-indsats henholdsvis sædvanlig sagsbehandling (en 

såkaldt interaktionseffekt). Der var dog ingen indikation på en interaktionseffekt 

(p=0,61).  

 

Da effektresultaterne fra kommunerne i RCT-studiet (K1, K2 og K3) er de mest sikre, 

blev det undersøgt, om der er en sammenhæng mellem spørgeskemabesvarelse og 

raskmeldingsrate i disse kommuner. I hverken kommune 1 eller 3 ses en sammenhæng 

mellem spørgeskemabesvarelse og hurtig tilbagevenden til arbejde. Forholdet i rask-

meldingsrater mellem respondenter og ikke-respondenter var hhv. (K1: RR = 1,00 (0,87-

1,16)) og (K3: RR = 0,93 (0,74-1,17)). I disse to kommuner ses der ikke interaktionseffekter 

mellem spørgeskemabesvarelse og TTA-indsats i forhold til sygefraværet (K1, p=0,53; 

K3, p=0,37).  

 

I kommune K2 ses lige akkurat en signifikant interaktion mellem TTA-indsats og base-

line respons (p=0,040). Ignoreres denne interaktion blev respondenter langsommere 

raskmeldt end ikke-respondenter RR = 0,84 (0,72-0,98). Beregnes forholdet i raskmel-

dingsrater mellem respondenter og ikke-respondenter for sygemeldte i sædvanlig sags-

behandling og sygemeldte i TTA-indsats hver for sig ses ingen sammenhæng mellem 

baslinerespons og raskmeldingsrate blandt sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling (RR 

= 1,07 (0,82-1,40)). Blandt sygemeldte i TTA indsats var respondenter længere tid om at 

blive raskmeldt end ikke-respondenter (RR = 0,76 (0,63-0,91)). 

 

Samlet må konkluderes, at svarprocenten var højst blandt kvinder, blandt ældre og 

blandt sygemeldte, der forventede at komme hurtigt tilbage i arbejde. Resultaterne ved-

rørende køn og alder er typiske for spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne vedrørende 

forventning til hurtig tilbagevenden kunne tyde på, at svarpersonerne havde lidt bedre 

helbred, end de som ikke svarede, men sammenhængen var dog ikke så stærk, at den 

også ses i forhold til den reelle tilbagevenden til arbejde. Endelig var der store forskelle i 

svarprocenter imellem de forskellige kommuner og der var, inden for de enkelte kom-

muner, forskelle i svarprocent mellem de som modtog TTA-indsats, og de som modtog 

sædvanlig sagsbehandling. Disse forskelle er klart statistisk signifikante, også når der 

kontrolleredes for de øvrige faktorer.  

 

 

4.3 Procesevalueringens formål og design 

Procesevalueringen har til formål at undersøge følgende tre aspekter: 1) om og hvordan 

projektet blev implementeret, 2) om implementeringen førte til de forventede ændringer 

i sygedagpengeopfølgningen, og 3) hvilke elementer af projektet der har vist sig at 

fungere henholdsvis særlig godt og mindre godt.  

 

1) Implementering af TTA-projektet 
I procesevalueringen undersøges det, om og hvorvidt implementeringen af TTA-

projektet lykkedes. Det undersøges således, om det overhovedet har været muligt at 

implementere en så stor og kompleks indsats i de kommunale sygedagpengeafdelinger. 
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Dette gøres ved at undersøge, i hvilken udstrækning de grundlæggende elementer af 

TTA-projektet er blevet implementeret i kommunerne: Har kommunerne etableret de 

tværfaglige enheder? Har kommunerne sikret, at TTA-aktørerne deltog på TTA-

uddannelsen? Er de tværfaglige samarbejdsprocedurer blevet taget i anvendelse? 

 

Udover at vurdere, om de grundlæggende elementer er blevet taget i anvendelse, 

undersøges det i procesevalueringen også, hvilke variationer i implementeringen, der 

har fundet sted, og om der er forskel i kvaliteten af implementeringen. 

 

2) Ændringer i sagsbehandlingen 
I procesevalueringen undersøges det også, om implementeringen af projektet fører til de 

forventede ændringer i sagsbehandlingen, som det er beskrevet i programteorien, jf. 

afsnit 3.5. Det drejer sig bl.a. om en tidlig, hurtig og tværfaglig afklaring af den syge-

meldtes behov, en hurtig igangsættelse af målrettede aktiviteter og en forbedring af den 

sygemeldtes kompetencer i forhold til at komme tilbage til arbejde eller arbejdsmarke-

det. For at få indsigt i disse aspekter, er det vigtig at undersøge, hvordan anvendelsen af 

TTA-projektet blev oplevet. Derfor bliver det også undersøgt, hvordan TTA-aktørerne 

samt lederne af TTA-projektet i kommunen oplevede og vurderede anvendelsen af 

projektet, samt hvordan især de sygemeldte, men også andre (fx arbejdsgiverne og de 

praktiserende læger) har oplevet at være modtager af eller komme i kontakt med 

indsatsen. 

 

3) Anvendeligheden af de forskellige elementer i projektet Procesevalueringen 

undersøger anvendeligheden af projektet, dvs. hvilke elementer af projektet der har vist 

sig at fungere særlig godt, og hvilke elementer af projektet som har vist sig at fungere 

mindre godt.  

 

På baggrund af den samlede viden om implementeringen af projektet, beskrives det 

ligeledes, hvilke aspekter som har vist sig at være af særlig betydning for, at TTA-

projektet kan implementeres hensigtsmæssigt i kommunerne. 

 

 

4.4 Datakilder 

I dette afsnit præsenteres de datakilder, som ligger til grund for proces- og effektevalue-

ringen. Formålet med afsnittet er at give læseren baggrundsinformationer om disse 

datakilder. For hver datakilde beskrives kort, hvilken type data det drejer sig om, til 

hvilket formål data blev indsamlet, hvilke data der blev indsamlet, samt andre relevante 

informationer om datakilden. 

 

4.4.1 Spørgeskemaer 

Nedenfor præsenteres de forskellige spørgeskemaundersøgelser, der bruges i evaluerin-

gen af TTA-projektet i forhold til de sygemeldte, TTA-aktørerne, lederne på jobcentrene 

samt de praktiserende læger. 
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Spørgeskemaer til de sygemeldte 
Sygemeldte i matchkategori 2 i både sædvanlig sagsbehandling og i TTA-indsatsen 

modtog et ens spørgeskema i forbindelse med visitationen. Spørgeskemaet indeholdt en 

række spørgsmål om blandt andet helbred, søvn og arbejdsevne. Et opfølgende spørge-

skema blev udsendt igen 6 måneder efter, og indeholdt stort set de samme spørgsmål 

som første spørgeskema og herudover spørgsmål om forskellige aspekter af sagsbehand-

lingen, bl.a. sygemeldtes vurdering af jobcentrets samarbejde med andre faggrupper. 

Data fra spørgeskemaerne indgår både i procesevalueringen og i effektevalueringen. 

 

For at sikre en så høj svarprocent blev der lavet en aftale med Danmarks Statistik om en 

rykkerprocedure. 

 

Spørgeskema til deltagere i TTA-teamets aktive gruppetilbud 
Formålet med denne undersøgelse er at belyse de sygemeldtes oplevelse og udbytte af 

TTA-Teamets aktive gruppetilbud. Undersøgelsen blev foretaget blandt deltagere i 

gruppetilbud i samtlige 20 TTA-kommuner i 2. projektår. Spørgeskemaet blev uddelt 

ved de af TTA-Teamets aktive gruppetilbud, som blev udbudt i en given uge i december 

2011. Skemaet blev kun udleveret én gang på hvert gruppetilbud, selvom samme tilbud 

fandt sted to gange i den aktuelle uge. Derimod kunne samme person godt modtage 

spørgeskemaet to gange, hvis personen i den aktuelle uge deltog i 2 forskellige gruppe-

tilbud fx fysisk træning og stresshåndtering. 
 

Spørgeskemaet blev uddelt af underviseren. Underviserne blev ligeledes bedt om at 

rapportere, hvor mange deltagere, der var på tilbuddet den dag skemaet blev uddelt, for 

at gøre det muligt at udregne svarprocenten. I alt var der 387 sygemeldte, som besva-

rede spørgeskemaet, og der blev modtaget svar på spørgeskemaer fra samtlige projekt-

kommuner. De returnerede spørgeskemaer fordelte sig på 75 forskellige aktive gruppe-

tilbud. Der var dog 18 tilbud, hvor underviserens rapportering af antal deltagere 

manglede eller var forkert udfyldt. Det betyder, at svarprocenten kun kan udregnes på 

baggrund af de resterende 57 tilbud, hvilket giver en svarprocent på 81,4 %. Alle 

besvarelser indgår dog i de deskriptive analyser. 

 

Spørgeskema til TTA-aktørerne 
Formålet med spørgeskemaet er at afdække TTA-aktørernes vurdering af TTA-projektet 

på en række områder for at få indblik i, hvordan TTA-projektet blev implementeret i 

kommunerne, og hvordan TTA-aktørerne oplevede projektet og TTA-indsatsen. Spørge-

skemaet indeholder spørgsmål om bl.a. brug af redskaber, vurdering af det tværfaglige 

samarbejde og oplevelsen af samarbejdet med de sygemeldte. 

 

Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk til samtlige TTA-aktører i projektkommunerne 

i december 2011. Lederne af TTA-projektet i kommunerne tilsendte lister med TTA-

aktører i november 2011, således at de seneste udskiftninger i medarbejderstaben kunne 

medtages. 

 

Forud herfor besvarede TTA-aktørerne et lignende spørgeskema hvert halve år i løbet af 

projektperioden til brug for løbende indhentning af viden om processerne i kommuner-

ne samt til udarbejdelse af det endelige spørgeskema og interviewguides til de mono-
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faglige gruppeinterviews. Disse spørgeskemaundersøgelser havde lignende svarpro-

center som den spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i december 2011, og hvor 

svarprocenterne i gennemsnit var ca. 81 %.  

 

Spørgeskema til lederne af TTA-projektet i kommunen 
Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan lederne af TTA-projektet i kommunerne 

har oplevet forløbet i TTA-projektet, herunder hvilke erfaringer de har gjort sig, samt 

hvordan de har håndteret eventuelle udfordringer undervejs. 

 

Undersøgelsen blev foretaget i samtlige kommuner. Undersøgelsen blev gennemført i 

februar/marts 2012. Spørgeskemaet er udsendt elektronisk til sygedagpengecheferne i 

kommunerne, dog til to ledere i én kommune i henholdsvis jobcenter K20 og K21, fordi 

disse to jobcentre arbejdede uafhængigt af hinanden og havde hver sin egen leder af 

TTA-projektet. Der er modtaget besvarelser fra alle 21 ledere. 

 

4.4.2 Interviews 

Nedenfor præsenteres interviewmetoden for de interviews, der blev gennemført i 

forbindelse med evalueringen af TTA-projektet, samt en beskrivelse af rekruttering af 

interviewpersoner m.m. Der blev gennemført interviews med TTA-aktørerne, virksom-

hedskonsulenter, arbejdsgivere, sygemeldte med forskellige helbredsproblemer og 

arbejdsmarkedstilknytning, sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, samt sygemeldte 

med psykiske helbredsproblemer. 

 

Interviewmetode 
Alle interviews er gennemført som semistrukturerede interviews. Alle interviews blev 

optaget, transskriberet og derefter kodet i det kvalitative dataprogram NVivo9 ud fra på 

forhånd valgte tematikker og derefter analyseret. I interviewundersøgelsen med syge-

meldte med psykiske helbredsproblemer blev der dog anvendt en anden metode (se 

afsnit om interviews med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer). 

 

Monofaglige gruppeinterviews 
Formålet med de monofaglige gruppeinterviews er at afdække TTA-aktørernes vurde-

ring af TTA-projektet på en række områder for at få indblik i, hvordan TTA-projektet 

blev implementeret i kommunerne, og hvordan TTA-aktørerne oplevede projektet og 

indsatsen, samt hvorfor de vurderer projektet, som de gør. De områder, der blev dækket 

var bl.a. det tværfaglige samarbejde, samarbejdet med de sygemeldte og arbejdsplads-

erne samt forbedringsforslag til TTA-indsatsen. 

 

TTA-aktørerne i samtlige 20 TTA-kommuner blev interviewet opdelt i faggrupper. Dvs. 

henholdsvis TTA-Koordinatorerne, psykologerne, fysio-/ergoterapeuterne og Klinisk 

Enhed i hver kommune blev interviewet hver for sig. Interviewene varede 1-1 ½ time. 

Interviewene blev gennemført fra september 2011 til februar 2012. 

 

Der blev i alt foretaget 97 interviews med henholdsvis 75 TTA-Koordinatorer (72 % af 

alle TTA-Koordinatorer), 40 psykologer (78 % af alle psykologer), 46 fysio-/ergoterapeu-
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ter (90 % af alle fysio-/ergoterapeuter), 31 arbejds-/social-/almenmedicinere (72 % af alle 

arbejds-/social-/almenmedicinere) og 19 psykiatere (83 % af alle psykiatere). 

 

I RCT-kommunerne er der foretaget individuelle interviews med 3 koordinatorer fra 

hver kommune. Efter disse interviews blev det vurderet, at gruppeinterviews med samt-

lige koordinatorer i kommunerne ville give samme eller mere viden, hvorfor koordina-

torerne blev interviewet i grupper i de resterende kommuner. Samme erfaring blev 

draget i forhold til interviews med henholdsvis arbejds-/social-/almenmedicinere og 

psykiatere, hvorfor man valgte at interviewe disse personer sammen i indsatskommu-

nerne. Klinisk Enhed blev interviewet opdelt i forhold til psykiatere og arbejds-/social-

/almenmedicinere i RCT-kommunerne og kontrolkommunerne. 

 

Interviews med virksomhedskonsulenter 
Formålet med interviewene er at afdække, hvordan virksomhedskonsulenterne har 

oplevet samarbejdet med de enkelte faggrupper i TTA-projektet, og hvilken betydning, 

de mente, det havde for sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For at under-

søge dette, blev der udvalgt tre kommuner, hvor virksomhedskonsulenterne har været 

tilknyttet TTA-projektet fra starten af projektet. Interviewene blev gennemført som 

gruppeinterview i de tre kommuner. I alt deltog syv virksomhedskonsulenter i de tre 

gruppeinterviews. 

 

Interviews med arbejdsgivere/nærmeste ledere 
Formålet med interviewene er at undersøge, hvordan arbejdsgiverne oplevede samar-

bejdet med jobcentret i forbindelse med en af deres medarbejderes sygemelding og 

tilbagevenden til arbejde. Undersøgelsen har især fokuseret på arbejdsgivernes udbytte 

af rundbordssamtalen og/eller arbejdspladsbesøg, og på hvilken måde jobcentrets 

samarbejde med arbejdspladsen har medvirket til den sygemeldtes tilbagevenden til 

arbejdspladsen. 

 

Rekruttering af arbejdsgiverne er sket gennem sygemeldte lønmodtagere, som, ud fra 

TTA-Koordinatorernes registreringer, har deltaget i en rundbordssamtale eller arbejds-

pladsbesøg, og hvor en repræsentant fra TTA-Teamet eller Klinisk Enhed har været 

involveret i samarbejdet med arbejdspladsen. I alt blev der gennemført 20 interviews 

med ledere fra de sygemeldtes arbejdspladser. Ni af disse interviews blev foretaget som 

personlige interviews på arbejdspladserne, mens 11 interviews blev foretaget som 

telefoninterviews. Både ledere fra store og små samt private og offentlige virksomheder 

blev repræsenteret. 

 

Interviews vedrørende ikke-vestlige sygemeldte  
Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i TTA-indsatsens anvendelighed i forhold 

til sygemeldte med ikke-vestlig baggrund. Interviewene blev gennemført i fire udvalgte 

kommuner fra Jylland og Sjælland. For at få repræsenteret kommuner med forskellige 

erfaringer og tilgang til ikke-vestlige sygemeldte, blev der udvalgt to kommuner med en 

høj procentdel og to kommuner med en lav procentdel af borgere med ikke-vestlig 

baggrund. 
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Interviewpersonerne i de fire udvalgte kommuner blev rekrutteret gennem Danmarks 

Statistik, som kontaktede alle ikke-vestlige sygemeldte6 eller deres efterkommere af 1. 

generation. 21 sygemeldte tilkendegav, at de ønskede at lade sig interviewe. To frafaldt 

pga. personlige bevæggrunde. I alt blev der derfor i de fire udvalgte kommuner gen-

nemført interviews med 19 sygemeldte borgere med ikke-vestlig baggrund. Størstedelen 

af de ikke-vestlige sygemeldte havde været i TTA-indsatsen i tre måneder eller længere 

på interviewtidspunktet. 

 

Gruppen af de 19 sygemeldte med ikke-vestlig baggrund bestod af 10 kvinder og ni 

mænd, hvoraf 15 sygemeldte havde overvejende fysiske helbredsproblemer og fire 

havde overvejende psykiske helbredsproblemer. I forhold til de sygemeldtes arbejds-

markedstilknytning bestod gruppen af 13 lønmodtagere, fire ledige og to selvstændige. 

De interviewede sygemeldte kom bl.a. fra Rusland, Hviderusland, Filippinerne, Irak, 

Iran og Syrien. Interviewene fokuserede på de sygemeldtes oplevelse af sagsbehand-

lingen i TTA-indsatsen og udbyttet af denne. Nogle interviews blev gennemført på 

engelsk eller via en tolk. 

 

I forbindelse med undersøgelsen vedrørende sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, 

blev der også gennemført interviews med koordinatorer om sagsbehandling af syge-

meldte med ikke-vestlig baggrund. Formålet med interviewene var at få indsigt i TTA-

indsatsens anvendelighed i forhold til sygemeldte med ikke-vestlig baggrund. Inter-

viewene blev gennemført i de samme fire udvalgte kommuner fra Jylland og Sjælland, 

hvor også interviewene med sygemeldte med ikke-vestlig baggrund blev gennemført. 

For at få repræsenteret kommuner med forskellige erfaringer og tilgang i forhold til 

sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, blev der udvalgt to kommuner med en høj 

procentdel og to kommuner med en lav procentdel borgere med ikke-vestlig baggrund. I 

alt blev der i de fire udvalgte kommuner gennemført interview med seks TTA-Koordi-

natorer. Fire interviews blev gennemført i to kommuner med en høj procentdel borgere 

med ikke-vestlig baggrund og to interviews blev gennemført i de to kommuner med en 

lav procentdel borgere med ikke-vestlig baggrund. 

 

Interviews med sygemeldte m. forskellige helbredsproblemer og 

arbejdsmarkedstilknytning 
Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan de sygemeldte borgere har oplevet 

forløbet i jobcentret og jobcentrets samarbejde med en evt. arbejdsplads, samt om TTA-

forløbet har bidraget til en bedre håndtering af deres helbredsproblemer i forhold til at 

vende tilbage til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. 

 

Undersøgelsens første runde blev gennemført i efteråret 2010 og anden runde i efteråret 

2011. Interviewpersonerne blev udtrukket på baggrund af de registreringer TTA-Koordi-

natorerne indsendte til NFA med grundlæggende oplysninger om de sygemeldte, fx 

arbejdsmarkedsstatus. I første runde blev der foretaget 12 interviews med sygemeldte 

med forskellig arbejdsmarkedsstatus, og i anden runde blev der fortaget 19 interviews 

                                                      
6 Vi anvendte definitionen som bruges af Danmarks Statistik (www.dst.dk), hvoraf Vestlige lande er alle EU-

lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, 

USA, Australien og New Zealand, og Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. 
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udelukkende med sygemeldte, som på sygemeldingstidspunktet havde haft tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Desuden blev de sygemeldte i anden runde også valgt ud fra, at 

jobcentret havde haft arbejdspladskontakt i form af arbejdspladsbesøg eller rundbords-

samtaler inden for de seneste 8 måneder fra interviewtidspunktet. Formålet med kun at 

rekruttere lønmodtagere, hvor der havde været arbejdspladskontakt, var, at man på 

denne måde også kunne få oplysninger om den sygemeldtes oplevelse af jobcentrets 

samarbejde med arbejdspladserne. 

 

Derudover skete udvælgelsen efter princippet ”strategic sampling”, hvilket vil sige, at 

der blev rekrutteret bredt, således at sygemeldte borgere af begge køn, sygemeldte med 

psykiske og fysiske helbredsproblemer og forskellig arbejdsmarkedstilknytning var 

repræsenteret. Tabel 4.4.2 viser fordelingen af interviewpersoner. 

 
Tabel 4.4.2 Karakteristika af interviewpersoner. 

 Overvejende 
muskelskelet 

helbredsproblem
er 

(antal 11) 

 Overvejende andre 
fysiske 

helbredsproblemer 

(antal 7) 

 Overvejende 
psykiske 

helbredsproblem
er 

(antal 13) 

 
 
 
 

 
 
 

Total 

 Mænd Kvinder  Mænd Kvinder  Mænd Kvinder   

Lønmod-
tagere 

3 4  0 3  4 8  22 

Ledige 2 0  0 2  0 1  5 

Selvstæn-
dige 

1 1  1 1  0 0  4 

Total 6 5  1 6  4 9  31 

Tabellen viser antal interviewpersoner inden for hver kategori. I alt antal: 31, mænd: 11, kvinder: 20. 

 

Interviews med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer 
Et vigtig formål med Det store TTA-projekt er at forbedre sagsbehandling og indsatsen 

rettet mod sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. Derfor er det af særlig interes-

se at undersøge, hvordan sygemeldte med psykiske helbredsproblemer har oplevet 

TTA-projektet. Dette bliver undersøgt i forbindelse med et igangværende ph.d.-projekt7. 

Ph.d.-undersøgelsen adskiller sig fra de andre her præsenterede interviewundersøgelser 

i forhold til rekrutteringsstrategien (rekruttering direkte efter randomisering til TTA-

projektet), undersøgelsesmetode (tre dybdegående semistrukturerede interviews med 

hver interviewperson), samt analysemetoden (Interpretative Phenomenological 

Analysis, IPA). 

 

Interviews med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer (selvrapporteret stress 

og/eller depression) blev gennemført i seks kommuner fra Sjælland. Interviewperso-

nerne blev rekrutteret, så snart de var randomiseret til TTA-projektets indsats. I alt blev 

18 sygemeldte rekrutteret til undersøgelsen. Der blev gennemført tre interviews over et 

halvt år (efter henholdsvis ca. otte ugers sygefravær, ca. 14 uger og ca. 29 uger efter 

første interview). Efter det første interview besluttede en interviewperson at droppe ud 

af undersøgelsen. Undersøgelsen er dermed baseret på tre interviews med 17 sygemeld-

te (4 mænd, 13 kvinder), dvs. i alt 51 interviews. I forhold til arbejdsmarkedstilknytning 

                                                      
7 Ph.d.-afhandling ved Malene Friis Andersen. 
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bestod gruppen ved første interview af syv lønmodtagere, fire lønmodtagere, som blev 

afskediget inden første interview, fire ledige sygemeldte og to selvstændige. 

 

4.4.3 Registerdata og andre typer dataindsamling 

Nedenfor præsenteres baggrundsinformationer om registerdata om TTA og sygefravær, 

visitationsregistrering og TTA-Koordinators registrering af de sygemeldtes sager, 

sagsgennemgangen af de sygemeldtes sager, dataindsamling om TTA-Teamets aktive 

gruppeforløb, samt viden på baggrund af proceskonsultationsmøder. 

 

Registerdata 
Information om TTA og sygefravær er baseret på oplysninger fra DREAM-registret. 

Dette register indeholder oplysninger om alle typer overførselsindkomster på ugebasis, 

herunder sygedagpenge, førtidspension, statens uddannelsesstøtte, dagpenge m.m. 

Derudover er der fra Danmarks Statistiks registre indhentet information om de syge-

meldtes karakteristika og deres brug af sundhedsydelser året før sygemelding. Disse 

data benyttes dels i effektevalueringen, dels i den økonomiske evaluering. Tabel 4.4.3 

giver en oversigt over, hvilke registre data blev hentet fra. Alle data blev anonymiseret 

fra Danmarks Statistik efter kobling til de sygemeldte. 

 
Tabel 4.4.3 Oversigt over registerdata. 

Register Variable til brug i analyserne 

Befolkningsregisteret Civilstand og oprindelsesland 

Uddannelsesregisteret Højeste fuldførte uddannelse 

Familiestatistikken Antal børn 

E-indkomstregisteret ATP-indbetaling, løn, sektor og branchegruppe 

Lægemiddeldatabasen Medicinkøb og kommunale tilskud 

Sygesikringsregisteret Antal lægebesøg og kontakt til psykiatri 

Landspatientregisteret Hospitalsindlæggelser 

Det Psykiatrisk Centrale 
Forskningsregister 

Indlæggelser på psykiatrisk hospital/psykiatrisk 
skadestue 

 

Visitationsregistrering og TTA-Koordinators registrering  
Formålet med visitationsregistreringen er at få informationer om samtlige sygemeldte, 

der blev sygemeldt i TTA-kommunerne i løbet af projektet, dels for at kunne sammen-

ligne sygemeldte på tværs af kommunerne bl.a. i forhold til sygemeldingsårsag, dels for 

at kunne følge sagsflowet ved fx. at få oplysninger om visitationstidspunkt. Formålet 

med TTA-Koordinators registrering er at indsamle viden om aktiviteter i sagerne. 

 

Ved henholdsvis visitationen af sygemeldte og i forbindelse med TTA-Koordinators 

samtaler med sygemeldte blev kommunerne bedt om at registrere en række oplysninger 

om de sygemeldte. NFA udviklede et registreringsprogram hertil. 

 

Ved visitation blev visitator bedt om at registrere oplysninger for sygemeldte i alle 

matchkategorier, bl.a. årsag til fravær, dato for 1. fraværsdag og om sygemeldte forven-

tede at kunne genoptage arbejdet fuldt ud inden for de først 13 ugers fravær. Ved hen-
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holdsvis koordinators afklarende samtale med sygemeldte samt ved afslutning af sagen 

blev koordinatorerne bedt om at registrere oplysninger om aktiviteter i sagerne, bl.a. 

sygemeldtes samtaler med sundhedsfaglige TTA-aktører, om den sygemeldtes sag var 

diskuteret på tværfaglig konference, kontakten med sygemeldtes arbejdsplads m.m. 

 

Særligt TTA-Koordinators registrering viste sig at have store metodiske problemer. I 1. 

projektår skulle koordinatorerne registrere aktiviteter i sagerne imellem hver opfølg-

ningssamtale. Dette viste sig imidlertid at være for omfattende for koordinatorerne, idet 

projektet også på andre områder fordrede mere administrativt arbejde for koordinato-

rerne end under den sædvanlige sagsbehandling. I 2. projektår blev kravet til TTA-

Koordinatorernes registreringer derfor begrænset. Validering af data har vist, at der er 

en forholdsvis stor underrapportering i registreringerne, særligt i forhold til aktiviteter. 

Det er således kun udvalgte variable, der bruges i rapporten. 

 

Sagsgennemgangen 
Formålet med sagsgennemgangen er at indsamle oplysninger om de sygemeldte borge-

res forløb i jobcenteret på sagsniveau. Undersøgelsen blev sat i gang for at supplere 

koordinators registreringer af de sygemeldtes aktiviteter i TTA-indsatsen. Derudover 

gav sagsgennemgangen mulighed for at indsamle data om sagsforløbet i sædvanlige 

sagsbehandling i RCT-kommunerne.  

 

Sagsgennemgangen bygger på en gennemgang af alle sygedagpengesager i kommuner-

nes sagsbehandlingssystem, som i perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011 er blevet visiteret 

til TTA-indsats i de 13 kommuner, der påbegyndte TTA-indsatsen i april 2010. Derud-

over indgår alle sager, som i samme periode er blevet visiteret til sædvanlig sagsbehand-

ling i de tre RCT-kommuner. Dette udgør i alt 4.402 sager, der er blevet visiteret til TTA-

indsats, og 1.145 sager, der er blevet visiteret til sædvanlig sagsbehandling. 

 

Der er en række sager, som ikke er blevet registreret i den aktuelle kommunes sagsbe-

handlingssystem, hvilke har forskellige årsager, fx at sygemeldte er flyttet til en anden 

kommune. Der er endvidere blevet ekskluderet nogle sager pga. dårlig datakvalitet 

såsom indtastningsfejl. Analyserne bygger dermed på 5.335 sager, hvilket svarer til 96,2 

% sager af den oprindelige undersøgelsespopulation. Heraf er 4.290 sager i TTA-indsats 

og 1.044 sædvanlig sagsbehandling. 

 

Sagsgennemgangen blev gennemført af syv dataindsamlere, der for hver sag udfyldte et 

elektronisk skema med en række oplysninger, som blev indhentet fra kommunernes 

sygedagpengesystem. Derudover har en central koordinator på NFA løbende gennem-

gået indtastninger fra dataindsamlerne for at sikre ensartethed i registreringerne.  

 

På trods af en stor indsats for at sikre en høj datakvalitet i forbindelse med indsamlingen 

af data, er der en række kvalitetsmæssige udfordringer ved datasættet, som kan give 

anledning til underestimering af de informationer, der er indtastet (fx antal møder med 

arbejdspladsen). Den største udfordring var, at dataindsamlingen var afhængig af, hvad 

sagsbehandlerne registrerede i sagsbehandlingssystemet. Grunden til, at ikke alle oplys-

ninger er registreret i sagsbehandlingssystemet er, at sagsbehandlerne registrerer det, de 

selv skal bruge til at varetage deres funktion, og data registreres ikke alene til brug for 
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evalueringen. Derudover har det i nogle tilfælde også været problematisk for dataind-

samlerne at finde de rigtige oplysninger i sagsbehandlingssystemet. Hver kommune og 

hver sagsbehandler registrerer oplysningerne forskelligt, og det kan ikke udelukkes, at 

enkelte oplysninger er blevet overset og ikke er blevet indsamlet. Dertil kommer, at 

sagsgennemgangen også bygger på aktive sager. Det kan dermed ikke udelukkes, at den 

aktuelle oplysning, der skal indsamles, endnu ikke har fundet sted på det tidspunkt, 

hvor data er indsamlet. Sagerne har dog mindst været aktive i tre måneder på det 

tidspunkt, hvor data er indsamlet. 

 

Dataindsamling om TTA-Teamets aktive gruppeforløb 
I september 2011 blev alle 20 TTA-kommuner bedt om at indsende informationer over 

igangværende aktive gruppeforløb i TTA-Teamets regi. Formålet var at udarbejde en 

oversigt over temaer og antal timer af de igangværende aktive gruppeforløb, som TTA-

Teams i de enkelte kommuner gennemførte. Alle kommuner indsendte oversigt/brochu-

rer over deres gruppeforløb, og nogen medsendte uddybende beskrivelser af erfaringer 

med afviklingen af gruppeforløb. 

 

Viden på baggrund af proceskonsultationsmøder 
For at støtte kommunerne i deres implementering af TTA-projektet har NFA stillet to 

proceskonsulenter til rådighed. Proceskonsulenterne holdt regelmæssige proceskonsul-

tationer med kommunerne for at drøfte problemstillinger og udfordringer i implemente-

ringen af projektet. Der blev i alt gennemført fem proceskonsultationsmøder i hver ind-

satskommune indenfor deres to års indsatsperiode og tre proceskonsultationsmøder i 

hver kontrolkommune inden for deres et års indsatsperiode. Derudover blev der i 

forlængelsesperioden afholdt et proceskonsultationsmøde mere med hver af de fem 

kontrolkommuner (indsatskommuner år 2), der indgik i forlængelsen. 

 

Proceskonsulenterne har gennem disse møder fået indsigt i kommunernes udfordringer, 

samt løsninger ift. implementering af TTA-konceptet. Derudover er proceskonsulenterne 

gennem diskussionerne i kommunerne blevet opmærksomme på særlige aspekter 

og/eller kontekstfaktorer, som kan have betydning for implementeringen af projektet. I 

procesevalueringen bliver proceskonsulenternes kendskab til implementeringen af 

konceptet i de enkelte kommuner brugt som en af de to kilder ift. vurdering af kommu-

nernes implementeringsgrad, jf. afsnit 4.5. Derudover bliver proceskonsulenternes viden 

brugt som en supplerende informationskilde ift. at få indsigt i bestemte aspekter i imple-

menteringsprocessen, bl.a. aspekter, som kræver en bedre forståelse af kommunernes 

kontekst. 

 

4.5 Metode til vurdering af kommunernes 
implementeringsgrad 

 

For at kunne belyse betydningen af kommunernes implementering af TTA-konceptet, er 

kommunernes grad af implementering blevet vurderet ud fra nogle centrale elementer i 

TTA-konceptet. To grundlæggende implementeringselementer (etablering af en TTA-

enhed samt aktørernes deltagelse på uddannelsen) er ikke medtaget i denne liste, da 
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samtlige kommuner i vidt omfang har levet op til disse helt grundlæggende krav til 

implementering inden projektstart. 

 

I nedenstående boks beskrives de elementer, der har ligget til grund for vurderingen af 

kommunernes implementeringsgrad. 

 

Boks 4.5.1 Elementer i vurderingen af kommunernes implementering af TTA-konceptet 
 

Anvendelse af redskaber og fremgangsmåder 
 Anvendelse af dialogguide 
 
 Anvendelse af outputskemaer 

 
 Afholdelse af ugentlige tværfaglige konferencer efter TTA-konceptet 

 
 Etablering og afvikling af aktive gruppetilbud efter TTA-konceptet 

 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad redskaberne er blevet anvendt, som 

forudsat i TTA-konceptet, samt om disse redskaber vurderes at kvalificere TTA-
aktørernes arbejde. 
 
 

Tværfagligt samarbejde og læring 

 Opnåelse af tværfaglig merværdi på konferencerne 

Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne på de tværfaglige 
konferencer gennem kvalificerede drøftelser opnår en større indsigt og mere præcis 
afklaring af sygemeldte borgere sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling. 

 Tværfagligt samarbejde uden for de tværfaglige konferencer 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har udnyttet muligheden 

for at have en fleksibel og let adgang til hinanden, samt en vurdering af, om denne 
mulighed har kvalificeret arbejdet med sygemeldtes TTA-proces. 

 Arbejde med mål/delmål 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad redskaberne (mål/delmål) er blevet 
anvendt til at holde fokus på, at indsatsen skal være individuelt tilpasset den enkelte 
sygemeldte. 

 Afholdelse af temadage/møder for at opnå fælles læring 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har afholdt temadage, 

hvor de ”underviser” hinanden i relevante emner.  
 Regelmæssig evaluering af den tværfaglige proces med henblik på optimering 

Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har evalueret det 
tværfaglige samarbejde og drøftet deres arbejdsprocesser for at optimere disse.  

 Evaluering af TTA-konceptets elementer med henblik på optimering 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har reflekteret over 
anvendelsen af TTA-konceptets redskaber og enkeltelementer med henblik på 

forbedring af og fælles forståelse for elementerne. 

 

Samarbejde med de sygemeldte borgere, arbejdspladser og andre aktører 

 Fokus på formidling til og samarbejde med de sygemeldte borgere 

Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad de forskellige elementer i TTA-indsatsen, 
herunder TTA-redskaberne, er bragt i anvendelse og har forbedret dialogen og 
samarbejdet med de sygemeldte.   

 Fokus på samarbejde med arbejdspladser 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har arbejdet for at optimere 
samarbejdet med arbejdspladserne, hvad angår både kvantitet og kvalitet.   

 Fokus på samarbejde med de praktiserende læger 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad TTA-aktørerne har arbejdet for at optimere 
samarbejdet med de praktiserende læger, hvad angår kvantitet og kvalitet, samt i 
hvor høj grad muligheden for at Klinisk Enhed kan foretage læge til læge drøftelser er 
blevet anvendt.  
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Organisatoriske forhold 

 Ledelse – Klar vision og mål for kommunes deltagelse i TTA-projektet 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad ledelsen af TTA-projektet i kommunen har 
været klar og målrettet i kommunikationen til TTA-aktørerne i forhold til målet med 
at deltage i Det store TTA-projekt. 

 Ledelse – Engagement, opbakning og involvering 
Vurderingen er baseret på, i hvor høj grad ledelsen har udvist opbakning, 
engagement og involvering på en måde, som har haft betydning for den tværfaglige 

enheds engagement i og muligheder for at arbejde kvalificerende med TTA-
konceptets redskaber og muligheder.  

 Fokus på effektivitet i administrative procedurer/visitation 
Vurderingen er baseret på, om der har været fokus på at få de sygemeldte smidigt 
igennem systemet.  

 Andel af sygemeldte til første samtale med koordinator inden udgangen af 9. 

sygefraværsuge8 

Vurderingen er baseret på andelen af sager, hvor TTA-Koordinatorerne gennemførte 
afklarende samtale med sygemeldte inden udgangen af 9. uge.  
1) lav grad af implementering: 30 % eller derunder 
2) middel grad af implementering: 31-59 % 
3) høj grad af implementering: 60 % eller derover 

 

Vurdering af implementeringsgraden ud fra to datakilder 

Ud fra ovenstående punkter er der foretaget to vurderinger på baggrund af to separate 

datakilder: 

 

Datakilde 1: Proceskonsulenterne 

NFA har stillet proceskonsulenter til rådighed for alle de deltagende kommuner. Konsu-

lenterne har afholdt mindst tre møder i alle kommuner. På baggrund af deres indtryk og 

noter fra disse møder har proceskonsulenterne vurderet de enkelte kommuners imple-

mentering. 

  

Datakilde 2: Gruppeinterviews 

Som et led i evalueringen har NFA afviklet monofaglige gruppeinterviews med alle 

TTA-aktørerne i samtlige deltagende kommuner. TTA-aktørerne har i disse interviews 

tilkendegivet deres vurdering af, hvordan implementeringen af projektet er forløbet i de 

enkelte kommuner. På baggrund af en gennemgang af disse interviews er der foretaget 

en vurdering af kommunernes implementering. 

 

Disse to datakilder er udvalgt, fordi det er de datakilder i procesevalueringen, hvorfra 

der er dybdegående viden om flest af de centrale elementer i TTA-konceptet. 

 

Vurderingsprocedure 
De to vurderinger blev foretaget uafhængigt af hinanden. Proceskonsulenterne kendte 

således ikke til vurderingerne af implementeringsgraden foretaget på baggrund af ana-

lyserne af de monofaglige gruppeinterviews og omvendt. Og hverken proceskonsulent-

erne eller procesevalueringsgruppen kendte til effektresultaterne for de kommuner, der 

var kontrolkommuner i projektets 1. år og indsatskommuner i projektets 2. år. Der var 

                                                      
8 Dette punkt er beregnet på baggrund af koordinators registreringer. 
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dog kendskab til tendenserne i effektresultaterne for RCT-kommunerne, inden vurde-

ringen af implementeringsgraden blev foretaget. 

 

Hver kommune blev for hvert af de 17 implementeringspunkter i boks 4.5.1 vurderet i 

forhold til graden af implementering på en skala fra 1-3 (1 = lav grad af implementering; 

2 = middel grad af implementering; 3 = høj grad af implementering).  

 

Vurderingen af de enkelte punkter indeholdt bl.a. en vurdering af, hvordan kommuner-

ne havde udviklet sig i løbet af projektperioden, fx blev kommunerne vurderet højere, 

hvis de til trods for perioder med samarbejdsbesvær på de tværfaglige konferencer fik 

arbejdet konstruktivt og målrettet for at forbedre konferencerne.  

 

Vurderingerne fra henholdsvis proceskonsultationen og analysen af de monofaglige 

gruppeinterviews var i høj grad overlappende, men på enkelte punkter var der mindre 

uoverensstemmelser. Derfor blev vurderinger af de enkelte punkter uddybet og 

diskuteret med fokus på, hvilke konkrete informationer der havde givet anledning til 

vurderingerne. På baggrund af en fælles drøftelse af de to vurderinger, blev der 

udarbejdet en fælles vurdering af implementeringsgraden i projektkommunerne. 

 

Kommunerne blev inddelt i fire grupper til at starte med:  

 

Høj implementeringsgrad = Scoren 1 er ikke givet til nogen af de 17 

implementeringspunkter. 

Høj-middel 
implementeringsgrad =  

Scoren 1 er givet til max 1 af de 17 
implementeringspunkter. 

Middel-lav 
implementeringsgrad = 

Scoren 1 er givet til min 2 og max 6 af de 17 
implementeringspunkter. 

Lav implementeringsgrad = Scoren 1 er givet til min 7 af de 17 

implementeringspunkter. 

Note: De 17 punkter er vægtet ligeligt. 

 

Antallet af kommuner, der kunne indgå i den statistiske analyse af sammenhængen 

mellem implementeringsgrad og effekter af TTA-indsatsen, var begrænset, og det var 

derfor nødvendigt at begrænse opdelingen af kommunerne til to grupper: 1) kommuner 

med god implementering (bestående af kommuner med en høj og en høj-middel imple-

menteringsgrad) og 2) kommuner med en mindre god implementering (bestående af 

kommuner med en middel-lav og en lav implementeringsgrad). Denne opdeling blev 

foretaget for at kunne vurdere effekten af TTA-indsatsen, når projektet var godt imple-

menteret. Grupperingen blev foretaget ud fra følgende kriterier:  

 

God implementering =  Scoren 1 er givet til max 1 implementeringspunkt 

Mindre god implementering = Scoren 1 er givet til min 2 implementeringspunkter 

Note: De 17 punkter er vægtet ligeligt. 
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5. BESKRIVELSE AF DE SYGEMELDTE  
I dette kapitel præsenteres en opgørelse over andelen af sygemeldte visiteret til match-

kategori 2 i de kommuner, der deltager i Det store TTA-projekt. Dernæst følger en 

analyse af karakteristika ved sygemeldte i matchkategori 2. Slutteligt følger en oversigt 

over andelen af ledige i de forskellige kommuner og i løbet af projektperioden.  

 

 

5.1 Andelen af sygemeldte visiteret til 

matchkategori 2 

Som beskrevet i kapitel 4 om evalueringsdesign indførte NFA en procedure, som skulle 

sikre, at kommunerne kun visiterede det antal sygemeldte til TTA-indsatsen, som 

kommunerne havde fået midler til fra Forebyggelsesfonden. Randomiseringskvotienten 

(andelen af sygemeldte henvist til TTA-indsatsen) blev justeret løbende og afhang bl.a. 

af, hvor mange sygemeldte kommunerne visiterede til matchkategori 2.  

 

I dette afsnit belyses kommunale variationer i andelen af sygemeldte, som sagsbehand-

lerne visiterer til matchkategori 2. Disse variationer kan opstå på grund af forskelle i 

kommunernes befolkningssammensætning, men kan også være resultatet af forskelle i, 

hvordan sagsbehandlerne i de forskellige kommuner i TTA-projektet fortolker lovgiv-

ningen og dermed definerer de tre matchkategorier. Da målgruppen for TTA-projektet 

er sygemeldte i matchkategori 2, er det derfor relevant at undersøge, om og i hvilket 

omfang andelen af sygemeldte i matchkategori 2 varierer kommunerne imellem. For en 

mere detaljeret beskrivelse af karakteristika ved de sygemeldte i matchkategori 2, 

henvises til afsnit 5.2.  

 

Som det fremgår af figur 5.1.1, udgør matchkategori 1 den største gruppe og matchkate-

gori 3 den mindste gruppe. På tværs af kommunerne er der dog store variationer i 

andelen af sygemeldte, der visiteres til matchkategori 2.  I kommunen med den laveste 

andel, visiteres 7 % til matchkategori 2, mod 53 % i kommunen med den højeste andel. 

Ligeledes ses store variationer i andelen af sygemeldte, der visiteres til matchkategori 1, 

som varierer fra 32-75 %, mens andelen af sygemeldte, der visiteres til matchkategori 3 

varierer fra 6-26 %.  
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Figur 5.1.1 Andel af sygemeldte visiteret til matchkategori 1, 2 og 3 i kommunerne 

Kilde: Visitationsregistrering (se afsnit 4.4).  

Note: Opgørelse over alle kommuner over hele projektperioden. I figuren vises Aarhus kommunes fire jobcentre som 4 

forskellige kommuner (se afsnit 4.1.) 

 

Det er tvivlsomt, at forskelle i befolkningssammensætningen forklarer hele denne 

forskel, hvilket understøtter en formodning om, at kommunerne fortolker lovgivningen 

forskelligt. Endvidere kan det tænkes, at kommunernes indtrædelse i TTA-projektet 

også (bevidst eller ubevidst) har påvirket kommunernes visitationspraksis, fx hvis 

sagsbehandlerne mener, at TTA-indsatsen vil have en særlig positiv effekt for nogle 

typer af sygemeldte. Som vist i kapitel 4, er der tegn på, at kommunerne, som i 2. år 

overgik til TTA-indsatsen, i højere grad begyndte at visitere sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer til matchkategori 2.  

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at reglerne for visitation blev ændret med virkning 

fra 26. april 2010, hvilket er umiddelbart sammenfaldende med igangsættelsen af 

projektet. Implementeringen af de nye regler for visitation har givetvis haft betydning 

for kommunernes visitation. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen findes der ikke pålidelige 

data om kommunernes første visitation før 2010, og det er derfor ikke muligt præcist at 

sige, på hvilken måde og i hvilket omfang de nye regler har påvirket kommunernes 

visitationspraksis. I og med at de nye regler omfatter en re-definition af matchkategori-

seringen, er det dog sandsynligt, at der er sket en omfordeling af sygemeldte i de tre 

grupper. Dette betyder også, at sygemeldte i matchkategori 2 før og efter 2010 ikke 

længere er sammenlignelige, og at sygemeldte visiteret til matchkategori 2 ikke er 

sammenlignelige på tværs af kommunerne. 

 

I effektanalyserne gennemføres en række analyser af betydningen af de sygemeldtes 

karakteristika for effekten af TTA-indsatsen på sygefravær.  
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5.2 Karakteristika ved sygemeldte i matchkategori 

1, 2 og 3  

Tabel 5.2.1 viser karakteristika ved de sygemeldte visiteret til matchkategori 1, 2 og 3. Af 

tabellen fremgår det, at der er en højere andel kvinder blandt de sygemeldte i match-

kategori 2 i forhold til de andre matchkategorier. Selv om der ikke er tale om de store 

forskelle mellem grupperne, viser tabellen, at de sygemeldte i matchkategori 2 generelt 

er yngre, der er flere ugifte, de er oftere af ikke-vestlig oprindelse, og de har oftere et 

lavere uddannelsesniveau. 

 
Tabel 5.2.1 Karakteristika ved sygemeldte i matchkategori 1, 2 og 3. 

  Matchkategori 1 Matchkategori 2 Matchkategori 3 

Køn Mænd % 42,2 39,6 45,8 

 Kvinder % 
 

57,8 60,5 54,2 

Alder  Gennemsnit (Std.) 44,2 (11,73) 42,6 (10,99) 46,7 (11,71) 
 

Oprindelse Danmark % 89,3 85,1 86,2 

 Vestlig % 1,9 1,9 1,9 

 Ikke-vestlig % 
 

8,9 13,0 11,9 

Civilstand Gift % 53,1 48,3 53,5 

 Skilt % 13,4 15,9 15,6 

 Ugift % 
 

33,5 35,8 30,9 

Antal børn Ingen % 33,9 35,6 36,2 

 1-3 % 57,3 54,9 54,1 

 4 eller flere % 
 

8,8 9,5 9,7 

Uddannelse Grundniveau % 25,0 29,5 27,3 

 Mellemniveau % 51,6 50,3 49,6 

 Højt niveau % 23,3 20,3 23,2 

Kilde: Registerdata fra Befolkningsregisteret og Uddannelsesregisteret. 

Note: Opgjort for begge projektår (samlet set).  

 

 

Tabel 5.2.2 viser de helbredsmæssige karakteristika ved sygemeldte i de tre matchkate-

gorier. Tabellen er baseret på information om sygefraværsårsag (selvrapporteret) og 

brug af sundhedsydelser året før. Af tabellen fremgår det, at andelen af psykisk beting-

ede fraværssårsager er hyppigere blandt sygemeldte i matchkategori 2 (52 %) i forhold 

til sygemeldte i matchkategori 1 (33 %) og matchkategori 3 (26 %). Ligeledes har de 

sygemeldte i matchkategori 2 oftere haft kontakt til psykiatrien, de har oftere købt medi-

cin og oftere været hospitalsindlagt. Sygemeldte i matchkategori 2 har også hyppigere 

haft kontakt til praktiserende læge. 

 

Det skal bemærkes, at en betydelig del af de sygemeldte med somatiske fraværsårsager 

også lider af psykiske helbredsproblemer, som det er vist i Statusredegørelsen, Det store 

TTA-projekt 20119.  

                                                      
9 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/det-store-tta-projekt/nyheder 
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Tabel 5.2.2 Helbredskarakteristika ved sygemeldte i matchkategori 1, 2 og 3 

  Matchkategori 1 
% 

Matchkategori 2 
% 

Matchkategori 3 
% 

Fraværsårsag Psykisk 33,4 52,1 25,5 

 Somatisk 
 

66,6 47,9 74,6 

Kontakt til 
almenlæge1 

Ingen kontakt 9,0 6,4 10,5 

1-6 kontakter 32,1 27,4 30,1 

 7-12 kontakter 24,4 24,4 22,5 

 13-24 kontakter 23,9 27,0 24,4 

 25 eller flere 
kontakter 
 

10,7 14,9 12,4 

Kontakt til 
psykiatri2 

Ingen 97,2 93,0 94,5 

Kontakt 2,8 7,0 5,5 

     

Indlagt3 Ingen 48,3 45,6 46,0 

 Indlæggelse 
 

51,7 54,4 54,0 

Medicinkøb4 Ingen  70,7 60,6 64,1 

 Køb 29,3 39,4 35,9 

Kilde: Registerdata fra Visitationsdata, Sygesikringsregisteret, Landspatientregisteret og Det Psykiatriske 

Forskningsregister. For personer sygemeldt i 2010 er hændelser optalt for 2009; for personer sygemeldt i 2011 er 

hændelser optalt for 2010. 
1 Antal registrerede kontakter til almenpraktiserende læge året inden sygemelding.  
2 Kontakt til psykiatri i form af indlæggelse på psykiatrisk hospital eller registreret kontakt til psykiatrisk 
behandlingstilbud året inden sygemelding (dikotomiseret). 
3 Indlæggelse på offentlig (og enkelte private) hospital året inden sygemelding (dikotomiseret). 
4 Køb af medicin inden for seks hovedgrupper: psykofarmaka, diabetes, blod og hjerte, muskler og knogle, smerter og 

neurologisk (fra http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/) året inden sygemelding (dikotomiseret). 

 

 

5.3. Ledighedstal i projektkommunerne  

Tæt kontakt mellem jobcenteret og sygemeldtes arbejdsgiver er et centralt element i 

TTA-konceptet, og TTA-aktørerne har derfor fået en grundig undervisning i kontakt til 

arbejdspladsen på TTA-uddannelsen.  Dette forudsætter imidlertid, at der faktisk er en 

arbejdsgiver at samarbejde med, og det er ikke tilfældet, hvis den sygemeldte er syge-

meldt fra ledighed, eller hvis den sygemeldte bliver afskediget (relativt tidligt) i sit 

sygedagpengeforløb. Formålet med dette afsnit er derfor at belyse ledigheden i de 

deltagende kommuner i løbet af projektperioden. 

 

Ledigheden i Danmark steg sideløbende med, at projekt blev igangsat. Dette gjaldt også 

for de kommuner, der deltog i projektet. Figur 5.3.1 angiver andelen af ledige året før 

introduktionen af TTA-projekt (2009) og i projektets andet år, 2011. Af figuren fremgår 

det, at ledigheden generelt er steget, men også at ledigheden varierer en del kommuner-

ne imellem.   
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Figur 5.3.1 Andelen af ledige i arbejdsstyrken i 2009 og 2011 

Kilde: www.statistikbanken.dk  

 

Blandt de sygemeldte, der visiteres til matchkategori 2 i de deltagende kommuner, var 

69 % lønmodtagere, 27 % var ledige og 4 % selvstændige ved begyndelsen af deres 

sygemelding10. Fordelingen af ledige og lønmodtagere i de tre matchkategorier 

præsenteres i tabel 5.3.1 Af tabellen fremgår det, at ledigheden blandt sygemeldte, der 

blev visiteret til matchkategori 2 (27 %), var højere end i matchkategori 1 (15 %) og 

matchkategori 3 (22 %). Endvidere ses en betydelig nedgang i andelen af sygemeldte, 

som er i arbejde, når de bliver visiteret i jobcenteret. Ledigheden blandt de sygemeldte i 

matchkategori 2 stiger således med 11 procentpoint fra sygemelding til visitation. 

 

 
Tabel 5.3.1 Ledighed ved sygemelding og visitation opgjort for hver af de tre 
matchkategorier. 

 
 

Arbejdsmarkedsstatus ved 
sygemelding 

Arbejdsmarkedsstatus ved 
visitation 

 Ledig (%) I arbejde (%) Ledig (%) I arbejde (%) 

Matchkategori 1 14,7 85,4 21,9 78,1 

Matchkategori 2 27,3 72,7 38,2 61,8 

Matchkategori 3 21,8 78,2 31,8 68,2 

Kilde: E-indkomstregisteret. 

Note: Opgørelse for lønmodtagere og ledige (eksklusiv selvstændige) visiteret i 1 .år (1. april 2010-31. marts 2011) 

baseret på ATP-indbetalinger (opgjort pr. måned). En person bliver regnet som værende i arbejde dersom der er 

indbetalt ATP i måneden for sygemelding, og som ledig dersom der ikke er indbetalt ATP. 

 

Figur 5.3.2 viser udviklingen i andelen af sygemeldte i arbejde henover tid i sygefra-

værsperioden (opgjort ved sygemelding og efter 3, 6 og 9 måneder). For alle sygemeldte 

gælder det, at andelen af sygemeldte i arbejde falder med tiden fra sygemelding. 

                                                      
10 Opgørelsen er baseret på data fra oplysningsskemaer udfyldt af de sygemeldte ved anmodning om 

sygedagpenge.  
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Ændringen er størst blandt sygemeldte i matchkategori 2, hvor 73 % er i arbejde ved 

sygemelding og kun 45,6 % er i arbejde 9 måneder efter.  

 

 
 
Figur 5.3.2 Andelen af sygemeldte i arbejde i de tre matchkategorier ved 
sygemelding, 3, 6 og 9 måneder efter sygemelding.  

Kilde: E-indkomstregisteret. 
Note: Opgørelse over lønmodtagere visiteret i 1. år (1. april 2010-31. marts 2011) baseret på ATP-

indbetalinger. 
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6. PROCESEVALUERING 
 

I det følgende præsenteres resultater fra procesevalueringen, som blev gennemført i 

forbindelse med TTA-projektet. Som beskrevet i afsnit 4.3 er formålet med procesevalue-

ringen at undersøge, om og hvordan projektet blev implementeret, om implementering-

en førte til de forventede ændringer i sagsbehandlingen, samt hvilke aspekter af TTA-

konceptet der har fungeret særligt godt, og hvilke der har fungeret mindre godt. Proces-

evalueringen bygger på kvantitative og kvalitative undersøgelser (se afsnit 4.4 for et 

overblik og en beskrivelse af alle datakilder). Kapitlet er inddelt i 12 afsnit. I de første 11 

afsnit præsenteres analyser af vigtige aspekter i implementeringen af TTA-projektet på 

tværs af TTA-kommunerne. I afsnit 6.12 præsenteres de enkelte kommunernes impleme-

nteringsniveau. Kapitlet afsluttes med en opsamling og en diskussion af de væsentligste 

resultater og erkendelser fra procesevalueringen samt en diskussion af resultaterne i 

forhold til programteorien, som er beskrevet i afsnit 3.5. 

 

 

6.1 Evaluering af TTA-uddannelsen og TTA-

aktørernes videndeling  

Dette afsnit handler om, hvordan TTA-aktørerne og lederne af TTA-projektet i kommu-

nerne blev introduceret til TTA-projektet, hvordan disse aktører i projektperioden har 

sørget for videndeling og løbende læring, samt hvordan proceskonsulenterne fra NFA 

har bidraget til den løbende udvikling og refleksion over TTA-indsatsen.  

 

6.1.1 Evaluering af TTA-uddannelsen 

Formålet med TTA-uddannelsen 
Det store TTA-projekt indebærer en ny måde at arbejde på i de deltagende kommuners 

jobcentre. En god implementering forudsætter derfor, at de relevante aktører bliver 

klædt på til opgaven. For at bidrage til dette blev der gennemført en 3 ugers uddannelse 

forud for projektopstart, hhv. i starten af 2010 (indsatskommuner år 1 og 2) og i starten 

af 2011 (indsatskommuner år 2). Hovedformålet med uddannelsen var, at aktørerne fik 

en grundig introduktion til TTA-projektet samt projektets fremgangsmåder og redska-

ber. Herudover blev der lagt vægt på, at der var tale om et lærende projekt, som kræve-

de yderligere udvikling af roller, opgaver og fremgangsmåder i løbet af projektperioden, 

jf. afsnit 3.4.2 om TTA-uddannelsen. 

 

Deltagere på uddannelsen  
Med få undtagelser på grund af sygdom, eller fordi rekrutteringen af enkelte TTA-

aktører ikke helt var afsluttet, deltog de fleste TTA-aktører på TTA-uddannelsen inden 

projektstart. I forhold til psykiaterne var der dog en del rekrutteringsproblemer, hvorfor 

en forholdsvis stor andel af psykiaterne ikke deltog i uddannelsen.  

 

Den første TTA-uddannelse blev gennemført i januar/februar 2010 inden indsatsen blev 

påbegyndt i de 13 indsatskommuner den 1. april 2010. Der blev gennemført uddannel-
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sesforløb for i alt fire hold. TTA-Koordinatorer og TTA-team deltog i alle tre uger, mens 

Klinisk Enhed deltog i et 3-dages kursusforløb, hvoraf to af dagene foregik sammen med 

koordinatorer og TTA-Teams og én dag udelukkende for lægerne. Desuden deltog 

kommunernes virksomhedskonsulenter i to sammenhængende dage på uddannelsen. 

 

På uddannelsen 2010 deltog i alt 78 TTA-Koordinatorer, 66 TTA-Teammedlemmer, 

fordelt på 33 psykologer og 33 ergo/fysioterapeuter, 25 virksomhedskonsulenter samt 41 

læger fra de kliniske enheder, fordelt på 26 arbejds-/social-/almenmedicinere og 15 

psykiatere. Med enkelte modifikationer er TTA-uddannelsesforløbet blevet gentaget i 

februar/marts 2011 for de kommuner, der skulle påbegynde TTA-indsatsen pr. 1. april 

2011. I uddannelsen 2011 er der blevet afviklet uddannelsesforløb for to hold. I disse 

forløb deltog 39 TTA-Koordinatorer, 32 TTA-Teammedlemmer, fordelt på 15 psykologer 

og 17 ergo/fysioterapeuter, 11 virksomhedskonsulenter, 17 læger fra Kliniske Enheder, 

fordelt på 14 arbejds-/social-/almenmedicinere og 3 psykiatere. Der har således i alt 

været 117 TTA-Koordinatorer og 98 TTA-Teammedlemmer, der har deltaget på hele 

uddannelsen, samt 58 læger fra de kliniske enheder og 36 virksomhedskonsulenter, der 

har deltaget på dele af uddannelsen. 

 

I tilfælde af personaleudskiftning efter projektstart var det jobcentrets ansvar at oplære 

den eller de nye medarbejdere i TTA-konceptet. 

 

Evaluering af 2010-uddannelsen 
TTA-uddannelsen i 2010 blev evalueret direkte eller kort efter uddannelsens afslutning, 

dels kvantitativt på baggrund af spørgeskemaer, dels kvalitativt på baggrund af gruppe-

interviews med uddannelsesdeltagerne. Resultaterne fra denne evaluering, som er 

offentliggjort i Statusredegørelsen, Det store TTA-projekt 201111, viste, at deltagerne i 

vidt omfang var tilfredse med uddannelsen. Blandt andet mente 98 % af TTA-Koordi-

natorerne, 92 % af psykologerne og 86 % af fysio-/ergoterapeuter, at de ’i høj grad’ eller ’i 

nogen grad’ var tilfredse med TTA-uddannelsen. Koordinatorer og TTA-Teamet var 

især tilfredse med samarbejdsøvelser, hvor det var muligt at afprøve det kommende 

tværfaglige samarbejde i ”praksis”. Dog gav flere af disse aktører udtryk for, at de gerne 

ville have haft flere dage med samarbejdsøvelser, hvor alle aktører var til stede, herun-

der også medlemmerne af de kliniske enheder. Nogle af TTA-aktørerne var mindre 

tilfredse med, hvordan uddannelsen forberedte dem til specifikke dele af TTA-indsatsen. 

For eksempel vurderede over 50 % af fysio-/ergoterapeuterne, at TTA-uddannelsen kun 

’i mindre grad’ rustede dem til at kommunikere med sygemeldte med psykiske hel-

bredsproblemer. 

 

På baggrund af denne evaluering blev der for deltagerne af uddannelsen i 2010 gennem-

ført et arrangement i henholdsvis Jylland og Sjælland med uddybende faglige oplæg og 

drøftelser inden for følgende temaer: ryglidelser, ’fear avoidance’, sygemeldte med 

anden etnisk baggrund end dansk, psykiske helbredsproblemer og motion. 

 

Resultaterne fra evaluering og erfaringer fra uddannelsen i 2010 blev derudover brugt til 

at optimere uddannelsesforløbet i 2011. 

                                                      
11 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/det-store-tta-projekt/nyheder 
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Evaluering et halvt år efter indsatsen gik i gang 
I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen til TTA-aktørerne i oktober 2010 (se afsnit 

4.4 Datakilder), dvs. omkring et halvt år efter indsatskommunerne var kommet i gang 

med indsatsen, blev TTA-aktørerne igen spurgt om deres vurdering af uddannelsen, og 

hvordan den havde klædt dem på til deres opgaver og roller i TTA-projektet. I forhold 

til den tidligere evaluering direkte efter uddannelsen havde TTA-aktørerne hermed 

mulighed for at vurdere uddannelsen i forhold til den praktiske anvendelse af TTA-

konceptet. 

 

Som tabel 6.1.1 viser, svarer langt størstedelen af alle TTA-aktørerne ca. seks måneder 

efter start af indsatsen, at de ’i meget høj grad’ var fortrolige med deres rolle i TTA-

projektet, dog er andelen blandt medlemmer af TTA-Teamet lidt mindre (77,2 % mod 

hhv. 90,2 % og 91,4 %). Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. 

 
Tabel 6.1.1 TTA-aktørernes fortrolighed med deres egen rolle i TTA-projektet  

(seks mdr. efter projektstart). 

 I hvor høj grad er du fortrolig med din egen rolle i TTA-projektet? 

 
I meget høj 

grad 
I nogen grad 

Kun i ringe 
grad 

Slet ikke Total 

TTA-Koordinator 90,2 % (55) 9,8 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (61) 

TTA-Teamet 77,2 % (44) 21,1 % (12) 1,8 % (1) 0 % (0) 100 % (57) 

Klinisk Enhed 91,4 % (32) 8,6 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (35) 

Total 85,6 % (131) 13,7 % (21) 0,7 % (1) 0 % (0) 100 % (153) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til TTA-aktørerne i oktober 2010. 

 

Tabel 6.1.2 viser, at ca. seks måneder efter projektstart var omkring 40 % af TTA-aktører-

ne henholdsvis ’helt enige’ og ’delvist enige’ i udsagnet om, at de havde fået den fornød-

ne træning/uddannelse til at kunne varetage deres funktion i TTA-projektet, mens ca. 14 

% svarer, at de delvist er uenige i dette udsagn. TTA-Teamet er dog i mindre grad end 

koordinatorerne og Klinisk Enhed ’helt enige’ i, at de har fået den fornødne træning/ud-

dannelse til at kunne varetage deres funktion i TTA-projektet (17,5 % mod hhv. 50,8 % 

og 57,1 %). Forskellen er statistisk signifikant. 

 
Tabel 6.1.2 TTA-aktørernes vurdering af uddannelse. 

Jeg har fået den fornødne træning/uddannelse til at kunne varetage min funktion i TTA-projektet? 

 
Jeg er helt 

enig 

Jeg er 
delvist 
enig 

Jeg er 
delvist 
uenig 

Jeg er 
helt 

uenig 

Jeg havde 
ikke behov 

for træ-
ning/ ud-
dannelse 

Total 

TTA-
Koordinator 

50,8 % (31) 36,1 % (22) 9,8 % (6) 0 % (0) 3,3 % (2) 100 % (61) 

TTA-Teamet 17,5 % (10) 54,4 % (31) 24,6 % (14) 1,8 % (1) 1,8 % (1) 100 % (57) 

Klinisk Enhed 57,1 % (20) 28,6 % (10) 5,7 % (2) 0 % (0) 8,6 % (3) 100 % (35) 

Total 39,9 % (61) 41,2 % (63) 14,4 % (22) 0,7 % (1) 3,9 % (6) 100 % (153) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til TTA-aktørerne i oktober 2010. 

 

Samme mønster findes i tabel 6.1.3, som viser, hvordan TTA-aktørerne svarer på spørgs-

målet om, hvorvidt de i høj grad gør brug af deres faglige kompetencer i projektet. Mens 
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størstedelen af TTA-Koordinatorerne og Klinisk Enhed svarer, at de er ’helt enige’ i 

udsagnet om, at de i høj grad bruger deres faglige kompetencer i projektet, er der blandt 

medlemmer af TTA-Teamet kun 42,1 %, som svarer ’helt enig’. Forskellen er statistisk 

signifikant. 

 
Tabel 6.1.3 TTA-aktørernes brug af deres faglige kompetencer i projektet. 

 Jeg gør i høj grad brug af mine faglige kompetencer i TTA-projektet 

 
Jeg er helt 

enig 
Jeg er delvis 

enig 
Jeg er delvis 

uenig 
Jeg er helt 

uenig 
Total 

TTA-Koordinator 88,5 % (54) 8,2 % (5) 3,3 % (2) 0 % (0) 100 % (61) 

TTA-Teamet 42,1 % (24) 52,6 % (30) 3,5 % (2) 1,8 % (1) 100 % (57) 

Klinisk Enhed 71,4 % (25) 25,7 % (9) 2,9 % (1) 0 % (0) 100 % (35) 

Total 67,3 % (103) 28,8 % (44) 3,3 % (5) 0,7 % (1) 100 % (153) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til TTA-aktørerne i oktober 2010. 

 

Resultaterne viser, at der især blandt TTA-Teammedlemmerne, er en forholdsvis stor 

andel, som kun delvist føler sig klædt på til opgaven eller er usikre på, hvordan de skal 

bruge deres faglige kompetencer i projektet – målt seks måneder efter projektstart. Dette 

indikerer, at det tager lang tid at lære at arbejde inden for TTA-konceptets rammer, og at 

TTA-uddannelsen kun er et introducerende udgangspunkt for at arbejde inden for disse 

rammer. 

 

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at medvirken i TTA-projektet krævede, at alle 

TTA-aktørerne til en vis grad selv udviklede deres roller i projektet og dermed også, 

hvordan de skulle anvende deres faglige kompetencer. Især for medlemmer af TTA-

Teamet var det nødvendigt at ((om)definere deres roller og opgaver på en sådan måde, 

at de passede ind i TTA-projektet, herunder at have en arbejdsmarkedsrettet tilgang. De 

andre aktører blev også udfordret i deres roller. Koordinatorerne fik bl.a. en ny rolle som 

tovholder for det tværfaglige samarbejde, mens Klinisk Enhed blev udfordret i forhold 

til at bidrage aktivt til en fælles og arbejdsmarkedsrettet drøftelse af sagerne og ikke 

forblive i en mere passiv konsulentrolle (se også afsnit 6.5 om det tværfaglige samar-

bejde). 

 

At definitionen og udviklingen af roller og opgaver var en udfordring for alle aktør-

grupper, bliver også tydelig i svarene på et åbent spørgsmål i spørgeskemaet seks 

måneder efter projektstart. I spørgsmålet blev TTA-aktørerne bedt om at uddybe, hvad 

de gerne ville have været bedre rustet til / fået mere uddannelse i forud for projektet. 

Alle TTA-aktørerne, som svarede på spørgsmålet, savnede mere afklaring i forhold til 

deres egen og de andres rolle i projektet. Koordinatorerne savnede bl.a. en mere tydelig 

rolleafklaring i forhold til deres egen rolle som mødeleder på de tværfaglige konferen-

cer. Andre koordinatorer ville gerne have haft mere viden om håndtering af sygemeldte 

med stress og depression, herunder viden om håndtering af selvmordstruede. TTA-

Teamet ønskede sig mere uddannelse både i forhold til sygedagpengelovgivningen, det 

tværfaglige samarbejde og de aktive gruppeforløb, som TTA-Teamet blev bedt om at 

oprette. I forhold til det sidste punkt om aktive gruppeforløb ville flere fra TTA-Teamet 

gerne have haft mere viden om effekten af motion i forhold til psykiske helbredsproble-

mer. Derudover savnede nogle af psykologerne mere vejledning i balancen mellem 
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støttende samtaler og behandlende samtaler samt mere viden om håndtering af 

dilemmaet mellem faglig etik og lovgivningen. 

 

Både flere koordinatorer og flere medlemmer af TTA-Teamet ville gerne have haft mere 

viden om den anerkendende og motiverende samtale. Desuden ville flere af disse 

aktører gerne have haft mere viden om samarbejdet med arbejdsgiverne, bl.a. nævner 

flere koordinatorer, at de særligt har manglet viden om, hvordan man bedst muligt får 

skabt kontakt til og etableret et samarbejde med arbejdsgiverne. 

 

Næsten alle de emner, som TTA-aktørerne ønskede mere viden om seks måneder efter 

projektstart, var blevet behandlet under uddannelsesforløbet. Dog viser svarene, at 

behovet for yderligere viden om en række emner var stort, og at aktørerne herunder især 

medlemmer af TTA-Teamet, var meget optagede af en række områder, som krævede 

mere afklaring ift. til, hvordan TTA-konceptets aspekter skulle håndteres i praksis. På 

denne måde kan svarene også betragtes som et indblik i, hvilke udfordringer TTA-

aktørerne oplevede, mens de var i gang med at definere deres roller og opgaver i TTA-

indsatsen. 

 

TTA-projektet er et lærende projekt, hvorfor det ikke er overraskende, at TTA-aktørerne 

har oplevet, at det har taget tid at definere deres roller og arbejdsopgaver i relation til 

TTA-indsatsen. Af de monofaglige gruppeinterview12 fremgår det, at TTA-Koordinato-

rerne har oplevet projektet som lærende og udviklende, og at de igennem hele projekt-

perioden er blevet udfordret. Særligt beskriver de, hvordan det tværfaglige samarbejde 

har været udfordrende og spændende, og hvordan læringen opstår på de tværfaglige 

konferencer igennem sparringen med de sundhedsfaglige TTA-aktører samt de andre 

koordinatorer. Dette udbytte, som flere af koordinatorerne oplevede, stemmer godt 

overens med, at flertallet af de 21 ledere vurderer, at projektet har bidraget til koordina-

torernes kompetenceudvikling. I alt har 12 ledere i spørgeskemaet svaret ’i meget høj 

grad’, otte har svaret ’i nogen grad’, og kun en har svaret ’i ringe grad’13.  Flertallet af 

lederne oplevede ligeledes, at TTA-projektet har haft en positiv indflydelse på koordina-

torernes arbejdstilfredshed. Seks af lederne har svaret ’i meget høj grad’, 12 har svaret ’i 

nogen grad’, to har svaret ’i ringe grad’, en har svaret ’slet ikke’, og ingen har svaret ’ved 

ikke’.  

 

Ledernes introduktion til TTA-konceptet og vurderingen af det 
I forhold til at informere lederne om TTA-konceptet, afholdt NFA møder med hver ind-

satskommune, samt 2 fællesmøder for alle lederne samlet. Disse aktiviteter blev afholdt 

forud for projektopstart (september 2009 – januar 2010). Der var desuden et mindre antal 

kommuner, der valgte at sende en leder eller ledende koordinator/daglig tovholder med 

på hele uddannelsen. 

 

Efter uddannelse i 2010 og i starten af projektet gav flere ledere udtryk for, at de gerne 

ville have været med på hele TTA-uddannelsen. Introduktionen til projektet blev derfor 

ændret således, at lederne for de nye indsatskommuner (indsats år 2) fik mulighed for 

                                                      
12For beskrivelse af interviewundersøgelse jf. afsnit 4.4 Datakilder. 
13 Der er ingen, som har svaret ’slet ikke’ eller ’ved ikke’. 
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selv at deltage i hele uddannelsen og/eller at have en ledende koordinator/daglig 

tovholder med, hvis de ønskede det. Fire kommuner benyttede sig af denne mulighed. 

NFA afholdt desuden møder med alle kommuner enkeltvist samt arrangerede et fælles-

møde for alle lederne. 

 

I starten af 2012 blev lederne fra indsats- og kontrolkommunerne spurgt i et spørgeske-

ma, om de før og/eller under uddannelsen fik den fornødne viden om projektet til at 

kunne varetage deres rolle i TTA-projektet, og hvad de gerne ville have hørt mere om 

forud for projektets start (se afsnit 4.4 Datakilder). Der er stor forskel i ledernes vurde-

ring i henholdsvis indsats- og kontrolkommuner, hvilket afspejler forskellen i introduk-

tionen af lederne i 2010 og 2011. Mens næsten halvdelen af lederne i indsatskommu-

nerne henviser til, at introduktion til deres lederopgave ikke fungerede optimalt, er 

lederne i kontrolkommunerne stort set tilfredse med, hvordan de blev introduceret til 

projektet og til deres opgave som leder. 

 

Det virker som om ændringerne mellem uddannelsen i 2010 og uddannelsen i 2011 har 

bidraget til en bedre introduktion af lederne til projektet og til deres opgave. I den 

forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på, at NFA under uddannelsen i 

2011 havde mulighed for at inddrage TTA-aktørerne fra indsatskommunerne til at 

fortælle om deres erfaringer med næsten et års TTA-indsats. Deltagerne på uddannelsen 

i 2011 gav udtryk for, at dette indblik i praksiserfaringer var et vigtig bidrag til deres 

introduktion og forståelse af TTA-konceptet. 

 

6.1.2 Videndeling og optimering af samarbejdsprocesser 

Refleksioner, læring og optimering undervejs 
På TTA-uddannelsen blev der som tidligere nævnt (jf. afsnit 3.4.2) undervist i lærende 

og evaluerende processer og deres vigtighed for en optimal eller bedst mulig udnyttelse 

af ressourcerne inden for TTA-projektet. På uddannelsen blev TTA-aktørerne opfordret 

til at bruge tid på den tværfaglige konference til evaluering af samarbejdsprocesserne på 

og uden for konferencen, sagsflowet samt evaluering af konkrete sager m.m. Desuden 

blev de opfordret til at varetage undervisning af hinanden i udvalgte temaer for at ud-

bygge aktørernes fælles faglige viden. Herudover er TTA-aktørerne blevet opfordret til 

at etablere netværk til erfaringsudveksling med TTA-aktører i andre indsatskommuner. 

 

Det har således været TTA-aktørernes og lederne af TTA-projektets eget ansvar at sørge 

for læringen som beskrevet. Dette er dog blevet understøttet af besøg af proceskonsulen-

ter fra NFA, jf. afsnit 6.1.3. 

 

Afholdelse af temadage og erfaringsudveksling 
NFA har afholdt to dage med erfaringsudveksling i løbet af projektperioden, hvor TTA-

aktørerne dels kunne drage erfaringer fra de øvrige TTA-kommuner, dels kunne etab-

lere netværk til yderligere erfaringsudveksling. 

 

Af de monofaglige gruppeinterviews med TTA-aktørerne fremgår det, at flere kommu-

ner har afholdt stop-op dage eller evalueringsdage, hvor de har diskuteret deres samar-



 103 

bejdsprocesser, arbejdsgange, etablering af aktive gruppeforløb samt evalueret andre 

samarbejdsområder i TTA-projektet. Andre kommuner har afholdt temadage, hvor der 

fx er blevet holdt oplæg om sygedagpengeloven, eller hvor alle aktive sager er blevet 

gennemgået for at genoverveje planerne for de sygemeldte. Udover deciderede tema-

dage eller stop-op dage har TTA-aktørerne i flere af kommunerne, i varierende grad og 

udformning, afholdt temamøder om fx den motiverende samtale, mindfulness eller 

forskellige sygdomme. I enkelte kommuner er dette blevet afholdt systematisk hver 2. 

eller hver 4. uge. 

 

Ligeledes fremhæver mange af TTA-aktørerne, at der foregår meget videndeling på de 

tværfaglige konferencer i relation til en konkret problemstilling, fx drøftelse af håndte-

ring af et bestemt helbredsproblem, eller hvis flere af TTA-aktørerne mangler viden om 

konsekvenserne ved et bestemt helbredsproblem. 

 

I enkelte kommuner, hvor TTA-Team og Klinisk Enhed kommer fra samme private 

leverandør, har leverandøren afholdt arrangementer med fokus på erfaringsudveksling 

og videndeling. I andre kommuner har enkelte faggrupper, fx psykologerne, afholdt 

monofaglige møder på tværs af kommunerne, hvor de har udvekslet erfaringer med det 

at arbejde inden for TTA-indsatsen.  

 

TTA-aktørerne i enkelte kommuner udtaler i interviewene, at de ikke har haft tid til 

erfaringsudveksling og videndeling udover videndeling i forbindelse med de konkrete 

sager på de tværfaglige konferencer, hvilket de har været utilfredse med. I de kommu-

ner, hvor der har været erfaringsudveksling og videndeling udover de konkrete sager, 

synes TTA-aktørerne, at det har været gavnligt for optimeringen af indsatsen. 

 

Dette billede stemmer overens med svarerne fra spørgeskemaet til lederne af TTA-pro-

jektet i kommunerne. I spørgeskemaet er lederne blevet spurgt om, hvordan udfordring-

er ved arbejdet på de tværfaglige konferencer er blevet håndteret. I de fleste kommuner 

har lederne håndteret udfordringerne ved at sørge for dialog om og evaluering af 

arbejdsprocesserne i løbet af projektperioden. I enkelte kommuner blev der gennemført 

kurser i sygedagpengeloven, mens andre kommuner drøftede problemstillingerne med 

NFA’s proceskonsulenter. 

 

Alle lederne udtaler sig positivt om de temadage eller stop-op dage, der er blevet afholdt 

i kommunerne, dels fordi de var kompetenceudviklende, dels fordi de skabte mulighed 

for refleksion over projektet og (sam)arbejdsprocesserne. De fleste af lederne vurderer 

ligeledes, at det gav anledning til justeringer i arbejdsgangene og videreudvikling af det 

tværfaglige samarbejde, dvs. bedre kommunikation og forståelse for hinandens roller. 

Enkelte ledere henviser desuden til, at temadagene også havde positive indvirkninger 

på det psykiske arbejdsmiljø og det sociale samvær mellem TTA-aktørerne. 
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6.1.3 NFA’s proceskonsultation 

Formål og organisering af proceskonsultationer 
NFA har i forbindelse med projektet stillet to proceskonsulenter til rådighed for de 

deltagende kommuner. Formålet med proceskonsultationen har været at bidrage til 

kommunernes fokus på fortsat læring og bedst mulig mestring af TTA-arbejdet. 

 

I de kommuner, der startede indsatsen den 1. april 2010, er der afholdt fem proceskon-

sultationer, mens der i de kommuner, der startede indsatsen den 1. april 2011, er afholdt 

tre proceskonsultationer eller fire, hvis de fortsatte i forlængelsesperioden. 

 

Som udgangspunkt har proceskonsulenterne haft møder med TTA-aktørerne samt den 

daglige leder. Forud for hver proceskonsultation har proceskonsulenterne udsendt en 

dagsorden med spørgsmål, som TTA-aktørerne og lederne enten kunne drøfte på 

forhånd eller sammen ved proceskonsultationen. Herudover har kommunerne kunnet 

komme med konkrete spørgsmål eller emner, som de gerne ville drøfte. 

 

Ledernes og TTA-aktørernes vurdering af proceskonsultationer 
Lederne samt TTA-aktørerne blev i forskellige spørgeskemaundersøgelser (se afsnit 4.4 

Datakilder) spurgt om, hvad de syntes var særlig godt ved proceskonsultationen, og om 

de manglede noget ved proceskonsultationen. 

 

Resultaterne fra henholdsvis lederne og TTA-aktørerne viser, at størstedelen af lederne 

er tilfredse med proceskonsultationen, mens vurderinger blandt TTA-aktørerne er mere 

blandede. De fleste ledere og mange af TTA-aktørerne henviser til, at de oplevede 

proceskonsultationerne som et positivt element, fordi møderne dels gav anledning til at 

stoppe op, dels udfordrede TTA-aktørerne til at reflektere over anvendelsen af TTA-

konceptet samt diskutere udviklingsmuligheder. Såvel lederne som TTA-aktørerne 

fremhæver, at proceskonsultationen har bidraget til at sikre, at konceptet blev anvendt 

efter hensigten, og at de gennem proceskonsulenterne fik viden om de andre TTA-

kommuners erfaringer. Flere af TTA-aktørerne henviser dog også til, at de ikke har 

været med til møderne med proceskonsulenterne. 

 

I forhold til mere kritiske vurderinger nævner et mindre antal ledere og en del af TTA-

aktørerne bl.a., at det var uklart for dem, hvad møderne skulle bruges til, eller at møder-

ne kun i nogen grad bidrog til drøftelser af uklarheder undervejs. I forhold til mangler 

henviser nogle ledere samt nogle af TTA-aktørerne til, at det var uklart for dem, om 

proceskonsultationen var en form for kontrol af overholdelsen af projektets retnings-

linjer, og at de derfor ikke altid følte, at de kunne tale frit. Såvel enkelte ledere som 

forskellige af TTA-aktørerne foreslog, at møderne kunne havde været mere strukture-

rede, og at det ville have været en fordel, hvis møderne var blevet gennemført separate 

for de enkelte faggrupper og for lederne, således at det i højere grad var muligt at tale 

med proceskonsulenterne om eventuelle samarbejdsvanskeligheder. 

 

Mange af TTA-aktørerne havde desuden en forventning om, at proceskonsulenterne i 

højere grad kom med løsningsforslag på konkrete problemstillinger, at der i proceskon-
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sultationen ville blive diskuteret flere erfaringer fra de øvrige projektkommuner, samt at 

de ville have fået mere viden om løbende resultater fra evalueringen. 

 

6.1.4 Opsamling 

Resultaterne fra evalueringen efter 2010-uddannelsen viser, at TTA-aktørerne på den ene 

side var tilfredse med introduktionen til TTA-projektet under uddannelsen, men at de 

på den anden side ikke følte sig forberedte nok til specifikke dele af TTA-indsatsen. 

Dette indtryk bliver bekræftet af svarene på den spørgeskemaundersøgelse, som blev 

gennemført ca. et halvt år efter projektstart, og hvor aktørerne var blevet konfronteret 

med den praktiske anvendelse af konceptet. 

 

Især medlemmer af TTA-Teamet mener, at uddannelsen ikke helt havde forberedt dem 

til at varetage deres funktion i TTA-projektet og for mere end halvdelen af medlemmer-

ne af TTA-Teamet eksisterer der seks måneder efter projektstart en vis uklarhed om, 

hvordan deres faglige kompetencer skulle bruges i TTA-projektet. Her er det vigtig at 

være opmærksomme på, at TTA-Teamet er dem blandt TTA-aktørerne, som var nødt til 

at fjerne sig mest fra deres typiske roller og opgaver inden for en mere sundhedsfaglig 

ramme. TTA-Teamet blev i forbindelse med implementering af TTA-projektet opfordret 

til delvist at omdefinere og udvikle deres roller og opgaver med hensyn til en mere 

arbejdsmarkedsrettet tilgang. Derudover blev medlemmerne af TTA-Teamet (se også 

afsnit 6.4) udfordret ved at skulle arbejde tæt sammen om sygemeldte med henholdsvis 

psykiske og fysiske helbredsproblemer. De skulle desuden arbejde inden for sygedag-

pengelovgivnings rammer og måtte ikke foretage behandling af de sygemeldte, men 

skulle bruge deres kompetencer til at hjælpe med at afklare sygemeldtes arbejdsevne 

samt anbefale og tilbyde individuelt tilpassede aktiviteter til de sygemeldte.  

 

Klinisk Enhed havde klarere og mere afgrænsede opgaver, som – i hvert fald for nogle - 

ikke krævede så store ændringer som for nogle medlemmer af TTA-Teamet. Det kan 

være grunden til, at lægerne i mindre grad var usikre på brugen af deres faglige 

kompetencer i projektet. TTA-Koordinator havde ifølge resultaterne færrest problemer 

med at bruge deres faglige kompetencer i TTA-indsatsen. Dog findes der også blandt 

koordinatorer nogle, som er usikre på deres roller og opgaver, blandt andet i forhold til 

at være mødeleder på de tværfaglige konferencer eller i forhold til en mere aktiv rolle i 

samarbejdet med arbejdspladserne. 

 

Lederne af TTA-projektet i kontrolkommunen følte sig bedre klædt på til deres opgave 

end lederne af indsatskommuner. Dette skyldes højst sandsynligt den forbedring i 

uddannelsen, som skete mellem uddannelsen i 2010 og 2011, samt at lederne af 

kontrolkommunerne kunne lære fra erfaringer, som lederne af indsatskommunerne 

samlede i første indsatsår. 

 

De fleste kommuner sørgede for en eller anden form for erfaringsudveksling og læring 

undervejs i projektet, og størstedelen af TTA-aktørerne samt lederne er tilfredse med, at 

de har haft denne mulighed. TTA-enheden reflekterede mest over samarbejdsproces-

serne og arbejdsgange med henblik på at optimere TTA-indsatsen og organiserede 
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oplæg for at opkvalificere de sundhedsfaglige aktører i forhold til sygedagpengeloven. 

Omfanget af disse refleksions- eller læringsmuligheder varierer dog meget mellem 

kommunerne og rækker fra regelmæssige temadage til mere sporadiske arrangementer. 

Alle kommuner brugte også de tværfaglige konferencer til kort erfarings- og vidende-

ling i forbindelse med gennemgang af sagerne. TTA-aktørerne fra de kommuner, som 

kun lavede disse korte erfarings- og videndelinger på deres tværfaglige konferencer, var 

dog utilfredse med, at deres muligheder for refleksion og læring var begrænset hertil. 

 

De fleste ledere vurderer udbyttet af NFA’s proceskonsultation positivt, mens billedet 

blandt TTA-aktørerne er mere blandet. Dette skyldes muligvis at forventningen til 

proceskonsultation blandt TTA-aktørerne gik mere i retning af at få hjælp til konkrete 

problemstillinger i sagsbehandlingen, mens proceskonsultationernes opgave var mere i 

retning af at opfordre til refleksion over arbejdsgange og samarbejdet i TTA-indsatsen 

samt at facilitere dialogen blandt TTA-aktørerne. På trods heraf var mange TTA-aktører 

tilfredse med proceskonsultationernes støtte til løbende optimering af indsatsen. Enkelte 

ledere samt nogle af TTA-aktørerne var usikre på proceskonsultationernes formål og 

oplevede dem som mere kontrollerende. Såvel blandt lederne som blandt aktørerne blev 

der henvist til, at de ville have fortrukket separate møder for de enkelte faggrupper og 

for lederne, så det i højere grad havde været muligt at tale om eventuelle samarbejds-

vanskeligheder. Dette tyder på, at der i nogle kommuner muligvis eksisterede konflikter 

mellem aktørerne og/eller med ledelsen. 

 

Afsluttende kan det fastslås, at der efter TTA-uddannelsen udestod meget læring i de 

enkelte samarbejdsrelationer. De fleste kommuner fulgte anbefalingen fra uddannelsen 

og sørgede for på forskellige måder at have erfaringsudveksling, refleksion og læring 

undervejs for at optimere indsatsen, men i nogle tilfælde var indsatsen i forhold til 

læring og refleksion alt for lille. 

 

 

6.2 Kommunernes organisering og ledelse af TTA-

projektet  

I dette afsnit beskrives dels kommunernes organisering af TTA-enheden og ledelse af 

TTA-projektet, dels en evaluering af ledernes rolle for TTA-projektet.  

 

6.2.1 TTA-konceptet i forhold til organisering af ledelse og 

TTA-aktører 

Krav til ledelse af TTA-projektet i kommunen 
Kommunerne har søgt Forebyggelsesfonden om deltagelse i projektet, og dermed har 

ledelsen i kommunerne haft ansvaret for, at projektet blev gennemført i overensstem-

melse med projektbeskrivelsen og TTA-konceptet. Derudover har der ikke været speci-

fikke krav om, hvordan organiseringen af ledelsen af TTA-projektet skulle finde sted. En 

stor del af lederne deltog i møder med NFA forud for projektopstart, og nogle af lederne 

deltog også i visse dele af TTA-uddannelsen. Enkelte ledere deltog i hele TTA-

uddannelsen, jf. afsnit 6.1. 
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Krav til organisering og ansættelse af TTA-aktører 

I ansøgningen til Forebyggelsesfonden om deltagelse i Det store TTA-projekt blev der 

stillet følgende krav om organisering og ansættelse af TTA-aktørerne: 

1. TTA-Koordinatorer skulle være ansat i jobcentret, så man kunne sikre 

beslutningskraft/myndighed i forhold til gældende regler på 

sygedagpengeområdet. 

2. TTA-Teamet kunne være ansat enten i jobcenteret eller af en samarbejdspartner, 

som kommunen indgik en aftale med. 

3. Kommunerne skulle indgå aftale med en samarbejdspartner, der kunne levere 

kompetencer inden for psykiatri samt arbejds-, social- eller almenmedicin 

(Klinisk Enhed). 

 

I forhold til de fysiske rammer havde kommunerne stor frihed, så længe det ikke ville 

udgøre en hindring for gennemførelsen af projektet. 

 

6.2.2 Ledelsen af TTA-projektet i kommunerne 

Organisering af ledelsen i kommunerne 
De fleste af lederne af TTA-projektet i kommunerne er sygedagpengechefer, afdelings-

ledere eller afdelingschefer i jobcenteret. For alle på nær én gælder det, at de hierarkisk 

er underlagt jobcenterchefen. Størstedelen har været ledere inden for sygedagpenge-

området i mere end fire år, mens otte ledere har været ledere i 0-3 år. I ca. trefjerdedele 

af kommunerne har lederen af TTA-projektet i kommunen også fungeret som daglig 

leder, mens det i de resterende kommuner har været en anden person, der har fungeret 

som daglig leder af TTA-projektet. 

 

I syv kommuner har der, ifølge lederne, ikke været nogen personaleændringer hverken i 

forhold til jobcenterchefen, lederen for sygedagpengeafdelingen eller i forhold til den 

daglige leder/projektlederen af TTA-projektet. I ni andre kommuner vurderer lederne, at 

personaleændringerne i forhold til de tre ledelsesfunktioner, ikke har haft nogen større 

betydning eller har haft positiv betydning for TTA-projektet. Lederne fra fire kommuner 

vurderer, at personaleændringer i forhold til ledelsen har haft negativ betydning for 

TTA-projektet. Fx fremgår det af de monofaglige gruppeinterviews, at TTA-aktørerne 

vurderer, at der som følge af udskiftningen i ledelsen er gået stor viden og engagement 

tabt. 

 

TTA-aktørernes vurdering af ledelsen 
TTA-aktørernes udsagn i de monofaglige gruppeinterviews viser, at det har været meget 

vigtigt for TTA-aktørerne, at lederne gav støtte og opbakning til TTA-projektet. I om-

kring halvdelen af kommunerne beskriver TTA-aktørerne, at de har været tilfredse med 

ledelsens opbakning og synlighed. Blandt de aspekter, som TTA-aktørerne fremhæver i 

den forbindelse er, at det betød meget for dem, at lederne var tilgængelige for at disku-

tere problemstillinger i projektet, og at lederne var i stand til at handle, når der skulle 

findes løsninger på problemer. 
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En del TTA-aktører giver ligeledes udtryk for, at det var positivt, når lederen deltog på 

de ugentlige tværfaglige konferencer, og at lederen tog initiativ til at erfaringsudveksle 

med andre kommuner. 

 

TTA-aktørerne fremhæver desuden, at de oplevede det som væsentligt, at lederen gav 

mulighed for refleksioner og læring. Her fremhæver aktørerne bl.a., at der blev arrange-

ret stop-op-dage eller temamøder, hvor det var muligt at drøfte, hvordan indsatsen 

kunne optimeres samt diskutere forbedringsforslag, fx i forhold til sagsflowet eller 

beskæftige sig med relevante temaer som fx sygedagpengelovgivningen, angst/depres-

sion, misbrug m.m. Mange TTA-aktører fremhæver samtidig, at det havde stor betyd-

ning for dem, at lederen havde tillid til dem og turde give dem handlefrihed inden for 

projektets rammer. 

 

I nogle kommuner synes ledernes engagement i TTA-projektet at have haft en betydelig 

indflydelse på TTA-aktørernes indsats og dermed for den oplevede succes af projektet. I 

en kommune beskriver TTA-aktørerne bl.a., at de har haft ”110 % opbakning fra ledelsen” 

og fremhæver lederens næsten daglige tilstedeværelse samt deltagelse på de tværfaglige 

konferencer. Lederens engagement påvirkede i denne kommune TTA-aktørernes egen 

måde at agere på i forhold til TTA-projektet, idet lederens begejstring for projektet for-

plantede sig i dem. 

 

I den anden halvdel af kommunerne oplevede TTA-aktørerne mindre opbakning og 

støtte fra ledelsen. Denne manglende opbakning førte til forskellige negative konsekven-

ser for TTA-aktørernes arbejde i projektet. Blandt andet beskriver nogle TTA-aktører, at 

de har stået for meget alene med ansvaret for TTA-indsatsen, fx i forhold til at skulle 

træffe beslutninger om etablering af aktive tilbud, brug af ressourcer m.m.  

 

TTA-Koordinatorerne fra en kommune beskriver, at de oplevede, at ledelsen ikke tog 

hånd om problemstillingerne og virkede som om de var ”uforberedte på, hvor meget ledelse 

det krævede at være med i TTA-projektet og få det til at fungere”. 

 

Manglende synlighed fra ledelsen blev derfor nogle steder oplevet som et stort problem 

og førte bl.a. til uklarheder omkring målsætninger. I et par kommuner vurderer TTA-

aktørerne bl.a., at der har været en disharmoni mellem TTA-projektets formål og job-

centrets overordnede strategi i forhold til sygdagpengesagsbehandlingen. TTA-Koordi-

natorerne giver her udtryk for, at strategien fra jobcentrene fokuserede på hurtige 

løsninger frem for langsigtede løsninger for de enkelte borgere og oplevede, at dette var 

i modstrid med TTA-konceptet. 

 

Imidlertid er det meget forskelligt, hvor meget TTA-aktørerne selv har taget hånd om de 

eventuelle ledelsesmæssige udfordringer, de har haft, og dermed hvor meget det har 

påvirket projektet. I en kommune valgte TTA-Koordinatorerne fx på eget initiativ at 

opdatere og inddrage deres leder i projektets udvikling. Ligeledes har TTA-aktørerne i 

en del kommuner også haft gode erfaringer med at opfordre til, at lederen deltog i kon-

ferencerne, dels for at skabe synlighed, dels for at sikre den ledelsesmæssige sparring. 

Noget tyder på, at stærke TTA-Koordinatorer i nogle kommuner har kunnet kompen-

sere for en manglende tilstedeværende fra ledelsen. 
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Ligeledes har det i flere kommuner skabt uklarheder omkring fordelingen af ledelsesan-

svaret, når TTA-Teamet var ansat hos en ekstern aktør. Som et eksempel beskriver 

enkelte TTA-Koordinatorer, at det har været uhensigtsmæssigt, at ledelsen har ansat 

eksterne leverandører til TTA-Teamet, idet de har oplevet, at TTA-Teamets deltagelse i 

TTA-projektet har været sekundær, og at deres egen private virksomhed har haft første 

prioritet. Nogle af de TTA-aktører, der var ansat af en ekstern leverandør beskriver 

desuden, at de har oplevet at være ’ledelsesløse’, fordi de har siddet i et jobcenter, hvor de 

har savnet interesse og opbakning fra ledelsen. Ligeledes har de følt, at de selv skulle 

håndtere og definere deres arbejdsopgaver, samt at der har manglet klarhed omkring 

ledelsesansvaret mellem jobcenterlederen og lederen hos den eksterne aktør. 

 

I en enkelt kommune vurderer TTA-koordinatorerne, at ledelsen tabte interessen for 

TTA-projektet, da det blev klart, at kommunen skulle være kontrolkommune det 1. år, 

hvilket betød, at TTA-Koordinatorer følte en manglende interesse og engagement for 

projektet fra ledelsen. I en anden kommune beskriver Klinisk Enhed, at den manglende 

ledelsesopbakning har medført manglende tværfaglighed i projektet, idet TTA-Koordi-

natorerne blot har rekvireret ydelser fra TTA-Teamet og Klinisk Enhed som under sæd-

vanlig sagsbehandling i stedet for at samarbejde tværfagligt. 

 

Ledernes egne vurderinger af ledelse af TTA-projektet 
Der er to gennemgående og sammenhængende emner i de kommunale lederes svar på, 

hvilke udfordringer der har været ved at være ledere af det tværfaglige samarbejde, og 

hvordan de har håndteret disse udfordringer. De to emner er: 

1. at sørge for, at alle TTA-aktørerne har haft en fælles arbejdsmarkedsrettet 

målsætning og 

2. at sørge for, at TTA-aktørerne har fået den nødvendige ledelsesstøtte.  

 

Lederne har især oplevet, at forskellige arbejdskulturer mellem TTA-Koordinatorerne og 

de sundhedsfaglige TTA-aktører har været en barriere for en fælles arbejdsmarkedsrettet 

arbejdsmetode. Lederne har håndteret udfordringerne ved at italesætte, at der skal være 

en fælles målsætning ved fx møder og oplæg. 

 

Næsten halvdelen af lederne giver udtryk for, at de ville have prioriteret ledelsen mere, 

hvis projektet skulle starte forfra, fx ved at afsætte mere tid til ledelse eller ansætte en 

projektleder, der bl.a. kunne have sat mere fokus på udviklingen af det tværfaglige 

samarbejde ved fx at forventningsafstemme rollerne mellem TTA-aktørerne og/eller 

undervise de sundhedsfaglige TTA-aktører i sygedagpengeloven. 

 

6.2.3 Organisering af TTA-aktørerne 

I dette afsnit bliver organiseringen af TTA-aktørerne beskrevet i forhold til rekruttering, 

den geografiske placering, ansættelsesforhold samt en beskrivelse af personaleudskift-

ninger blandt TTA-aktørerne14.  

                                                      
14 Opgørelserne over personaleudskiftninger er lavet på baggrund af personalelisterne, som kommunerne 

har indsendt til NFA i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser blandt TTA-aktørerne. 
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Rekruttering 
Kommunerne i TTA-projektet blev bedt om at rekruttere de nødvendige TTA-aktører i 

god tid, så de kunne deltage i TTA-uddannelsen forud for projektstart. Dette lykkedes i 

høj grad (se afsnit 6.1). 

 

Kommunerne blev opfordret til så vidt muligt at rekruttere erfarne medarbejdere, dvs. 

sagsbehandlere med indgående kendskab til sygedagpengesystemet og sundhedsfaglige 

medarbejdere med tidligere erfaringer i samarbejde med jobcentre og TTA-arbejde. 

Dette har dog ikke altid været muligt. Dette gælder især for psykiatere, dels fordi der 

generelt er stor mangel på psykiatere i Danmark, dels fordi der kun i begrænset omfang 

har eksisteret et samarbejde mellem psykiatere og jobcentre forud for igangsættelsen af 

Det store TTA-projekt. Det har derfor været en udfordring for kommunerne og for 

leverandørerne af den kliniske enhed at finde psykiatere til projektet, hvilket delvist har 

ført til, at psykiaterne først blev rekrutteret til projektet efter TTA-uddannelsen. Kom-

munerne har dog alle i sidste ende været i stand til at rekruttere psykiatere. 

 

Fysisk placering 
Kommunerne har organiseret den fysiske placering af TTA-aktørerne forskelligt. I ca. to 

tredjedele af kommunerne har alle TTA-aktørerne været fysisk placeret i samme byg-

ning. I de resterende kommuner har to af aktørgrupperne været placeret i sammen 

bygning med undtagelse af en kommune, hvor ingen af aktørerne har været placeret i 

samme bygning. Figur 6.2.1 viser de forskellige måder, hvorpå kommunerne organise-

rede den fysiske placering af TTA-aktørerne. 

 
Alle aktører 
sammen 

 

 

 

 

 

 

To aktører 

sammen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen aktører 
sammen 

 

 

 

Figur 6.2.1 Oversigt over kommunernes organiseringsmåder ift. TTA-aktørernes 
fysiske placering.  

 

Flere af lederne henviser til, at der har været mange fordele ved, at alle tre TTA-aktør-

grupper eller to af dem har været placeret i sammen bygning (jobcenter eller TTA-hus). 

De henviser bl.a. til, at denne organisationsform har bevirket, at det har været nemmere 

                                                                                                                                                               
Spørgeskemaundersøgelserne er blevet foretaget fire gange i løbet af projektperioden, og dækker 
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at udvikle en fælles arbejdsmarkedsrettet tilgang i sagsbehandlingen, og at det har givet 

mange muligheder for løbende sparring og dialog.  

 

Ligeledes vurderer flere af TTA-aktørerne i de monofaglige gruppeinterviews, at en 

fælles placering i samme bygning har været en fordel i forhold til løbende sparring. 

Enkelte TTA-aktører vurderer dog, at nogle af TTA-aktørerne har mistet viden i sagerne, 

hvis der har foregået for meget sparring uden for de tværfaglige konferencer, hvor ikke 

alle TTA-aktører har været til stede (se også afsnit 6.5 om det tværfaglige samarbejde). 

 

I forhold til om TTA-aktørerne har været fysisk placeret i jobcentret eller i et TTA-hus 

for sig selv, har lederne forskellige erfaringer. En leder henviser til, at et fælles hus har 

givet de sygemeldte et indtryk af en fælles indsats fra TTA-projektet, og at det har givet 

fælles ejerskab af sagen for TTA-aktørerne, hvilket også har bidraget positivt til aktører-

nes arbejdsglæde. Andre ledere er dog af den holdning, at det har været vigtigt, at 

koordinatorerne forblev i jobcentret sammen med de ”sædvanlige” sagsbehandlere for 

at sikre en daglig sparring med deres kolleger og for at sikre, at TTA-konceptet eller dele 

deraf nemmere kunne integreres i den sædvanlige sagsbehandling, når projektet var 

afsluttet. 

 

I de kommuner, hvor det ikke har været muligt at samle alle aktørgrupper, har lederne 

gjort sig forskellige erfaringer. I nogle kommuner har lederne ikke oplevet, at det har 

givet anledning til problemer, mens det i andre kommuner har ført til en meget begræn-

set vidensudveksling mellem TTA-aktørerne. I den ene kommune, hvor alle tre aktør-

grupper har været placeret forskellige steder, blev det af lederne oplevet som en stor 

ulempe, især at TTA-Teamet ikke fysisk var placeret i nærhed af koordinatorerne i 

forhold til løbende sparring. I de monofaglige gruppeinterviews vurderer TTA-aktører-

ne, at det har været et problem, at de aktører, som har været placeret et andet sted, ikke 

alle har haft adgang til jobcentrets IT-system, og derfor ikke har kunnet gemme og læse 

dokumenter, uden at de blev sendt pr. sikker e-mail.  
 

Ansættelse af TTA-Team og Klinisk Enhed 
Kommunerne kunne selv vælge at ansatte teamet i jobcenteret eller at benytte sig af en 

samarbejdspartner, som kommunen indgik en aftale med. Hvis kommunen valgte at 

arbejde med en ekstern samarbejdspartner, havde teammedlemmerne dermed to ledere 

at forholde sig til: TTA-projektets ledelse i jobcenteret og ledelsen hos den eksterne 

samarbejdspartner. Som det dels beskrives i ovenstående afsnit om ledelsen, dels ses af 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til TTA-aktørerne, var denne konstruktion 

forbundet med udfordringer for teammedlemmerne. Ud af TTA-Teamets medlemmer, 

som var ansat hos anden aktør, oplevede 36,8 %, at der var udfordringer ved både at 

have en leder i jobcenteret og hos egen arbejdsgiver.  

 

I et åbent spørgsmål i spørgeskemaet er teammedlemmerne blevet bedt om at beskrive 

udfordringerne. Her beskriver de, at det har krævet en del koordinering at være tilknyt-

tet to arbejdspladser. Derudover har det givet flere administrative opgaver, såsom 

dobbeltregistrering af tidsforbrug. Ligeledes har flere af TTA-teammedlemmerne ople-

vet forvirring og uklarhed om rollefordelingen mellem de to ledere. Andre teammed-

lemmer vurderer i spørgeskemaet, at det har været svært, at deres daglige leder (hos 
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anden aktør) har været fysisk placeret et andet sted og ikke har haft ordentligt kendskab 

til og viden om TTA-projektet. Af de monofaglige gruppeinterviews fremgår det yderli-

gere, at de eksternt ansatte TTA-aktører til tider ikke har fået den information, som de 

internt ansatte har fået. 

 

I to kommuner vurderer TTA-aktørerne i interviews, at det har været positivt, at TTA-

Teamet og Klinisk Enhed har været ansat af samme eksterne aktør, da det har fremmet 

samarbejdet mellem disse to grupper. Dette har imidlertid bevirket, at koordinatorerne 

har oplevet, at de har været sat uden for samarbejdet. Derudover fremhæver enkelte af 

lederne af TTA-projektet i kommunerne, at det har været en udfordring, at TTA-Teamet 

og Klinisk Enhed har været ansat eksternt, da TTA-aktørerne bl.a. er kommet med en 

anden kultur og et andet perspektiv på opgaveløsninger. 

 

Derfor er der flere TTA-Koordinatorer og ledere af TTA-projektet i kommunerne, der 

anbefaler, hvis TTA-projektet skal fortsættes i kommunerne, at TTA-aktørerne fysisk 

placeres i samme bygning samt at TTA-Teamet ansættes af jobcentret, eller at der på en 

anden måde sikres nærhed mellem koordinatorerne, TTA-Teamet og Klinisk Enhed 

 

Personaleudskiftninger 
I de fleste kommuner (16 af 20) har der enten ikke været udskiftninger af TTA-Koordi-

natorer eller også vurderer lederne, at udskiftningerne ikke har haft negativ betydning 

for TTA-projektet. I fire kommuner vurderer lederne, at udskiftningerne har haft en 

negativ betydning for projektet. 

 

TTA-Teamene har været præget af forholdsvis stor ustabilitet. I næsten alle kommuner 

(19 af 20) har der været udskiftninger i TTA-Teamet, men i lidt mere end halvdelen af 

disse kommuner vurderer lederne, at udskiftningerne ikke har haft en negativ betydning 

for TTA-projektet. I syv kommuner vurderer lederne dog, at personaleomsætninger 

blandt teammedlemmerne har haft negativ betydning for projektet. 

 

I otte af de 20 kommuner er der sket udskiftninger blandt medlemmerne af Klinisk 

Enhed, og i fire af disse kommuner vurderer lederne, at udskiftninger har haft en 

negativ betydning for TTA-projektet. 

 

Både lederne15 og TTA-aktørerne har givet eksempler på, hvilken negativ eller positiv 

betydning personaleudskiftningerne har haft på TTA-projektet. Positivt fremhæver de 

bl.a., at det har lettet samarbejdet, fordi den nye medarbejder har kunnet bidrage bedre 

til indsatsen. Negativt nævnes det, at det ved udskiftning blandt TTA-Koordinatorerne i 

perioder har betydet en stor arbejdsbelastning for de tilbageværende koordinatorer og 

en ophobning af sager. Blandt teammedlemmerne har udskiftningerne i perioder fx 

betydet et behov for at bruge ekstra tid på at oplære nye medarbejdere. Ved udskift-

                                                      
15 Opgørelserne over personaleudskiftning dækker kun perioden maj 2010 og oktober 2011, hvor ledernes 

vurdering af, hvilken betydning personaleudskiftningerne har haft, dækker en større periode april 2010 til 

februar 2012.  
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ninger i Klinisk Enhed har det givet en manglende kontinuitet i samarbejdet med de 

øvrige TTA-aktører og en lang indkøringsfase før alle igen har haft samme fokus. 

 

Koordinatorernes arbejdsbyrde under TTA-projektet 

Flere koordinatorer fremhæver i et åbent spørgsmål i spørgeskemaet til TTA-aktørerne, 

at de i forbindelse med Det store TTA-projekt har fået en større arbejdsbyrde. Dette 

begrunder de blandt andet med mere aktivitet i sagerne, såsom mere administrativt 

arbejde, inddragelse af flere samarbejdspartnere og flere møder. Derudover begrunder 

de den større arbejdsbyrde med et ujævnt og/eller højt indtag af sager. Nogle af de 

koordinatorer, som har oplevet en øget arbejdsbyrde, har dog samtidig også oplevet, at 

TTA-projektet har haft en positiv indvirkning på deres daglige arbejde, fx. vurderer 

flere, at det har været givende at arbejde tværfagligt. 

 

6.2.4 Opsamling 

Den kommunale ledelse har haft ansvaret for, at projektet blev gennemført i overens-

stemmelse med projektbeskrivelsen og TTA-konceptet. Der har ikke været krav om, 

hvordan ledelsen af TTA-projektet i kommunerne skulle organiseres, og der har bl.a. af 

den grund været en vis variation i, hvordan ledelsen har været organiseret, bl.a. i 

forhold til, hvorvidt lederen af TTA-projektet i kommunen også har fungeret som daglig 

leder. I de fleste kommuner var der kun en leder af TTA-projektet, mens der i et mindre 

antal kommuner var en daglig leder ved siden af TTA-lederen.  

 

Personaleændringer i forhold til ledelsen skete i lidt mere end halvdelen af kommuner-

ne. I de fleste tilfælde havde det enten ingen betydning for projektet eller en positiv 

betydning. Lederne i fire kommuner vurderer dog, at personaleændringer i ledelsen har 

haft en negativ betydning for projektet, bl.a. fordi viden og engagement for projektet gik 

tabt. 

 

Opbakning og støtte fra ledelsen var meget vigtig for TTA-aktørerne og deres arbejde i 

TTA-projektet. Der, hvor aktørerne oplevede en aktiv og synlig ledelse, bidrog det 

positivt til TTA-aktørernes arbejde. Mens det dér, hvor ledelsen var mindre engageret, 

førte til uklarheder eller frustrationer. TTA-aktørerne vurderer, at der har været en 

række fordele ved en engageret ledelse, herunder at problemerne blev løst, og at der var 

mulighed for refleksion, læring og optimering af TTA-indsatsen. Til gengæld oplevede 

TTA-aktørerne, at hvis ledelsen var mindre engageret eller hvor ledelsen var fraværen-

de, skabte det usikkerhed om ansvarsfordeling i forhold til beslutninger. Manglende 

indsats fra ledelsen førte ligeledes til uklarheder omkring målsætningen i sagsbehand-

lingen. I enkelte kommuner oplevede TTA-aktørerne, at ledelsen ikke prioriterede TTA-

projektet eller virkede uforberedt til de ledelsesopgaver, som var forbundet med projek-

tet. I nogle kommuner forsøgte TTA-aktørerne selv at styre processen om implemente-

ring af projektet og nogle gange lykkedes det koordinatorerne eller en af de andre 

aktører at kompensere for, at ledelsen ikke helt udfyldte den nødvendige rolle. 

 

Ansættelse af TTA-Teamet hos ekstern aktør skabte i forskellige kommuner problemer 

for det tværfaglige samarbejde, fordi det ikke var klart for TTA-Teamet og de andre 
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aktører, hvem der havde ansvar for at definere teamets prioriteter i deres arbejde. I 

kombination med manglede ledelse i jobcentret, følte nogle af de eksternt ansatte 

teammedlemmer at de stod uden leder.  

 

Lederne vurderer, at de største udfordringer ved at være leder af det tværfaglige samar-

bejde var at sørge for, at TTA-aktørerne havde en fælles arbejdsmarkedsrettet målsæt-

ning og at give den nødvendige ledelsesstøtte for at opnå dette. Næsten halvdelen af 

lederne giver udtryk for, at de ville have prioriteret ledelsen mere, hvis projektet skulle 

starte forfra. 

 

Kommunerne har i vid udstrækning levet op til de organisatoriske krav om at ansætte et 

TTA-Team og indgå en aftale med en samarbejdspartner, der kunne levere kompetencer 

inden for psykiatri og arbejds-, social- eller almenmedicin inden projektets opstart. Det 

har ikke i alle kommuner været muligt at rekruttere medarbejdere med de ønskede erfa-

ringer forud for projektopstart, hvilket i særlig grad har været gældende for psykiatere. 

 

Organisering af TTA-indsatsen har varieret mellem kommunerne i forhold til geografisk 

placering og ansættelsesforhold for TTA-aktørerne. Alt i alt tyder det på, at implemente-

ringen af TTA-konceptet har fungeret bedst, hvis TTA-aktørerne fysisk har arbejdet 

samme sted, og især hvis TTA-Teamet har været ansat af jobcentret.  

 

Der er sket personaleudskiftninger i alle tre TTA-aktørgrupper i løbet af projektet. 

Udskiftningerne har været størst blandt medlemmerne af TTA-Teamet. Med undtagel-

sen af en kommune skete der udskiftninger af TTA-aktører i alle kommuner. I syv 

kommuner vurderer lederne, at personaleomsætninger blandt TTA-aktørerne har haft 

en negativ betydning for projektet, fordi det har kostet tid at oplære nye ansatte, og fordi 

personaleomsætningerne har medført forstyrrelser i sagsflowet og i samarbejdet mellem 

TTA-aktørerne. 

 

Nogle koordinatorer fremhæver, at de i forbindelse med Det store TTA-projekt har fået 

en større arbejdsbyrde, blandt andet på grund af en ujævn fordeling af de indkomne 

sager. Det er uvist, hvordan projektet generelt har påvirket sagsstammen i de enkelte 

kommuner, da antallet af aktive sager hos hver sagsbehandler har varieret over tid. 

 

6.3 Visitation og TTA-Koordinators afklarende 
samtale med sygemeldte 

Dette afsnit omhandler visitation af sygemeldte samt TTA-Koordinatorernes afklarende 

samtaler med sygemeldte.  

 

6.3.1 Visitation af sygemeldte 

Alle kommuner i Danmark er forpligtede til at foretage visitation af sygemeldte til 

matchkategori 1, 2 eller 3. Visitationen skal finde sted inden udgangen af 8. sygefraværs-

uge. Visitationen af de sygemeldte sker i alle sager og gælder således både for TTA-

projektet og for sager, der ikke har noget med projektet at gøre. I Det store TTA-projekt 
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er der lagt vægt på, at kommunerne holder sig til de rammer, der fremgår af sygedag-

pengeloven.  

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at reglerne for visitation med virkning fra 26. april 

2010 blev ændret, dvs. umiddelbart sammenfaldende med igangsættelsen af Det store 

TTA-projekt. Implementeringen af de nye regler for visitation indebar blandt andet nye 

regler for matchning. Fra april 2010 omfatter matchkategori 1 sygemeldte, som sagsbe-

handlerne vurderer, kan blive fuldt raskmeldte inden for 3 måneder. Matchkategori 2 

omfatter sygemeldte, som sagsbehandleren vurderer, vil være sygemeldt i mere end 3 

måneder, men som aktuelt vil være i stand til at vende gradvist tilbage til arbejde 

og/eller modtage tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Matchkategori 3 

omfatter sygemeldte, som sagsbehandleren vurderer, vil være sygemeldt i mere end 3 

måneder og som ikke aktuelt vil kunne vende gradvist tilbage til arbejdet eller modtage 

tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

Denne ændring har givetvis haft betydning for kommunernes visitation. Ifølge Arbejds-

markedsstyrelsen findes der ikke pålidelige data om kommunernes visitation før 2010, 

og det er derfor ikke muligt præcist at sige på hvilken måde, de nye regler har påvirket 

kommunernes visitationspraksis. I og med at de nye regler omfatter nye regler for kate-

goriseringen, er der højst sandsynligt sket en omfordeling af sygemeldte i de tre grup-

per. Dette betyder, at sygemeldte i matchkategori 2 før og efter 2010 ikke længere er 

sammenlignelige. I kapitel 5 præsenteres analyser af karakteristika ved sygmeldte i 

matchkategori 2 og kommunale variationer i disse karakteristika.  

 

6.3.1.1 TTA-kommunernes visitationsprocedurer  

En opgørelse baseret på spørgeskemaer udsendt til lederne af TTA-projektet i kommu-

nerne viser, at kommunerne til en vis grad har forskellige visitationsprocedurer – både i 

forhold til hvem der foretager visitationen, og på hvilket grundlag visitationen foretages. 

Det ligger uden for denne rapports rammer at gennemføre en egentlig evaluering af de 

deltagende kommuners visitationsprocedurer. 

 

6.3.1.2 Antal sygemeldte visiteret til TTA-indsats 

Det forventede antal sygemeldte, der visiteres til TTA-indsatsen, udgøres af det tilsagn 

om økonomisk tilskud, som den enkelte kommune fik fra Forebyggelsesfonden (FBF) og 

dermed det antal sygemeldte, som kommunerne har forpligtet sig til at visitere til TTA-

indsats i projektperioden. Tilsagnet er blandt andet baseret på kommunernes estimat af 

antallet af matchkategori 2 sager.  

 

Tabel 6.3.1 viser det forventede antal sygemeldte baseret på tilsagnet fra FBF, og det 

faktiske antal sygemeldte, som blev visiteret til TTA-indsatsen. Af tabellen fremgår det, 

at det overordnet er lykkedes kommunerne at visitere det forventede antal sygemeldte. 

Totalt set visiterede kommunerne 11.105 sygemeldte borgere til TTA-indsatsen i den 

ordinære projektperiode fra april 2010 til ultimo marts 2012 og opnåede dermed at visi-

tere 91 % af det forventede antal. Fire kommuner fik dog kun visiteret 70 % eller derun-

der af det forventede antal, og to af disse kommuner fik i løbet af projektperioden nedsat 

sagsantallet (antallet af sygemeldte) efter aftale med FBF. Det bemærkes, at denne 

rapport kun vedrører evalueringen af den ordinære projektperiode. Som beskrevet 



 116 

tidligere blev projektet forlænget frem til ultimo september. Hvis den resterende periode 

regnes med, blev i alt ca. 13.000 sygemeldte visiteret til TTA-indsats igennem hele 

projektet. 

 
Tabel 6.3.1 Oversigt over forventede og faktiske antal borgere visiteret til TTA-

projektet. 

Kommune Forventet antal Faktiske antal 
Procentdel af det 
forventede antal 

K 471 478 101 % 

K 340 342 101 % 

K 340 341 100 % 

K 352 349 99 % 

K 225 223 99 % 

K 1.360 1.346 99 % 

K 170 167 98 % 

K1 687 674 98 % 

K 934 913 98 % 

K 1.406 1.368 97 % 

K 687 662 96 % 

K 664 639 96 % 

K1 260 250 96 % 

K 916 880 96 % 

K 194 182 94 % 

K 694 605 87 % 

K 446 347 78 % 

K 694 488 70 % 

K 520 334 64 % 

K 310 186 60 % 

K 582 331 57 % 

Total 12.252 11.105 91 % 

Kilde: Visitationsdata. 

Note: Vallensbæk/Ishøj valgte at træde ud af projektet inden igangsættelsen af projektet og indgår derfor ikke i 

oversigten. Århus Nord og Syd bidrog kun med kontrolborgere. 
1To kommuner fik nedsat tilsagnet henholdsvis fra 290 til 260 og fra 850 til 687 sygemeldte efter aftale med FBF. 

 

6.3.1.2 Tidspunkt for visitation 

Det skal indledningsvis bemærkes, at dette afsnit ikke tager stilling til, om kommunerne 

overholder reglerne for rettidighed i sygedagpengeloven. Formålet er at belyse, hvornår 

de sygemeldte visiteres til TTA-indsatsen (dette afsnit), og hvornår de sygemeldte afhol-

der den første samtale med TTA-Koordinator (følgende afsnit).  

 

I dette afsnit belyses tidspunktet for visitationen målt i uger fra 1. sygefraværsdag til 

gennemførslen af visitationen baseret på kommunernes egne registreringer. Opgørelsen 

præsenteres som den procentandel af sygemeldte, som visiteres mellem 0.-8. uge, 9.-10. 

uge og 11. uge eller derefter.   

 

Set på tværs af alle de kommuner, der deltog i Det store TTA-projekt blev 73 % af de 

sygemeldte i matchkategori 2 visiteret inden udgangen af 8. uge, 16 % blev visiteret 
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mellem 9. og 10. uge, mens 11 % blev visteret efter 11. uge. Af figur 6.3.1 fremgår det 

dog, at der er stor forskel på, om det lykkedes kommunerne at gennemføre en hurtig 

visitation af de sygemeldte: Andelen af sygemeldte, som først blev visiteret ved 11. uge 

eller derefter, varierer således fra 3–44 %. 

 

 
Figur 6.3.1 Andel af sygemeldte i matchkategori 2, som visiteres i intervallerne 0-8 
uger, 9-10 uger og 11 uger eller derover.16 

 

Figur 6.3.2 viser den samme opgørelse separat for kontrol- og indsatskommunerne i 

henholdsvis projektets første og andet år. Af figuren fremgår det, at kontrolkommuner-

ne ved overgang til indsatskommune i projektets andet år reducerer andelen af syge-

meldte, som visiteres ved 11. uge eller derefter. For fem ud af syv kontrolkommuner 

findes i 2. år en signifikant højere andel sygemeldte som visiteres inden 8. sygefraværs-

uge. Den samme tendens ses også for indsatskommunerne – dog ikke helt så markant. 

For syv ud af 13 indsatskommuner findes i 2. år en signifikant højere andel sygemeldte 

som visiteres inden 8. sygefraværsuge. Disse resultater tyder på, at kontrolkommunerne 

ved overgang til indsats har ændret deres procedurer således, at de i højere grad var i 

stand til at efterleve kravet om en tidlig indsats. Ligeledes tyder opgørelsen fra indsats-

kommunerne på, at de i løbet af projektperioden også har ændret deres praksis. Det skal 

endvidere bemærkes, at kontrolkommunerne generelt gennemfører visitationen hurti-

gere end indsatskommunerne (se også kapitel 7). Set over hele perioden, blev 81 % af de 

sygemeldte i matchkategori 2 visiteret inden udgangen af 8. uge i kontrolkommunerne 

mod 71 % i indsatskommunerne.  

 

 

 

                                                      
16 I figuren vises Aarhus kommunes fire jobcentre som fire forskellige kommuner (se afsnit 4.1). 
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Figur 6.3.2 Andel af sygemeldte i match 2, som visiteres mellem 0.-8. uge, 9.-10. uge 
eller 11. uge og derover i hhv. kontrol og indsatskommunerne i projektets første og 
andet år  

 

6.3.2 TTA-Koordinators afklarende samtale med 
sygemeldte 

 

6.3.2.1 TTA-konceptet og TTA-Koordinators afklarende samtale 

TTA-Koordinator spiller en central, koordinerende rolle i Det store TTA projekt. TTA-

indsatsen begynder således, når TTA-Koordinator første gang mødes med den syge-

meldte. I Det store TTA-projekt er der krav om, at TTA-Koordinator afholder en grundig 

afklarende samtale med alle sygemeldte. Den 1. samtale med sygemeldte skal ifølge 

sygedagpengeloven afholdes inden udgangen af 8. sygefraværsuge. 

 

I den afklarende samtale er der lagt vægt på, at koordinator får afklaret de ressource- og 

risikofaktorer, der har betydning for sygemeldtes TTA. Således har TTA-Koordinators 

afklarende samtale med sygemeldte samme formål som sagsbehandlerens første samtale 

med sygemeldte i den sædvanlige sagsbehandling. Til koordinators afklarende samtale 

er der imidlertid udarbejdet en dialogguide med tilhørende vejledning og tolknings-

manual med henvisning til teoretisk og forskningsmæssig baggrund. Den strukturerede 

dialogguide, som koordinator anvender i den afklarende samtale, indeholder en række 

spørgsmål af betydning for vurderingen af den sygemeldtes ressourcer og barrierer i 

forhold til TTA. I dialogguiden indgår bl.a. et redskab til screening for depression/psy-

kisk sårbarhed (SCL8AD). Screeningsredskabet er medtaget for at øge muligheden for, 

at alvorligere psykiske helbredsproblemer kan opdages i den indledende fase af hensyn 

til igangsættelse af den rette indsats.  

  

Beskrivelse af dialogguiden 
Dialogguiden er opbygget ud fra en biopsykosocial forståelsesramme, hvilket betyder, at 

sygemeldtes egen beskrivelse af, hvordan ressourcer og barrierer viser sig i hverdagen, 

og hvordan sygemeldte selv forsøger at håndtere sin situation, får vægt i spørgeguiden 

på linje med spørgsmål om arbejds- og uddannelsesforhold etc. Derudover er dialog-

guiden bygget op omkring anerkendende kommunikation. I den anerkendende kommu-
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nikation er det vigtigt at sikre sig, at man har forstået den sygemeldtes beskrivelse og 

budskab, bl.a. ved at stille nysgerrige spørgsmål til sygemeldtes beskrivelse af sin situa-

tion samt ved at genfortælle sygemeldtes beskrivelse. Det vurderes således, at dialog-

guiden er med til at sikre en grundigere afklarende samtale med sygemeldte, end det er 

tilfældet i den sædvanlige sagsbehandling. 

 

På baggrund af denne grundige afklarende samtale vurderer koordinator, om der er 

behov for, at sygemeldte kommer til uddybende afklarende samtaler hos TTA-Teamet 

og/eller hos en af lægerne i Klinisk Enhed. 

 

Krav til brugen af dialogguiden 
Det er et krav fra projektets side, at TTA-Koordinatorerne bruger dialogguiden i den 

afklarende samtale. Idet dialogguiden er et kommunikationsredskab til bedst muligt at 

afdække den sygemeldtes ressourcer og barrierer i forhold til TTA, lægges der imidler-

tid fra projektets side også op til, at TTA-Koordinatorerne ikke nødvendigvis systema-

tisk gennemgår alle spørgsmål i dialogguiden, men at koordinatorerne bruger dialog-

guiden med udgangspunkt i sygemeldtes situation. Dvs. at enkelte spørgsmål muligvis 

ikke er hensigtsmæssige at stille den sygemeldte i den konkrete situation, eller at det er 

mere hensigtsmæssigt at stille spørgsmålene i en anden rækkefølge, end der lægges op 

til i dialogguidens struktur.  

 

Det er ligeledes vigtigt, at TTA-aktørerne arbejder med mål og delmål for de sygemeld-

tes TTA-proces. Et vigtig element heri er at drøfte med den sygemeldte, hvornår målet 

forventes opfyldt, samt hvilke delmål der er undervejs og hvorfor. For at koordinator 

kan gøre det, kan det i mange sager være essentielt, at koordinatoren har drøftet sagen 

med de sundhedsfaglige TTA-aktører. Et vigtigt element i at drøfte målene og delmålene 

er således kommunikationen omkring disse mellem TTA-aktørerne. For at kunne 

diskutere planen for sygemeldte på de tværfaglige konferencer er det afgørende, at de 

sundhedsfaglige TTA-aktører kan kvalificere deres input med forklaringer på deres 

tidsestimater. 

 

6.3.2.2 Tidspunkt for TTA-Koordinators afklarende samtale 

Det er afgørende for igangsættelsen af TTA-indsatsen, at TTA-Koordinatorerne på et 

tidligt tidspunkt afholder den afklarende samtale med den sygemeldte.  

 

I dette afsnit belyses tidspunktet for koordinators afklarende samtale med sygemeldte 

målt i uger fra 1. sygefraværsdag. Opgørelsen er angivet som den procentandel af 

sygemeldte, som var til afklarende samtale med koordinator inden udgangen af 9. uge. I 

TTA-konceptet lægges der op til, at koordinators 1. samtale med sygemeldte afholdes 

inden udgangen af 8. uge. I analysen sættes grænsen dog ved udgangen af 9. uge, da 

dette er en mere realistisk målsætning, fordi visitationen i mange kommuner først 

gennemføres i 8. uge.  

 

For alle sygemeldte i TTA-projektet gælder det, at 48 % var til afklarende samtale med 

koordinator inden udgangen af 9. uge. Som det fremgår af figur 6.3.3 er der store 

forskelle mellem kommunerne. Af figuren fremgår det, at andelen af sygemeldte, som 
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kommer til samtale inden udgangen af 9. uge varierer fra 18-75 %. I 10 kommuner 

gennemførte koordinatorerne i 60 % af sagerne afklarende samtale med sygemeldte 

inden udgangen af 9. uge, og i 6 kommuner blev samtalen i 30 % af sagerne gennemført 

inden udgangen af 9. uge (se også kapitel 7). 

 

 
Figur 6.3.3 Procentandel af sygemeldte, som har været til samtale med koordinator 
inden udgangen af 9. uge  

Kilde: Koordinators registrering. Opgørelsen er baseret på deltagere randomiseret til TTA-indsatsen, som stadig var 

sygemeldt ved udgangen af 9. uge.  

Note: En kommune er fjernet fra figuren, de tallene er meget usikre, fordi tidspunktet for 1. samtale for en del af de 

sygemeldte ikke var registreret. 

 

Tidspunktet for første samtale vil dels afhænge af tidspunktet for visitationen i den 

pågældende kommune, men også af hvor hurtig koordinatorerne får indkaldt syge-

meldte til den afklarende samtale. Nogle kommuner har fx oprettet et internt system, 

hvor samtaler med TTA-Koordinatorerne aftales straks efter visitationen, hvilket efter 

disse kommuners udsagn forkorter den tid, der går fra visitation til første samtale med 

TTA-Koordinator. 

 

TTA-Koordinatorerne vurderer, at bl.a. følgende elementer kan påvirke, hvornår de 

afklarende samtaler er blevet afholdt:  

1. Hvornår arbejdsgiveren har indsendt refusionsansøgningen17  

2. Tidpunktet for visitationen af sygemeldte  

3. Ventetid hos koordinatorerne.  

 

I en kommune har koordinatorerne i perioder været nødt til at prioritere at afholde 

samtaler med sygemeldte, der var ved at falde for varighedsbegrænsningen (dvs. tab af 

retten til sygedagpenge efter at have været på sygedagpenge i 52 uger indenfor de 

forudgående 18 måneder, og hvor det skal afklares om sygedagpengeperioden kan 

forlænges yderligere, hvis den sygemeldte opfylder nogle bestemte krav), hvorfor de 

                                                      
17 Arbejdsgivere, som udbetaler løn/sygedagpenge under sygdom til lønmodtageren, skal anmelde 

sygefravær og anmode kommunen om sygedagpengerefusion, og ansøgningsfristen er på nuværende 

tidspunkt 5 uger efter første fraværsdag. 
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ikke har fået afholdt afklarende samtale med de sygemeldte inden udgangen af 8. uge. I 

en anden kommune oplevede koordinatorerne, at mange sygemeldte raskmeldte sig 

inden for få uger, hvorfor de ventede med at indkalde de sygemeldte til den afklarende 

samtale. Ligeledes påvirkes tidspunktet for afholdelse af koordinators afklarende 

samtale med sygemeldte i nogle kommuner af ventetid i ydelseskontoret, som sagen 

skal igennem inden koordinatorerne modtager den i jobcentret.  

 

6.3.2.3 TTA-Koordinatorernes brug og vurdering af dialogguiden 

Det fremgår af interviewene, at TTA-Koordinatorerne har brugt dialogguiden på lidt 

forskellige måder og i større eller mindre omfang, men det er gennemgående for alle 

kommuner, at TTA-Koordinatorerne har brugt dialogguiden. Inden for den samme 

kommune har nogle koordinatorer fx brugt dialogguiden meget systematisk, mens 

andre i højere grad har brugt den vejledende. Det har således været mere personaf-

hængigt end kommuneafhængigt, hvordan dialogguiden er blevet brugt. De fleste TTA-

Koordinatorer brugte dialogguiden meget systematisk i starten af projektet, men brugte 

den mere og mere vejledende i løbet af projektperioden. Dette skyldtes, at koordinato-

rerne oplevede, at de blev mere trygge ved dialogguiden og spørgsmålene heri.  

 

Enkelte koordinatorer synes, at dialogguiden gør de afklarende samtaler unødigt lange, 

eller at spørgsmålene for meget har omhandlet de sygemeldtes privatliv og sociale 

problemstillinger fremfor at fokusere udelukkende på vedkommendes helbredsproble-

mer og arbejdsevne. Der er enkelte koordinatorer, der ikke synes, at dialogguiden 

bidrager med noget nyt i forhold til den måde, de er vant til at holde samtaler med 

sygemeldte på. 

 

De fleste af TTA-Koordinatorerne vurderer dog, at dialogguiden har været god til at 

give et dybdegående billede af den sygemeldte, at dialogguiden har skabt struktur i 

samtalerne, samt at den har været med til at sikre, at TTA-Koordinatorerne kom 

omkring de vigtigste emner i den afklarende samtale med sygemeldte. Dette fremgår 

ligeledes af spørgeskemaet til TTA-Koordinatorerne, hvor 90 % af koordinatorerne 

vurderer, at dialogguiden ’i meget høj grad’ (30 %) eller ’i nogen grad’ (60 %) kan bruges 

til at få de oplysninger, der er nødvendige for at afklare den sygemeldtes 

arbejdsrelaterede helbredssituation18.  

 

Vurdering af den anerkendende tilgang 
Af interviewene med TTA-Koordinatorerne fremgår det desuden, at koordinatorerne 

oplevede, at den anerkendende tilgang betød, at de sygemeldte i højere grad følte sig 

hørt og forstået ved den afklarende samtale. Dette oplever de sygemeldte ligeledes (se 

mere i afsnit 6.10.3).  

 

Det fremgår ligeledes af resultaterne fra spørgeskemaet, at TTA-Koordinatorerne 

vurderer, at de i løbet af projektet er blevet bedre til at kommunikere med sygemeldte, 

der er psykisk sårbare, samt at de har haft nemmere ved at opdage psykiske helbreds-

problemer hos sygemeldte, der er sygemeldt pga. fysiske helbredsproblemer. Som det 

fremgår af figur 6.3.4, vurderer 81,2 % af koordinatorerne, at de ’i meget høj grad’ (15,6 

                                                      
18 4,4 % svarer ’i ringe grad’, 1,1 % svarer ’slet ikke’, mens 4.4 % svarer ’ved ikke’. 
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%) eller ’i nogen grad’ (65,6 %) er blevet bedre til at kommunikere med sygemeldte, der 

er psykisk sårbare, mens 80 % af koordinatorerne svarer, at de ’i meget høj grad’ (18,9 %) 

eller ’i nogen grad’ (61,1 %) har haft nemmere ved at opdage psykiske helbredsproble-

mer hos sygemeldte, der er sygemeldt pga. fysiske helbredsproblemer. 

 

 
Figur 6.3.4 Forbedring af koordinators kompetencer i forhold til kommunikation med 
sygemeldte, der er psykisk sårbare samt opdagelse af psykiske helbredsproblemer 
hos sygemeldte med overvejende fysiske helbredsproblemer 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 90, Koordinator. 

 

Vurdering af SCL8AD 
Desuden fremgår det af spørgeskemaet, at TTA-Koordinatorerne ligeledes har brugt 

SCL8AD-skemaet meget forskelligt. Som det fremgår af tabel 6.3.2, svarer 73,3 % af 

koordinatorerne, at de ’altid’ bruger SCL8AD-skemaet i deres afklarende samtaler, mens 

kun 3,3 % bruger det ’i mindre end halvdelen af sagerne’ og kun én enkel koordinator 

svarer, at vedkommende ’aldrig’ bruger SCL8AD-skemaet. 

 

 
Tabel 6.3.2 Oversigt over TTA-Koordinators brug af SCL8AD-skemaet 

Hvor ofte bruger du (koordinator) SCL8AD-skeamet? % (antal) 

Altid 73,3 % (66) 

I mere end halvdelen af sagerne 22,2 % (20) 

I mindre end halvdelen af sagerne 3,3 % (3) 

Aldrig 1,1 %(1) 

 

Af interviewene med koordinatorerne fremgår det, at der er delte meninger om, hvad 

SCL8AD-skemaet bidrager med. Mange af TTA-Koordinatorerne har primært brugt det, 

fordi det var et krav i projektet, og synes kun, at det bidrager til at bekræfte deres 

umiddelbare indtryk af sygemeldte. Andre synes imidlertid, at det er et godt redskab til 

at tale med sygemeldte om svære emner m.m., eller at SCL8AD har hjulpet dem med at 

finde ud af, om den sygemeldte skulle tilses af psykiateren. Spørgeskemaundersøgelsen 
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viser ligeledes, at 50 % af koordinatorerne har brugt SCL8AD-skemaet til ’at finde ud af, 

om de skulle henvise den sygemeldte til TTA-Teamet og/eller Klinisk Enhed’.  

 

I enkelte kommuner fremgår det af interviewene, at psykologerne ligeledes har brugt 

resultatet af SCL8AD-skemaet i deres videre arbejde med sygemeldte, bl.a. som ud-

gangspunkt for samtalerne med de sygemeldte samt til at måle sygemeldtes udvikling 

inden for depression/psykisk sårbarhed. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen svarer 30 % 

af koordinatorerne, at psykologerne har brugt SCL8AD som ’redskab i deres samtaler 

med sygemeldte’, og 23.3 % af koordinatorerne, at psykiaterne har brugt SCL8AD som 

’redskab i deres samtaler med sygemeldte’.  

 

Der er desuden andre kommuner, hvor det fremgår af interviewene, at TTA-Koordina-

torerne har brugt SCL8AD i opfølgende samtaler for at vurdere sygemeldtes udvikling. 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen bruger 14,4 % af koordinatorerne SCL8AD som 

’opfølgning for at følge med i sygemeldtes udvikling’. Desuden fremgår det af spørge-

skemaundersøgelsen, at 27,8 % af koordinatorerne svarer, at de bruger SCL8AD ’til at 

finde ud af om sagen skal diskuteres på den tværfaglige konference’, og 37,8 % af 

koordinatorerne svarer, at ’de bruger redskabet på de tværfaglige konferencer sammen 

med de sundhedsfaglige TTA-aktører’.  

 

6.3.2.4 Mål/delmål 

Under de afklarende samtaler har TTA-Koordinatorerne ligeledes arbejdet med mål og 

delmål med de sygemeldte. Dog viser interviewene, at de har arbejdet med disse begre-

ber på forskellige måder. I nogle kommuner har man primært arbejdet indirekte med 

mål og delmål, dvs. at det ikke blev italesat over for sygemeldte, hvad mål og delmål 

var, men at der blev lavet en plan for sygemeldte. I andre kommuner arbejdede man kun 

med delmål i forhold til den sygemeldte, da koordinatorerne i disse kommuner mener, 

at målet altid er TTA/raskmelding, og at det derfor ikke har været nødvendigt at itale-

sætte dette over for sygemeldte. Andre kommuner har været meget eksplicitte omkring 

mål og delmål i forhold til den sygemeldte og har talt tydeligt om, hvad de forskellige 

delmål var, og hvad indsatsen forhåbentlig mundede ud i.  

 

6.3.3 Opsamling 

Spørgsmålet om, hvornår en indsats er for tidlig eller sen er komplekst. Det handler bl.a. 

om at finde en balance mellem på den ene side ikke at sætte for mange tiltag i gang for 

tidligt til for bred en målgruppe, og på den anden side ikke at igangsætte tiltag for sent, 

således at muligheden for at arbejde med bl.a. sygdomsidentitet, og at sikre et godt 

samarbejde om TTA med sygemeldtes arbejdsplads forpasses. 

 

Det store TTA-projekt lægger op til en tidlig indsats. Dette kræver, at kommunerne 

gennemfører en tidlig visitation af de sygemeldte, således at den sygemeldte hurtigst 

muligt kan komme til første samtale med TTA-Koordinatoren. For at dette er muligt, har 

kommunerne forpligtet sig til at gennemføre visitationen inden udgangen af 8. uge. 

Opgørelser baseret på kommunernes egne registreringer viser, at 73 % af de sygemeldte 

i matchkategori 2 blev visteret inden udgangen af 8. uge. Overordnet set er det således 
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til dels lykkedes at sikre en rettidig visitation, men der er stadig plads til forbedringer. 

Kun 48 % af de sygemeldte har været til koordinators afklarende samtale inden udgang-

en af 9. uge. Dog varierer dette meget fra kommune til kommune. 

 

Tidspunktet for visitationen har stor betydning for, hvornår koordinators afklarende 

samtale med den sygemeldte kan gennemføres, og der er et klart sammenfald mellem de 

kommuner, som gennemfører en hurtig visitation og dem, som hurtigt gennemfører 

koordinators afklarende samtale.  

 

Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvorfor der er variationer i tidspunktet for 

visitation af sygemeldte, eller hvorfor der er variationer i den tid, det tager fra visitation 

til første samtale med TTA-Koordinator. Dette vil forudsætte en intensiv gennemgang af 

eksisterende procedurer i alle deltagende kommuner, hvilket ligger uden for denne 

evalueringsrapports rammer. De monofaglige interviews og interviews med lederne 

peger dog på, at der er forskel i kommunernes visitationsprocedurer. Derudover giver 

en del kommuner udtryk for, at de ofte venter længe på at få anmeldelserne fra arbejds-

giverne, og at dette forsinker processen. Sluttelig skal det nævnes, at der i nogle kommu-

ner synes at være en ventetid knyttet til, at processen skal igennem ydelseskontoret og 

først derefter kommer til sagsbehandlerne i jobcenteret. 

 

I forhold til koordinators afklarende samtale med sygemeldte har det været et krav fra 

projektets side, at koordinatorerne afholdt dybdegående afklarende samtaler med 

sygemeldte ud fra dialogguiden. Resultaterne viser, at de fleste af TTA-Koordinatorerne 

har brugt dialogguiden samt SCL8AD. Desuden fremgår det, at koordinatorerne brugte 

dialogguiden meget systematisk i starten af projektet, men at de i takt med, at de blev 

mere fortrolige med principperne, begyndte at bruge den mere vejledende. De fleste af 

TTA-Koordinatorerne vurderer, at dialogguiden har været god til give et dybdegående 

billede af den sygemeldte, at dialogguiden skabte struktur i samtalerne, samt at den har 

været med til at sikre, at TTA-Koordinatorerne kom omkring de vigtigste emner i den 

afklarende samtale med sygemeldte. Resultaterne viser desuden, at koordinatorerne 

vurderer, at de er blevet bedre til at kommunikere med sygemeldte, der er psykisk sår-

bare, samt at koordinatorerne har haft nemmere ved at opdage psykiske helbredsproble-

mer hos sygemeldte, der er sygemeldt pga. fysiske helbredsproblemer.  

 

Endvidere viser resultaterne, at i de sager, hvor koordinatorerne har brugt SCL8AD, er 

det blevet brugt som screeningsværktøj til at opdage psykiske helbredsproblemer hos 

sygemeldte. Dette er sket med henblik på, om sygemeldte skulle henvises til TTA-

Teamet og/eller Klinisk Enhed. Desuden er SCL8AD blevet brugt til at vurdere, om 

sagen skulle diskuteres på den tværfaglige konference. Ligeledes fremgår det, at 

SCL8AD også er blevet brugt som redskab af psykologerne og psykiaterne i deres 

samtaler med sygemeldte, samt at koordinatorerne har brugt redskabet i deres 

opfølgende samtaler for at vurdere sygemeldtes udvikling.  

 

De fleste af koordinatorerne har således opfyldt kravene angående brugen af redskaber-

ne til den afklarende samtale med sygemeldte, idet de har brugt dialogguiden og tilpas-

set brugen heraf i forhold til den enkelte sygemeldte. SCL8AD er blevet brugt som det 

screeningsværktøj, det har været tiltænkt. Ligeledes fremgår det, at SCL8AD-skemaet på 
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forskellige måder har bidraget til koordinatorernes arbejde. Nogle af koordinatorerne 

synes dog ikke at redskabet har haft en særlig værdi udover at bekræfte deres eget 

indtryk fra samtalen med den sygemeldte. 

 

 
6.4 De sundhedsfaglige TTA-aktører 

Dette afsnit omhandler TTA-Koordinatorernes inddragelse af de sundhedsfaglige TTA-

aktører i sygemeldtes sag.  

 

6.4.1 TTA-konceptet og de sundhedsfaglige TTA-aktører 

Et centralt punkt i Det store TTA-projekt er TTA-Koordinators mulighed for at inddrage 

sundhedsfaglige TTA-aktører i arbejdet med de sygemeldte. 

 

De sundhedsfaglige TTA-aktører består som sagt af TTA-Teamet (fysio-/ergoterapeut og 

psykolog) og Klinisk Enhed (psykiater og arbejds-/social-/almenmediciner). Denne sam-

mensætning af sundhedsfaglige aktører blev valgt for at tilgodese sygemeldte borgere 

med fysiske såvel som psykiske helbredsproblemer, samt kombinationer af fysiske og 

psykiske helbredsproblemer. 

 

Det blev forud for projektopstart vurderet, at der ville være et behov for inddragelse af 

TTA-Teamet i ca. 50 % af sagerne og for inddragelse af Klinisk Enhed i ca. 25 %. Des-

uden blev der stillet krav om, at sygemeldte skulle have samtale med både en fysio-

/ergoterapeut og en psykolog ved henvisning til TTA-Teamet. Baggrunden herfor var, 1) 

at det var vigtigt at afklare, om de sygemeldte havde både fysiske og psykiske helbreds-

problemer, idet samtidig tilstedeværelse af begge typer af helbredsproblemer prædikte-

rer længerevarende sygefravær, 2) at sygemeldte med overvejende fysiske helbredspro-

blemer kan have gavn af at se en psykolog og fx få viden om smertehåndering, og at 

sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, kan have gavn af at se en fysio-/ergotera-

peut og fx få viden om den gavnlige effekt af motion for sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer. Derudover var baggrunden, 3) at risikoen for stigmatisering af 

sygemeldte, der har behov for at se en psykolog, mindskes, hvis det er et krav, at alle 

sygemeldte, der henvises til TTA-Teamet, skal have samtale med både en fysio-/ergo-

terapeut og en psykolog.  

 

I forhold til Klinisk Enhed er der lagt op til, at det er TTA-aktørernes vurdering, om der 

er behov for at inddrage arbejds-/social-/almenmedicineren og/eller psykiateren i syge-

meldtes sag.  

 

Et vigtigt element i inddragelsen af de sundhedsfaglige TTA-aktører er samtidighed. I 

Det store TTA-projekt har der været fokus på, dels at inddragelsen af de sundhedsfag-

lige TTA-aktører skulle ske samtidig, dels at forskellige indsatser skulle iværksættes 

samtidigt. Det var endvidere vigtigt, at man så tidligt som muligt fik afdækket relevante 

problemstillinger – således at en relevant indsats kunne sættes i gang så tidligt som 

muligt.  
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6.4.2 Andel af sygemeldte henvist til TTA-Team og Klinisk 
Enhed 

En gennemgang af sygedagpengesager (se afsnit 4.4 Datakilder) viser, at ca. halvdelen af 

sygemeldte i TTA-indsatsen blev henvist til TTA-Teamet (48,4 %), hvilket stemmer godt 

overens med de formodede 50 %. Dog er der en stor spredning mellem kommunerne. 

Den kommune der har henvist færrest sygemeldte til TTA-Teamet har henvist 26,7 %, 

mens den kommune, der har henvist flest, har henvist 70,3 % af de sygemeldte. Resulta-

terne viser desuden, at 75 % af de sygemeldte, som blev henvist til TTA-Teamet, blev 

tilset af både en fysio-/ergoterapeut og en psykolog. 

 

Yderligere viser resultaterne, at 28,7 % af de sygemeldte i TTA-indsatsen blev henvist til 

Klinisk Enhed, hvilket stemmer godt overens med de formodede 25 %. Dog eksisterer 

der også en stor spredning mellem kommunerne i forhold til disse resultater. Den kom-

mune der har henvist færrest sygemeldte til Klinisk Enhed har henvist 12,4 %, mens den 

kommune, der har henvist flest, har henvist 50,7 % af de sygemeldte. 

 

Kommuner med flere henvisninger end det estimerede 
Af de monofaglige gruppeinterviews fremgår det, at koordinatorerne i flere kommuner 

vurderer, at TTA-Teamet har set over halvdelen af de sygemeldte. I en kommune 

skyldes dette bl.a., at TTA-Teamet gerne ville have en afklarende samtale med syge-

meldte, inden de startede i et aktivt gruppeforløb. Desuden vurderer koordinatorerne i 

den kommune, der både har henvist flest til teamet (70,3 %) og Klinisk Enhed (50,7 %), at 

forudsætningen på henholdsvis 50 % og 25 % er en undervurdering af behovet, da de 

har henvist de sygemeldte, de vurderede havde behov for at se TTA-Teamet og Klinisk 

Enhed. Dog er det interessant, at hverken teamet eller Klinisk Enhed i denne kommune 

beretter, at de har været overbebyrdede. TTA-enheden har dog også været yderst 

velfungerende, og både TTA-Teamet og Klinisk Enhed har været meget engagerede, 

hvilket kan være med til at forklare, hvorfor dette ikke har været et problem.  

 

Kommuner med færre henvisninger end det estimerede 
I en kommune forklares det lave antal henvisninger til både teamet (35 %) og Klinisk 

Enhed (14 %) med travlhed blandt koordinatorerne, hvilket betød, at de ikke have 

overskud til at inddrage TTA-Teamet og/eller Klinisk Enhed og i stedet har behandlet 

sagerne selv. Dette er sket på trods af, at koordinatorerne vurderede, at der var behov 

for involvering af de sundhedsfaglige TTA-aktører, og at TTA-Koordinatorerne havde 

gode erfaringer med at inddrage TTA-Teamet og Klinisk Enhed. 

 

I en anden kommune vurderer TTA-Koordinatorerne, at kun ca. 1/3 af de sygemeldte 

blev henvist til TTA-Teamet og/eller Klinisk Enhed. Dog blev de sundhedsfaglige TTA-

aktører i denne kommune inddraget i langt flere sager som sparringspartnere.  

 

Fordelingen mellem TTA-Teamet og Klinisk Enhed 
Af resultaterne fremstår to tendenser: 1) i flere kommuner er der en tendens til, at 

koordinatorerne henviser enten over eller under det formodede antal sygemeldte til 

både TTA-Teamet og Klinisk Enhed, 2) mens der i andre kommuner er en tendens til, at 
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koordinatorerne enten henviser flere end det formodede til TTA-Teamet og færre end 

det formodede til Klinisk Enhed eller omvendt, således at det samlede antal af syge-

meldte, der henvises til enten teamet eller Klinisk Enhed, stemmer godt overens med det 

formodede, men at der er en anden fordeling mellem de to faggrupper end den forud-

satte. I nogle kommuner har der været forskellige samarbejdsproblemer mellem TTA-

aktørerne, som ifølge TTA-aktørerne bl.a. har haft betydning for, hvordan TTA-Teamet 

og Klinisk Enhed er blevet inddraget i sagerne i de enkelte kommuner. Fx har TTA-

Koordinatorerne i en kommune ikke brugt psykiateren i afklaringen af sygemeldte, men 

primært benyttet psykologerne (se også afsnit 6.5 om det tværfaglige samarbejde). 

 

Det er ligeledes værd at bemærke, at ovenstående resultater kun er et udtryk for teamets 

og Klinisk Enheds møder med de sygemeldte. Herudover inddrages TTA-Teamet og 

Klinisk Enhed ligeledes i en række sager via drøftelser om sagerne enten på eller uden 

for de tværfaglige konferencer. I en række kommuner valgte man fx bevidst at diskutere 

samtlige sager på de tværfaglige konferencer uafhængigt af, om den sygemeldte blev 

henvist til TTA-Teamet og/eller Klinisk Enhed. Dette blev primært gjort for, at alle TTA-

aktører blev mere opdaterede på udviklingen i sagerne samt for at drøfte, om det var 

den rigtige plan, der var lagt for sygemeldte. Ligeledes fremgår det af interviewene, at 

TTA-Koordinatorerne i flere kommuner tog sager med på de ugentlige, tværfaglige 

konferencer, hvis de var tvivl om, hvorvidt en eller flere af de sundhedsfaglige TTA-

aktører skulle se den sygemeldte. 

 

Fordelingen mellem psykiater og arbejds-/social-/almenmediciner 
Resultaterne viser desuden, at andelen af sygemeldte, der har set en arbejds-/social-

/almenmediciner er 12,5 %, mens andelen af sygemeldte, der har set en psykiater er stort 

set det samme (12,6 %). Dette resultat indikerer, at der er flere sygemeldte, der har 

behov for at blive tilset af en psykiater end det, der blev lagt op til, nemlig at der ville 

være flere henvisninger til arbejds-/social-/almenmedicinerne end til psykiaterne. Det 

fremgår ligeledes af interviewene, at flere kommuner har omfordelt ressourcerne mel-

lem lægerne i de kliniske enheder i løbet af projektperioden. I en kommune omfordelte 

de fx ressourcerne således, at psykiateren fik flere timer end arbejds-/social-/almenmedi-

cineren, fordi der var flere sygemeldte med psykiske helbredsproblemer end antaget. 

Det fremgår desuden af interviewene, at der i andre kommuner ligeledes har været et 

behov for at omfordele ressourcerne, men det ikke været muligt pga. de aftaler, der var 

indgået med de eksterne samarbejdspartnere, hvilket har betydet, at enkelte TTA-

aktører har haft for lidt at lave og andre for meget. 

 

Yderligere fremgår det af resultaterne, at 3,7 % af de sygemeldte, der blev henvist til 

Klinisk Enhed blev tilset af både en psykiater og en arbejds-/social-/almenmediciner. Det 

skal bemærkes, at der ikke blev stillet nogle krav i Det store TTA-projekt om, at den 

sygemeldte skulle tilses af både en psykiater og en arbejds-/social-/almenmediciner. 

Dertil viser resultaterne, at størstedelen af de sygemeldte, som har set Klinisk Enhed 

også har set TTA-Teamet (76,4 % af sygemeldte henvist til Klinisk Enhed). Dog er der, 

som det blev forudsat i Det store TTA-projekt, en stor andel af de sygemeldte, der kun 

har set TTA-Teamet (54,7 % af sygemeldte henvist til teamet), mens det er en mindre 

andel, der kun har set Klinisk Enhed (23,6 % af sygemeldte henvist til Klinisk Enhed).  
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6.4.3 TTA-Koordinatorernes inddragelse af de 
sundhedsfaglige TTA-aktører 

Som det fremgår af figur 6.4.1, oplevede TTA-Koordinatorerne, at det var muligt at 

vurdere, om de sundhedsfaglige TTA-aktører skulle inddrages i sygemeldtes sag, idet 79 

% er ’helt uenige’ i, at det er svært at afgøre, om og hvornår TTA-Teamet og/eller Klinisk 

Enhed skal inddrages i sygemeldtes sag. Dette understøttes af de monofaglige gruppe-

interviews, hvor koordinatorerne vurderer, at de har henvist de sygemeldte, de vurde-

rede havde behov for at se enten TTA-Teamet eller Klinisk Enhed og ikke har skelet til 

det forudsatte, om at henholdsvis 50 % af de sygemeldte ville have behov for henvisning 

til TTA-Teamet og 25 % til Klinisk Enhed.  
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Figur 6.4.1 ’Jeg finder det svært at afgøre, om og hvornår TTA-Teamet og/eller 
Klinisk Enhed skal inddrages i sygemeldtes sag’ 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 90, Koordinator. 

 

Generelt vurderer TTA-Koordinatorerne, at de har haft stor gavn af at kunne inddrage 

TTA-Teamet og Klinisk Enhed i sygemeldtes sag, hvilket resultaterne fra spørgeskema-

undersøgelsen ligeledes viser. TTA-Koordinatorerne vurderer, at det bidrager meget 

positivt at have så tætte sparringspartnere. Desuden fremhæver TTA-Koordinatorerne, 

at inddragelsen af TTA-Teamet og Klinisk Enhed dels bidrager til en hurtigere afklaring 

i sagerne, dels til at der bliver udarbejdet mere kvalificerede planer for de sygemeldte. 

Særligt er der flere TTA-Koordinatorer, der fremhæver, hvor stor en fordel det har været 

at kunne sende sygemeldte til psykiater inden for en kort tidshorisont, idet det vurderes 

at have stor betydning for afklaringen. 

 

Samtidig bidrager det tætte samarbejde med og tilgængeligheden af de sundhedsfaglige 

TTA-aktører til, at der i høj grad skabes samtidighed i sygemeldtes sager. Bl.a. fremgår 

det af interviewene med TTA-aktørerne, at mange af de sundhedsfaglige TTA-aktører 

ser sygemeldte inden sagen drøftes på den tværfaglige konference. På den måde sikrer 

man dels, at der umiddelbart efter eller samtidig med konferencen kan igangsættes ind-

sats for den sygemeldte, dels at man på konferencen kan drøfte, om der kan igangsættes 

indsats, selvom man afventer yderligere vurderinger fra det øvrige sundhedssystem.  
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6.4.4 Opsamling 

Resultaterne viser, at ca. halvdelen (48,4 %) af de sygemeldte i TTA-indsatsen er blevet 

henvist til TTA-Teamet, samt at 28,6 % er blevet henvist til Klinisk Enhed. Disse 

gennemsnitsværdier stemmer godt overens med det forudsatte behov for inddragelse af 

de sundhedsfaglige TTA-aktører på henholdsvis 50 % og 25 %. Dog er det værd at 

bemærke, at der er en stor spredning mellem kommunerne i forhold til, hvor meget 

TTA-Teamet og Klinisk Enhed blev inddraget, og de færreste af kommunerne ligger på 

de formodede andele, dvs. de ligger over eller under gennemsnittet.  

 

Ligeledes fremgår det af resultaterne, at de fleste af TTA-Koordinatorerne vurderer, at 

de har henvist sygemeldte til henholdsvis TTA-Teamet og Klinisk Enhed på baggrund af 

sygemeldtes behov, og at de ikke har skelet til, om de ramte den forudsatte andel for 

inddragelse af TTA-Teamet og Klinisk Enhed.  

 

Spredningen kommunerne imellem kan dels skyldes forskelle i gruppen af sygemeldte i 

matchkategori 2 i kommunerne og dermed forskelle i behovet for henvisning til TTA-

Teamet og Klinisk Enhed, dels skyldes forskelle i samarbejdet mellem TTA-aktørerne. 

Der er en tendens til, at i de kommuner, hvor samarbejdet med teamet og/eller Klinisk 

Enhed har været enten godt eller problematisk, afspejler det sig i antallet af henvisnin-

ger. Fx har koordinatorerne henvist færre sygemeldte til Klinisk Enhed, hvis der har 

været samarbejdsvanskeligheder mellem koordinatorerne og Klinisk Enhed. Som tidli-

gere nævnt er der imidlertid blevet kompenseret for dette ved, at koordinatorerne 

samtidig har henvist flere til TTA-Teamet. 

 

I Det store TTA-projekt blev der stillet krav om, at sygemeldte ved henvisning til TTA-

Teamet skulle til samtale med både en fysio-/ergoterapeut samt en psykolog. Resulta-

terne viser, at 75 % af de sygemeldte, der blev henvist til TTA-Teamet, var til samtale 

med både en fysio-/ergoterapeut og en psykolog.  

 

Desuden viser resultaterne, at de fleste af de sygemeldte (76,4 %), der blev henvist til 

Klinisk Enhed også var henvist til TTA-Teamet. Dette indikerer, at TTA-Koordinato-

rerne i mange tilfælde først sender sygemeldte til TTA-Teamet og derefter til Klinisk 

Enhed, og at TTA-Teamet således i mange tilfælde er med til at vurdere, om det er 

gavnligt med en lægefaglig afklaring. 

 

Resultaterne, dels fra spørgeskemaundersøgelsen til TTA-Koordinatorerne, dels fra 

interview med TTA-aktører viser, at TTA-Koordinatorerne har været meget begejstrede 

for at kunne inddrage de sundhedsfaglige TTA-aktører i de sygemeldtes sager, fordi de 

mener, det bidrager til en hurtigere afklaring i sagerne samt til, at der bliver udarbejdet 

mere kvalificerede og realistiske planer for de sygemeldte. 
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6.5 Det tværfaglige samarbejde 

Dette afsnit omhandler det tværfaglige samarbejde TTA-aktørerne imellem.  Afsnittet 

afsluttes med en opsamling, hvor det diskuteres, hvor godt det er lykkedes for TTA-

kommunerne at etablere et tværfagligt samarbejde. 

 

6.5.1 TTA-konceptet og det tværfaglige samarbejde 

Et meget centralt punkt i Det store TTA-projekt er koordinators tætte samarbejde med 

de sundhedsfaglige TTA-aktører, idet det antages, at et tæt koordineret, tværfagligt 

samarbejde vil øge kvaliteten af indsatsen for den enkelte sygemeldte og dermed øge 

sandsynligheden for en hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 

sygemeldte. Det tværfaglige samarbejde mellem TTA-aktørerne foregår dels på de 

tværfaglige konferencer, dels uden for de tværfaglige konferencer.  

 

De tværfaglige konferencer 
Den ugentlige tværfaglige konference udgør kernen i det tværfaglige samarbejde i Det 

store TTA-projekt. Ifølge TTA-konceptet skal konferencen afholdes 1 gang om ugen, 

hvor alle faggrupper er repræsenteret. 

 

Efter sygemeldtes afklaring hos TTA-Koordinator samt eventuelt hos en eller flere af de 

sundhedsfaglige TTA-aktører drøftes den sygemeldtes sag på den ugentlige tværfaglige 

konference. Fra projektets side er der dels lagt op til samtidighed i afklaringen, dels 

opstillet retningslinjer for, at TTA-aktørerne skal udarbejde et fælles forslag til indsats 

for den sygemeldte på den tværfaglige konference. Uden samtidig afklaring og udarbej-

delse af et fælles forslag til indsats for den sygemeldte, kan afklaringen tage lang tid. 

Ved samtidighed i afklaringen kan den sygemeldte afklares af flere af de sundhedsfag-

lige TTA-aktører sideløbende, og indsatsen kan dermed målrettes mod flere kompo-

nenter af den sygemeldtes helbredsproblemer samtidig, hvorved der spares tid. 

 

Det er koordinator, der styrer konferencerne og sørger for at samle de forskellige input 

fra de sundhedsfaglige TTA-aktører. På konferencerne varetages følgende: 

1. Drøftelse af de afklarende samtaler 

2. Planlægning af det videre forløb i de enkelte sygemeldtes sager 

3. Opfølgning på igangværende sager 

4. Drøftelse af generelle emner 

5. Evaluering af konferenceforløb. 

 

For at der er tale om et tværfagligt samarbejde er det endvidere vigtigt, at de forskellige 

fagligheder lytter til og respekterer hinandens eventuelle forskellige perspektiver på 

sagen. Særligt er det vigtigt, at der på de tværfaglige konferencer opstår dialog om pla-

nen for sygemeldte, og at alle TTA-aktørerne tager ansvar for udarbejdelsen af planen.  

 

Det tværfaglige samarbejde uden for konferencerne  
I TTA-projektet forudsættes det desuden, at der kan finde en løbende videndeling og 

rådføring sted mellem TTA-aktørerne udover den fastsatte ugentlige tværfaglige 

konference. Det kan være en ”second opinion” blandt de sundhedsfaglige TTA-aktører, 
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fx TTA-Teamets behov for sparring med og vejledning fra Klinisk Enhed, eller det kan 

være TTA-Koordinatorerne, der har behov for hjælp til at vurdere, om de selv kan gå 

videre med en sag, eller om der er behov for at inddrage andre TTA-aktører. Yderligere 

kan det dreje sig om løbende sparring knyttet til opfølgningen for at være sikker på 

holdbarheden eller justeringen af en plan.  

 

Det er relevant, at der er en fleksibel adgang til denne viden og sparring TTA-aktørerne 

imellem. Fleksibiliteten i TTA-aktørernes adgang til hinanden i processen har ligeledes 

betydning for hurtigheden i afklaring og opfølgning. Fravær af denne fleksible adgang 

til faglig sparring kan indebære en unødig forlængelse af sagen. Det sparer tid, at det er 

muligt fx for koordinator at kommunikere direkte med de sundhedsfaglige TTA-aktører 

ved mindre tvivlsspørgsmål, fremfor at stå uden noget sted at kunne henvende sig eller 

er tvunget til en formel skriftlig henvendelse, når der opstår tvivl. Ligeledes er der risiko 

for, at beslutninger om sagen sker på et usikkert og mindre kvalificeret grundlag, hvor-

for det er vigtigt for projektets succes, at sparring mellem TTA-aktørerne udenfor de 

tværfaglige konferencer finder sted. 

 

Uddannelse og redskaber 
På baggrund af tidligere projekter og eksisterende viden blev det forud for projektop-

start forudsat, at de forskellige TTA-aktører ikke uden vejledning kunne indlede et 

smidigt samarbejde fra dag 1 med fælles forståelse af mål og processer. Grunden hertil 

er, at de enkelte faggrupper i TTA-projektet er bærere af en professionskultur, sygdoms-

forståelse, arbejdserfaring og et sprog, der varierer fra de andres. På TTA-uddannelsen 

blev TTA-aktørerne derfor undervist i samarbejde. En del af undervisningen bestod af 

øvelser, således at TTA-aktørerne bl.a. fik træning i gennemførelse af de tværfaglige 

konferencer. 

 

Udover TTA-uddannelsen er TTA-aktørerne, som beskrevet i afsnit 6.1, blevet opfordret 

til at bruge tid på de tværfaglige konferencer til evaluering af samarbejdsprocesserne 

m.m. for at optimere disse. Desuden er der, for at sikre en god kommunikation mellem 

aktørerne, udarbejdet et redskab i form af outputskemaer, som er et fælles tematisk og 

sprogligt udgangspunkt for TTA-aktørernes arbejde. Outputskemaerne er skabt for, at 

TTA-aktørerne kan spare tid i forhold til udviklingen af et fælles sprog, og for at TTA-

konceptet på tværs af kommunerne implementeres ud fra den samme ramme.  

 

Outputskemaet indeholder en række punkter om, hvilke funktioner sygemeldte kan 

varetage, hvordan en TTA-proces kan understøttes med hvilken indsats, samt hvilke 

modifikationer på arbejdspladsen der kan anvendes for at sygemeldte kan opnå fuld 

arbejdsfunktion. TTA-aktørerne udfylder outputskemaerne efter deres afklarende 

samtale med sygemeldte, hvorefter outputskemaerne skaber udgangspunkt for diskus-

sionerne på de tværfaglige konferencer. I Det store TTA-projekt er der lagt op til, at 

TTA-aktørerne skulle bruge dette redskab, men i løbet af projektperioden blev der åbnet 

op for, at TTA-aktørerne indførte eventuelle justeringer i outputskemaerne, idet 

målsætningen var, at TTA-aktørerne skulle finde en fælles tilgang til arbejdet, og brugen 

af eller modifikation af outputskemaerne er således et udtryk for, at TTA-aktørerne har 

arbejdet for at finde et fælles perspektiv. 
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6.5.2 TTA-aktørernes vurdering af de tværfaglige 
konferencer 

Afholdelse af tværfaglige konferencer 
Det fremgår af interviewene med TTA-aktørerne, at samtlige kommuner, som har været 

med i TTA-projektet, har fået etableret et samarbejde TTA-aktørerne imellem, samt at 

stort set alle kommuner har afholdt ugentlige tværfaglige konferencer. Kun én kommu-

ne har afveget lidt fra dette krav, idet der blev afholdt tværfaglig konference hver anden 

uge, og at koordinatorerne den anden uge afholdt møder med de forskellige sundheds-

faglige TTA-aktører, hvor der blev fulgt op på og gjort status i forhold til de sager, hvor 

kun nogle af de sundhedsfaglige TTA-aktører var involveret. 

 

Hovedparten af TTA-aktørerne har værdsat de ugentlige tværfaglige konferencer, fordi 

de har kunnet diskutere planen for de sygemeldte samt helbredsproblemer m.m. for 

disse. I flere kommuner fremhæver TTA-Koordinatorer kvaliteten ved, at de ikke har 

siddet alene med sagerne. De har både oplevet en styrke ved sparring med de sundheds-

faglige TTA-aktører og styrken ved at sparre med de andre TTA-Koordinatorer. De op-

lever dette som en forskel til den sædvanlige sagsbehandling, hvor konferencen således 

har bidraget til, at TTA-Koordinatorerne i højere grad diskuterer sagerne og drager 

erfaringer af hinandens sager, end det har været tilfældet i den sædvanlige sagsbehand-

ling inden TTA-projektet. 

 

I to kommuner synes flere af de sundhedsfaglige TTA-aktører imidlertid, at konferencer-

ne har været overflødige, fordi de oplevede, at de ofte ikke fik flere oplysninger på 

konferencerne, end de allerede havde fået ud fra outputskemaerne, eller at de tværfag-

lige konferencer ikke var fokuserede og manglede struktur, hvorved potentialet for 

konferencerne ikke blev udnyttet.  

 

Som det fremgår af figur 6.5.1 vurderer TTA-aktørerne, at de tværfaglige konferencer i 

høj grad har været med til at skabe overblik i de sygemeldtes sager. TTA-Koordinato-

rerne har den koordinerende rolle i sagsbehandlingen, hvorfor de allerede har overblik 

over sagerne. Alligevel vurderer de ligesom de sundhedsfaglige TTA-aktører, at de 

tværfaglige konferencer i høj grad bidrager til, at de får overblik over sygemeldtes sag, 

og dermed at de tværfaglige konferencer spiller en positiv rolle for deres arbejde i 

forhold til sagerne. Dette underbygges yderligere af, at størstedelen af koordinatorerne 

(85,6 %) svarer, at ’de tværfaglige konferencer bevirker, at der hurtigt bliver truffet 

beslutninger om opfølgningen i sygemeldtes sag’, jf. figur 6.5.2.    
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Figur 6.5.1 I hvor høj grad skaber de tværfaglige konferencer overblik over 
sygemeldtes sag? 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk Enhed (n=49). 
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Figur 6.5.2 I hvor høj grad bevirker de tværfaglige konferencer, at der hurtigt bliver 
truffet beslutninger om opfølgningen i sygemeldtes sag? 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N=90. Koordinatorer.  

 

Organisering af konferencerne 
Af interviewene fremgår det, at de fleste relevante TTA-aktører deltog på de tværfaglige 

konferencer, som det var påkrævet fra projektets side. I enkelte kommuner organiserede 

TTA-aktørerne imidlertid konferencerne på en lidt anderledes måde.   

 

I flere kommuner delte de konferencerne op i sager, hvor sygemeldte havde henholdsvis 

fysiske og psykiske helbredsproblemer. I løbet af projektet fandt TTA-aktørerne i disse 

kommuner imidlertid ud af, at denne opdeling ikke var hensigtsmæssig, fordi mange af 

de sygemeldte både havde fysiske og psykiske helbredsproblemer, hvorfor de i løbet af 

projektet ændrede strukturen for deres konferencer. 
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I en kommune deltog psykiateren kun på konferencen, når sagerne indeholdt psykiatris-

ke problemstillinger, mens psykiaterne i to andre kommuner slet ikke deltog på konfe-

rencerne. Dette betød, dels at psykiateren i den ene kommune kun sparrede på sager 

med psykiatriske problemstillinger, men ikke bidrog til drøftelse af sager med andre 

problemstillinger, dels at psykiaterne i de to kommuner ikke deltog i det tværfaglige 

samarbejde på lige fod med de øvrige TTA-aktører. 

 

I en kommune deltog arbejds-/social-/almenmedicineren på alle konferencer, mens TTA-

Koordinatorer samt de øvrige sundhedsfaglige TTA-aktører kun deltog, når ”deres” sag 

var på dagsordenen. Til møder med NFA’s proceskonsulenter vurderede TTA-lederne i 

denne kommune, at denne model fungerede godt, bl.a. fordi den var kombineret med en 

tæt ledelsesmæssig styring, som sørgede for, at der blev afholdt teammøder, koordina-

tormøder samt temadage, hvilket sikrede den faglige sparring og videndeling TTA-

aktørerne imellem. 

 

Outputskemaer  
Outputskemaerne er som skrevet et redskab til TTA-aktørerne til at skabe et fælles sprog 

og et fælles udgangspunkt for arbejdet med de sygemeldte. Af interviewene fremgår 

det, at TTA-aktørerne i en række kommuner synes, at outputskemaerne har været gode 

som forberedelse til konferencerne, dels fordi det har givet dem indblik i sygemeldtes 

situation, dels fordi det har betydet, at de ikke har brugt tid på konferencerne til at frem-

lægge og sætte sig ind i sagerne, fordi de har læst outputskemaerne forud for konferen-

cen. Dette understøttes ligeledes af, at 85,5 % af koordinatorerne i spørgeskemaet til 

TTA-aktørerne vurderer, at outputskemaerne til den afklarende samtale ’i meget høj 

grad’ (41,1 %) eller ’i nogen grad’ (44,4 %) er dækkende for de oplysninger, de har haft 

behov for at videregive til de andre TTA-aktører, jf. figur 6.5.3.   
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Figur 6.5.3 Brug af outputskemaerne til den afklarende samtale 
I hvor høj grad er outputskemaet til den afklarende samtale dækkende for de 
oplysninger, du har behov for at videregive til de andre TTA-aktører? 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk Enhed (n=49). 
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Af interviewene fremgår det, at flere kommuner brugte outputskemaerne som forbere-

delse til de tværfaglige konferencer, men justerede outputskemaerne betydeligt eller 

droppede dem helt og med tiden skabte deres egne noter. Dog formåede de at skabe et 

fælles sprog på baggrund af deres egne skriftlige redskaber, hvorfor målsætningen for 

outputskemaerne blev opfyldt.  

 

Styring og opsamling på konferencerne 
I de fleste kommuner har det været TTA-Koordinatorerne, der på de tværfaglige konfe-

rencer introducerede sagerne, samlede op samt konkluderede på de forskellige faglige 

input. I en af disse kommuner etablerede de imidlertid først denne praksis efter super-

vision fra lederen et stykke inde i projektperioden. Inden da havde koordinatorerne 

svært ved at styre de tværfaglige konferencer, hvorfor det ofte var en af de sundheds-

faglige TTA-aktører, der tog beslutningsreferater og drog konklusioner på baggrund af 

de forskellige input. I enkelte kommuner valgte de en anden organisering. Fx var det i 

én kommune den aktør der havde det tætteste samarbejde med den sygemeldte fx 

psykologen eller fysio-/ergoterapeuten, der varetog denne rolle, fordi vedkommende var 

den, der havde flest opfølgende samtaler med sygemeldte og derfor havde mest viden 

om den sygemeldtes forløb. I en anden kommune var det afdelingslederen, der samlede 

op og konkluderede på konferencerne. Deltagelsen af afdelingslederen og en fagkonsu-

lent i denne kommune betød ligeledes, at TTA-aktørerne kunne få afklaret lovgivnings-

mæssige uklarheder med det samme.  

 

Som tidligere beskrevet havde lederne af TTA-projektet i kommunerne ansvaret for, at 

projektet blev gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, men der blev 

ikke stillet krav om, hvordan de organiserede ledelsen, eller på hvilken måde ledelsen 

involverede sig i projektet. Af spørgeskemaet til TTA-lederne i kommunerne fremgår 

det, at 1/3 af lederne ’næsten altid’ (n=3) eller ’sommetider’ (n=4) deltog på de tværfag-

lige konferencer, mens 2/3 ’aldrig’ (n=5) eller ’sjældent’ (n=9) deltog på konferencerne. 

En del af lederne angiver desuden i et åbent spørgsmål, at de primært eller hyppigere 

end i resten af projektperioden deltog på konferencerne i starten af projektet (n=7). Dog 

begyndte enkelte ledere primært at deltage i konferencerne et stykke inde i projektperio-

den, bl.a. for at indsamle erfaringer til at kunne implementere TTA-indsatsen i sygedag-

pengeafdelingen efter projektets afslutning (n=3).   

 

Det har ligeledes været vigtigt for TTA-aktørerne at inddrage nogle enkle redskaber som 

dagsorden og referater på konferencerne for at skabe struktur og systematik i drøftelser-

ne af sagerne. Flere TTA-aktører fremhæver, at det har været gavnligt for samarbejdet 

på de tværfaglige konferencer, hvis der laves dagsordener til samt skrives referat af 

konferencerne, fordi det har gjort det nemmere for dem at forberede sig til konferencer-

ne samt efterfølgende holde styr på, hvad der blev besluttet på konferencerne. I en 

kommune skiftedes TTA-aktørerne til at være ordstyrere på konferencerne samt til at 

facilitere processen ved bl.a. at sørge for, at koordinatoren fik samlet op og konkluderet 

på de forskellige input. I en anden kommune havde man en administrativ medarbejder 

med på de tværfaglige konferencer til at skrive beslutningsreferater for at aflaste TTA-

Koordinatorerne. Imidlertid har de sundhedsfaglige TTA-aktører set det som et pro-

blem, at det var en administrativ medarbejder, der skrev beslutningsreferater på 

baggrund af diskussionerne på de tværfaglige konferencer, idet vedkommende ingen 
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faglig indsigt havde i sagerne og dermed ikke havde kvalifikationerne til at uddrage det 

væsentligste af diskussionerne.  

 

Dialog på de tværfaglige konferencer 
Som tidligere beskrevet er et af kriterierne for, at der er tale om et tværfagligt samarbej-

de, at de forskellige fagligheder lytter til og respekterer hinandens eventuelle forskellige 

perspektiver på sygemeldtes sag. Særligt er det vigtigt, at der på de tværfaglige konfe-

rencer opstår dialog om planen for sygemeldte, og at de sundhedsfaglige TTA-aktører 

tager medansvar for udarbejdelsen af planen. 

  

Som det fremgår af figur 6.5.4 vurderer størstedelen af TTA-aktørerne, at de får skabt en 

god dialog om planen for sygemeldte, idet ca. ¾ svarer, at de er ’helt enige’, og ¼ at de 

er ’delvist enige’ i, at der har været et godt samarbejde på de tværfaglige konferencer om 

at finde løsninger og lægge planer for de sygemeldtes sag. 
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Figur 6.5.4 På de tværfaglige konferencer er der et godt samarbejde om at finde 
løsninger og lægge planer for sygemeldtes sag 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk Enhed (n=49). 

 

Det fremgår ligeledes af de monofaglige gruppeinterviews, at TTA-aktørerne synes, at 

der alt i alt har været et godt samarbejde på de tværfaglige konferencer. Dog har flere af 

de sundhedsfaglige TTA-aktører i flere kommuner manglet, at TTA-Koordinatorerne 

trådte mere i karakter og styrede de tværfaglige konferencer mere. Fx fortæller TTA-

aktørerne i én kommune, at der ikke blev udarbejdet fælles planer på konferencerne, 

men at TTA-Koordinatorerne alene efterfølgende traf beslutninger om planen ud fra 

drøftelserne på konferencen. I en anden kommune var der i starten af projektet ikke 

dialog om sagerne på konferencen. Alle faggrupperne fremlagde deres input, men der 

var ingen dialog omkring dem. TTA-Teamet vurderer, at der manglede styring på 

konferencerne, hvor diskussionerne fik lov til at køre uden hensyn til dagsordenen. I 

løbet af projektperioden ændrede dette sig imidlertid. Konferencerne blev langsomt 

mere effektive, fordi alle TTA-aktørerne fandt deres roller, og de fandt ud af, hvordan de 

bedst skulle bruge de tværfaglige konferencer.   
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For flere af TTA-Koordinatorerne har det taget tid at lære at tage styringen på de tvær-

faglige konferencer og overordnet påtage sig den koordinerende og ledende rolle, fordi 

de ikke har været vant til at koordinere samarbejdet med sundhedsfaglige aktører på 

denne måde i den sædvanlige sagsbehandling. I relation hertil vurderer flere TTA-

aktører, at det er vigtigt for samarbejdet, at det er nogle erfarne TTA-aktører, der er 

tilknyttet TTA-indsatsen. Det gælder både TTA-Koordinatorer og de sundhedsfaglige 

TTA-aktører, bl.a. fordi det er med til at kvalificere inputtene på konferencerne, samt 

sikre, at der bliver truffet beslutninger om planen på konferencerne. 

 

Samarbejdet på de tværfaglige konferencer har bl.a. været påvirket af, hvordan samar-

bejdet fungerede uden for de tværfaglige konferencer. TTA-aktørerne i flere kommuner 

fortæller, at de har haft tid til at gennemgå de enkelte sager samt følge op på udvikling-

en i sagerne, fordi de har sparret meget med hinanden uden for konferencerne. Derfor 

har det ikke været nødvendigt for dem at bruge tiden på konferencerne til at forstå de 

forskellige TTA-aktørers afklaringer af sygemeldte, men de har primært brugt de tvær-

faglige konferencer til i fællesskab at lægge en plan for den sygemeldte. I de kommuner, 

hvor der ikke har været særligt meget sparring uden for konferencerne, er tiden på 

konferencerne blevet brugt til afklaring og sparring, hvilket har betydet, at der har været 

mindre fokus på planerne, eller at de små mellemregninger og afklaringer er blevet 

droppet, fordi kommunerne havde for mange sager på de tværfaglige konferencer til at 

have tid til dette. Dog er der også eksempler på, at TTA-aktørerne vurderer, at der kan 

være for meget sparring uden for konferencerne (se også afsnit 6.2). Bl.a. mener enkelte 

TTA-aktører, at man skal være opmærksom på, at der kan være nogle faggrupper eller 

enkelte personer, der mister viden i sagerne, hvis der foregår meget sparring uden for de 

tværfaglige konferencer, hvor alle TTA-aktører ikke er til stede. Desuden har andre 

TTA-aktører oplevet konferencerne som overflødige, fordi der foregik meget sparring og 

blev truffet mange beslutninger uden for konferencerne.  

 

Opfølgning på de sygemeldtes sager  
De tværfaglige konferencer er desuden blevet brugt til at følge op på sagerne og udvik-

lingen heri. I en kommune skabte TTA-aktørerne fx en liste over alle de sygemeldte, hvis 

sag havde været på konference. Ved hver konference drøftede de et udvalg af disse 

sager, således at de sikrede, at der blev fulgt op på de sygemeldte. Det var et særligt 

godt redskab for koordinatorerne, således at de hele tiden var opmærksomme på alle 

aktive sager, men Klinisk Enhed havde ligeledes glæde af at kunne følge med i hvilke 

sager, der blev lukket, og hvad de blev lukket til, fx tilbage i arbejde, kontanthjælp, 

fleksjob m.m. Dertil skabte det mulighed for refleksioner over resultatet i de enkelte 

sager, og hvad de evt. kunne have gjort anderledes. I en anden kommune besluttede 

man ligeledes, efter at sagen havde været på konference, hvornår den skulle drøftes 

igen, således at der var en plan for opfølgning på den sygemeldte. Dette skabte mere 

struktur i drøftelserne og opfølgningerne på sygemeldte samt skabte mere overblik i 

sagerne for TTA-aktørerne. 

 

Udbytte af de tværfaglige konferencer 
Næsten alle TTA-aktører synes, at de tværfaglige konferencer har været gavnlige, fordi 

de har oplevet, at de faglige diskussioner har været med til at kvalificere planerne for de 
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sygemeldte, dels fordi der kommer flere øjne på sagen, dels fordi inputtene fra de rele-

vante fagpersoner er med til at sikre, at den rigtige plan for sygemeldte bliver lagt hurti-

gere, og beslutningerne bliver taget på et kvalificeret grundlag. Ligeledes synes flere af 

koordinatorerne, at samarbejdet kvalificerer deres arbejde, fordi de er blevet bakket op i 

deres beslutninger. Fordi TTA-aktørerne vurderer, at de får et stort udbytte ud af konfe-

rencerne, mener de, at det er vigtigt at prioritere disse, hvis TTA-indsatsen fortsættes i 

kommunerne, selvom det er ressourcekrævende.  

 

Udfordringer ved de tværfaglige konferencer 
Lederne af TTA-projektet i kommunerne blev i spørgeskemaet spurgt om udfordringer 

ved arbejdet på de tværfaglige konferencer, samt hvordan disse udfordringer blev 

håndteret. Af kommentarerne til disse spørgsmål fremgår det, at næsten alle ledere (19 

ud af 21) henviser til, at der særligt i starten af projektet var udfordringer i forbindelse 

med de tværfaglige konferencer. Lederne har bl.a. oplevet, at det var en udfordring for 

TTA-aktørerne at finde deres rolle i det tværfaglige samarbejde under konferencerne 

samt at skabe et fælles sprog. Desuden fremhæver lederne, at det har taget tid for TTA-

aktørerne at lære hinanden at kende både personligt og fagligt, samt at TTA-Koordinato-

rerne har skullet lære at påtage sig rollen som leder af de tværfaglige konferencer, samti-

dig med at de sundhedsfaglige TTA-aktører skulle acceptere koordinatorens rolle. I den 

forbindelse henviser lederne til, at en stor del af udfordringen har handlet om, at de 

sundhedsfaglige TTA-aktører dels skulle have forståelse for sygedagpengelovens ram-

mer, dels skulle holde fokus på uarbejdsdygtighedsbegrebet og acceptere koordinato-

rernes beslutninger. Desuden fremhæver flere ledere, at det tog tid for TTA-aktørerne at 

udvikle en fælles tilgang samt at blive enige om, hvordan arbejdet på de tværfaglige 

konferencer skulle foregå. Flere ledere henviser desuden til, at styring af de tværfaglige 

konferencer samt at holde dynamikken i de tværfaglige konferencer har været en 

udfordring. En leder beskriver fx, at konferencerne kan blive meget ”langhårede”, hvis de 

ikke styres med hård hånd (se også afsnit 6.2.2). 

 

6.5.3 Deling af informationer på og uden for 

konferencerne 

TTA-aktørerne har udvekslet viden og informationer om de sygemeldte både på de 

tværfaglige konferencer og uden for de tværfaglige konferencer. I spørgeskemaet er TTA-

aktørerne derfor blevet spurgt, om de har fået de nødvendige informationer fra de andre 

TTA-aktører til at kunne arbejde videre med sagen. Spørgsmålet dækker således både 

over informationer modtaget på og uden for konferencerne. Som det fremgår af figur 

6.5.5, vurderer størstedelen af TTA-aktørerne, at de har fået de informationer fra de 

andre TTA-aktører, som de havde brug for at kunne arbejde videre med sagen.  
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Figur 6.5.5 I hvor høj grad får du de fornødne informationer fra de andre TTA-
aktører til at kunne arbejde videre med sagen? 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N= 220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk Enhed (n=49). 

 

TTA-aktørerne blev i spørgeskemaet i et åbent spørgsmål desuden spurgt om, hvilke 

informationer de manglede fra de andre TTA-aktører for at kunne arbejde videre med 

sagen. Flere TTA-Koordinatorer beskriver, at de særligt manglede information i forhold 

til opfølgning i sagerne, dvs. at de gerne ville have haft flere informationer om, hvordan 

samtalerne hos TTA-Teamet forløb, om den sygemeldte profiterede af TTA-Teamets 

aktive tilbud m.m. Ligeledes ønskede flere TTA-Koordinatorer mere viden om skåne-

behov samt vurderinger af sygemeldtes funktionsevne og muligheder for TTA.  

 

Flere TTA-Teammedlemmer angiver, at de særligt manglede lægelige oplysninger fra 

Klinisk Enhed og gerne ville have haft, at TTA-Koordinatorerne havde benyttet sig mere 

af outputskemaet. Ligeledes oplevede flere af TTA-Teammedlemmerne, at de ikke blev 

indviet i udviklingen i sagerne samt nye tiltag i sagerne; herunder raskmelding af syge-

meldte, overvejelser om mål/delmål m.m.  

 

Blandt de medlemmer af Klinisk Enhed, der har beskrevet, hvilke informationer der 

manglede, er der større uenighed. Bl.a. synes nogle fra Klinisk Enhed, at TTA-Teamet og 

koordinatorerne fremstillede for mange gisninger og antagelser om sygemeldte med 

psykiske helbredsproblemer på de tværfaglige konferencer, mens andre gerne ville have 

haft flere vurderinger om de sygemeldtes situation fra TTA-Koordinatorerne, fordi de 

oplevede, at koordinatorerne primært overlod det til de sundhedsfaglige TTA-aktører at 

vurdere de sygemeldte. 

 

6.5.4 Faglig sparring mellem TTA-aktørerne uden for 
konferencerne 

Forskellige perspektiver på sygemeldte 
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En af de helt store udfordringer ved TTA-projektet og dermed potentielt en barriere for 

det tværfaglige samarbejde har været, at sundhedsfaglige faggrupper skulle arbejde 

inden for sygdagpengelovgivningens rammer (se også afsnit 6.2.3).  

 

Det fremgår af de monofaglige interview med TTA-aktørerne, at det for størstedelen af 

de sundhedsfaglige TTA-aktører har været nyt og derfor en udfordring at skulle arbejde 

inden for et jobcenters lovgivningsmæssige ramme. Det har været en udfordring for 

dem at lægge deres sundhedsfaglige og mere langsigtede behandlingsperspektiv til side 

og fokusere på sygemeldtes arbejdsevne i forhold til om den sygemeldte var uarbejds-

dygtig eller arbejdsdygtig. En del af de sundhedsfaglige TTA-aktører har således syntes, 

at det har været svært ikke at fokusere på samtlige problemstillinger hos den sygemeld-

te og vedkommendes generelle funktionsniveau. I de fleste kommuner har dette imidler-

tid handlet om tilvænning, og de sundhedsfaglige TTA-aktører tillærte sig den nye 

måde at arbejde på i løbet af projektperioden. Men i enkelte kommuner skabte det sam-

arbejdsvanskeligheder mellem de sundhedsfaglige TTA-aktører og TTA-Koordinato-

rerne gennem det meste af projektperioden. I flere kommuner har dette imidlertid slet 

ikke været et problem, bl.a. fordi de sundhedsfaglige TTA-aktører havde tidligere 

erfaringer med at samarbejde med jobcentre eller fandt det udviklende for deres 

faglighed at arbejde i jobcenterregi. 

 

I en kommune har de sundhedsfaglige TTA-aktører oplevet, at TTA-Koordinatorerne 

har haft en tendens til at holde sig meget snævert til sygemeldtes sygemeldingsårsag og 

har været forbeholdende over for at diskutere andre problemstillinger hos sygemeldte. I 

en anden kommune har TTA-Teamet oplevet, at meget af deres tid gik med at sortere 

sygemeldte fra, som ikke var berettigede til sygedagpenge, fordi der i højere grad var 

tale om sociale problemer. TTA-Koordinatorerne og arbejds-/social-/almenmedicinerne 

har på den anden side følt, at særligt psykologerne satte lange behandlingslignende 

forløb i gang, som trak sagerne i langdrag grundet deres manglende erfaring med at 

arbejde i jobcenterregi. TTA-Koordinatorerne og TTA-Teamet i denne kommune har 

således været meget uenige om perspektivet på sygemeldte, og hvornår den sygemeldte 

var klar til raskmelding.  Klinisk Enhed i denne kommune har mange års erfaring med 

at samarbejde med jobcentre samt sygemeldte og har derfor ikke fundet udfordringer 

ved at samarbejde med jobcentret i TTA-regi. Dog vurderer arbejds-/social-/almenmedi-

cinerne, at de har haft brug for, at koordinatorerne gennem dialogerne på de tværfaglige 

konferencer har hjulpet dem til at holde det arbejdsmarkedsrettede fokus og ikke forfal-

de til det sundhedsfaglige langsigtede behandlingsperspektiv.  

 

I andre kommuner vurderer TTA-aktørerne, at de har lært rigtig meget af hinanden i 

forhold til deres tilgang til sygemeldte. Bl.a. vurderer både TTA-Teamet og koordinato-

rerne i flere kommuner, at de sundhedsfaglige TTA-aktører i løbet af projektperioden 

tænkte mere og mere i lovgivning, mens koordinatorerne i en anden kommune ligeledes 

fik mere viden om sygdomme og hvilke begrænsninger de fører til m.m., særligt på det 

psykiske område, hvor koordinatorerne vurderer, at de forinden projektet var lidt 

berøringsangste. Og fysioterapeuterne i en anden kommune tilegnede sig i løbet af 

projektet en holdning til, at det er positivt at arbejde, selvom man ikke er 100 % rask.  
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I en kommune fremhævede de sundhedsfaglige TTA-aktører særligt, at de synes, at det 

har været positivt, at der har været en klar afgrænsning i projektet i forhold til afklaring 

og støttende samtaler, og at behandlingsdelen dermed har ligget et andet sted. Psykolo-

gerne i denne kommune har ikke fundet det svært at afgøre, hvornår der var tale om 

støttende samtaler, og hvornår der var tale om behandling, og vurderer at afgrænsnin-

gen dels ligger i antallet af samtaler, som ligeledes skal have mindre dybde, dels i ind-

holdet, som skal være arbejdsmarkedsrettet. 

 

Vurdering af ansættelsesforhold og fysisk placering 
Ansættelsesforholdene og den fysiske placering af såvel TTA-Teamet som Klinisk Enhed 

har som tidligere beskrevet været forskellig fra kommune til kommune (se også afsnit 

6.2). Det fremgår af interviewene, at det i flere kommuner, hvor TTA-Teamet har været 

eksternt ansat, har skabt problemer i forhold til ansvarsfordelingen mellem den eksterne 

og den interne leder. Det har til tider også haft indflydelse på samarbejdet mellem TTA-

aktørerne, fordi de internt ansatte i nogle kommuner fik informationer fra jobcentret, 

som de eksternt ansatte ikke fik. I en kommune betød dette fx, at TTA-Koordinatorerne 

fik besked på af jobcentrets ledelse at have større fokus på at få lukket sager, hvilket 

skabte forvirring blandt de sundhedsfaglige TTA-aktører, fordi de var uvidende om, 

hvorfor TTA-Koordinatorerne ”pludselig” skiftede indstilling.  

 

I en anden kommune har bl.a. den fysiske placering betydet, at koordinatorerne ikke fik 

oplysninger fra psykiateren, dels fordi psykiateren ikke deltog på de tværfaglige konfe-

rencer, dels fordi den eksterne leverandørs IT-systemer og jobcentrets ikke arbejdede 

sammen. Derfor modtog koordinatorerne ikke outputskemaer fra psykiateren og fik 

således ikke psykiaterens anbefalinger i forhold til de sygemeldte.  

 

Størstedelen af TTA-aktørerne vurderer således, at det har en positiv effekt på samar-

bejdet, hvis man fysisk er placeret samme sted, da man således har mulighed for daglig 

sparring og hurtig afklaring af mindre aspekter af sagerne med det samme og ikke skal 

vente til konferencen (dette konkluderer lederne i jobcentrene ligeledes, se afsnit 6.2).  

 

I flere kommuner vurderer TTA-Teamet, at de har fået meget ud af, at de som team har 

været placeret samme sted, idet det bl.a. har øget sparringen og samarbejdet mellem 

psykologerne og fysioterapeuterne. Ligeledes mener de sundhedsfaglige TTA-aktører i 

flere af disse kommuner, at det har været positivt, at TTA-Teamet og Klinisk Enhed har 

været ansat hos den samme private, eksterne aktør, da det fordrede et tæt samarbejde 

mellem disse to grupper. De monofaglige interviews viser imidlertid, at man med en 

organisering, hvor TTA-Teamet og Klinisk Enhed er adskilt fra koordinatorerne og ansat 

eksternt det samme sted, risikerer, at koordinatorerne bliver sat uden for samarbejdet. 

Fx betød det i en kommune, at der var begrænset sparring mellem de sundhedsfaglige 

TTA-aktører og TTA-Koordinatorerne. Bl.a. afholdt de sundhedsfaglige TTA-aktører 

konferencer, hvor de blev enige om planen for sygemeldte forud for de tværfaglige 

konferencer i jobcentret med koordinatorerne. Det betød dels at TTA-Koordinatorerne 

og psykiateren stort set kun kommunikerede skriftligt, da psykiateren ikke deltog i de 

tværfaglige konferencer i jobcentret, dels at koordinatorerne oplevede, at de sundheds-

faglige TTA-aktører allerede havde lagt en plan for sygemeldte, når de mødtes til de 

tværfaglige konferencer i jobcentret. De sundhedsfaglige TTA-aktører har imidlertid 
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ikke set den begrænsede sparring eller psykiaterens fravær på konferencerne som et 

problem, da de oplevede, at den nødvendige sparring fandt sted, samt at psykiateren fik 

de relevante oplysninger om sygemeldte gennem sit tætte samarbejde med TTA-Teamet. 

 

I en anden kommune fremstilles samme tendens. I denne kommune udtaler begge 

parter imidlertid, at der har været en del sparring uden for de tværfaglige konferencer, 

fordi de alle sammen fysisk har været placeret på jobcentret. Dog synes TTA-Teamet og 

koordinatorerne, at det har påvirket, hvor meget sparring, de har haft med Klinisk 

Enhed, at Klinisk Enhed har siddet i en anden del af bygningen end TTA-Teamet og 

koordinatorerne. Klinisk Enhed har dog ikke opfattet det som en barriere for sparring. 

TTA-aktørerne i denne kommune har dels som løsning herpå, dels for ikke at forstyrre 

hinanden for meget, indført sparringsmøder hver anden uge for at strukturere og sikre 

sparringen.  

 

Det fremgår ligeledes af interviewene med TTA-aktørerne, at kommunikationen mellem 

Klinisk Enhed og koordinatorerne samt TTA-Teamet uden for konferencerne i flere 

kommuner primært er foregået via mailkorrespondance eller telefonisk kontakt. I en 

kommune har TTA-Koordinatorerne savnet et tættere samarbejde med Klinisk Enhed, 

da de har haft stort udbytte af at have en tæt og daglig sparring med TTA-teamet. 

Psykiateren vurderer imidlertid, at det har fungeret godt primært at have kontakt via 

mail. 

 

Brugen af de forskellige faggrupper 
Af interviewene fremgår det, at enten samarbejdsproblemer mellem enkelte personer 

eller usikkerhed om brugen af de forskellige faggrupper i flere kommuner har betydet, 

at de sundhedsfaglige TTA-aktører er blevet brugt forskelligt. Flere kommuner har fx 

været usikre på, hvordan de skulle bruge fysio-/ergoterapeuterne i projektet, bl.a. fordi 

der var mange sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og mange sygemeldte 

ledige. Flere fysio-/ergoterapeuter havde svært ved at finde deres rolle i projektet, når de 

ikke kunne gå på arbejdspladsbesøg og lave arbejdspladsmodifikationer. Flere kommu-

ner har af disse grunde brugt fysio-/ergoterapeuten lidt anderledes end de øvrige 

kommuner, fx har fysio-/ergoterapeuten i en kommune foretaget opfølgende samtaler 

for psykologen, mens fysio-/ergoterapeuten i en anden kommune har haft en mere 

mentorlignende rolle for de sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, bl.a. ved 

hjælp af walk-and-talk sessioner.  

 

Desuden oplevede flere af TTA-aktørerne, at der var en del overlap i både at have en 

fysio-/ergoterapeut og en arbejds-/social-/almenmediciner tilknyttet projektet, fordi 

begge faggrupper beskæftiger sig med bevægeapparatet. Dog har langt de fleste TTA-

aktører oplevet, at det har været nyttigt at have begge faggrupper tilknyttet projektet, 

dels fordi de kunne bruge hinanden som sparringspartnere, dels fordi de i mange kom-

muner har varetaget forskellige opgaver. Ligeledes oplevede langt de fleste kommuner, 

at det var nyttigt at have både en psykolog og en psykiater tilknyttet projektet, dels fordi 

TTA-aktørerne har oplevet, at de to faggrupper supplerer hinanden godt i forhold til 

psykiske helbredsproblemer, dels fordi der har været mange sygemeldte med denne 

type helbredsproblemer. Således har de fleste af TTA-aktørerne oplevet sammensæt-

ningen af faggrupper som hensigtsmæssig, bl.a. fremhæver flere af de sundhedsfaglige 
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TTA-aktører, at en af de helt store fordele ved TTA-projektet netop er, at henholdsvis en 

psykolog og en psykiater samt en arbejds-/social-/almenmediciner og en fysio-/ergotera-

peut arbejder sammen på en måde, man ellers ikke ville se uden for TTA-projektet. 

 

Det fremgår ligeledes af interviewene, at det i andre kommuner har været mere person-

specifikke samarbejdsproblemer, der har haft betydning for, hvordan de forskellige 

sundhedsfaglige TTA-aktører er blevet inddraget. Bl.a. har forskellige TTA-Koordina-

torer i en kommune brugt henholdsvis arbejds-/social-/almenmedicineren, psykiateren, 

psykologen eller fysio-/ergoterapeuten som sparringspartnere afhængigt af, hvordan 

samarbejdet var med disse personer. Dette betød i følge psykologerne, at det primært 

var dem, der foretog de psykiske vurderinger af de sygemeldte, og at psykiateren pri-

mært blev brugt til at bekræfte deres vurderinger, således at TTA-Koordinatorerne 

havde en lægefaglig vurdering. Dette skyldes formentlig, at kommunen stod uden 

psykiater i starten af projektet pga. rekrutteringsproblemer, og at TTA-Koordinatorerne 

således nåede at vænne sig til at bruge de andre sundhedsfaglige TTA-aktører i stedet og 

efterfølgende ikke fik indarbejdet en proces for inddragelse af psykiateren. I andre 

kommuner er Klinisk Enhed primært blev brugt til gennemgang af lægepapirer, eller 

psykiateren er blevet brugt til samtlige lægefaglige vurderinger, fordi koordinatorerne 

ikke vurderede, at arbejds-/social-/almenmedicinerne var tilstrækkelig 

arbejdsmarkedsvidende.  

 

Den differentierede brug af de sundhedsfaglige TTA-aktører har betydet, at der er 

enkelte personer, som er blevet sat mere eller mindre uden for det tværfaglige samarbej-

de, hvilket har influeret på den faglige sparring, der var tiltænkt mellem TTA-aktørerne. 

 

Fællessamtaler 
For at skabe sammenhæng og ensretning i sagsprocessen for den sygemeldte har flere af 

kommunerne valgt at benytte sig af fællessamtaler, hvor typisk den sygemeldte, TTA-

Koordinator og en eller flere af de sundhedsfaglige TTA-aktører har deltaget. Fællessam-

taler uden koordinator har dog også fundet sted. Fx har fysio-/ergoterapeuten og psyko-

logen i en kommune vurderet, at det ville bidrage til sygemeldtes forståelse af sammen-

hængen mellem de to faggrupper og kontinuiteten i sygemeldtes sag, hvis de overlap-

pede hinandens samtaler med sygemeldte. Fysio-/ergoterapeutens samtaler med syge-

meldte blev derfor afsluttet med, at de introducerede psykologen til indholdet i deres 

samtale, således at psykologen og den sygemeldte kunne arbejde videre ud fra denne 

viden. I enkelte kommuner har de sundhedsfaglige TTA-aktører ligeledes deltaget i 

koordinators 1. samtale med sygemeldte, for at sygemeldte ikke skulle fortælle sin 

historie flere gange.  I den ene af disse kommuner har TTA-aktørerne desuden afholdt 

afklarende samtaler, opfølgende samtaler og hjemmebesøg sammen, hvilket de vurde-

rer, har skabt mere sammenhæng for sygemeldte samt mere kontinuitet i sagen (de 

sygemeldte vurderer ligeledes at disse tiltag har bidraget til at skabe mere kontinuitet i 

deres sag, se afsnit 6.10.2).  
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6.5.5 Opsamling 

Afsnittet har vist, hvor stor en udfordring det er at etablere et tværfagligt samarbejde 

mellem forskellige faggrupper, som er bærere af forskellige professionskulturer, 

sygdomsforståelser, arbejdserfaringer og sprog. På trods heraf er det lykkedes i samtlige 

projektkommuner at etablere et samarbejde på tværs af de faggrupper, der har været 

tilknyttet TTA-projektet.  

 

Langt de fleste kommuner har på denne måde opnået at skabe et fælles ståsted for sam-

arbejdet på de tværfaglige konferencer. Hovedparten af TTA-aktører har værdsat de 

ugentlige tværfaglige konferencer, fordi de har kunnet diskutere planen for de syge-

meldte samt helbredsproblemer m.m. for disse. Endelig har alle kommuner på nær én 

levet op til kravet om afholdelse af tværfaglige konferencer hver uge. Desuden har de 

fleste kommuner formået at skabe et konstruktivt og fleksibelt rum for sparring uden for 

de tværfaglige konferencer. 

 

I enkelte kommuner har det tværfaglige samarbejde fungeret fremragende, mens der i 

de fleste af kommunerne har været større eller mindre udfordringer, som har gjort, at 

samarbejdet ikke har været problemfrit. I langt de fleste af kommunerne har dele af 

samarbejdet fungeret godt, mens andre dele har fungeret mindre godt. Endelig er der i 

enkelte af disse kommuner en tendens til, at de problemer, der har været forbundet med 

samarbejdet, har betydet, at TTA-aktørerne ikke har formået at skabe et ligeværdigt, 

tværfagligt samarbejde, men i højere grad har skabt et samarbejde, som man må karakte-

risere som flerfagligt. Dette vidner om, hvor svært det har været at etablere et tværfag-

ligt samarbejde mellem jobcentret og de sundhedsfaglige aktører.  

  

Af afsnittet fremgår det, at et velfungerende, tværfagligt samarbejde i TTA-projektet har 

været karakteriseret ved, at der har været respekt for hinandens fagligheder, at alle TTA-

aktørerne er blevet hørt og er kommet med kvalificerede input på de tværfaglige konfe-

rencer, samt at disse input er blevet diskuteret, således at TTA-aktørerne i fællesskab er 

kommet frem til en plan for sygemeldte. Ligeledes vurderer adskillige TTA-aktører, at 

det er vigtigt for samarbejdet, at det er nogle erfarne TTA-aktører, der har været tilknyt-

tet projektet, fordi det har kvalificeret inputtene på konferencerne, samt at det er vigtigt, 

at man kender hinanden både fagligt og personligt for at få samarbejdet til at fungere 

optimalt, bl.a. fordi det bevirker, at man er mere overbærende i forhold til hinanden 

samt i højere grad hjælper hinanden. Dertil vurderer flere TTA-aktører, at det er vigtigt 

med en klar kommunikation, at TTA-Koordinatorerne påtager sig lederrollen, samt at 

koordinatorerne er tydelige omkring, hvad de forventer af de sundhedsfaglige TTA-

aktører ved afklaringen. Endelig er det værd at være opmærksom på, at samarbejdet 

uden for konferencerne har påvirket, hvordan TTA-aktørerne har kunnet udnytte tiden 

på konferencerne. 

 

I de kommuner, hvor samarbejdet ikke har fungeret optimalt, var der typisk problemer 

med at få skabt et fælles udgangspunkt for samarbejdet, samarbejdsvanskeligheder med 

eller mellem enkelte personer eller vanskeligheder i forhold til at få etableret et samar-

bejde, hvor de forskellige TTA-aktører blev inddraget i sagerne. Men også problemer 
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med overbebyrdede TTA-Koordinatorer og manglende ledelse har haft betydning for 

samarbejdet i flere kommuner.  

 

I de kommuner, hvor det kan diskuteres, om der i højere grad har været tale om et 

flerfagligt end et tværfagligt samarbejde, er det særligt faktorer omkring, hvem af de 

sundhedsfaglige TTA-aktører, der er blevet brugt i forhold til sagerne, og hvordan de er 

blevet brugt, der spiller en rolle.  

 

I den ene af kommunerne har nogle af TTA-Koordinatorerne fx primært haft et samar-

bejde med TTA-Teamet, mens andre af koordinatorerne primært har haft et samarbejde 

med arbejds-/social-/almenmedicineren afhængigt af, hvordan samarbejdet var med 

disse personer. Dette har primært været udtalt i forhold til, hvilke sundhedsfaglige TTA-

aktører, der er blevet brugt i afklaringen af sygemeldte. På de tværfaglige konferencer 

deltog alle aktører samt bidrog til diskussionerne. I denne kommune er der således etab-

leret et velfungerende samarbejde mellem nogle af TTA-aktørerne, men kommunen har 

ikke formået at skabe et tværfagligt samarbejde på tværs af alle TTA-aktører, i stedet er 

flere TTA-aktører i forskellige grupperinger i vidt omfang blevet udelukket fra samar-

bejdet og kun brugt som konsulenter, når det var nødvendigt. 

 

I en anden af de kommuner, hvor man kan tale om, at der i højere grad har været tale 

om et flerfagligt end et tværfagligt samarbejde, deltog psykiateren ikke i de tværfaglige 

konferencer og havde således kun kontakt med koordinatorerne via outputskemaer og 

mails. Desuden afholdt de sundhedsfaglige TTA-aktører konferencer uden koordinato-

rerne, hvor de blev enige om planen for sygemeldte, som de efterfølgende fremlagde på 

de tværfaglige konferencer i jobcentret. Det betød, at TTA-Koordinatorerne følte sig sat 

uden for samarbejdet, samt at de ikke fik de nødvendige oplysninger fra psykiateren. 

 

 

6.6 Aktive tilbud 

Dette afsnit omhandler de aktive gruppeforløb med særligt fokus på TTA-Teamets 

gruppeforløb.  

  

6.6.1 TTA-konceptet og aktive gruppeforløb 

Gruppeforløb er en kursuslignende aktivitet, som et jobcenter kan anvende forud for 

eller samtidig med andre indsatser, fx delvis raskmelding eller virksomhedspraktikker. 

Mange kommuner har en række gruppeforløb/aktive tilbud, som de kan henvise syge-

meldte borgere til. Kommunerne kan selv stå for disse eller indgå aftaler med andre 

aktører, der så påtager sig at stå for forløbene. I TTA-projektet har der været afsat tid til, 

at TTA-Teamet kunne udvikle og afholde aktive gruppeforløb for de sygemeldte i 

projektet. 

 

På TTA-uddannelsen er der blevet gennemgået en række relevante temaer og metoder 

til brug for gruppeforløbene. Det drejer sig blandt andet om psykoedukation (formidling 

af viden om psykiske helbredsproblemer) og arbejdsrettet vejledning i håndtering af 

depression, angst, stress og smerter. Motion og træning er blevet gennemgået som hånd-



 146 

teringsstrategier for såvel sygemeldte med fysiske som psykiske helbredsproblemer. Det 

har ikke været meningen, at TTA-Teamet skulle varetage gruppeforløb til samtlige 

sygemeldte i projektet, idet nogle sygemeldte har haft specifikke behov, der kræver en 

særlig form for indsats, som kommunen har købt hos eksterne leverandører, fx mis-

brugsproblematikker. Sygemeldte i TTA-indsats har selvfølgelig også kunnet deltage i 

mere generelle tilbud, som kommunen har etableret før projektets opstart, hvis det blev 

skønnet at være den bedste indsats for den enkelte sygemeldte. 

 

Et væsentligt element i projektet har været, at der sikres en individuel stillingtagen til, 

hvad der for den enkelte sygemeldte vil være et godt og relevant tilbud. Derfor har 

projektet lagt op til, at TTA-aktørerne på den ugentlige, tværfaglige konference i fælles-

skab vurderer, om det er relevant for den enkelte sygemeldte at deltage i et gruppefor-

løb og i givet fald hvilket. 

 

6.6.2 Oprettelse af TTA-Teamets aktive gruppeforløb 

Alle TTA-kommuner blev bedt om at indsende informationer om de aktive gruppefor-

løb, der var blevet oprettet af TTA-Teamet (se afsnit 4.4 Datakilder). Materiale viser, at 

TTA-Teamet i kommunerne har oprettet mellem to og seks gruppeforløb. Baggrunden 

for denne variation kan i vidt omfang forklares ud fra kommunernes størrelse (nogle har 

haft flere TTA-Teams, andre kun ét) og ud fra kommunernes mængde af aktive tilbud til 

alle kommunens sygemeldte forud for TTA-projektet. TTA-Teamet har typisk oprettet få 

gruppeforløb i de kommuner, hvor der har været mange aktive tilbud inden projektet, 

og hvor de eksisterende aktive tilbud omhandlede mange af de samme temaer, som 

TTA-Teamet blev undervist i på TTA-uddannelsen. I de mindre kommuner har der 

typisk ikke været særligt mange aktive tilbud i forvejen, og i disse tilfælde har TTA-

Teamets gruppeforløb udgjort en meget stor del af de aktive tilbud, der gives til de 

sygemeldte i projektet.  

 

I flertallet af kommunerne er TTA-Teamet lykkedes med at etablere gruppeforløb fra 

starten af projektperioden. TTA-Koordinatorerne i enkelte kommuner vurderer dog i de 

monofaglige gruppeinterview (se afsnit 4.4 Datakilder), at der i deres kommuner er gået 

op til et halvt år fra projektstart før gruppeforløbene blev oprettet.  

 

Ifølge kommunernes informationsmateriale har TTA-Teamene i de forskellige kommu-

ner oprettet gruppeforløb, der typisk omhandler stresshåndtering, smertehåndtering, 

fysisk træning, mindfulness/afspænding samt psykoedukation vedrørende stress, angst, 

depression og smertehåndtering. Den type gruppeforløb, som TTA-Teamene har 

oprettet flest af, drejer sig om fysisk træning. Næstflest forløb er oprettet omkring 

psykoedukation. Indholdet i gruppeforløb med samme tema kan variere, og i nogle 

tilfælde er gruppeforløbene blevet kombineret, så de både indeholder fysisk træning og 

håndtering af psykiske helbredsproblemer. 
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6.6.3 Opgørelser over de sygemeldtes deltagelse i aktive 
tilbud 

Resultaterne fra gennemgangen af sygedagpengesager (se afsnit 4.4 Datakilder) viser, at 

lidt over halvdelen af de sygemeldte har deltaget i aktive tilbud (52,8 %). Af de syge-

meldte, der har deltaget i aktive tilbud, har lidt over en fjerdedel deltaget i TTA-Teamets 

egne gruppeforløb (25,7 %), jf. tabel 6.6.1. TTA-Koordinatorerne kan vælge at benytte sig 

af TTA-Teamets eller eksterne leverandørers aktive tilbud for at målrette indsatsen til 

den enkelte sygemeldte, og det afhænger således meget af udbuddet i den enkelte kom-

mune, hvor meget koordinatorerne har benyttet sig af henholdsvis TTA-Teamets og 

eksterne leverandørers tilbud.  

 
Tabel 6.6.1 Sygemeldtes deltagelse i aktive gruppetilbud fordelt på leverandør 

Leverandører % (antal) 

Tilbud både fra TTA-Teamet og eksterne leverandører1 28,6 % (647) 

Gruppeforløb fra TTA-Teamet 25,7 % (583) 

Tilbud fra eksterne leverandører1  45,7 % (1.036) 

Total 100 % (2.266) 

Datakilde: Gennemgangen af sygedagpengesager.  

6.6.4 TTA-Teamets aktive tilbud 

Organisering 
De fleste kommuner har af praktiske grunde valgt at benytte løbende indtag på TTA-

Teamets gruppeforløb. Løbende indtag indebærer åbne hold, hvor sygemeldte kan 

optages løbende alt efter, hvornår de kommer ind i sygedagpengesystemet, og hvornår 

de vurderes at have gavn af et aktivt tilbud. Fordelen ved løbende indtag er, at de 

sygemeldte kan optages på gruppeforløbet, så snart de er klar og afklaret, og herved 

undgå unødig ventetid. Dette er specielt relevant i de mindre kommuner. Enkelte kom-

muner har dog valgt at køre nogle af forløbene som lukkede hold. Det er her aktørernes 

oplevelse, at de lukkede hold har bidraget med et bedre fremmøde, en mere aktiv delta-

gelse i undervisningen samt større tilfredshed blandt sygemeldte borgere med specielt 

psykiske helbredsproblemer.  

 

I flere kommuner har fysio-/ergoterapeuterne og psykologerne oprettet aktive gruppe-

forløb i fællesskab. Enkelte af disse kommuner startede med at oprette monofaglige 

gruppeforløb, men ændrede i løbet af projektperioden forløbene til at være tværfaglige, 

hvilket de beskriver som en kvalitetsforbedring.  

 

Vurdering af aktive tilbuds virkning på sygefravær og TTA. 
Langt størstedelen af TTA-aktørerne vurderer i et svar på et spørgeskema, at kvaliteten 

af TTA-Teamets aktive tilbud har været ’fremragende’ (10,9 %), ’særdeles god’ (42,3 %) 

eller ’god’ (33,2 %) i forhold til at få sygemeldte tilbage i arbejde/på arbejdsmarkedet, jf. 

figur 6.6.1. Dette billede bekræftes af opgørelser blandt lederne af TTA-projektet i kom-

munerne. Lederne er blevet stillet samme spørgsmål, og flertallet vurderer ligeledes, at 

TTA-Teamets aktive tilbud har bidraget til sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet/-

arbejdsmarkedet (data ikke vist).   
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Figur 6.6.1 Aktørernes vurdering af kvaliteten af TTA-Teamets aktive tilbud ift. 
sygemeldtes TTA.  

Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse til TTA-aktørerne. N= 220. 

 

I de monofaglige gruppeinterviews med TTA-aktørerne er det særligt teammedlemmer-

ne, som har udtalt sig om de aktive tilbuds bidrag i forhold til de sygemeldtes chancer 

for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Flere fysio-/ergoterapeuter vurderer, at den 

fysiske træning har været væsentlig for sygemeldte i forhold til at komme tilbage til 

arbejdsmarkedet. Det gælder specielt for de sygemeldte, som har haft et hårdt fysisk 

arbejde, hvor fysisk træning har kunnet forebygge en svær overgang tilbage til arbejdet. 

Derudover vurderer flere fysio-/ergoterapeuter, at fysisk træning også har gavnet 

sygemeldte, som normalt ikke motionerer regelmæssigt, da den fysiske træning og 

resultaterne af denne ifølge terapeuterne har medført en øget tro på, at de kan vende 

tilbage til arbejdslivet. Psykologerne vurderer, at de sygemeldte har fået særligt meget 

ud af psykoedukationen, fordi de udvider deres forståelse og syn på, hvornår de er 

parate til at vende tilbage til arbejdet, og de lærer en række redskaber, som kan være 

forebyggende for gensygemeldinger.  

 

Muligheder og udfordringer 
TTA-aktørerne vurderer, at der ved brug af TTA-Teamets gruppeforløb har været en 

række fordele. Teammedlemmerne har oplevet den jævnlige kontakt med de sygemeldte 

på gruppeforløbene, hvilket har været en stor fordel i forhold til at kunne følge op på de 

sygemeldte, og gruppeforløbet har således skabt et godt forum for dialog med den syge-

meldte. Udfordringen for teammedlemmerne har været at få nedskrevet noter i forbin-

delse med denne opfølgende dialog. TTA-Koordinatorerne fremhæver, at de har kunnet 

bruge teammedlemmernes arbejde i forbindelse med deres løbende møder med den 

sygemeldte, blandt andet fordi TTA-Koordinatorerne har kunnet få yderligere viden om 

sygemeldtes udvikling under forløbet. Derudover fremhæver flere koordinatorer, at det 

har været en fordel at benytte TTA-Teamets gruppeforløb, da det har skabt mere konti-

nuitet i forløbet og tryghed for de sygemeldte, at de har mødt underviserne før i forbin-

delse med den initiale afklaring. 

 

Mange af TTA-aktørerne i kommunerne vurderer, at det har været en udfordring, hvis 

de sygemeldte har været negativt indstillet, når de startede på et gruppeforløb. Aktører-
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ne har dog sjældent oplevet, at de sygemeldte er forblevet negative, når de først er blevet 

en del af gruppeforløbet. 

   

6.6.5 De sygemeldtes vurdering af de aktive tilbud  

Dette afsnit beskriver de sygemeldtes udbytte af de aktive tilbud. Dette belyses via en 

spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere på TTA-Teamets gruppeforløb19 samt 

interviews med sygemeldte, som både har deltaget i aktive tilbud fra TTA-Teamet og 

eksterne leverandører (se afsnit 4.4 Datakilder).   

 

TTA-Teamets aktive tilbud 
Der er en væsentlig andel af de sygemeldte, som vurderer, at TTA-Teamets aktive tilbud 

har givet dem et helbredsmæssigt udbytte, jf. figur 6.6.2. Langt størstedelen af deltager-

ne vurderer, at de aktive tilbud ’i meget høj grad’ (20,6 %), ’i høj grad’ (33,9 %) eller 

’delvist’ (33,9 %) har hjulpet dem tættere på en raskmelding. 

 

Ligeledes vurderer størstedelen af deltagerne, at forløbene ’i meget høj grad’ (16,6 %), ’i 

høj grad’ (21,1 %) eller ’delvist’ (34,1 %) har hjulpet dem til at kunne håndtere deres 

helbredsproblemer bedre.  

 

 
Figur 6.6.2 Helbredsmæssigt udbytte af TTA-Teamets aktive gruppetilbud 

Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse om TTA-Teamets aktive tilbud. Antallet af besvarelser er 387. 

 

I interviews med sygemeldte (se afsnit 4.4 om datakilder) udtaler de sygemeldte sig bl.a. 

om TTA-Teamets aktive gruppetilbud (se også afsnit 6.10.3). Af interviewene fremgår 

det, at specielt sygemeldte med psykiske helbredsproblemer oplever, at det har været 

meget meningsfuldt for dem at deltage i de aktive tilbud. Flere sygemeldte med psykis-

ke helbredsproblemer fremhæver især, at stresshåndtering har hjulpet dem til at se sig 

selv på arbejdsmarkedet igen og givet dem nogle værktøjer til at forebygge gen-syge-

                                                      
19 Det er en tværsnitsundersøgelse foretaget blandt alle 20 projektkommuner, og der blev modtaget 387 
besvarelser, se afsnit 4.4 Datakilder for yderligere information. 
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meldinger. Desuden har flere sygemeldte med psykiske helbredsproblemer oplevet, at 

den fysiske træning har hjulpet dem med at håndtere deres psykiske helbredsproblemer 

bedre. I afsnittet om sygemeldte fremgår det yderligere, at sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer udtrykker, at de i høj grad har haft gavn af tilbuddene om psykoedu-

kation (se mere herom i afsnit 6.10.5).  

 

Flere sygemeldte med psykiske helbredsproblemer siger, at det i starten af gruppefor-

løbene var hårdt at skulle ud blandt andre mennesker. De samme beskriver dog, at de 

senere i forløbet oplevede, at det var meget givtigt at møde andre sygemeldte i samme 

situation som dem selv.  

 

Sygemeldte med fysiske helbredsproblemer har i interviewene givet udtryk for, at 

gruppeforløbet bestående af fysisk træning har været individuelt tilpasset, hvilket har 

betydet, at de har fået mere ud af træningen. Enkelte ville dog hellere have trænet selv, 

da de ikke har oplevet en erfaringsudveksling eller et socialt samvær med de andre 

deltagere. Andre har oplevet gruppeforløb med fysisk træning som irrelevante, fordi de 

selv var startet hos en fysioterapeut og/eller selv har haft påbegyndt et træningsforløb.  

 

6.6.6 Opsamling 

TTA-Teamene har i alle kommuner etableret gruppeforløb. Der har dog været en del 

variation mellem kommunerne i forhold til, hvor hurtigt de er lykkedes med at få 

gruppeforløbene etableret. 

 

Hver kommune har oprettet mindst to gruppeforløb. Der har været lidt variation i 

indholdet, men psykoedukation og fysisk træning er de temaer, der oftest er blevet 

oprettet gruppeforløb indenfor. 

 

Størstedelen af både TTA-aktørerne og lederne af TTA-projektet i kommunerne vurde-

rer, at gruppeforløbene har bidraget til sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet/arbejds-

markedet.  

 

Langt størstedelen af de sygemeldte, der har deltaget i TTA-Teamenes aktive tilbud 

vurderer, at tilbuddene har hjulpet dem til at kunne håndtere deres helbredsproblemer 

bedre og har hjulpet dem tættere på en raskmelding. 

 

Flere TTA-aktører vurderer, at det har været en fordel at benytte TTA-Teamets grup-

peforløb frem for andre forløb, dels fordi TTA-Teamet ofte har deltaget i afklaringen af 

den enkelte sygemeldte, og det derfor har skabt tryghed for den sygemeldte, dels fordi 

det har givet TTA-Koordinatorerne mulighed for at bruge TTA-Teamets viden om de 

sygemeldte fra de aktive gruppeforløb i deres løbende samtaler med de sygemeldte. 
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6.7 TTA-aktørernes samarbejde med sygemeldtes 

arbejdsplads 

Dette afsnit omhandler samarbejdet mellem jobcentrene og de sygemeldtes arbejds-

pladser.  

 

6.7.1 TTA-konceptet og arbejdspladskontakt 

I Det store TTA-projekt var der lagt stor vægt på at styrke samarbejdet med arbejds-

pladserne. Desuden var der lagt vægt på, at de sundhedsfaglige TTA-aktører kunne 

inddrages i fastholdelsesforløb på arbejdspladserne. Fysio-/ ergoterapeuter har i et vist 

omfang tidligere været inddraget i forhold til ergonomisk tilpasning af arbejdsfunktio-

ner på arbejdspladserne, og ganske få kommuner har tidligere anvendt arbejdsmedici-

nere i samarbejdet med arbejdspladserne. Der har dog ikke været tradition for at 

anvende psykologer og psykiatere i samarbejdet med arbejdspladserne på trods af, at 

mange sygemeldte lider af psykiske helbredsproblemer. I projektet har det været vigtigt 

at kunne trække på alle de tilknyttede faggrupper i samarbejdet med arbejdspladsen.  

 

Uddannelsen af TTA-aktørerne har fokuseret på at opnå et tæt samarbejde med arbejds-

pladserne på et så tidligt tidspunkt som muligt. Ligeledes blev der fremstillet en vejled-

ning til brug for TTA-aktørernes samarbejde med arbejdspladserne. 

 

De vigtigste aktiviteter i samarbejdet med arbejdspladserne har været: 

 Rundbordssamtaler, hvor de væsentligste personer, der er involveret i sagen kan 

tage beslutninger og drøfte konkrete planer for sygemeldtes tilbagevenden til 

arbejdet. 

 Arbejdspladsbesøg med henblik på for eksempel modificering af jobfunktioner 

og opgaver og/eller indretning af den sygemeldtes arbejdsplads.  

 Arbejdspladsbesøg som opfølgning på en plan for sygemeldtes tilbagevenden til 

arbejdet, herunder besøg i forbindelse med en delvis raskmelding. 

 

6.7.2 Opgørelser over møder med arbejdspladser 

I dette afsnit beskrives andelen af sager, hvor der har været mindst ét møde mellem 

arbejdspladsen og jobcentret. Møder er defineret som personlige møder, såsom arbejds-

pladsbesøg og rundbordssamtaler. Jobcentrene har ifølge sygedagpengeloven en generel 

forpligtelse til at kontakte arbejdsgiver i de sager, hvor sygemeldte har en arbejdsgiver. 

Det undersøges derfor ikke, om der har været en formel kontakt, evt. i form af en mail 

eller et brev til arbejdspladsen, men derimod om der har været egentlige møder mellem 

jobcentret og arbejdspladsen. 

 

I afsnit 5.3 er det beskrevet, at andelen af sygemeldte, der har en arbejdsgiver på det 

tidspunkt, hvor jobcentret er blevet involveret, er forholdsvis lav. I dette afsnit bygger 

opgørelserne på sager med sygemeldte, som havde en arbejdsgiver ved visitationen, 

opgjort på baggrund af ATP-indbetalinger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at 

selv om de sygemeldte havde et formelt ansættelsesforhold på visitationstidspunktet 
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udelukker det ikke, at en del allerede var blevet afskediget og således ansat men under 

opsigelse. 

 

I TTA-indsatsen har der i 13 % af sagerne været et møde mellem jobcentret og arbejds-

pladsen. Dette indikerer næsten en fordobling af møder i forhold til den sædvanlige 

sagsbehandling, hvor der i 6,9 % af sagerne har været et møde med arbejdspladsen, jf. 

tabel 6.7.1. Forskellen er statistisk signifikant. Disse opgørelser er kun baseret på data fra 

de tre RCT-kommuner (se afsnit 4.2.1), men tallene understøttes af en opgørelse foreta-

get på baggrund af alle de kommuner, der har haft TTA- indsats i projektets 1. år. 

 

Det kan ikke udelukkes, at der er underrapportering i andelen af møder mellem jobcent-

ret og arbejdspladsen. I tilfælde af en sådan underrapportering vil det dog både fore-

komme i opgørelserne over andelen af møder i både TTA-indsatsen og sædvanlig sags-

behandling, da opgørelserne bygger på samme kilde. For en nærmere beskrivelse af 

risiko for underestimering, se afsnittene om datakvaliteten i sagsgennemgangen og 

koordinators registreringer, jf. afsnit 4.4 Datakilder.   

 

Et andet forhold, som kan give anledning til en underestimering i andelen af møder med 

arbejdspladsen, er, at sygemeldte, som allerede var afskediget ved visitationstidspunktet 

eller blev afskediget derefter, ikke er ekskluderet fra analyserne, da data herom ikke har 

været tilgængelig.   

 
Tabel 6.7.1 Andelen af sager hvor der har været et møde mellem jobcentrene og 

arbejdspladserne i RCT-kommunerne 

% (antal) TTA-indsats1 Sædvanlig indsats2 P-værdi3 

Møder 13 % (107) 6,9 % (37) 0,0002 

Datakilde: sagsgennemgangen. 
1 I TTA-indsatsen bygger analyserne på 825 arbejdstagere. 
2 I sædvanlig indsats bygger analyserne på 536 arbejdstagere. 
3 P-værdien er udregnet som chi2-test. 

 

Aktørernes deltagelse i møder 
Resultaterne fra gennemgangen af sygedagpengesager viser, at i de tilfælde, hvor der 

har været et møde mellem arbejdspladsen og jobcentret, har det - som forventet - oftest 

været TTA-Koordinatorerne, der har deltaget i møderne. I de gennemgåede sager har 

TTA-Koordinatorer deltaget i 80,5 % af møderne, jf. tabel 6.7.2.  

 

I tabel 6.7.2 ses det yderligere, at TTA-psykologerne (15,6 %) og fysio-/ergoterapeuterne 

(13,5 %) oftere har deltaget i møder på arbejdspladserne end psykiaterne (0,7 %) og 

arbejds-/social-/almenmedicinerne (5,7 %). Taget i betragtning, at der ikke tidligere har 

været tradition for at inddrage psykologer i samarbejde med arbejdspladserne, er det en 

forholdsvis stor andel af psykologer, som har deltaget i møder med arbejdspladserne.   
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Tabel 6.7.2 De forskellige faggruppers deltagelse i møder med arbejdspladsen i de 
sager, hvor der har været et møde 

Faggruppe % (antal) 

TTA-Koordinator 80,5 % (227) 

Virksomhedskonsulent 19,1 % (54) 

Psykolog  15,6 % (44) 

Fysio-/ergoterapeut 13,5 % (38) 

Psykiater 0,7 % (2) 

Arbejdsmediciner 5,7 % (16) 

Andre 5,3 % (15) 

Datakilde: Sagsgennemgangen. Opgørelserne bygger på 282 sager, hvor der har været et møde.  

 

Til de møder, hvor TTA-Koordinatoren ikke har deltaget, har det i de fleste tilfælde væ-

ret virksomhedskonsulenterne, som har deltaget i møderne med arbejdspladsen (ikke 

vist i tabel).  

 

 

6.7.3 TTA-aktørernes vurdering af samarbejdet med 

arbejdspladserne 
Første kontakt til arbejdsgiverne 
Resultater fra de monofaglige gruppeinterviews viser, at koordinatorerne i flertallet af 

TTA-kommunerne, som hovedregel har taget den første kontakt til arbejdspladserne ved 

at sende et brev ud til arbejdspladserne, hvor de har informeret arbejdsgiverne om TTA-

indsatsen. Dette er typisk blevet gjort umiddelbart efter den afklarende samtale med 

sygemeldte, men der har været mange variationer i, hvornår og hvordan TTA-Koordi-

natorerne kontaktede arbejdspladsen. Ligeledes var indholdet i den skriftlige informa-

tion angående den videre kontakt også meget forskellig. Nogle TTA-Koordinatorer 

lagde op til, at arbejdspladsen kunne kontakte dem, hvis de havde behov for dette, mens 

andre oplyste ved skriftlig kontakt, at arbejdspladsen på et senere tidspunkt ville blive 

kontaktet telefonisk af jobcentret. Enkelte TTA-Koordinatorer valgte systematisk at ringe 

til arbejdspladsen allerede under den afklarende samtale med den sygemeldte.  

 

Bidrag ved rundbordssamtalerne  
I forhold til rundbordssamtaler på arbejdspladserne, svarer størstedelen af TTA-aktører-

ne i spørgeskemaet, at rundbordssamtaler ’i meget høj grad’ (25,3 %) eller ’i nogen grad’ 

(66,3 %) har bidraget til at få sygemeldte tilbage i arbejde/på arbejdsmarkedet, jf. figur 

6.7.1. Samme mønster tegner sig i forhold til TTA-aktørernes vurdering af, om rund-

bordssamtaler har bidraget til en hurtigere afklaring i de sygemeldtes sager, hvor 36,5 % 

har svaret ’i meget høj grad’ og 59 % har svaret ’i nogen grad’, jf. figur 6.7.1.  
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Figur 6.7.1 TTA-aktørernes vurdering af hvorvidt rundbordssamtalerne bidrager til 
1) at få sygemeldte tilbage i arbejde/på arbejdsmarkedet og 2) at få en hurtigere 
afklaring i sagerne  

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N=178. 

 

Yderligere viser resultaterne fra de monofaglige gruppeinterviews, at alle TTA-aktører-

ne vurderer, at rundbordssamtaler har bidraget til en realistisk plan for den sygemeldtes 

tilbagevenden til arbejdspladsen. Koordinatorerne vurderer desuden, at deres tilstede-

værelse ved rundbordssamtaler har bidraget med information om lovgivningen. Flere 

arbejdsmedicinerne vurderer, at de ved rundbordssamtalen har bidraget med forslag til 

håndtering af helbredsmæssige problemstillinger og en hensigtsmæssig opstart på 

arbejdspladsen. Psykologerne vurderer, at de ved rundbordssamtalerne har fungeret 

som ressourcepersoner, hvor de har informeret arbejdsgiverne om generelle forklaringer 

i forhold til psykiske helbredsproblemer og givet konkrete løsningsforslag på problem-

stillinger i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Derudover vurderer psykologerne, at de 

har haft en rolle som ”forventningsafstemmere” mellem arbejdsgiverne og de sygemeldte, 

og beskriver sig selv som ”den sygemeldtes advokat” forstået på den måde, at de har sørget 

for, at den sygemeldte ikke er blevet presset til mere, end vedkommende kunne over-

komme. Fysio-/ergoterapeuterne vurderer, at de har bidraget til rundbordssamtalerne i 

forhold til at redegøre for den sygemeldtes fysiske tilstand samt foreslå skånebehov i 

forhold til den sygemeldtes arbejdsopgaver.  

 

Generelt synes koordinatorerne, at det har været meget positivt at have TTA-Teamet 

med til rundbordssamtaler. Fx beskriver en koordinator, at teammedlemmets tilstede-

værelse ved samtalerne medførte, at vedkommende kunne fokusere mere på koordi-

nator- og myndighedsrollen.  

 

I enkelte kommuner vurderer koordinatorerne desuden, at behovet for koordinatorkom-

petence har været størst hos små virksomheder, hvor der ikke har været fastholdelses-

team, HR-konsulenter m.m. 

 

Mulige årsager til få arbejdspladsbesøg/rundbordssamtaler 
Koordinatorerne fortæller i de monofaglige gruppeinterviews, at de har haft færre 

arbejdspladsbesøg end forventet. Koordinatorerne har flere forklaringer på dette. 
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For det første og som den primære begrundelse henvises der til det store antal ledige, 

der har indgået i projektet. I denne sammenhæng fremhæver et stort antal af koordina-

torerne, at mange sygemeldte bliver opsagt undervejs i deres sygedomsforløb. I enkelte 

tilfælde, hvor sygemeldte har været opsagt, har nogle koordinatorer dog alligevel valgt 

at tage kontakt til virksomheden for at høre, om de kunne ændre udfaldet.  

 

For det andet nævner adskillige koordinatorer, at nogle sygemeldte ikke har ønsket, at 

der skulle tages kontakt til deres arbejdsgiver. Dette er altid blevet respekteret, men en 

del koordinatorer har gjort et forsøg på at forklare den sygemeldte om samtalens formål, 

og hvilket udbytte der kunne være af samtalen. I de tilfælde, hvor den sygemeldte fort-

sat ikke har ønsket at komme tilbage til arbejdspladsen, er kontakten dog ikke blevet 

etableret.  

 

For det tredje er der endvidere koordinatorer i enkelte kommuner, der nævner, at de 

ikke har kontaktet arbejdspladsen, hvis de har vurderet, at arbejdsgiveren allerede 

havde taget hånd om situationen og havde udarbejdet en plan for sygemeldtes tilbage-

venden til arbejdet.  

 

For det fjerde beskriver enkelte TTA-Koordinatorer ressourcemangel i form af tid som 

en årsag til, at der ikke har været flere arbejdspladsbesøg og rundbordssamtaler. I en 

kommune kommer dette bl.a. til udtryk ved, at det er TTA-Teamet og virksomheds-

konsulenterne, som har været ude på arbejdspladserne i stedet for koordinatorerne. 

Dette er på trods af, at koordinatorerne i denne kommune selv har ønsket at deltage i 

arbejdspladsbesøgene og rundbordssamtalerne, men ikke har haft den nødvendige tid. I 

en anden kommune kommer det til udtryk ved, at psykologerne ofte har været alene til 

rundbordssamtaler på arbejdspladserne, fordi TTA-Koordinatorerne ikke har haft tid. 

 

Efterværn 
Blandt TTA-aktørerne i tre kommuner har der, ifølge de monofaglige gruppeinterviews, 

været et ønske om efterværn for borgere, som er blevet raskmeldt. TTA-aktørerne er af 

det indtryk, at det bidrager til at fastholde borgere i arbejdet, hvis borgerne efter en 

raskmelding stadig har haft mulighed for at deltage i TTA-Teamets aktive tilbud. I 

enkelte kommuner har der været små tiltag i forhold til efterværn, fx i form af kontakt 

og opfølgende samtaler efter at den sygemeldte er blevet raskmeldt. I en enkelt kom-

mune har der været medarbejdere, som borgere kunne tage telefonisk kontakt til efter 

raskmelding.  

 

6.7.4 Arbejdsgivernes vurdering af samarbejdet med TTA-
aktørerne 

Afsnittet bygger på interviews med nærmeste leder på de sygemeldtes arbejdspladser20 

(se afsnit 4.4 Datakilder).  

 

                                                      
20 Der blev i alt foretaget 20 interviews med nærmeste leder fra sygemeldtes arbejdspladser.  
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Generelt har de arbejdsgivere, der har haft en længerevarende21 kontakt med jobcentret i 

form af rundbordssamtaler, opfølgningssamtaler eller arbejdspladsbesøg, oplevet samar-

bejdet med jobcentret som meget konstruktivt. Arbejdsgiverne beskriver det som posi-

tivt, at de har kunnet mærke, at den sygemeldte har følt sig tryg i kontakten med TTA- 

aktørerne i jobcentret.  

 

Et af de elementer, som de nærmeste ledere på arbejdspladserne fremhæver som positivt 

i forhold til kontakten med jobcentret, er udarbejdelse af en plan for den sygemeldte. Det 

har haft stor betydning for lederne, at de i fællesskab med jobcentret har udarbejdet en 

plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet, også selv om denne har måttet 

justeres undervejs. De beskriver, hvordan planen har været et vigtigt og nødvendigt 

redskab for opstarten af den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet.  

 

Arbejdsgiverne er endvidere positive i forhold til inddragelsen af TTA-Teamet. I de 

sager, hvor der har været fysio-/ergoterapeuter involveret, beskriver arbejdsgiverne, 

hvordan der har været hjælp at hente i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for den syge-

meldte. Arbejdsgiverne fremhæver endvidere, at psykologerne har bidraget med viden, 

faglighed og støtte i forbindelse med udarbejdelse af planen for sygemeldte med psyki-

ske helbredsproblemer, hvilket har gjort planerne mere realistiske.  

 

Yderligere beskriver flere arbejdsgivere, at koordinatorernes bidrag ved rundbordssam-

talerne i form af information om muligheder og rettidigheder inden for lovgivningen, 

har været meget konstruktive.  

 

På store arbejdspladser, hvor de selv har haft forskellige fagligheder ansat, har lederne 

ikke i samme omfang oplevet et behov for samarbejdet, da arbejdspladserne selv har 

iværksat en række tiltag i forhold til sygemeldtes tilbagevenden.  

 

I forhold til rundbordssamtaler giver flere af lederne udtryk for, at de har været meget 

skeptiske inden rundbordssamtalen, men at de efterfølgende er blevet positivt overras-

kede over de forskellige TTA-aktørers bidrag til samtalen. Eksempelvis beskriver en 

arbejdsgiver, at vedkommende før rundbordssamtalen var usikker på, hvad formålet var 

med samarbejdet med jobcentret, og derfor kunne have ønsket sig noget information 

omkring dette fra jobcentret. 

 

Alt i alt vurderer størstedelen af arbejdsgiverne, at TTA-projektet har haft en positiv 

betydning for de sygemeldtes tilbagevenden til arbejdspladsen. Interviewene tyder dog 

på, at der er en kommunal spredning. Fx har der i én kommune været en negativ hold-

ning til samarbejdet med jobcentret, bl.a. fordi flere virksomhedsledere vurderer, at de 

blev kontaktet alt for sent af jobcentret og havde flere gange selv forgæves forsøgt at 

tage kontakt til jobcentret. 

  

                                                      
21 Længerevarende kontakt indebærer mere end ét møde.  
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6.7.5 TTA-ledernes vurdering af arbejdspladssamarbejdet  

Ledernes vurdering kan inddeles i to næsten lige store grupper. Den ene gruppe frem-

hæver, at TTA-projektet har haft en meget positiv betydning for samarbejdet mellem 

jobcentret og arbejdspladserne, særligt pga. TTA-aktørernes faglige kompetencer. 

Inddragelsen af TTA-aktørerne har ifølge denne gruppe af ledere bidraget til en bedre 

afklaring og en konkret rådgivning i forhold til tilbagevenden til arbejdet.  

 

Den anden gruppe af ledere vurderer imidlertid, at TTA-projektet stort set ikke har 

påvirket samarbejdet med arbejdspladserne. Dette begrundes hovedsageligt med, at 

andelen af sygemeldte, som har haft et arbejde, har været meget lille. Endvidere vurde-

rer flere af lederne i denne gruppe, at udbyttet ved at inddrage de sundhedsfaglige TTA-

aktører i samarbejdet med arbejdspladserne har været positivt, men at de sundhedsfag-

lige TTA-aktører kun har været inddraget i et begrænset omfang, bl.a. fordi koordina-

torerne har været fastholdt i gamle vaner omkring samarbejdet med arbejdspladserne og 

derfor ikke i tilstrækkeligt omfang har involveret de sundhedsfaglige TTA-aktører i 

samarbejdet. 

 

6.7.6 Sygemeldtes vurdering af samarbejdet  

Afsnittet bygger på data fra interviews med sygemeldte lønmodtagere, hvor der har 

været samarbejde med arbejdspladsen i form af rundbordssamtaler eller arbejdsplads-

besøg. Alle interviewpersonerne var på interviewtidspunktet stadig ansat på deres 

arbejdsplads og tilbage på enten fuld eller nedsat tid (se også afsnit 6.10.3).  

 

I interviewene beskriver de sygemeldte, at de har oplevet det som meget positivt at have 

enten TTA-psykologen eller TTA-terapeuten med til enten rundbordssamtaler eller 

arbejdspladsbesøg, fordi aktøren fra TTA-teamet havde et dybdegående kendskab til 

deres helbredsproblemer. De sygemeldte vurderer desuden, at dette bidrog til at deres 

plan for tilbagevenden til arbejdspladsen blev mere realistisk, end den ellers ville have 

været blevet (se også afsnit 6.10.3).  

 

De fleste sygemeldte, som er startet på arbejdspladsen på nedsat tid, vurderer, at de er 

blevet fulgt godt op af jobcentret. Derimod påpeger mange sygemeldte, at det ville have 

skabt mere tryghed, hvis der også havde været opfølgning fra jobcentrets side efter, at 

de var kommet op på fuld tid på arbejdspladsen (se også afsnit 6.10.3).   

 

Hvis sygemelding er relateret til et dårligt psykisk arbejdsmiljø, har de sygemeldte ofte 

ikke ønsket, at der skulle være en rundbordssamtale (se også afsnit 6.10.5). Dette skyl-

des, at de sygemeldte har vanskeligt ved at se, hvordan en rundbordssamtale kan 

bidrage til deres situation, hvis de har besluttet sig for ikke at vende tilbage til arbejdet 

enten af frygt for, at deres psykiske helbredsproblem forværres, eller fordi der er tale om 

fx. mobning.  

 



 158 

6.7.7 Opsamling  

Resultaterne tyder på, at der i TTA-indsatsen har været et højere aktivitetsniveau af 

møder mellem jobcentret og arbejdspladsen end i sædvanlig sagsbehandling. Generelt 

har oplevelsen af denne kontakt været positiv både blandt TTA-aktørerne, de syge-

meldte og de sygemeldtes arbejdsgiver. 

 

Set i lyset af, at der har været et stort fokus på arbejdspladskontakt i TTA-projektet og på 

TTA-uddannelsen, er andelen af sager, hvor der har været et møde mellem jobcentret og 

arbejdspladserne, mindre end forventet. Ifølge TTA-aktørerne har der været en række 

årsager til den lave mødeaktivitet fx at mange sygemeldte er sygemeldt fra ledighed, at 

en stor andel af sygemeldte opsiges i sygdomsforløbet, at sygemeldte ikke har ønsket, at 

der blev taget kontakt til deres arbejdsplads, at koordinatorerne har manglet tid til at 

deltage i møder samt at jobcentret ikke har arrangeret et møde, fordi arbejdsgiveren 

allerede havde udarbejdet en plan for sygemeldtes tilbagevenden til arbejde. Derudover 

formodes der at være en vis underrapportering i antallet af møder, bl.a. fordi de syge-

meldte, som opsiges efter visitation, ikke er ekskluderet fra analyserne.  

 
Resultaterne viser, at både TTA-Teamet og Klinisk Enhed har været inddraget i møder 

med arbejdspladserne i et eller andet omfang. Muligheden for at inddrage de sundheds-

faglige TTA-aktører har været en væsentlig del af TTA-konceptet med henblik på at 

optimere udbyttet af arbejdspladskontakten. Resultaterne tyder på, at inddragelse af 

specielt TTA-Teamet har været succesfuldt. Generelt har TTA-fysio-/ergoterapeuterne 

og TTA-psykologerne i et væsentligt omfang været inddraget i arbejdspladskontakten. 

Virksomhedskonsulenter har ligeledes været inddraget i en del sager. Ligeledes har 

både arbejds-/social-/almenmedicinerne og psykiaterne deltaget i samarbejdet med 

arbejdspladserne.  

 

Både arbejdsgiverne og de sygemeldte har været positive over for inddragelsen af de 

sundhedsfaglige TTA-aktører, bl.a. i forbindelse med tilpasninger af arbejdspladsen og 

den sygemeldtes arbejdsopgaver i forhold til vedkommendes skånebehov. TTA-Teamets 

egen opfattelse er ligeledes, at de har bidraget væsentligt til rundbordssamtalerne ved 

fx. at skabe løsninger på konkrete problemstillinger, oplyse om den sygemeldtes hel-

bredstilstand og fungere som ressourcepersoner i samtalerne mellem arbejdsgiverne og 

de sygemeldte. 

 

TTA-Teamet har ifølge arbejdsgiverne haft en særlig værdi i forhold til at udarbejde en 

plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Både de sygemeldte og arbejdsgi-

verne har oplevet, at psykologen har været nyttig i forhold til at udarbejde en realistisk 

plan for sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, fordi denne fælles udarbejdelse 

af en plan ifølge arbejdsgiverne har været afgørende for, at den sygemeldte har genop-

taget arbejdet. Det er i denne sammenhæng relevant at fremhæve, at analyserne viser, at 

det særligt har været udbytterigt at inddrage psykologerne i rundbordssamtaler og 

arbejdspladsbesøg, da der forud for TTA-projektet ikke har været særligt stort fokus på 

inddragelse af denne faggruppe i samarbejdet med arbejdspladserne. 
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Blandt både koordinatorerne og arbejdsgiverne er oplevelsen, at koordinatorerne ved 

rundbordssamtalerne i særlig grad har bidraget med information om sygdagpengelo-

ven. Arbejdsgiverne fremhæver, at det har været en stor hjælp at få information om 

lovgivningen og dermed hvilke krav og muligheder, der er i forhold til den sygemeldte, 

inden for lovgivningens rammer. 

 

Både arbejdsgivere og TTA-aktører har haft oplevelsen af, at mindre virksomheder har 

haft et større udbytte af rundbordssamtalerne end store virksomheder. Dette skyldes, at 

store virksomheder i højere grad selv har et fastholdelsesteam og andre fastholdelses-

tiltag. 

 

Samarbejdet mellem jobcentret og arbejdspladsen har således i mange henseender været 

velfungerende, dog efterlyser de sygemeldte efterværn, når de er blevet raskmeldt for at 

lette overgangen til arbejdsmarkedet. Dette ytrer TTA-aktører i flere kommuner ligele-

des ønske om.  

 

 

6.8 TTA-aktørernes samarbejde med 

virksomhedskonsulenter 

I dette afsnit præsenteres det, hvordan jobcentrene har samarbejdet med virksomheds-

konsulenterne i TTA-projektet, og hvilke erfaringer de har gjort sig med dette samar-

bejde.  

6.8.1 TTA-projektet og virksomhedskonsulenterne 

Virksomhedskonsulenter kan have mange forskellige opgaver. Blandt disse kan være at 

skabe kontakt til virksomheder og tilvejebringe job til borgere med funktionsnedsættel-

ser samt medvirke til at fastholde borgere med funktionsnedsættelse på arbejdsmarke-

det. Af andre opgaver kan nævnes: etablering og tæt opfølgning på virksomheds-

praktikker, sørge for ansættelser med løntilskud, generelt virksomhedsrettet opsøgende 

arbejde samt rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med 

etablering af diverse beskæftigelsesrettede tiltag. Ud over dette afholder virksomheds-

konsulenterne i flere kommuner gruppeforløb, hvor de underviser i jobsøgning, pligter 

og rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet m.m.  

 

I TTA-projektet er der ikke givet økonomisk støtte til at inddrage virksomhedskonsu-

lenter i den tæt koordinerede indsats. Det blev forudsat, at kommunerne ville trække på 

deres virksomhedskonsulenter på samme måde, som de gør ved sædvanlig sagsbehand-

ling. Virksomhedskonsulenterne var dog inviteret til at deltage i udvalgte dage af TTA-

uddannelsen og mange kommuner benyttede denne mulighed, jf. afsnit 6.1. 

 

6.8.2 Ledernes og TTA-aktørernes vurdering af 

samarbejdet med virksomhedskonsulenterne  

Afsnittet er baseret på spørgeskemaundersøgelsen med lederne samt monofaglige 

gruppeinterviews med TTA-aktørerne (se afsnit 4.4 Datakilder). 
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Ledernes erfaringer med samarbejdet med virksomhedskonsulenterne 
Alle ledere (på nær en enkel) oplyser, at de har haft en eller anden form for samarbejde 

med virksomhedskonsulenterne i TTA-projektet. I lidt mere end halvdelen af kommu-

nerne angiver lederne, at man i TTA-projektet har benyttet sig af jobcentrets virksom-

hedskonsulenter, mens lederne fra fire kommuner angiver, at de benyttede virksom-

hedskonsulenter fra en ekstern leverandør. Lederne fra syv kommuner angiver, at 

virksomhedskonsulenterne var fast tilknyttet til TTA-projektet, dvs. at man i forbindelse 

med opstarten af projektet etablerede et tæt koordineret samarbejde med virksomheds-

konsulenterne. Fem ledere nævner, at deres samarbejde med virksomhedskonsulenterne 

har varieret gennem projektforløbet, fx at de kun i en periode havde en virksomheds-

konsulent, som var fast tilknyttet projektet. 

 

I langt de fleste kommuner er virksomhedskonsulenterne primært blevet brugt i forhold 

til sygemeldte fra ledighed bl.a. til at finde praktikpladser. Halvdelen af lederne i kom-

munerne angiver, at virksomhedskonsulenterne jævnligt har deltaget i de tværfaglige 

konferencer, og i fire af kommunerne, at virksomhedskonsulenterne har undervist på 

TTA-Teamets gruppeforløb.  

 

I et åbent spørgsmål vedrørende forbedringsforslag til samarbejdet med virksomheds-

konsulenterne angiver ni af lederne, at de gerne ville udvide brugen af virksomheds-

konsulenter. Forslagene drejer sig om en større inddragelse af virksomhedskonsulenter-

ne i de tværfaglige konferencer, at gøre virksomhedskonsulenterne endnu mere synlige, 

at øge samarbejdet mellem virksomhedskonsulenterne og TTA-aktørerne i forhold til 

arbejdspladserne, samt at inddrage virksomhedskonsulenterne mere og tidligere i sags-

behandlingen, bl.a. ved at bruge virksomhedspraktikker til afklaring af de sygemeldtes 

arbejdsevne. 

 

TTA-aktørernes erfaringer med samarbejdet med virksomhedskonsulenterne 
I de monofaglige gruppeinterviews udtaler TTA-aktørerne sig om deres erfaringer med 

samarbejdet med virksomhedskonsulenterne i projektet. I de kommuner, hvor samar-

bejdet var tæt, dvs. at virksomhedskonsulenterne deltog i de tværfaglige konferencer, 

vurderer TTA-Koordinatorerne og TTA-Teamet samarbejdet som meget givtigt, idet de 

fik et mere dybdegående kendskab til de sygemeldtes situation. De henviser til, at 

virksomhedskonsulenterne har indgående kendskab til arbejdsmarkedet og kan bidrage 

til at finde egnede virksomhedspraktikker til de sygemeldte. I enkelte kommuner med 

tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne vurderer TTA-Teamet dog, at der var et 

forbedringspotentiale i samarbejdet. De fremhæver bl.a., at virksomhedskonsulenterne 

skulle havde været mere opmærksomme på de sygemeldtes fysiske og psykiske skåne-

hensyn, når de fandt praktikpladser. Ligeledes fremhæver TTA-Teamet i nogle kommu-

ner, at de gerne oftere ville have været med virksomhedskonsulenterne på virksomheds-

besøg forud for en virksomhedspraktik med henblik på at vejlede virksomhedskonsu-

lenterne i forhold til sygemeldtes muligheder og skånebehov. 

 

I de kommuner, hvor samarbejdet med virksomhedskonsulenterne var mindre tæt, dvs. 

hvor virksomhedskonsulenterne ikke deltog i de tværfaglige konferencer, var erfaringer-

ne mere blandede. I nogle kommuner foregik samarbejdet fx via månedlige møder eller 

gennem skriftlig kommunikation. Her fremhæver koordinatorerne, at det var uhensigts-
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mæssigt for samarbejdet, at de ikke havde en tættere kontakt, fordi det bl.a. var svært at 

følge op på virksomhedspraktikker, og at de manglede føling med, hvad virksomheds-

konsulenterne foretog sig. Koordinatorerne fremhæver desuden, at processen tog 

længere tid, fordi informationerne skulle gennem et ekstra led. 

 

I flere af de kommuner, hvor samarbejdet har været med eksterne virksomhedskonsu-

lenter, beskriver koordinatorerne, at koordinering mellem virksomhedskonsulenterne 

og TTA-Teamet var tidskrævende, samt at det ikke var hensigtsmæssigt for kontinui-

teten, når det var forskellige virksomhedskonsulenter, de skulle samarbejde med.  

 

I de kommuner, hvor samarbejdet med virksomhedskonsulenterne var mindre tæt, 

foreslår stort set alle TTA-aktørerne, at virksomhedskonsulenterne deltager i de 

tværfaglige konferencer. De vurderer, at dette ville bidrage til et tættere og bedre 

samarbejde med virksomhedskonsulenterne, hvor disse ville få et mere dybdegående 

kendskab til de enkelte sager. 

 

6.8.3 Virksomhedskonsulenternes vurdering af 

samarbejdet med TTA-enheden 

Analysen er baseret på interviews med virksomhedskonsulenter fra kommuner, hvor 

virksomhedskonsulenterne var fast tilknyttet TTA-enheden og deltog i de tværfaglige 

konferencer (se afsnit 4.4 Datakilder). 

 

De interviewede virksomhedskonsulenter var alle meget positive i forhold til TTA-

projektet. De beskriver tværfagligheden som en betydelig fordel, hvorigennem der 

opnås en langt mere kvalificeret sagsbehandling. Stor set alle virksomhedskonsulenterne 

beskriver samarbejdet med TTA-aktørerne som meget velfungerende.  

 

Størstedelen af virksomhedskonsulenterne vurderer, at det var nemmere at finde 

passende virksomhedspraktikker, når den sygemeldtes sag havde været drøftet på den 

tværfaglige konference, bl.a. fordi de havde mulighed for at spørge en læge til råds. 

Denne viden hjalp dem i tvivlsspørgsmål vedrørende skånebehov i forhold til etablering 

af virksomhedspraktikker samt i forhold til modificeringsmuligheder i arbejdsopga-

verne på de sygemeldtes arbejdspladser. I enkelte tilfælde har virksomhedskonsulenten 

også haft en arbejdsmediciner med ude på arbejdspladsen. 

 

Virksomhedskonsulenterne vurderer, at de selv bidrog til de tværfaglige konferencer 

med et dybdegående kendskab til virksomhederne og arbejdsmarkedet og derfor kunne 

anbefale egnede arbejdspladser til de enkelte sygemeldte afhængig af det givne skåne-

behov. Virksomhedskonsulenterne havde i et par af kommunerne særligt gode erfaring-

er med at have et tæt samarbejde med TTA-Teamet i forbindelse med opfølgende 

samtaler på arbejdspladserne.  

 

I en enkelt kommune beskriver virksomhedskonsulenterne dog, at samarbejdet med 

TTA-aktørerne var en stor udfordring i starten af projektperioden. De vurderer, at 

årsagen til dette kan findes i, at de som konsulenter har været vant til at arbejde meget 
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selvstændigt, hvorfor det var en stor udfordring at skulle involvere TTA-aktørerne i fx 

etableringen af virksomhedspraktikker. De vurderer, at samarbejdet ville være kommet 

hurtigere på plads, hvis de havde deltaget på uddannelsen i samme omfang, som TTA-

Teamet og koordinatorerne (se også afsnit 6.1). De beskriver dog, at samarbejdet 

fungerede godt, efter at de havde brugt noget tid på at lære hinandens roller og 

kompetencer at kende.  

 

6.8.4 Opsamling  

Næsten alle jobcentrene etablerede et samarbejde mellem TTA-enheden og virksom-

hedskonsulenterne. I de kommuner, hvor virksomhedskonsulenterne indgik i et meget 

tæt samarbejde med TTA-enheden, var der stor tilfredshed med samarbejdet både fra 

TTA-aktørernes og virksomhedskonsulenternes side. I de kommuner, hvor samarbejdet 

var mindre tæt, giver de fleste ledere og TTA-aktører udtryk for, at et tættere samarbejde 

havde været ønskeligt. 

 

I forhold til TTA-aktørernes udbytte af samarbejdet med virksomhedskonsulenterne, 

fremhæves især virksomhedskonsulenternes indgående kendskab til arbejdsmarkedet, 

deres bidrag med at finde arbejdspladser og praktikpladser hurtigt samt muligheden for 

sparring i forhold til virksomhedspraktikkernes indhold.  

 

Virksomhedskonsulenterne fremhæver, at det tværfaglige samarbejde bidrager til en 

mere kvalificeret afklaring af de sygemeldtes behov, og at de derfor har en bedre 

udgangssituation for at finde egnede praktikpladser, som passer til de sygemeldtes 

skånebehov. 

 

Såvel TTA-aktørerne som virksomhedskonsulenterne fremhæver, at det tager tid at 

udvikle et velfungerede samarbejde, hvor alle kender deres roller og ved, hvordan man 

bedst kan supplere hinanden.  

 

 

6.9 TTA-aktørernes samarbejde med eksterne 

aktører 

I dette afsnit præsenteres det, hvordan TTA-aktørerne har samarbejdet og koordineret 

indsatsen med andre eksterne aktører uden for TTA-enheden. Det drejer sig om 

samarbejdet med de sygemeldtes praktiserende læger, kommunernes lægekonsulenter, 

det øvrige sundhedsvæsen samt A-kasserne (samarbejdet med de sygemeldtes 

arbejdspladser analyseres særskilt i afsnit 6.7). 

 

6.9.1 TTA-konceptet og samarbejdet med eksterne aktører 

TTA-projektet har primært fokus på at skabe et tværfagligt samarbejde mellem TTA-

aktørerne, dvs. TTA-Koordinator, TTA-Team og Klinisk Enhed. Det er imidlertid klart, 

at der i et projekt af denne type er behov for, at TTA-Koordinatorerne også har en god 

dialog og koordinerer sygemeldtes indsats med andre relevante aktører. Derfor har der 
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bl.a. på TTA-uddannelsen været oplæg fra repræsentanter for flere af disse aktører. For 

samarbejdet med nogle eksterne aktører er der udarbejdet vejledninger og særlige 

manualer. Det gælder eksempelvis for samarbejdet med arbejdspladser (se afsnit 6.7) og 

for orienteringen og inddragelsen af praktiserende læger (se afsnit 6.9.2). I sidstnævnte 

tilfælde gælder det fx, at de praktiserende læger skulle orienteres om, at deres patient 

indgik i projektet, og såfremt den sygemeldte havde været i konktakt med Klinisk 

Enhed skulle den praktiserende læge have et sammendrag af Klinisk Enheds vurdering 

af den sygemeldte. Herudover blev der i projektet lagt op til, at TTA-Koordinator eller 

de sundhedsfaglige TTA-aktører, især lægerne, skulle tage kontakt til den praktiserende 

læge, hvis der var behov for at drøfte sygemeldtes situation med lægen. Også i forhold 

til samarbejdet med fx det øvrige sundhedsvæsen eller A-kasserne, blev der lagt op til, at 

sygemeldtes aktiviteter i TTA-indsatsen blev koordineret med disse aktører, hvilket 

dermed indirekte kunne bidrage til en forbedring af samarbejdsrelationerne med disse 

aktører. 

 

6.9.2 Samarbejdet med de praktiserende læger 

Afsnittet baseres på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af TTA-projektet i 

kommunerne samt på monofaglige gruppeinterviews med TTA-aktørerne (se afsnit 4.4 

Datakilder). 

 

TTA-aktørerne har meget forskellige erfaringer i forhold til samarbejdet med de 

praktiserende læger. Mens det i flertallet af kommunerne lykkedes at etablere et godt 

samarbejde med de praktiserende læger, blev samarbejdet i andre kommuner ikke 

udviklet eller forbedret gennem TTA-projektet. 

 

Mere end halvdelen af TTA-lederne i kommunernes beskriver, at TTA-projektet har haft 

positive virkninger på samarbejdet med de praktiserende læger. Lederne henviser bl.a. 

til, at de praktiserende læger tog godt imod TTA-projektet, og at TTA-projektet har 

bidraget til en åben og respektfuld dialog med de praktiserende læger. 

 

Såvel lederne som TTA-aktørerne fra flere kommuner henviser til, at der, som en del af 

implementeringen af TTA-projektet, blev lavet en særlig indsats for at forbedre samar-

bejdet med de praktiserende læger, blandt andet ved at afholde informationsmøder 

mellem de praktiserende læger og jobcentret. Møderne havde til formål at give de prak-

tiserende læger indblik i projektet og bidrage til udvikling af samarbejdsrelationerne. I 

en enkelt kommune var der dog ikke en eneste praktiserende læge, der tilmeldte sig 

informationsmødet, som derfor ikke blev gennemført. 

 

I en kommune valgte de at invitere de praktiserende læger til at deltage i den tværfag-

lige konference, når der var tale om sygemeldte med en kompliceret helbredsproble-

matik. Her samarbejdede de praktiserende læger med TTA-aktørerne om at lave en 

fælles plan for den sygemeldte.  

 

I andre kommuner har man gode erfaringer med, at de praktiserende læger sammen 

med TTA-aktørerne deltog i rundbordssamtaler på arbejdspladserne. I en kommune 
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valgte man desuden at holde et fagligt møde for de praktiserende læger, hvor TTA-

psykiateren orienterede om stress, depression og gradvis genoptagelse af arbejde. I de 

kommuner, hvor disse samarbejdsformer med praktiserende læger blev etableret, har 

det ifølge lederne og TTA-aktørerne ført til en god dialog mellem TTA-aktørerne og de 

praktiserende læger. I en enkelt kommune, der allerede forud for TTA-projektet havde 

et meget tæt samarbejde med de praktiserende læger, opstod der imidlertid nogle 

samarbejdsvanskeligheder i starten af projektperioden, fordi de praktiserende læger 

først skulle have afklaret, hvilken rolle Klinisk Enhed havde i forhold til dem, herunder 

at Klinisk Enhed ikke havde en behandlende rolle. 

 

Flere ledere af TTA-projektet henviser til, at samarbejdet med de praktiserende læger 

især blev forbedret, fordi lægerne fra Klinisk Enhed sørgede for en god kommunikation 

mellem TTA-enheden og de praktiserende læger. TTA-aktørerne og lederne fremhæver i 

den forbindelse, at det er meget vigtigt, at der bliver vist respekt for den praktiserende 

læges arbejde, sådan at kontakten fra lægerne i den Kliniske Enhed til den praktiserende 

læge bliver oplevet som sparring fremfor indblanding. 

 

Flere af TTA-aktørerne henviser til, at kontakten til praktiserende læger blev forbedret, 

blandt andet fordi TTA-Koordinatorerne på baggrund af det tværfaglige samarbejde 

kunne stille mere præcise spørgsmål til de praktiserende læger, når de tog kontakt til 

dem. Lægernes reaktioner på at blive kontaktet af TTA-aktørerne bliver beskrevet som 

positiv, bl.a. fordi de praktiserende læger kunne sparre med lægerne fra Klinik Enhed, 

og fordi de praktiserende læger kunne få en vurdering fra en psykiater uden den lange 

ventetid, der ofte er i det øvrige sundhedssystem. 

 

Nogle TTA-Koordinatorer henviser dog til mere blandende oplevelser af samarbejdet 

med de praktiserende læger og vurderer, at det afhænger meget af den enkelte læges 

interesse og vilje til at samarbejde. I nogle kommuner var kontakten til de praktiserende 

læger ikke særligt udviklet og foregik kun skriftligt eller ved korte samtaler. 

 

Lederne og TTA-aktørerne fra andre kommuner beskriver, at lægerne ikke var særligt 

interesserede i samarbejdet eller reagerede negativt på TTA-aktørenes henvendelser. 

Her henviser lederne af TTA-projektet i kommunen og lægerne fra Klinik Enhed blandt 

andet til, at nogle praktiserende læger opfattede TTA-indsatsen som utidig indblanding, 

eller at de praktiserende læger ikke kunne forstå, hvorfor de ikke skulle være en del af 

selve TTA-indsatsen og derfor ikke ønskede at samarbejde. 

 

6.9.3 Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen 

I forhold til TTA-projektets samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen svarer en 

tredjedel af lederne af TTA-projektet i kommunerne, at samarbejdet blev forbedret, mens 

en tredjedel svarer, at TTA-projektet kun har haft en meget lille eller ingen indflydelse 

på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen og en tredjedel af ledere giver ingen 

kommentarer eller svarer, at de ikke ved, hvordan samarbejdet blev påvirket. I de 

kommuner, hvor lederne vurderer, at samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen blev 

forbedret, skyldes det bl.a., at der har været en mere direkte kontakt med det øvrige 
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sundhedsvæsen, bedre samarbejde med psykiatrien, eller at der er blevet indhentet 

færre specialelægeerklæringer og erklæringer generelt. Nogle af TTA-aktørerne henviser 

i de monofaglige interviews til, at TTA-projektet har bidraget til et yderligere samarbej-

de med det øvrige sundhedsvæsen, fx med distriktspsykiatrien, som der i flere kommu-

ner bl.a. er blevet afholdt rundbordssamtaler med på de sygemeldtes arbejdspladser. 

 

En sammenligning af antal speciallægeerklæringer i de tre RCT-kommuner på baggrund 

af en gennemgang af sager i både TTA-indsatsen og den sædvanlige sagsbehandling22 

viser, at der i 6,3 % af sagerne i den sædvanlige sagsbehandling blev indhentet special-

lægeerklæringer, mens andelen i TTA-indsatsen var 2,1 %. Forskellen er statistisk signi-

fikant. Andelen af indhentede speciallægeerklæringer i TTA-sager i alle kommunerne, 

som indgik i analysen af sagsgennemgangen, var 2,8 %. Således tyder det på, at der har 

været et væsentligt fald i antallet af speciallægeerklæringer grundet Klinisk Enheds 

tilknytning til TTA-indsatsen.  

 

To tredjedele af lederne vurderer imidlertid, at TTA-projektet ikke har haft indflydelse 

på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.  

 

 

6.9.4 Samarbejdet med kommunens lægekonsulenter 

Lægekonsulenterne er ansat af kommunen og har som en af sine væsentligste opgaver at 

bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelse i konkrete 

sager. Mange kommuner har fastsat regler om, at lægekonsulenten skal inddrages i 

sager, hvor der træffes afgørelse om fleksjob, revalidering eller førtidspension. 

I langt de fleste kommuner har implementeringen af TTA-projektet betydet, at lægekon-

sulenterne er blevet inddraget langt mindre i sagerne. TTA-Koordinatorerne har i stedet 

brugt TTA-Teamet og Klinisk Enhed til afklaring af de sygemeldtes helbredsmæssige 

problematik både ud fra TTA-Teamets og Klinisk Enheds egne møder med sygemeldte 

samt på baggrund af andre lægelige dokumenter. 

De fleste TTA-aktører beskriver, at de ikke har oplevet nogen former for gnidninger eller 

problemer i forhold til kommunens lægekonsulent. Nogle TTA-aktører beskriver dog, at 

der har været udfordringer. Dette har primært været i forhold til få sager, hvor der 

skulle træffes afgørelse om fleksjob, og hvor Klinisk Enhed har været uforstående 

overfor, at lægekonsulenten har haft en anden vurdering end lægerne i Klinisk Enhed. 

Der er således noget der tyder på, at den gensidige afklaring mellem Klinisk Enheds 

rolle og lægekonsulentens rolle i disse tilfælde ikke har været tilstrækkelig klar. 

 

 

6.9.5 Samarbejdet med A-kasserne 

Det store TTA-projekt lægger op til, at især TTA-Koordinatorerne skal være opmærk-

somme på at samarbejde og koordinere med A-kasserne og jobcenterets A-dagpenge-

afdelinger for at sikre kontinuitet i de sygemeldtes sager. 

                                                      
22 For metodebeskrivelse, se afsnit 4.4 Datakilder. 
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Næsten halvdelen af lederne af TTA-projektet i kommunen beskriver i spørgeskemaet, 

at TTA-projektet ikke har påvirket samarbejdet med A-kasserne, eller at påvirkningen 

ikke er nævneværdig. Enkelte ledere henviser til, at projektet ikke har ændret et i 

forvejen konstruktivt samarbejde. Andre henviser til, at der ved projektets begyndelse 

allerede var igangsat et arbejde med at forbedre samarbejdet med A-kasserne.  

 

En mindre gruppe ledere angiver dog, at TTA-projektet påvirkede samarbejdet med A-

kasserne og beskriver blandt andet, at TTA-projektets tværfaglige konferencer har 

bidraget til en mere helhedsorienteret indsats, og at TTA-indsatsen dermed har styrket 

samarbejdet og dialogen med A-kasserne. Andre ledere henviser til, at fagforeningerne 

og A-kasserne har været meget interesserede i TTA-projektet, fordi TTA-projektet 

bidrager til, at der er mere opmærksomhed på de ledige sygemeldte. 

 

I de monofaglige interviews udtaler nogle af TTA-Koordinatorerne, at TTA-projektet har 

påvirket samarbejdet med A-kasserne. Fx har koordinatorerne i en kommune ofte haft 

samtaler med fagforenings- eller A-kasserepræsentanter og har opfordret de sygemeldte 

til at medbringe en af disse repræsentanter til deres opfølgningssamtaler.  

 

De fleste TTA-Koordinatorer efterlyser dog et bedre samarbejde med A-kasserne, idet 

samarbejdet af og til mere har været en diskussion om, hvilke typer af job den sygemeld-

te har kunnet stå til rådighed for, i stedet for et samarbejde hen mod at hjælpe den syge-

meldte tilbage til arbejdsmarkedet. TTA-projektets proceskonsulenter oplyser derud-

over, at TTA-aktørerne i flere kommuner har udtrykt, at det har været svært at få en 

dialog i gang med A-kasserne. TTA-aktørerne har oplevet det som frustrerende, at 

sygemeldte blev raskmeldt i sygedagpengesystemet, men at A-kasserne ikke vurderede, 

at de kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På denne måde vurderer TTA-

aktørerne, at de sygemeldte blev kastebold mellem de to systemer. 

 

Ifølge proceskonsultationerne har TTA-aktørerne i nogle kommuner givet udtryk for, at 

de havde et meget velfungerende samarbejde med A-kasserne, hvor A-kasserne havde 

tillid til TTA-aktørernes vurderinger, samtidig med at der var en dialog vedrørende 

tvivlsspørgsmål. I disse kommuner gjorde de meget ud af ”overleveringen” til A-

kasserne, så disse præcis vidste, hvad der var gjort for den sygemeldte, og om den 

sygemeldte fx havde skånebehov, der kunne være relevante i forbindelse med et nyt job. 

 

Herudover var der kommuner, som havde eller arbejdede på at få et samarbejde med de 

sagsbehandlere, der arbejder med de forsikrede ledige i jobcentret (A-dagpenge) for på 

denne måde at ”overlevere” den sygemeldte på en hensigtsmæssig måde, så sygemeldte 

kunne fortsætte i sit forløb, uden at der skulle startes forfra med afklaringen af syge-

meldtes ressourcer.  

 

6.9.6 Opsamling 

I forhold til samarbejdet med de praktiserende læger udvikledes samarbejdet positivt 

med projektet i flertallet af kommunerne. I andre kommuner blev samarbejdet derimod 

ikke udviklet yderligere. Resultaterne tyder på, at det er vigtigt, at jobcentrene laver en 
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særlig indsats med fx specielle møder, hvor de praktiserende læger bliver informeret om 

TTA-indsatsen og mulighederne for samarbejde for at skabe en god samarbejdsrelation 

med de praktiserende læger. Derudover er det meget vigtigt, at der vises respekt for den 

praktiserende læges arbejde, så kontakten fra lægerne i Klinik Enhed til den praktiseren-

de læge bliver oplevet som sparring og ikke som indblanding, og således, at det står 

klart, at Klinisk Enhed ikke står for behandling. 

 

I forhold til samarbejdet med lægekonsulenterne i kommunen opstod der i enkelte 

kommuner problemer, fordi lægekonsulenterne havde en anden vurdering end Klinisk 

Enhed i (få) sager vedrørende fleksjob. Dette indikerer, at det er relevant med tydelig 

afklaring af samarbejdsrelationerne og rollefordelingerne mellem lægekonsulenterne og 

Klinisk Enhed.  

 

Samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen er ligeledes blevet ændret som konsekvens 

af TTA-projektet, idet der er blevet indhentet signifikant færre speciallægeerklæringer i 

TTA-indsatsen end under den sædvanlige sagsbehandling.  

 

Til gengæld ser det ikke ud som om at samarbejdet med A-kasserne blev forandret 

betydeligt på baggrund af TTA-projektet. 

 

 

6.10 De sygemeldtes vurdering af TTA-indsatsen 

Formålet med dette afsnit er at vise, hvordan de sygemeldte har vurderet og oplevet 

TTA-indsatsen. Afsnittet er baseret på tre særskilte undersøgelser af de sygemeldtes 

oplevelse af TTA-indsatsen: Sygemeldte med forskellige helbredsproblemer og arbejds-

markedstilknytning, sygemeldte med ikke-vestlig baggrund og sygemeldte med 

psykiske helbredsproblemer. 

 

6.10.1 TTA-konceptet og de sygemeldtes TTA-forløb 

Tilbagevenden til arbejdet er en kompleks og multifaktoriel proces, som kan være en 

udfordring for langtidssygemeldte at navigere i. For mange kompliceres situationen af, 

at det er første gang de stifter bekendtskab med et jobcenter. Når de langtidssygemeldte 

møder op i jobcentret er de ofte belastede i meget forskellig grad af usikkerheden 

omkring deres situation. Denne usikkerhed kan bunde i bekymring for fremtiden, 

bekymring for at blive afskediget eller for deres generelle jobsituation, frygt for ikke at få 

det bedre, frygt for at jobcentret vil iværksætte aktiviteter de ikke kan magte m.m. Det 

kan derfor forventes, at de sygemeldte vil reagere meget forskelligt på den første 

samtale med TTA-Koordinator samt eventuelle andre samtaler og aktiviteter i forbin-

delse med den tværfaglige afklaring i TTA-indsatsen. 

 

TTA-indsatsen er rettet mod at hjælpe og vejlede den sygemeldte i processen frem mod 

at komme tilbage til sit arbejde eller at blive raskmeldt og stå til rådighed for arbejds-

markedet. Mere specifikt har det været et mål, at TTA-indsatsen blev gennemført på en 

sådan måde, at de sygemeldte oplevede en grundig, arbejdsmarkedsrettet afklaring i 

samarbejde med TTA-Koordinatorerne og de sundhedsfaglige TTA-aktører. Desuden 
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har det været et mål, at de sygemeldte oplevede, at samtalerne med TTA-aktørerne 

byggede på en anerkendende tilgang, og at sagsbehandlingen blev oplevet som en 

koordineret og tværfaglig indsats. Ligeledes var det et mål, at de sygemeldte oplevede 

en tæt sammenhæng mellem afklaring af deres sygdomssituation og igangsættelse af 

tilpassede aktiviteter, herunder især aktive gruppetilbud, samt at de sygemeldte 

oplevede, at der var et tæt samarbejde mellem jobcentret og deres arbejdsplads. 

 

6.10.2 De sygemeldtes tilfredshed med sagsbehandlingen 

Nedenstående analyser bygger på spørgeskemaer udsendt til de sygemeldte seks 

måneder efter at de sygemeldte blev visiteret i jobcentret. I alt inkluderer analysen 3.049 

sygemeldte fra alle kommuner. Heraf modtog 1.976 (65 %) sygemeldte TTA-indsatsen, 

mens 1.073 (35 %) modtog sædvanlig sagsbehandling (se mere herom i afsnit 4.4 

Datakilder). 

 

I spørgeskemaet blev de sygemeldte i henholdsvis TTA-indsatsen og sædvanlig sags-

behandling stillet en række spørgsmål angående jobcentrets behandling af deres 

sygedagpengesag. I nedenstående vil resultaterne fra disse spørgsmål blive præsenteret. 

 

For at undersøge om TTA-indsatsen har indflydelse på vurdering af sagsbehandlingen, 

blev der ligeledes gennemført en regressionsanalyse. Analysen inkluderer sygemeldtes 

årsag til sygemeldingen (somatisk fraværsårsag eller psykisk helbredsproblem) samt de 

sygemeldtes køn og alder. Resultaterne af analysen ses i tabel 6.10.1. 

 
Tabel 6.10.1 Tilfredshed med sagsbehandlingen og effekt af TTA23 

Sygemeldtes vurdering af jobcenterets samarbejde med andre faggrupper 
Størstedelen af de sygemeldte i TTA-indsatsen såvel som i sædvanlig sagsbehandling 

vurderer jobcentrets samarbejde med andre faggrupper positivt. ’Andre faggrupper’ kan 

                                                      
23 I analysen er der taget hensyn til en eventuel variation af TTA-indsatsen mellem kommuner.  Hver 

svarkategori blev tildelt en kode fra 1 til 5 (se Figur 6.10.1) og der blev gennemført en regressionsanalyse 

med en såkaldt tilfældig kommuneeffekt. 

Faktorer med potentiel indflydelse på sygemeldtes tilfredshed 

  
Somatisk 

fraværsårsag 
Mand Alder1 TTA- 

indsats 

95 % konfidens-
interval for TTA- 

indsats 

Samarbejde med andre 
faggrupper 

-0,11* -0,24* 0,07* 0,18* (0,01 til 0,35) 

Samarbejde med 

arbejdsplads 
0,07 -0,20* 0,09* 0,24* (0,04 til 0,44) 

Involveret i 
sagsbehandlingen 

0,00 -0,28* 0,01 0,09 (-0,02 til 0,21) 

Behandling af sygedag-
pengesag (ikke) gået i 
stå 

-0,23* -0,19* 0,10* 0,23* (0,05 til 0,42) 

Vurdering af sags-
behandlingen alt i alt 

-0,11* -0,17* 0,06* 0,07 (-0,08 til 0,22) 

1 Alder tælles i 10-år. 
* P<0.05 
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relatere sig til fx psykologer, fysio-/ergoterapeuter, praktiserende læger m.m., men er 

ikke specificeret i spørgeskemaet. Lidt mindre end 70 % af de sygemeldte vurderer 

samarbejdet med faggrupperne som ’fremragende’, ’vældig godt’ eller ’godt’, mens lidt 

over 30 % vurderede samarbejdet med andre faggrupper som ’mindre godt’ eller 

’dårligt’, jf. figur 6.10.1.  

 

 
Figur 6.10.1 De sygemeldtes vurdering af jobcentrets samarbejde med andre 
faggrupper  

Kilde: Spørgeskemaet (seks måneders opfølgning). 

 

Regressionsanalysen viser, at de sygemeldte der modtog TTA-indsats har en lidt mere 

positiv vurdering (+ 0.18) af samarbejdet med andre faggrupper end sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling. Denne forskel er statistisk signifikant. I øvrigt er vurdering-

en af samarbejdet med andre faggrupper mindre positiv for sygemeldte med somatisk 

fraværsårsag og mænd end det er for sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og 

kvinder, men vurderingen er mere positiv for ældre sygemeldte end yngre. Samtlige af 

disse forskelle er statistisk signifikante, jf. tabel 6.10.1. 

 

De sygemeldtes vurdering af jobcentrets samarbejde med arbejdspladsen 
Figur 6.10.2 viser de sygemeldtes vurdering af jobcentrets samarbejde med deres 

arbejdsplads. Både i sædvanlig sagsbehandling og i TTA-indsatsen rapporterede næsten 

60 % af de sygemeldte, at spørgsmålet ikke var relevant for dem, hvilket højst sandsyn-

ligt skyldes, at de sygemeldte ikke (længere) havde en arbejdsplads på det tidspunkt, 

hvor de svarede på spørgeskemaet, eller fordi et samarbejde med arbejdspladsen ikke 

var kommet i stand på trods af, at de havde en arbejdsplads (se også afsnit 6.7 om 

samarbejde med arbejdspladser). Det er derfor kun ca. 40 % af de sygemeldte, som 

vurderede jobcentrets samarbejde med deres arbejdsplads. Blandt disse sygemeldte 

vurderede 26 %, at jobcentrets samarbejde med deres arbejdsplads havde været 

’fremragende’, ’vældig godt’ eller ’godt’, mens 14 % vurderede, at samarbejdet havde 

været ’mindre godt’ eller ’dårligt’.  
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Figur 6.10.2 De sygemeldtes vurdering af jobcentrets samarbejde med deres 
arbejdsplads 

Kilde: Spørgeskemaet (seks måneders opfølgning). 

 

Regressionsanalysen viser, at de sygemeldte, der modtog TTA-indsats vurderede job-

centrets samarbejde med deres arbejdsplads mere positivt (+ 0.24) end sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling. Denne forskel er statistisk signifikant. I øvrigt er vurdering-

en af samarbejdet med arbejdspladserne mere positivt for sygemeldte med somatisk 

fraværsårsag (ikke statistisk signifikant) og ældre (statistisk signifikant) end for syge-

meldte med psykiske helbredsproblemer og yngre, men mindre positivt for mænd end 

for kvinder (statistisk signifikant), jf. tabel 6.10.1. I afsnit 6.7 om samarbejde med 

arbejdspladser præsenteres flere resultater om emnet. 

 

De sygemeldtes vurdering af involvering i egen sag 
Figur 6.10.3 viser de sygemeldtes vurdering af, hvorvidt de blev involveret i jobcentrets 

behandling af deres sygedagpengesag. Af figuren fremgår det, at 38 % af de sygemeldte 

vurderede, at de i ’meget høj grad’ eller ’i høj grad’ blev involveret i jobcentrets behand-

ling af deres sag, mens 32 % af de sygemeldte vurderer, at de ’i ringe grad’ eller ’slet 

ikke’ blev involveret i jobcentrets behandling af deres sag.  
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Figur 6.10.3 De sygemeldtes vurdering af, hvorvidt de blev involveret i deres sag 

Kilde: Spørgeskemaet (seks måneders opfølgning). 

 

Regressionsanalysen viser, at de sygemeldte i TTA-indsatsen giver en lidt mere positiv 

vurdering i forhold til involvering i deres sygedagpengesag end i sygemeldte under 

sædvanlig sagsbehandling (+ 0,09). Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Analysen 

af de andre aspekter viser, at mænd er signifikant mindre tilfredse med jobcentrets 

behandling af deres sag end kvinder, mens der ikke ses forskel i vurderingen i forhold til 

fraværsårsag og alder, jf. tabel 6.10.1. 

 

De sygemeldtes vurdering af kontinuitet i sagsbehandlingen 
Figur 6.10.4 viser de sygemeldtes vurdering af kontinuiteten i deres sag, baseret på 

spørgsmålet om, i hvilken grad det har virket som om, at behandlingen af deres 

sygedagpengesag gik i stå. Besvarelserne ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ skal altså 

forstås som en lav grad af kontinuitet, mens besvarelserne ’slet ikke’ eller ’i ringe grad’ 

er udtryk for en høj grad af kontinuitet. Af figuren fremgår det, at 65 % af de sygemeldte 

vurderer, at deres sag ’slet ikke’ eller ’i ringe grad’ gik i stå, mens 15 % vurderer, at deres 

sag ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ gik i stå.  
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Figur 6.10.4 De sygemeldtes vurdering af, hvorvidt deres sygedagpengesag gik i stå  

Kilde: Spørgeskemaet (seks måneders opfølgning). 

 

Regressionsanalysen viser, at der er en signifikant mere positiv (+ 0,23) vurdering af 

sagsbehandlingen blandt de sygemeldte, som modtog TTA-indsats, end blandt de syge-

meldte, som modtog sædvanlig sagsbehandling. Også i forhold til de andre aspekter 

findes der signifikante forskelle, således at ældre sygemeldte har en signifikant mere 

positiv vurdering af kontinuiteten end yngre sygemeldte, mens mandlige sygemeldte og 

sygemeldte med somatisk fraværsårsag har en signifikant mere negativ vurdering af 

kontinuiteten i sagsbehandlingen end kvinder og sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer, jf. tabel 6.10.1. 

 

Overordnet vurdering af jobcenterets håndtering af sygdomsforløbet 
Figur 6.10.5 viser de sygemeldtes overordnede vurdering af jobcentrets håndtering af 

deres sygdomsforløb. 73 % af de sygemeldte vurderer, at jobcentret alt i alt håndterede 

deres sygdomsforløb som ’fremragende’, ’vældig godt’ eller ’godt’, mens 27 % vurderer, 

at jobcentret håndterede deres sygdomsforløb ’mindre godt’ eller ’dårligt’.  
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Figur 6.10.5 De sygemeldtes vurdering af jobcentrets håndtering af deres 
sygdomsforløb  

Kilde: Spørgeskemaet (seks måneders opfølgning).  

 

Som vist i tabel 6.10.1 har sygemeldte i TTA-indsats en lidt mere positiv vurdering af 

deres sagsbehandling (+ 0,07) end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling, men forskel-

len er ikke statistisk signifikant. Også her har sygemeldte med somatisk fraværsårsag og 

mandlige sygemeldte en signifikant mere negativ vurdering af jobcentrets håndtering af 

deres sygdomsforløb end sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og kvinder, 

mens ældre sygemeldte har en signifikant mere positiv vurdering af jobcentrets håndte-

ring af deres sygdomsforløb end yngre sygemeldte. 

 

Analyserne viser, at forskellene mellem de sygemeldtes tilfredshed med sagsbehand-

lingen i sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen ikke er særlig stor. Dog vurderer 

sygemeldte i TTA-indsatsen sagsbehandlingen mere positiv inden for samtlige 5 

spørgsmål. For tre af spørgsmålene er forskellen statistisk signifikant. Det gælder for 

tilfredshed med samarbejde med andre faggrupper, samarbejde med arbejdsplads og 

kontinuitet i sagsbehandlingen. 

 

For at få mere indsigt i, hvordan de sygemeldte i TTA-projektet har oplevet TTA-

indsatsen, præsenteres der i de efterfølgende afsnit resultaterne fra interviews med 

forskellige grupper af sygemeldte. 

 

6.10.3 De sygemeldtes oplevelse af TTA-indsatsen 

Afsnittet er baseret på individuelle interviews med en blandet gruppe af sygemeldte i 

forhold til helbredsproblemer og arbejdsmarkedstilknytning (se afsnit 4.4 Datakilder). 
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De sygemeldtes oplevelse af den afklarende samtale med TTA-Koordinator 
Af interviewene fremgår det, at den afklarende samtale med TTA-Koordinatoren som 

regel har gjort et stort indtryk på de sygemeldte, dels fordi det ofte var de sygemeldtes 

første personlige kontakt med jobcentret, dels fordi det var den første længerevarende 

og dybdegående samtale med TTA-Koordinator (se også afsnit 6.3.2).  

 

Resultaterne tyder på, at det var afgørende for de sygemeldtes oplevelser af samtalerne, 

at de sygemeldte følte sig trygge under samtalen. Sygemeldte som følte sig trygge under 

første samtale med koordinatoren fremhæver bl.a., at de har ”følt sig forstået”, ”følt sig 

hørt” eller ”følt sig i gode hænder”. De sygemeldte fremhæver i den forbindelse også det 

positive ved et roligt tempo i samtalen og det positive ved, at der var afsat tid nok til 

samtalen, eller at de har oplevet, at TTA-Koordinatoren forstod deres situation fx, 

hvordan det er at gå ned med stress. Samtalen blev af sygemeldte oplevet som meget 

grundig, individuel og dybdegående, og de sygemeldte beskriver, hvordan TTA-

Koordinatorerne har givet sig tid til at sætte sig ind i deres helbredsproblemer og de 

begrænsninger, disse problemer har medført i forhold til deres arbejde. 

 

Sygemeldte, som ikke oplevede denne tryghed og forståelse for deres helbredsproble-

mer ved den afklarende samtale hos TTA-Koordinatoren, beskriver derimod, at de fik 

det indtryk, at de skulle forsvare sig eller bevise deres helbredsproblemer, hvilket fik 

dem til at føle sig magtesløse. Derudover oplevede nogle sygemeldte spørgsmålene i 

spørgeskemaet til screening for psykiske helbredsproblemer (SCL8AD, se afsnit 6.3.2), 

som værende meget personlige, idet flere fremhæver, at spørgsmålene var meget 

”private”, og at der blev ”gået tæt på”. Samtidig beskriver de sygemeldte dog, at de ikke 

oplevede spørgsmålene som grænseoverskridende, fordi TTA-Koordinatoren havde 

forberedt dem på indholdet i spørgsmålene. 

 

De sygemeldtes oplevelse af kontakten med de sundhedsfaglige TTA-aktører 
De interviewede sygemeldte vurderer, at det tværfaglige samarbejde mellem TTA-

aktørerne har bidraget til, at der blev taget kvalificeret hånd om deres sag i jobcentret. 

De finder det positivt, at TTA-aktørerne indbyrdes drøftede deres sag, bl.a. på den 

tværfaglige konference, da de oplevede det som en sikkerhed for, at de fik den bedst 

mulige indsats. Blandt andet beskriver de sygemeldte det som meningsfuldt og 

værdifuldt, at TTA-aktørerne udvekslede informationer, så de kunne ”sammenstøbe et 

forløb, der kunne hjælpe [dem] bedst muligt”, eller at de oplevede en fremdrift i og fokus på 

deres sag, fordi diverse samtaler og andre aktiviteter blev igangsat hurtigt. 

 

De fleste af de interviewede sygemeldte har følt sig godt informeret af TTA-Koordinator 

om formålet med eventuelle samtaler med TTA-Teamet og Klinisk Enhed. Desuden 

beskriver flere af de sygemeldte, at de var positivt overraskede over, at der ikke var 

ventetid på samtalerne med de sundhedsfaglige TTA-aktører. Størstedelen af de 

sygemeldte oplevede samtalerne som meget grundige, og at der fx blev spurgt meget 

uddybende ind til deres helbredsproblemer og konsekvenserne af disse. Enkelte syge-

meldte har dog været frustrerede over, at de skulle gentage de samme informationer til 

de forskellige TTA-aktører, idet de opfattede det som et tegn på, at de sundhedsfaglige 

TTA-aktører ikke havde forberedt sig til samtalen (se også afsnit 6.4.3). 
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Størstedelen af de interviewede sygemeldte, der blev visiteret til TTA-psykologen, har 

oplevet dette som meningsfuldt (se også afsnit 6.10.5 om sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer, idet deres oplevelser er mere blandede). Blandt sygemeldte, der har 

haft flere samtaler med TTA-psykologen, gives der blandt nogle dog udtryk for, at 

samtalerne kan opfattes som en form for behandling og dermed skabe forvirring for 

disse sygemeldte og deres praktiserende læge. 

 

I forhold til samtalen med fysio-/ergoterapeuten er de interviewede sygemeldte ligele-

des overordnet positive, idet de fremhæver, hvordan det har hjulpet dem dels at få 

tilrettelagt en træning, der passede til deres formåen, dels at få lagt en realistisk plan for 

træning eller opstart på arbejdet. 

 

De sygemeldte, der har været til en afklarende samtale hos en arbejds-/social-/almen-

mediciner, beskriver denne samtale i positive vendinger, bl.a. at de var glade for, at de 

skulle til samtalen, at arbejds-/social-/almenmedicineren var meget lyttende og imøde-

kommende, samt at de sygemeldte fik forståelige forklaringer på deres helbredspro-

blemer. 

 

Blandt de enkelte interviewede sygemeldte, der har haft en samtale med en TTA-

psykiater var reaktionerne derimod overvejende negative. De sygemeldte udtrykker 

bl.a. skuffelse og vrede over overhovedet at blive henvist til psykiateren, en frygt for at 

få ordineret medicin, de ikke ønskede samt bekymring for, om kontakten med psykiate-

ren blev registreret, så det kunne ses af andre instanser uden for jobcentret. Samlet set 

tyder reaktionerne på, at det ikke i disse tilfælde er lykkedes TTA-Koordinator at 

forklare sygemeldte formålet med samtalen med psykiateren på en måde, som kunne 

overvinde de sygemeldtes bekymringer inden samtalen. Der er dog også en tendens til, 

at de sygemeldte var mere positive efter samtalen, idet de fx følte sig trygge ved at have 

fået en lægefaglig vurdering af deres fremtidige arbejdsmuligheder (se også afsnit 6.4). 

 

De sygemeldtes udbytte af TTA-Teamets aktive gruppeforløb 
De sygemeldtes vurdering af TTA-Teamets aktive gruppeforløb er overordnet positiv. 

De sygemeldte beskriver gruppeforløbene som udbytterige og vurderer, at de har passet 

til deres individuelle behov (se også afsnit 6.6). De interviewede sygemeldte benytter 

vendinger som, at de aktive gruppeforløb ”var i øjenhøjde” og ”lige til [mit] niveau”. 

 

Størstedelen af de sygemeldte giver udtryk for, at de har haft stor gavn af den fysiske 

træning, og i særlig grad har oplevet denne som meget individuelt tilpasset. Flere 

sygemeldte beskriver fx, hvordan de fik lagt et træningsprogram, der tog hensyn til 

deres formåen, samt at de oplevede en fremgang i deres helbredssituation, de ikke 

havde forventet. Enkelte sygemeldte mener dog, at træningen var irrelevant, fordi de 

var i gang med træning i forvejen. 

 

Blandt de interviewede sygemeldte med psykiske helbredsproblemer giver de fleste 

udtryk for, at de har haft et stort udbytte af bl.a. gruppeforløb i stresshåndtering og 

psykoedukation. Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer forklarer, at disse 

gruppeforløb har hjulpet dem til at turde tage nye udfordringer op og til at se sig selv på 

arbejdsmarkedet igen, fordi de på gruppeforløbene har fået redskaber, der har hjulpet 
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dem med at håndtere deres helbredsproblemer bedre både i dagligdagen og i arbejds-

situationer. Desuden vurderer flere af de sygemeldte, at disse aktive gruppeforløb har 

hjulpet dem med at forebygge, at de bliver gensygemeldt. De sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer giver derudover udtryk for, at den fysiske træning også har hjulpet 

dem, idet de oplevede, at ”stressen forsvandt ud af kroppen” allerede efter kort tids 

træning, og at de følte, at træningen hjalp på deres almene helbredstilstand. Andre 

fremhæver, at dette var på trods af, at de ”næsten måtte slæbe sig selv derhen” i starten, 

fordi de hverken orkede det fysisk på grund af en stærk træthed eller psykisk på grund 

af manglende overskud til at komme ud blandt andre mennesker. 

 

Udover selve indholdet af de aktive gruppeforløb har det sociale samvær med andre i en 

lignende situation tilsyneladende haft stor betydning for de sygemeldtes udbytte af de 

aktive gruppeforløb. Resultaterne tyder på, at dette aspekt især var vigtig for sygemeld-

te med psykiske helbredsproblemer. Disse sygemeldte henviser bl.a. til, at selvom de i 

starten oplevede det som en belastning at skulle ud og møde andre mennesker, var det 

meget givtigt, da de først var kommet i gang. Sygemeldte fremhæver især, at det var 

givtigt at møde andre sygemeldte i samme situation og med samme problemstillinger, 

og at de ikke ville have været dette foruden (se også afsnit 6.10.5). Det sociale aspekt har 

også betydning for de aktive gruppeforløb med fokus på fysiske træning, idet enkelte 

sygemeldte henviser til, at de hellere ville have trænet derhjemme, da de ikke fik den 

erfaringsudveksling eller det sociale samvær til gruppeforløbet, som de havde håbet på. 

 

De sygemeldtes oplevelse af det arbejdsmarkedsrettede perspektiv 
De sygemeldtes reaktioner på TTA-koordinatorenes arbejdsmarkedsrettede perspektiv 

er blandet. De sygemeldte, der har oplevet det som positivt, at koordinatorerne har haft 

meget fokus på, at de skulle tilbage til deres arbejde eller til arbejdsmarkedet, beskriver 

blandt andet hvordan det at ”blive skubbet i de rigtige retninger– på de rigtige tidspunkter” 

har hjulpet dem til at tro på, at det var muligt at komme tilbage til arbejde. De sygemeld-

te, der beskriver, at de har oplevet, at koordinatorerne har været for arbejdsmarkeds-

rettede, beskriver, at de har oplevet TTA-Koordinatorernes fokus på tilbagevenden til 

arbejde/arbejdsmarkedet som et ”stort pres”, fordi de tidligt i forløbet har skullet forhol-

de sig til, hvornår de var klar til at arbejde, og hvor meget de kunne magte i forhold til 

en arbejdssituation. 

 

De sygemeldte vurderer det arbejdsmarkedsrettede perspektiv blandt de sundheds-

faglige TTA-aktører som overordnet positivt. De sygemeldte beskriver blandt andet, at 

samtalerne med psykologen var relateret til håndtering af deres helbredsproblemer i 

forhold til deres arbejde. Flere sygemeldte beskriver, at det var en stor hjælp at have 

adgang til en person med indgående kendskab til deres helbredsproblemer, og som 

kunne rådgive i forhold til en hensigtsmæssig opstartsplan på arbejdspladsen, og at 

denne kvalificerede vejledning er noget som er svært at finde blandt privatpraktiserende 

psykologer.  

 

Samme reaktion findes også blandt sygemeldte, der blev henvist til fysio-/ergoterapeu-

ten. Også her giver de sygemeldte udtryk for, at de har fundet samtalen givtig, fordi 

fysio-/ergoterapeuterne var gode til at vurdere, hvordan deres fysiske gener kunne 
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afhjælpes bedst muligt både i forhold til deres dagligdag og i forhold til deres arbejds-

situation.  

 

De sygemeldte, der er sygemeldt fra ledighed, fremhæver desuden samarbejdet med 

virksomhedskonsulenterne som positivt, idet de har kunnet tale med virksomhedskon-

sulenterne om deres rettigheder og muligheder i forhold til tilbagevenden til arbejds-

markedet. I samarbejdet med virksomhedskonsulenterne har enkelte af de sygemeldte 

fra ledighed dog manglet en overensstemmelse i informationerne fra henholdsvis TTA-

Koordinatoren, virksomhedskonsulenten og A-kassen om muligheder og rettigheder i 

forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Disse sygemeldte har således ikke oplevet 

en tilstrækkelig grad af koordinering mellem disse aktører. 

 

Analyserne tyder således på, at det kan være en positiv oplevelse for de sygemeldte, at 

der hos TTA-aktører er et arbejdsmarkedsrettet fokus. Det er svært ud fra interviewene 

at udlede en grænse for, hvornår det arbejdsmarkedsrettede fokus går fra at være noget 

positivt til at blive oplevet som et ubehageligt pres. Noget tyder dog på, at grænsen kan 

påvirkes af, om de sygemeldte oplever, at der er forståelse for deres 

helbredsproblematik. 

 

De sygemeldtes udbytte af samarbejdet med arbejdspladsen 
På trods af, at størstedelen af de rekrutterede interviewpersoner var lønmodtagere ved 

sygemelding (se afsnit 4.4 Datakilder), viste det sig, at halvdelen var blevet afskediget 

inden TTA-Koordinatoren nåede at indlede et reelt samarbejde med arbejdspladsen. 

Derudover blev nogle sygemeldte afskediget forud for eller i forbindelse med aftalte 

rundbordssamtaler. Dette beskrev de sygemeldte, som meget frustrerende for både dem 

selv og de fremmødte TTA-aktører. 

 

Dette afsnit bygger på viden fra interviewpersoner, der alle på interviewtidspunktet var 

tilbage på arbejde enten på nedsat tid eller på fuld tid. Se desuden afsnit 6.7 om samar-

bejdet med arbejdspladerne. 

 

De interviewede sygemeldte har alle haft en eller flere af de sundhedsfaglige TTA-

aktører med til rundbordssamtalen på arbejdspladsen, og størstedelen giver udtryk for, 

at dette har været en positiv oplevelse. De fremhæver, at især det at have en fagperson 

med til samtalen, der kender deres helbredsproblemer indgående, har givet dem en 

tryghed for, at ”alt ville gå rigtigt til”. De beskriver, at denne person har været et ”talerør”, 

samt at det har bidraget til, at planen for deres tilbagevenden til arbejdspladsen er blevet 

realistisk. De uddyber dette med, at det kan være svært som medarbejder at komme 

med indvendinger, når man sidder alene over for sin overordnede.  

 

Sygemeldte fremhæver desuden, at deres leder på arbejdspladsen også havde udbytte af 

rundbordssamtalen, fordi lederen fik nogle retningslinjer og blev hjulpet til at lave en 

realistisk plan for sygemeldtes tilbagevenden til arbejde. En sygemeldt fremhæver fx, at 

TTA-psykologen gav nogle gode input til, hvad lederen skulle være opmærksom på, når 

stressramte medarbejdere vender tilbage til arbejde. 
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Stemningen under rundbordssamtalen har haft stor betydning for oplevelsen og udbyt-

tet af samtalen. De sygemeldte fremhæver blandt andet, at det var rart, at samtalen 

foregik ”stille og roligt” og i en god atmosfære. Sygemeldte, der var tilknyttet ét bestemt 

jobcenter, havde dog negative erfaringer i forhold til dette jobcenters kontakt med 

arbejdspladsen. Dette skyldtes, at deres arbejdsgivere flere gange forgæves forsøgte at få 

kontakt med TTA-Koordinatoren i jobcentret for at få en rundbordssamtale i stand. Da 

dette lykkedes, mødte TTA-Koordinatorerne enten ikke op, eller samtalen blev udsat 

flere gange. Dette oplevede de sygemeldte som meget frustrerende, fordi de havde sat 

sig op til samtalen og havde været nervøse for denne. 

 

Flere af de interviewede sygemeldte vurderer det som meget positivt, når TTA-Teamet 

ved arbejdspladsbesøg vurderer forholdene på arbejdspladsen i forhold til deres arbejds-

opgaver. Flere sygemeldte beskriver bl.a., hvordan arbejdspladsbesøgene var meget 

konstruktive, fordi fysio-/ergoterapeuten forholdt sig til deres konkrete arbejdsopgaver i 

forhold til deres fysiske helbredsproblemer og instruerede dem i arbejdsstillinger eller i 

at undgå bestemte belastninger. De vejledninger, som psykologen gav på arbejdsplads-

en, blev ligeledes oplevet som meget brugbare i forhold til de sygemeldtes konkrete 

arbejde. 

 

TTA-Teamet og TTA-Koordinatorerne har afholdt opfølgende samtaler med de syge-

meldte og lederne på arbejdspladserne med det formål at følge op på planerne for de 

sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. I forhold til disse opfølgende samtaler, oplyser 

de fleste sygemeldte, at de har været meget glade for, at der er blevet fulgt op på planen 

efter, at de var startet på arbejdspladsen på nedsat tid. De forklarer, at denne opfølgning 

har givet dem en tryghed, fordi samtalerne på arbejdspladsen har bidraget til, at planen 

blev fulgt, og at det ligeledes har givet dem mulighed for at få hjælp til at justere planen, 

hvis det var nødvendigt. Selv om denne opfølgning i nogle tilfælde var telefonisk, blev 

dette også oplevet positivt af de sygemeldte. Mange sygemeldte, der var tilbage i arbejde 

på fuld tid på tidspunktet, hvor interviewene blev gennemført, ytrede dog et ønske om 

efterværn, hvor jobcentret holder kontakten med dem og fortsat følger op efter, at de er 

startet på arbejde, idet de især i overgangen til fuld arbejdstid oplevede at have brug for 

støtte.  

 

6.10.4 TTA-indsatsen og sygemeldte med ikke-vestlig 

baggrund 

Afsnittet omhandler sygemeldte med ikke-vestlig baggrunds oplevelse af TTA-indsats-

en. Evalueringen har omfattet en særlig interviewundersøgelse af sygemeldte med ikke-

vestlig baggrund, fordi der var en risiko for, at sygemeldte med ikke-vestlig baggrund 

på grund af eventuelle sprogvanskeligheder i mindre grad end etniske danskere ville 

svare på det fremsendte spørgeskema (se afsnit 4.4 Datakilder).  
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Andelen af sygemeldte med ikke-vestlig baggrund i TTA-projektet 
Sygemeldte med anden etnisk baggrund end dansk udgør 12,5 % af de sygemeldte i 

TTA-indsatsen, hvoraf sygemeldte med en ikke-vestlig baggrund udgør 10,6 %24. 

Sygemeldte med ikke-vestlig baggrund udgør dermed kun en mindre del af alle 

sygemeldte, som er med i projektet. Dog er der store variationer imellem kommunerne. 

 

Sygemeldte med ikke-vestlig baggrunds oplevelse af TTA-indsatsen 

Overordnet adskiller resultater fra interviewene med ikke-vestlige sygemeldte sig ikke 

fra resultaterne fra interviewene med sygemeldte generelt, hvoraf de fleste er af dansk 

oprindelse. Også de interviewede sygemeldte med ikke-vestlig baggrund er overordnet 

tilfredse med, hvad de har oplevet under TTA-indsatsen og fremhæver blandt andet, at 

der er mange muligheder i TTA-indsatsen. Flere nævner, at man ”får det hele, man har 

brug for”, hvilket vil sige eksempelvis fysisk træning og psykologsamtaler. Der synes 

dog at være en tendens til, at ikke-vestlige sygemeldte kan opfatte den omfattende 

sagsbehandling under TTA-konceptet som en udfordring eller en belastning, eftersom 

nogle af de ikke-vestlige sygemeldte henviser til, at netop de mange informationer og 

muligheder kan være forvirrende. En del af de interviewede ikke-vestlige sygemeldte 

mener blandt andet, at der er uoverensstemmelse mellem deres egen vurdering af deres 

behov og den indsats, de får tilbudt, fx at fysiske helbredsproblemer bliver mødt med 

tilbud om psykologsamtaler. 

 

Sygemeldte med ikke-vestlig baggrund adskiller sig ikke fra interviewene med andre 

sygemeldte i deres vurdering af aktive gruppeforløb, idet langt størstedelen af de 

interviewede sygemeldte med ikke-vestlige baggrund beskriver, at de har haft udbytte 

af at deltage i de aktive gruppeforløb. Flere udtaler sig særligt positivt i forhold til træ-

ning med fysio-/ergoterapeuterne, idet de vurderer, at træningen har haft en lindrende 

effekt i kraft af både de fysiske øvelser og samværet med andre sygemeldte. I modsæt-

ning hertil er de sygemeldte med ikke-vestlig baggrunds vurdering af samtaler med 

TTA-psykologerne mere blandede. Nogle har haft glæde af samtalerne med psykolo-

gerne, fx. peger flere på, at det var rart at tale med én, der tydeligt ville hjælpe dem, og 

at det gav dem håb for deres tilbagevenden til arbejdet eller arbejdsmarkedet. Andre 

giver dog udtryk for, at de ikke kunne se meningen med disse psykologsamtaler, bl.a. 

fordi de ikke mente, at de havde psykiske helbredsproblemer. Andre giver udtryk for, at 

det var utilstrækkeligt med blot én samtale med psykologen, fordi de sygemeldte gik ud 

fra, at det drejede sig om behandlingsforløb. 

 

Flere af de sygemeldte med ikke-vestlig baggrund giver udtryk for, at de har oplevet 

uenighed blandt TTA-aktørerne, særligt mellem de sundhedsfaglige TTA-aktører og 

TTA-Koordinatoren, fx i forhold til vurderinger af de sygemeldtes helbredssituation og 

tidsplan for tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarkedet. 

 

Nogle af de interviewede pegede på, at de gerne ville have haft en mere anerkendende 

tilgang fra koordinatorerne. De giver udtryk for, at de følte, de skulle bevise deres 

                                                      
24 Der anvendes definitionen som bruges på Danmarks Statistik (www.dst.dk), hvoraf Vestlige lande er alle 

EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, 

USA, Australien og New Zealand, og Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. 
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sygdom, og at de blev presset til at raskmelde sig af koordinatorerne – enkelte beskriver, 

at de havde fået indtryk af, at koordinatorerne blev presset af kommunen til at raskmel-

de dem, og at de følte sig forstået af koordinatorerne i forhold til deres sygdomssitua-

tion. Andre af de interviewede sygemeldte med ikke-vestlig baggrund mener, at nogle 

af spørgsmålene, som TTA-aktørerne stillede, var for direkte og ubehagelige. 

 

Udbyttet af TTA-indsatsen for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund  
På trods af, at interviewpersonerne udtrykker en blanding af positive og negative 

erfaringer med TTA-indsatsen, er der en overordnet tendens til, at sygemeldte med ikke-

vestlig baggrund oplevede, at TTA-indsatsen har haft en positiv virkning på deres 

sygdomsforståelse. De beskriver, at de har oplevet en holdningsændring hos dem selv i 

forhold til deres sygdom og deres arbejdsliv. Mange af de interviewede beskriver, at de 

har lært, hvordan de skal leve med deres sygdom. De sygemeldte nævner særligt to 

måder, hvorpå indsatsen har haft en positiv indvirkning: 1) et højere vidensniveau om 

sygdommen og 2) specifikke teknikker for håndtering af deres sygdom. Nogle syge-

meldte nævner også, at TTA-indsatsen har givet dem et skub til at kunne komme videre 

og tilbage på arbejdsmarkedet. Billedet her er dog også blandet, idet et mindretal af de 

interviewede sygemeldte med ikke-vestlig baggrund giver udtryk for, at de ikke har haft 

et positivt udbytte af TTA-indsatsen. 

 

Overordnet viser interviewundersøgelsen, at sygemeldte med ikke-vestlig baggrund har 

haft en positiv oplevelse af TTA-indsatsen og har oplevet, at de har fået et positivt ud-

bytte heraf. Undersøgelsen tyder på, at formidling af formålet med forskellige samtaler 

og aktiviteter er lykkedes i mindre grad hos sygemeldte med ikke-vestlig baggrund end 

for den bredere gruppe af sygemeldte. Risikoen for misforståelser og oplevelser af 

uoverensstemmelser synes at være større blandt sygemeldte med ikke-vestlig baggrund 

(se også afsnit 6.11.3 om TTA-aktørernes vurdering af anvendelse af TTA-konceptet til 

sygemeldte med ikke-vestlig baggrund). 

 

6.10.5 TTA-indsatsen og sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer 

 

6.10.5.1 TTA-konceptet og sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer 

Psykiske helbredsproblemer udgør en væsentlig årsag til langtidssygefravær og tidligt 

arbejdsophør, og i 2012 er psykiske lidelser hovedårsag til førtidspensionering i 

Danmark. Man har endnu kun sparsom viden om, hvordan sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer oplever at deltage i TTA-indsatser, og hvilken betydning de enkelte 

elementer i en TTA-indsats har for den sygemeldtes TTA-proces. Derfor er der i rappor-

ten inddraget dette særlige afsnit om sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. 

Et vigtig formål med Det store TTA-projekt har været at forbedre sagsbehandlingen og 

TTA-indsatsen rettet mod sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. Dette kommer 

til udtryk i sammensætningen af den tværfaglige TTA-enhed, som omfatter såvel psyko-
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log som psykiater. Herudover har især TTA-Koordinatorerne på TTA-uddannelsen fået 

undervisning i psykiske helbredsproblemer og er blevet trænet i at vejlede og gennem-

føre samtaler med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. 

 

6.10.5.2 Sygemeldte med psykiske helbredsproblemers oplevelse af 

TTA-indsatsen25  

Interviews med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer (selvrapporteret stress 

og/eller depression) blev gennemført i seks kommuner på Sjælland. Interviewperso-

nerne blev rekrutteret, så snart de var udtrukket til TTA-projektets indsats og blev 

interviewet tre gange over et halvt år. Dette gav mulighed for at belyse TTA-forløbet 

over tid. Der er gennemført tre interviews med 17 sygemeldte (4 mænd og 13 kvinder), 

som følgende analyse baseres på (se afsnit 4.4 Datakilder). 

 

At blive set som menneske – Individuel tilgang som nødvendig forudsætning  
Flere af interviewpersonerne i denne undersøgelse fortæller, hvordan det at blive ”set” 

og ”mødt” - eller manglen på samme - har afgørende betydning for deres oplevelse af 

TTA-projektet. Føler den sygemeldte, at TTA-aktørerne giver sig tid til og har fokus på 

at finde ud af, hvad det er for et menneske, de konkret sidder overfor, er der en klar 

tendens til, at eventuel modstand og negative forventninger til ”systemets” funktion 

reduceres kraftigt. I stedet opleves TTA-aktørerne i langt højere grad som relevante 

hjælpere i TTA-processen. Overordnet kan dette formuleres som praktisering af en 

”individuel tilgang” til de sygemeldte. De sygemeldte selv beskriver det blandt andet 

som, at TTA-aktørerne opleves som ”imødekommende, nysgerrige, åbensindede, reflekterende, 

empatiske og lydhøre”. 

 

Ikke alle interviewpersonerne oplevede at være blevet mødt med en individuel tilgang. 

Men fælles for dem er, at de udtrykker et klart behov for, at TTA-aktørerne formår at 

etablere en relation menneske-til-menneske. Denne tilgang kan være ekstra vigtig ved 

sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, da ”redskabet” for TTA-aktørernes 

indsatser i sådanne tilfælde langt overvejende er ord og den relationelle kontakt til 

etablering af refleksion over samt tro på, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejds-

markedet. For at indsatserne skal have en ønsket effekt, synes det at være en forudsæt-

ning, at der etableres en respektfuld og tillidsfuld relation mellem den sygemeldte og 

TTA-aktøren. 

 

De afklarende samtaler hos TTA-aktørerne 
Interviewpersonerne har relativt forskellige oplevelser af de afklarende samtaler med 

TTA-aktørerne. Denne forskel kan delvis afhænge af, om TTA-aktørerne opleves at 

praktisere en individuel tilgang, om interviewpersonerne føler sig informerede om 

samtalernes formål og funktion, og i hvilken grad interviewpersonerne allerede er i 

kontakt med private behandlere. 

 

De interviewpersoner, som oplever afklaringen positivt, fortæller, at det var en hjælp at 

få sat ord på deres tilstand, situation, tanker og bekymringer. De oplevede, at afklaring-

                                                      
25 Analysen er en del af et igangværende ph.d.-projekt af Malene Friis Andersen. Hun har gennemført 

dataindsamlingen og er forfatteren af dette afsnit.  
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en hjalp dem til at skabe en struktur og en retning i deres på nogle måder kaotiske og 

usikre situation, og de oplevede det som hjælpsomt, at der hurtigt blev lagt en plan for 

en relevant indsats og deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. Tværfagligheden og koordi-

neringen TTA-aktørerne imellem bibringer sygemeldte med psykiske helbredsproble-

mer en øget tryghed ved, at deres sag anskues fra forskellige sider. Der er en tendens til, 

at afklaringssamtale ved TTA-psykologen vurderes som mest relevant, mens afklarings-

samtale ved TTA-fysio-/ergoterapeuten vurderes som mindre relevant. Nogle har dog 

også haft udbytte af især åndedrætsøvelser og enkle afspændingsøvelser, som de er 

blevet undervist i ved første samtale med TTA- fysio-/ergoterapeuten. Enkelte af 

interviewpersonerne har desuden deltaget i afklaringssamtaler med psykiater. Her er 

erfaringerne forskellige lige fra meget positive, hvor fx. en interviewperson fik oplys-

ninger om sin helbredsproblematik, hvilket gav en øget forståelse af vedkommendes 

muligheder på arbejdsmarkedet, til mere blandede oplevelser, hvor en sygemeldt 

oplevede, at psykiateren var meget hurtig med en diagnose såvel som med forslag til 

medicinering. 

 

Der er en tendens til, at især TTA-Koordinator i første samtale kan opleves som mere 

dikterende og kontrollerende end lyttende og afdækkende. Nogle føler, at TTA-

Koordinatorens motiv er at tjekke, om den sygemeldte virkelig er syg, hvilket reducerer 

tilliden til TTA-Koordinatoren som en hjælper i TTA-processen (se også afsnit 6.10.3 og 

6.10.4). Analysen peger dog på, at den tværfaglige afklaring, og det, at de forskellige 

TTA-aktører diskuterer deres sag, øger sandsynligheden for, at TTA-Koordinatoren 

(gen)etablerer en individuel tilgang til den sygemeldte i de efterfølgende samtaler. 

 

Afklaringssamtalerne og den hurtige udredning synes altså at have potentiale til at 

skabe klarhed og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer. Men deltagelsen i afklaringssamtalerne kan også skabe frustration 

og usikkerhed hos nogle sygemeldte. I nedenstående redegøres der for særlige opmærk-

somhedspunkter og udfordringer ved de afklarende samtaler, når årsagen til sygemel-

dingen er et psykisk helbredsproblem. Dette drejer sig om 1) Usikkerhed om formål med 

afklaringssamtalerne, 2) Vanskeligheden ved at italesætte sin tilstand, og 3) Risiko for, at 

afklaringssamtalerne i enkle tilfælde kan øge symptomniveauet. 

 

1) Usikkerhed om formål med afklaringssamtalerne  
Føler interviewpersonen allerede at være i gode professionelle hænder hos private 

behandlere, kan de opleve det som vanskeligt at afkode, hvorfor de skal tale med TTA-

Teamet og Klinisk Enheds psykiater. Vanskeligheden ved at afkode og forstå formålet 

med de afklarende samtaler kan være et udtryk for manglende kommunikation og 

forventningsafstemning fra TTA-aktører til sygemeldte om formål og hensigt med 

samtalerne, men den kan også skyldes – eller forstærkes af – en række af de kernesymp-

tomer, som interviewpersonerne rapporterer om (se også afsnit 6.4 og 6.10.3). Koncen-

trationsbesvær, hukommelsesbesvær og generel nedsættelse af de eksekutive funktioner 

kan i sig selv vanskeliggøre den sygemeldtes mulighed for at overskue de forskellige 

TTA-aktører og deres funktion. 
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2) Vanskeligt at italesætte sin indre tilstand 
En række af interviewpersonerne oplevede det som vanskeligt at italesætte deres 

situation og deres mentale tilstand ved de afklarende samtaler med TTA-aktørerne. De 

oplever deres helbredsproblem som diffust, fluktuerende og vanskeligt også for dem 

selv at forstå og acceptere, og de er frustrerede over ikke at kunne fremsætte ”objektive” 

beviser på eller målinger af deres helbredsproblem. 

 

Der er en tendens til, at interviewpersonerne oplever, at TTA-aktørerne har efterspurgt 

en forholdsvis konkret beskrivelse af, hvorfor tingene er, som de er, og hvornår man er 

klar til at vende tilbage til arbejde eller arbejdsmarkedet, hvilket de ikke har følt sig i 

stand til at honorere. Mange oplever, at deres symptomer kan svinge meget fra morgen 

til aften – den ene dag kan de føle, at de pjækker fra arbejdet – fordi de har det jo meget 

godt – og den næste dag kan de bryde grædende sammen ved tanken om at skulle sætte 

deres ben på nuværende eller anden arbejdsplads igen. Den vanskelige præcisering og 

forklaring af årsager, alvorlighedsgrad samt tidshorisont kan være årsag til, at nogle 

sygemeldte har tvivlet på, at TTA-aktørerne reelt har været i stand til at vurdere, hvor 

raske de er, og hvad der ville være godt for dem. Interviewpersonerne er af den over-

bevisning, at man ved psykiske helbredsproblemer skal have et relativt godt kendskab 

til personen og dennes indre dynamikker såvel som ydre verden for at kunne udtale sig 

om alvorlighedsgrad, funktionsevne og behov for indsats. De kan derfor opleve, at det 

er ud fra en relativ kort samtale, at TTA-aktørerne baserer deres vurdering. 

 

3) Risiko for at afklaringssamtaler i enkelte tilfælde kan øge symptomniveau 
For mange af interviewpersonerne er en række negative oplevelser og erfaringer gået 

forud for udviklingen af det psykiske helbredsproblem og sygefraværet. Afklarings-

samtalerne kan for enkelte være emotionelt krævende at deltage i, da de oplever, at det 

aktualiserer eller aktiverer negative følelser og erindringer at sætte ord på dem. Denne 

oplevelse kan endda helt afholde enkelte af interviewpersonerne i at fortælle om deres 

tilstand og situation i afklaringssamtalerne. En fortæller, at hun ”lukker i som en østers”, 

da hun frygter, at hun ikke er i stand til at træde ud af det kaos, som aktiveres under 

genfortælling af sin situation og sine oplevelser. Dette synes især at gøre sig gældende 

ved en kombination af et psykisk helbredsproblem af en mere alvorlig karakter og en 

følelse af begrænset tillid til og tryghed ved en given eller flere TTA-aktører. 

 

Indsats 
Interviewpersonerne har deltaget i forskelligartede indsatser såsom aktive gruppeforløb 

ved TTA-Teamet eller anden aktør, individuelle samtaler med TTA-psykologen, virk-

somhedspraktik og rundbordssamtale på arbejdspladsen. De af interviewpersonerne, 

der har fået tilbudt en indsats, er overvejende tilfredse med den. Især fremhæver ledige 

sygemeldte muligheden for virksomhedspraktik og psykoedukative gruppeforløb, mens 

sygemeldte i arbejde hovedsageligt fremhæver individuelle samtaler med psykoeduka-

tive elementer med TTA-psykologen, rundbordssamtale og tilfredshed med ikke at skulle 

deltage i mere omfattende indsatser, men i stedet fortsætte behandling hos egen psyko-

log og starte gradvist op på arbejdet. 
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Ikke alle interviewpersoner oplever at have fået en tilstrækkelig indsats. Nogle af inter-

viewpersonerne fortæller uopfordret i interviewene om behov for hjælp, der er identiske 

med tilbud, som ligger i TTA-projektet, men som de ikke er blevet tilbudt. Dette være 

sig individuelle samtaler med psykolog, koordinering med arbejdspladsen, psykoeduka-

tive gruppeforløb og en for dem brugbar afklaring af funktionsevne i dagligdagen og i 

forhold til et arbejde. 

 

I nedenstående beskrives interviewpersonernes oplevelse af 1) Psykoedukation, 2) TTA-

aktørernes manglende mulighed for at tilbyde behandling samt 3) arbejdspladsbesøg, da 

dette er centrale temaer i interviewene. 

 

1) Psykoedukation 
De sygemeldte fremhæver en række fordele ved at lære om deres sygdom: De opnår nye 

indsigter i sammenhæng mellem krop og psyke, inspiration til håndteringsstrategier og 

forebyggelse ved genoptagelse af tidligere eller andet arbejde. Etableres der en respekt-

fuld og tillidsfuld alliance mellem sygemeldte og TTA-psykologen (som typisk varetager 

psykoedukationen), synes den sygemeldte i stigende grad at anvende TTA-psykologen 

som (med)fortolker af symptomer. Dette gælder fx, om sygemeldtes symptomer er 

forenelige med at arbejde, beroligelse i forhold til fysiske symptomer som fx hjerteban-

ken samt i forhold til om lidelsen er kronisk. TTA-psykologen har således potentiale til 

at blive en legitim ekspert i forhold til den sygemeldtes forståelse og håndtering af sit 

helbredsproblem og TTA. Endvidere kan TTA-psykologen være et ”vikarierende håb” i 

forhold til bedring og TTA, idet TTA-psykologen på baggrund af sin erfaring kan bero-

lige den sygemeldte og indgyde motivation og håb, hvis den sygemeldte tvivler på sine 

fremtidsudsigter. At have en medfortolker kan især være givtigt ved psykiske helbreds-

problemer, hvor sygemeldte kan opleve sit helbredsproblem som diffust, vanskeligt at 

navigere i og med uklar tidshorisont.  

 

De sygemeldte, der har deltaget i psykoedukative gruppeforløb, fremhæver det som 

positivt at høre om andre i samme situation, idet det normaliserer tilstanden og 

reducerer følelsen af skam og af at være alene. Flere fremhæver det som afgørende for 

udbyttet, at de øvrige deltagere har samme eller lignende mentale helbredsproblem (se 

også afsnit 6.6 om aktive tilbud samt afsnit 6.10.3). 

 

2) Ikke behandling  
Er den sygemeldtes problemstilling af mere kompleks karakter - psykisk såvel som 

social - er der en tendens til, at sygemeldte med psykiske helbredsproblemer oplever et 

begrænset udbytte af de relativt få samtaler af ikke-behandlende karakter, som TTA-

psykologen kan tilbyde, da jobcentrene ikke må tilbyde behandling. Dette kan efterlade 

den sygemeldte med en oplevelse af at have fået afdækket centrale problemstillinger, 

men at stå uden hjælp eller redskaber til at håndtere dem. De af interviewpersonerne, 

som ikke selv havde råd til at betale for privatpraktiserende psykolog, forekommer 

således at have et ikke-imødekommet behandlingsbehov. 
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3) Arbejdspladsbesøg 
Kun én af interviewpersonerne har deltaget i en rundbordssamtale på arbejdspladsen. I 

den konkrete case oplevede den sygemeldte det som en meget stor hjælp og støtte at 

have såvel TTA-Koordinator som TTA-psykologen med til møder med leder og tillids-

repræsentant. Den sygemeldte oplevede, at TTA-aktørerne fastholdt ledelsen i en aftale 

om gradvis tilbagevenden med modificerede arbejdsopgaver. TTA-psykologen opleves 

desuden at have en psykoedukativ og autoritativ funktion i forhold til ledelsen, som 

”undervises” i, hvad det betyder at vende tilbage til arbejdet efter en sygemelding pga. 

psykiske helbredsproblemer (se også afsnit 6.10.6). 

 

Der synes at være nogle særlige udfordringer og barrierer i relation til gennemførelsen 

af arbejdspladsbesøg for sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. Flere af inter-

viewpersonerne oplevede, at deres psykiske helbredsproblem var relateret til dårligt 

psykisk arbejdsmiljø såsom uoverensstemmelser med nærmeste leder eller mobning fra 

kollegaer. De sygemeldte, som ikke er blevet afskediget, inden de visiteres til TTA-

projektet, takker derfor ofte nej til tilbuddet om rundbordssamtale, da de har vanskeligt 

ved at se, hvordan man kan arbejdsmodificere sig ud af relationelle problemstillinger, 

eller de har allerede besluttet sig for ikke at vende tilbage til arbejdet af frygt for 

forværring af det psykiske helbredsproblem. En enkelt frygter, at det vil kunne gå ud 

over hendes karriere og øge hendes risiko for afskedigelse, hvis hun ”trækker en 

myndighed” med på arbejdspladsen (se også afsnit 6.7 om samarbejde med arbejds-

giverne). 

 

 

6.10.5.3 Sammenfatning på analyse af sygemeldte med psykiske 
helbredsproblemer 

De afklarende samtaler synes at have potentiale til at afdække de sygemeldtes behov for 

indsats og skabe følelsen af, at der bliver taget hånd om den sygemeldte. Men samtaler-

ne har også potentiale til at frustrere og skabe forvirring hos den sygemeldte. Om de 

afklarende samtaler overvejende er en hjælp eller en frustration for den sygemeldte 

synes at afhænge af, på hvilken måde og med hvilket motiv den sygemeldte oplever, at 

de gennemføres. En individuel tilgang synes at være en nødvendig forudsætning for, at 

den sygemeldte udvikler tilstrækkelig tillid til TTA-aktørerne og dermed motiveres til at 

åbne op og formidle de nødvendige informationer. I de tilfælde, hvor den sygemeldte 

generelt har svært ved at udtrykke sig mundtligt, har komplekse mentale og sociale 

problemer eller omfattende manglende tillid til TTA-aktørerne, synes der at være en 

tendens til, at afklaringssamtalerne ikke har været tilstrækkelige til fyldestgørende at 

afdække den sygemeldtes problematik og behov. Den tværfaglige afklaring synes dog i 

høj grad at øge sandsynligheden for en realistisk vurdering af den sygemeldtes behov. I 

forhold til virksomme komponenter i TTA-indsatsen synes psykoedukation at være 

central.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være særlige barrierer for gennemførel-

sen af arbejdspladsbesøg for sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, da arbejds-

miljøet og relationen til lederen i flere tilfælde har været en medvirkende årsag til udvik-

lingen af det psykiske helbredsproblem. 
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6.10.6 Opsamling 

På baggrund af spørgeskemaresultater og tre forskellige interviewundersøgelser er det i 

de forgående afsnit præsenteret, hvordan de sygemeldte har oplevet TTA-indsatsen. 

Formålet med dette afsnit er at fremhæve de vigtigste erkendelser fra disse undersøgel-

ser samt at vise det samlede billede, der tegner sig i forhold til de sygemeldtes vurdering 

af TTA-indsatsen. 

 

Bedre vurdering af TTA-indsatsen end sædvanlig sagsbehandling 
Spørgeskemaresultaterne viser, at TTA-indsatsen har bidraget til at forbedre de syge-

meldtes oplevelser af deres sagsbehandling i jobcentrene. Spørgeskemaresultaterne 

viser, at de sygemeldte, der modtog TTA-indsats vurderer sagsbehandlingen mere posi-

tivt end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling på alle fem parametre, og tre af disse 

(tilfredshed med samarbejde med andre faggrupper, samarbejde med arbejdsplads og 

kontinuitet i sagsbehandlingen) er statistisk signifikante. 

 

Tilfredshed med TTA-konceptets elementer 
Overordnet viser alle tre interviewundersøgelser26, at de interviewede sygemeldte stort 

set er tilfredse med TTA-indsatsen. I alle tre interviewundersøgelser er en stor del af de 

sygemeldte særligt tilfredse med den grundige og tværfaglige afklaring af deres sag, 

med TTA-Teamets aktive tilbud, den arbejdsmarkedsrettet tilgang og samarbejdet med 

den sygemeldtes arbejdsplads.  

 

Vigtige forudsætninger for positive samtaler 
Som analysen af sygemeldte med psykiske helbredsproblemer særligt viser, tyder meget 

på, at en individuel og anerkendende tilgang er en nødvendig forudsætning for, at 

sygemeldte kan opleve samtalerne med TTA-aktørerne som positive. En anerkendende 

tilgang bidrager til, at den sygemeldte kan føle sig tryg, hvilket især er nødvendigt i 

samtaler, hvor sygemeldte bliver bedt om at fortælle om deres psykiske helbredsproble-

mer eller andre aspekter af deres helbreds- eller livssituation, som kan opfattes som 

meget private. Dette gælder især den afklarende samtale med TTA-koordinatoren (her-

under screening for psykiske helbredsproblemer), samt samtalerne med TTA-psykolo-

gen. Dog beretter mange sygemeldte om positive oplevelser med samtalerne med TTA-

aktørerne, inklusive samtalerne med TTA-Koordinatorerne og TTA-psykologen. I de 

tilfælde, hvor samtalerne ikke blev oplevet som positive, følte de sygemeldte, at de 

skulle forsvare deres helbredssituation, eller de følte sig magtesløse under samtalen. 

 

Den tværfaglige tilgang i TTA-indsatsen oplevede de fleste interviewede sygemeldte 

som positiv. De sygemeldte var især positivt overraskede over, at adgangen til de sund-

hedsfaglige TTA-aktører var nem og hurtig, og at afklaringen af deres helbredssituation 

og planen for tilbagevenden til arbejdet byggede på de forskellige TTA-aktørers kvalifi-

cerede vurderinger. Her synes en omfattende og grundig orientering om formålet og 

betydning af samtalen dog at være af afgørende betydning for en positiv oplevelse. I de 

tilfælde, hvor de sygemeldte reagerede negativt i forhold til at skulle tale med en sund-

                                                      
26 Med en blandet gruppe af sygemeldte ift. helbredsproblemer og arbejdsmarkedstilknytning, med ikke-

vestlige sygemeldte og med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer. 
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hedsfaglig TTA-aktør og/eller, hvor oplevelsen af samtalerne var mindre positiv eller 

negativ, var de sygemeldte uklare på formålet med samtalen eller frygtede, at de indgik 

i en behandlingssituation, som de ikke ønskede. Uklarheden i forhold til samtalens 

formål blev især oplevet af sygemeldte, som blev henvist til sundhedsfaglige TTA-

aktører, som de ikke følte var relevante for deres helbredsproblem. Især i forhold til 

sygemeldte med ikke-vestlig baggrund lykkedes det ikke altid tilstrækkelig tydeligt at 

forklare, hvorfor de blev henvist til en bestemt sundhedsfaglig aktør og dette førte til, at 

de sygemeldte oplevede, at samtalerne og aktiviteterne virkede unødvendige eller ikke 

passede til deres behov (se også afsnit 6.11.3). 

 

Henvisning til en samtale med Klinisk Enheds psykiater har udløst meget forskellige 

reaktioner blandt de sygemeldte. Mens nogle sygemeldte reagerede positivt på mulig-

heden for at få en psykiatrisk afklaring, som normalt er forbundet med en lang ventetid, 

reagerede andre sygemeldte med en bekymring for stigmatisering eller en frygt for 

uønsket medicinering. Her lykkedes det i flere tilfælde ikke at orientere de sygemeldte 

om det rent afklarende formål med samtalerne (se også afsnit 6.4). 

 

”Ikke-behandling” opleves som forvirrende 
Interviewundersøgelserne tyder desuden på, at de sygemeldte har svært ved at forstå at 

flere samtaler med især TTA-psykologen eller TTA-psykiateren har til formål at sikre en 

grundig afklaring af sygemeldtes helbredssituation og ikke er behandling. Denne uklar-

hed førte til forskellige misforståelser blandt sygemeldte, som bl.a. mente, at de var un-

der behandling. Uklarheden kommer ligeledes til udtryk i de ovenfor beskrevne nega-

tive reaktioner fra sygemeldte i forhold til samtalerne med psykologer eller psykiater. 

Nogle af de sygemeldte forventede, at samtalerne indeholdt behandling og derfor kunne 

føre til terapeutiske samtaler eller medicinering. Resultaterne tyder dermed på, at det 

kan være svært for de sygemeldte at gennemskue og håndtere, at der ikke foregår be-

handling i TTA-indsatsen. Derudover kan den omfattende afklaring føre til, at syge-

meldte, som ikke selv har råd til at betale for privatpraktiserende psykolog, oplever, at 

de har et ikke-imødekommet behandlingsbehov. Således tyder resultaterne på, at den 

særlige indsats i forhold til en bedre afklaring af sygemeldte med psykiske helbredspro-

blemer, som af mange sygemeldte samt TTA-aktører bliver oplevet som en stor forbed-

ring, også kan føre til nye udfordringer, idet der mangler en klarere og tydeligere formu-

leret afgrænsning mellem afklaring og behandling. 

 

Stort udbytte af TTA-teamets aktive gruppetilbud 
De interviewede sygemeldte udtaler sig generelt meget positivt i forhold til deres delta-

gelse i og udbytte af aktive gruppeforløb. Især TTA-Teamets gruppeforløb om smerte-

håndtering, fysisk træning, stresshåndtering og psykoedukation bliver fremhævet af de 

sygemeldte. Sygemeldte henviser til, at disse tilbud er tilpasset deres individuelle behov, 

og at de hjælper dem til at forbedre deres helbredssituation og bidrager til deres tilbage-

venden til arbejdet eller arbejdsmarkedet. Det fremgår også, at det er af stor betydning, 

at de sygemeldte oplever socialt samvær med andre, som er i lignende situationer. Dette 

aspekt har særlig betydning for sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, der har 

deltaget i psykoedukative gruppeforløb, fordi udveksling med andre, som har lignende 

helbredsproblemer, kan bidrage til, at de sygemeldte kan relatere deres egen helbreds-

situation til andres. TTA-Teamets aktive tilbud, herunder især psykoedukation, synes at 
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være af særlig betydning for sygemeldtes håndtering og forbedring af helbredsproble-

mer samt tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarkedet. 

 

Tilfredshed med arbejdsmarkedsrettet tilgang 
De sygemeldte, der har oplevet det som positivt, at TTA-Koordinatorerne har haft meget 

fokus på, at de skulle tilbage til deres arbejde eller til arbejdsmarkedet, beskriver blandt 

andet hvordan det at ”blive skubbet i de rigtige retninger– på de rigtige tidspunkter” har hjul-

pet dem til at tro på, at det var muligt at komme tilbage til arbejde. De sygemeldte, der 

beskriver, at de har oplevet, at koordinatorerne har været for arbejdsmarkedsrettede, 

beskriver, at de har oplevet TTA-Koordinatorernes fokus på tilbagevenden til arbejde/-

arbejdsmarkedet som et ”stort pres. 

 

I modsætning til det mere blandede billede knyttet til mødet med TTA-Koordinator, er 

der en tendens til, at de sygemeldte generelt oplevede en arbejdsmarkedsrettet tilgang 

blandt de sundhedsfaglige TTA-aktører som noget positivt. Forskellen kan hænge 

sammen med, at koordinatorernes rolle primært er forbundet med at styre processen 

efter sygedagpengeloven, mens de sundhedsfaglige TTA-aktører mere fokuserer på 

konkrete redskaber til hjælp til at vende tilbage til arbejde eller arbejdsmarked. De 

sygemeldte oplevede den arbejdsmarkedsrettede tilgang blandt de sundhedsfaglige 

TTA-aktører som en stor hjælp, fordi aktørerne både havde indgående kendskab til 

deres helbredsproblemer og kunne rådgive i forhold til en hensigtsmæssig opstartsplan 

på arbejdspladsen. De sygemeldte fremhævede derudover, at de ikke har oplevet denne 

kombination af kompetencerne blandt privatpraktiserende psykologer. 

 

Tilfredshed ved arbejdspladskontakt 
De sygemeldte har oplevet TTA-aktørerne som en støtte i samtalerne med deres arbejds-

giver og især i forhold til at lægge en realistisk plan for den sygemeldtes gradvise 

tilbagevenden til arbejde. Den store fokus på samarbejde med arbejdspladserne i TTA-

konceptet, og især inddragelse af de sundhedsfaglige TTA-aktører i dette samarbejde, 

synes derfor at være en forbedring af kvaliteten af samarbejdet med arbejdspladserne. 

Samtidig viser resultaterne dog, at samarbejdet med arbejdspladserne ikke altid kom i 

stand. Dette kan bl.a. skyldes, at den sygemeldte ikke selv ønskede, at der blev etableret 

kontakt til deres arbejdsgiver, især hvis konflikter på arbejdspladsen havde bidraget til 

sygemeldingen. Resultaterne tyder dog også på, at koordinatorerne ikke altid udnyttede 

mulighederne for et tættere samarbejde med arbejdspladserne (se også afsnit 6.7 om 

samarbejde med arbejdspladserne). 

 

6.11 TTA-aktørernes vurdering af TTA-indsatsen 

ift. de sygemeldte  

Mens det foregående afsnit fokuserer på de sygemeldtes oplevelse af TTA-indsatsen, 

belyser dette afsnit TTA-aktørernes vurdering af de sygemeldtes oplevelse af TTA-

indsatsen samt deres vurdering af, hvilket udbytte de sygemeldte har fået af indsatsten. 

Afsnittet afsluttes med en opsamling, hvor sammenhængen mellem de sygemeldtes 

oplevelse af TTA-indsatsen og TTA-aktørernes vurdering af de sygemeldtes udbytte af 

TTA-indsatsen sammenlignes. 
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6.11.1 TTA-aktørernes vurdering af de sygemeldtes 
oplevelse af TTA-indsatsen 

Afsnittet bygger på en spørgeskemaundersøgelse med TTA-aktørerne samt monofaglige 

gruppeinterview med TTA-aktørerne (se afsnit 4.4 Datakilder). 

 

I de monofaglige gruppeinterviews vurderer næsten alle TTA-Koordinatorerne, at de 

fleste sygemeldte oplevede den afklarende samtale positivt. Koordinatorerne mener, at 

de sygemeldte har følt sig hørt og forstået på en anden måde end under den sædvanlige 

sagsbehandling, både fordi den afklarende samtale i TTA-projektet har været mere 

dybdegående end under sædvanlig sagsbehandling, men også fordi der har været mere 

tid, flere ressourcer og flere muligheder til rådighed for at hjælpe de sygemeldte. 

 

Det samme kommer til udtryk i TTA-Koordinatorernes besvarelser fra spørgeskemaet, 

hvor koordinatorerne blev spurgt om, hvordan de sygemeldte reagerede på den afkla-

rende samtale med TTA-Koordinator. Langt størstedelen af koordinatorerne (77 %) 

svarede, at de sygemeldte reagerede overvejende positivt på den afklarende samtale, 

mens 23 % af koordinatorerne svarede, at sygemeldte reagerede delvist positivt. 

 

Størstedelen af TTA-Koordinatorerne vurderer desuden i de monofaglige interviews, at 

de sygemeldte overvejende reagerede positivt i forhold til at skulle tale med de sund-

hedsfaglige TTA-aktører i jobcenterregi. Koordinatorerne fremhæver bl.a., at de syge-

meldte har givet udtryk for, at de har følt, at der er blevet taget hånd om deres situation. 

Flere TTA-Koordinatorer beskriver dog også, at de af og til har oplevet negative reaktio-

ner fra sygemeldte i forbindelse med henvisningen til en sundhedsfaglig TTA-aktør, 

fordi de enten ikke oplevede det som relevant eller ikke forstod formålet med samtalen. 

 

De fleste af de sundhedsfaglige TTA-aktører vurderer på linje med TTA-Koordinatorer-

ne, at størstedelen af de sygemeldte har været positive, når de har mødt dem til den 

første afklarende samtale. Meget tyder derfor på, at flertallet af de sygemeldte er blevet 

orienteret om og har forstået formålet med samtalerne. Dog beskriver de sundhedsfag-

lige TTA-aktører også enkelte negative reaktioner blandt de sygemeldte, fx henviser 

enkelte fysio-/ergoterapeuter blandt andet til, at de af og til har holdt afklarende 

samtaler med sygemeldte med psykiske helbredsproblemer, der har været uforstående 

overfor, at de skulle tale med en fysio-/ergoterapeut. Desuden har fysio-/ergoterapeu-

terne oplevet sygemeldte med fysiske helbredsproblemer, der ikke ønskede at indgå i et 

samarbejde med TTA-Teamet.  

 

TTA-psykologerne beretter ligeledes om modstand hos nogle af de sygemeldte og 

refererer bl.a. til sygemeldte, der var bekymrede for ”om de nu [var] blevet skøre” eller for 

at samtalen ”blev registreret nogen steder”. Som det også beskrives i afsnittet om de 

sygemeldtes oplevelse af projektet, tyder det på, at de sygemeldte er bekymrede for at 

blive stigmatiserede, hvis de har samtaler med enten psykologen eller psykiateren.  

 

Psykologerne i enkelte kommuner har haft gode erfaringer med at koble psykolog-

samtalen sammen med fysio-/ergoterapeutsamtalen, enten i forlængelse af hinanden 

eller ved at afholde hele samtalen sammen. Psykologerne vurderer, at dette førte til, at 
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de sygemeldte oplevede det som mere naturligt, at de skulle tale med begge faggrupper, 

og – i de tilfælde, hvor samtalerne blev afholdt samtidig – at de sygemeldte ikke skulle 

gentage sig selv. 

 

Nogle psykiatere beskriver, at de af og til har mødt afvisende reaktioner hos de syge-

meldte. De vurderer dog, at de sygemeldte, der havde alvorlige psykiatriske helbreds-

problemer, som regel var glade for at komme til en psykiater så hurtigt, fordi de ofte 

selv havde opgivet at søge psykiatrisk hjælp pga. ventetid. Koordinatorerne vurderer 

ligeledes den korte ventetid til psykiater, som en af de største fordele ved TTA-indsatsen 

(se afsnit 6.4). 

 

Fælles for lægerne i Klinisk Enhed var, at de oplevede det som et dilemma, at de syge-

meldte ikke altid kom frivilligt til samtalen. Dette er de ikke vant til. En psykiater fortæl-

ler, at sådanne problemer blev løst i tæt samarbejde med TTA-Koordinatoren, som tog 

en ny samtale med den sygemeldte om formålet med psykiatersamtalen. Afhængigt af 

udfaldet af denne samtale, blev der enten arrangeret et nyt møde mellem den sygemeld-

te og psykiateren, eller TTA-Koordinatoren rådførte sig med psykiateren angående det 

videre forløb. Desuden fremhæver en arbejds-/social-/almenmediciner, at enkelte 

sygemeldte havde forventninger om et behandlingsforløb, hvorfor det var vigtigt fra 

start at orientere den sygemeldte om formålet med samtalen. De fleste af lægerne i de 

kliniske enheder vurderer dog, at de fleste sygemeldte, inklusiv dem der var skeptiske 

inden samtalerne, gik fra samtalerne med en god fornemmelse. 

 

Tendensen til at de sygemeldte har været positive over at skulle tale med de sundheds-

faglige TTA-aktører genfindes også i besvarelsen på spørgeskemaerne til TTA-aktørerne. 

Som tabel 6.11.1 viser, vurderer de fleste af TTA-Koordinatorerne, at de sygemeldte har 

reageret positivt på at skulle tale med de sundhedsfaglige TTA-aktører. Tabellen viser, 

at TTA-Koordinatorerne i overensstemmelse med resultaterne fra gruppeinterviewene 

vurderer, at de sygemeldte var lidt mindre positive i forhold til at skulle tale med 

psykiateren sammenlignet med de andre sundhedsfaglige aktører. Forskellen er dog 

ikke statistisk signifikant. 
 

Tabel 6.11.1 Koordinators vurdering af de sygemeldtes reaktioner på at skulle tale 

med de sundhedsfaglige TTA-aktører 

Hvordan rea-
gerer de syge-
meldte på at 
skulle tale 
med…  

Over-
vejende 
positivt 

Delvist 
positivt 

Delvist 
negativt 

Over-
vejende 
negativt 

Ved ikke Total 

TTA-Teamets 
terapeut 

77,8 % (70) 22,2 % (20) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (90) 

TTA-Teamets 
psykolog 

67,8 % (61) 32,2 % (29) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (90) 

Klinisk Enheds 
psykiater 

65,6 % (59) 30 % (27) 3,3 % (3) 0 % (0) 1,1 % (1) 100 % (90) 

Klinisk Enheds 
mediciner 

77,8 % (70) 18,9 % (17) 
 

1,1 % (1) 1,1 % (1) 1,1 % (1) 100 % (90) 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. 

 

 

De sundhedsfaglige TTA-aktørers vurdering af, hvordan de sygemeldte reagerede på at 

skulle tale med dem, er i de fleste tilfælde mere positiv end TTA-koordinatorernes 
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vurdering af de sygemeldtes reaktioner, jf. tabel 6.11.2. Her er det vigtig at være 

opmærksom på, at koordinatorerne har oplevet de sygemeldtes umiddelbare reaktion 

på at blive henvist til TTA-Teamet eller Klinisk Enhed, mens de sundhedsfaglige TTA-

aktører vurderer de sygemeldtes reaktion på selve mødet, dvs. efter at de sygemeldte 

har haft tid til at indstille sig på tanken, og hvor de sygemeldte, der ikke umiddelbart 

forstod formålet med samtalen, eventuelt har fået en mere uddybende forklaring. 

 
Tabel 6.11.2 Hvordan reagerer de sygemeldte på at skulle tale med dig som TTA-

psykolog, TTA-terapeut, TTA-almen-/social-/arbejdsmediciner eller TTA-psykiater 

Hvordan 
reagerer de 
sygemeldte på 
at skulle tale 
med… 

Overvejende 
positivt 

Delvist 
positivt 

Delvist 
negativt 

Over-
vejende 
negativt 

Ved ikke Total 

TTA-Teamets 
terapeut 

88,4 % (38) 11,6 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (43) 

TTA-Teamets 
psykolog 

84,2 % (32) 13,2 % (5) 0 % (0) 0 % (0) 2,6 % (1) 100 % (38) 

Klinisk Enheds 
psykiater 

50 % (8) 43,8 % (7) 0 % (0) 0 % (0) 6.3 % (1) 100 % (16) 

Klinisk Enheds 
mediciner 

81,8 % (27) 18,2 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (33) 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. 

6.11.2 TTA-aktørernes vurdering af de sygemeldtes 
udbytte af TTA-indsatsen 

Afsnittet bygger på monofaglige gruppeinterviews samt spørgeskemaer til TTA-aktører-

ne (se afsnit 4.4 Datakilder). 

 

TTA-aktørernes vurdering af de sygemeldtes udbytte af TTA-indsatsen  
I spørgeskemaet til TTA-aktørerne svarer størstedelen positivt på, hvorvidt fremgangs-

måden i TTA-projektet kan sikre en henholdsvis hurtig og varig tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet for sygemeldte i matchkategori 2, jf. figur 6.11.3. Der er en lidt større 

andel af TTA-aktørerne, som vurderer, at fremgangsmåden ’helt afgjort’ eller ’muligvis’ 

sikrer en varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, i forhold til andelen som vurderer, at 

fremgangsmåden ’helt afgjort’ eller ’muligvis’ sikrer en hurtig tilbagevenden. Forskellen 

er statistisk signifikant. 
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Figur 6.11.3 TTA-aktørernes vurdering af om fremgangsmåden i TTA-projektet kan 
sikre en hurtig og varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt TTA-aktørerne. N=220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk 

Enhed (n=49). 

 

Yderligere vurderer langt størstedelen af TTA-aktørerne, at de sygemeldte ’helt afgjort’ 

eller ’muligvis’ har oplevet en større grad af kontinuitet i sagsbehandlingen i TTA-

projektet end i den sædvanlige sagsbehandling, jf. figur 6.11.4. Kontinuitet indebærer i 

denne sammenhæng, at der ikke er opstået unødig ventetid i sagsforløbet, og at der har 

været fremdrift i sagen.  

 

Som resultaterne fra afsnittet om de sygemeldte viser, oplever flere af de sygemeldte, at 

der har været fremdrift og fokus på deres sag. Dette begrunder de sygemeldte med, at 

de har oplevet en stor samtidighed i indsatsen. Eksempelvis beskriver flere af de 

sygemeldte, at de har været positivt overrasket over, at der ikke har været ventetid til 

samtalerne med de sundhedsfaglige TTA-aktører jf. afsnit 6.10.3. Spørgeskemaresul-

taterne viser ligeledes, at sygemeldte i TTA-indsatsen i højere grad end sygemeldte i 

sædvanlig indsats oplevede kontinuitet i deres sygedagpengesag. 
 

 
Figur 6.11.4 TTA-aktørernes vurdering af, om de sygemeldte har oplevet en højere 
grad af kontinuitet i sagsbehandlingen i TTA-projektet end i sædvanlig 
sagsbehandling. 

Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt TTA-aktørerne. Antallet af besvarelser er 220. 

I de monofaglige gruppeinterviews vurderer TTA-aktørerne, at de sygemeldte især har 

haft et stort udbytte af TTA-indsatsen på grund af den tværfaglige afklaring. Flere af de 

interviewede TTA-aktører vurderer, at de sygemeldte er blevet hurtigere raskmeldt, end 

hvad tilfældet ville have været uden det tætte, tværfaglige samarbejde. Men som spørge-

skemadataene ligeledes afspejler, er der også mange TTA-aktører, der påpeger, at de 

sygemeldte ikke nødvendigvis bliver hurtigere raskmeldt, men at TTA-indsatsen har 

været med til at forebygge gensygemeldinger og dermed føre til en mere varig tilbage-

venden til arbejdsmarkedet. De vurderer i den forbindelse, at den grundige afklaring har 

medvirket til at finde mere holdbare løsninger for de sygemeldte. Flere TTA-aktører 

fremhæver desuden, at det udover den tværfaglige afklaring også er TTA-konceptets 

fokus på at ændre de sygemeldtes sygdomsforståelse og håndteringsstrategier, der 
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hjælper de sygemeldte på længere sigt og dermed mindsker risikoen for, at de bliver 

gensygemeldt.  

 

Flere af koordinatorerne peger på, at inddragelsen af de sundhedsfaglige TTA-aktører 

har bevirket, at mange sygemeldte hurtigere har følt sig parate til at raskmelde sig, bl.a. 

fordi de har fået flere ressourcer i form af viden om bl.a. skånehensyn og psykologiske 

opmærksomhedspunkter, som kan hjælpe dem til at håndtere deres helbredsproblemer. 

Flere TTA-Koordinatorer vurderer, at dette har bidraget til, at de sygemeldte i TTA-

indsatsen er blevet mere motiverede for at vende tilbage til arbejdsmarkedet end under 

den sædvanlige sagsbehandling. 

 

De fleste aktører fra TTA-Teamet fremhæver især de aktive tilbud, når de beskriver de 

sygemeldtes udbytte af TTA-indsatsen (se også afsnit 6.6 om aktive tilbud). Psykologer-

ne fremhæver særligt ’gruppebaseret psykoedukation’ som et forløb, de sygemeldte har 

fået meget ud af, og psykologerne fremhæver, at dette forløb har udvidet de sygemeld-

tes forståelse for og syn på, hvornår de var parate til at vende tilbage til deres arbejde 

eller arbejdsmarkedet. Fysio-/ergoterapeuterne fremhæver den fysiske træning samt den 

ergonomiske vejledning som indsatser, som de sygemeldte havde et stort udbytte af, 

mens såvel psykologerne som fysio-/ergoterapeuterne mener, at de sygemeldte i de 

aktive gruppeforløb har fået en række redskaber, som de kunne anvende, når de kom 

tilbage på arbejdsmarkedet, og som dermed bidrog til at forebygge gensygemeldinger.  

 

Enkelte af arbejds-/social-/almenmedicinerne ser også TTA-Teamets gruppeforløb, som 

en vigtig del af indsatsen, og de vurderer, at det var de sygemeldte, som deltog i aktive 

gruppeforløb som psykoedukation og smertehåndtering, der havde det største udbytte 

af TTA-indsatsen. Desuden fremhæver flere af lægerne i de kliniske enheder, at det var 

den hurtige og grundige afklaring, hvor de sygemeldte blev hørt og respekteret, samt 

det forhold, at TTA-enheden ikke skulle vente på speciallægeerklæringer udefra, som 

har haft positiv betydning for de sygemeldtes udbytte af TTA-indsatsen. 

 

Nogle TTA-aktører henviser til, at de har oplevet, at de sygemeldte har været så glade 

for at deltage i de aktive gruppeforløb og for TTA-aktørenes støtte, at de havde svært 

ved at raskmelde sig. Enkelte kommuner valgte at tilbyde efterværn i form af samtaler 

med TTA-Teamet eller med TTA-Koordinator, efter at den sygemeldte var blevet fuldt 

raskmeldt, for at lette den sygemeldtes overgang til arbejdet, så den sygemeldte ikke 

oplevede, at overgangen til fuld raskmelding blev for brat. 

Som det blev præsenteret i afsnittet om de sygemeldtes oplevelse af TTA-indsatsen, jf. 

afsnit 6.10, vurderer flere sygemeldte i interviewene, at de redskaber, som de har fået på 

de aktive gruppeforløb om psykoedukation og stresshåndtering har rustet dem til bedre 

at kunne håndtere deres helbredsproblemer både i dagligdagen og i arbejdssituationer 

og dermed bidraget til at forebygge gensygemeldinger. Derudover vurderer de syge-

meldte, at TTA-Teamets deltagelse i samarbejdet med arbejdspladserne har bidraget til, 

at planen for deres tilbagevenden til arbejdspladsen er blevet realistisk. Dermed indike-

rer de, at TTA-Teamets involvering i planen for deres tilbagevenden til arbejde har øget 

sandsynligheden for en mere varig tilbagevenden til arbejdet.  
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TTA-aktørenes vurdering af, hvilke grupper af sygemeldte, der havde størst 

udbytte af TTA-indsatsen. 
I spørgeskemaet til TTA-aktørerne vurderer langt størstedelen af aktørerne, at den 

gruppe af sygemeldte (matchkategori 2), som visiteres til TTA-indsatsen ’i meget høj 

grad’ eller ’i nogen grad’ er den rigtige målgruppe for Det store TTA-projekt, jf. figur 

6.11.5.  

 

 
Figur 6.11.5 TTA-aktørernes vurdering af, om den gruppe af sygemeldte, der er 

visteret til TTA-indsatsen, er den rette målgruppe for projektet (i %) 

Datakilde: Spørgeskema til TTA-aktørerne. N=220, Koordinator (n=90), TTA-Team (n=81), Klinisk Enhed (n=49). 

 

I de monofaglige gruppeinterviews giver størstedelen af TTA-aktørerne udtryk for, at 

det dels er de sygemeldte med en arbejdsidentitet, dels de sygemeldte med psykiske 

helbredsproblemer, som stress, angst eller depression, der har fået mest ud af TTA-

indsatsen, bl.a. fordi disse grupper har haft størst gavn af de aktive gruppeforløb. Derfor 

foreslår flere teammedlemmer, at TTA-indsatsen differentieres i forhold til, om den 

rettes mod sygemeldte i arbejde eller sygemeldte fra ledighed. 

 

Flere fysio-/ergoterapeuter fremhæver derudover, at sygemeldte med fysiske lidelser har 

haft stor gavn af TTA-indsatsen, fordi de er blevet bevidste om, hvordan og hvor meget 

de må bevæge sig, hvilket har hjulpet dem i forhold til at se sig selv i en arbejdssituation. 

Flere af TTA-Koordinatorerne vurderer, at de sygemeldte, der er blevet sygemeldt fra et 

arbejde, har haft det største udbytte af TTA-indsatsen, fordi denne gruppe samtidig er 

den, der har haft flest ressourcer i forvejen, har ønsket at komme tilbage til arbejdet og 

har været motiveret til at deltage i de forskellige aktive gruppeforløb. Desuden fremhæ-

ver TTA-Koordinatorerne i en kommune, at unge mennesker har profiteret særligt af 

TTA-indsatsen, da disse er i starten af arbejdslivet, hvorfor de har lettere ved at se nye 

muligheder i forhold til deres arbejdsliv.  

 

Mange TTA-Koordinatorer fremhæver, at også sygemeldte med komplekse lidelser 

havde stort udbytte af TTA-indsatsen, fordi deres afklaring normalt ville foregå flere 

forskellige steder og derfor tage meget længere tid under den sædvanlige sagsbehand-

ling.  Derimod vurderer flere af TTA-Koordinatorerne samt flere af psykologerne, at 

sygemeldte med alvorlige psykiske helbredsproblemer ikke fik fuldt udbytte af TTA-

indsatsen, da disse kunne have svært ved at modtage de aktive gruppeforløb eller være 

selvreflekterende i forhold til deres helbredssituation. Enkelte TTA-aktører fremhæver 

mere overordnede aspekter, som har været afgørende for, om de sygemeldte fik gavn af 
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TTA-indsatsen eller ej. For eksempel henviser nogle til, at det var den sygemeldtes 

indstilling, der var afgørende for den sygemeldtes udbytte af TTA-indsatsen. Ligeledes 

vurderer de, at den grundige afklaring betyder, at alle sygemeldte potentielt havde 

mulighed for lige stort udbytte af TTA-indsatsen. 

 

I modsætning til udsagnene fra de monofaglige gruppeinterviews, hvor TTA-aktørerne 

henviste til, at bestemte grupper af sygemeldte havde fået mere udbytte af TTA-indsats-

en end andre, vurderer de fleste TTA-aktører i spørgeskemaundersøgelsen, at alle 

sygemeldte fik mest udbytte af TTA-indsatsen (tabel 6.11.3). En forklaring på forskellen 

mellem spørgeskemaresultaterne og udsagnene i de monofaglige gruppeinterviews kan 

være, at TTA-aktørerne i interviewene gik mere i dybden med at begrunde, hvorfor og 

hvordan de forskellige grupper af sygemeldte profiterede af indsatsen. Resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at ca. halvdelen af TTA-aktørerne vurderer, 

at bestemte grupper af sygemeldte har fået mest ud af TTA-indsatsen, og disse grupper 

svarer til de grupper, som TTA-aktørerne især fremhæver i gruppeinterviewene, dvs. 

sygemeldte med overvejende psykiske helbredsproblemer samt sygemeldte lønmodta-

gere. I forhold til de sygemeldte med fysiske helbredsproblemer, sygemeldte fra 

ledighed eller sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, er der kun en mindre andel af 

TTA-aktørerne, som vurderer, at disse grupper af sygemeldte, havde mest udbytte af 

TTA-indsatsen.  

 
Tabel 6.11.3 TTA-aktørernes vurdering af, hvem der overordnet havde mest udbytte 
af TTA-indsatsen. 

 TTA-aktørerne 

% (antal) 

Alle sygemeldte 52,3 % (115) 

Sygemeldte med overvejende psykiske 
helbredsproblemer 

20 % (44) 

Sygemeldte med overvejende fysiske helbredsproblemer 5,0 % (11) 

Sygemeldte lønmodtagere 12,7 % (28) 

Sygemeldte ledige 4,1 % (9) 

Sygemeldte med ikke-vestlig baggrund  1,4 % (3) 

Andre 4,5 % (10) 
2Datakilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt TTA-aktørerne. Antallet af besvarelser er 220. 

 

Vurdering af TTA-konceptet for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund  
I interviewene27 henviser TTA-koordinatorerne til, at det har været svært at benytte 

SCL8AD-skemaet28 til screening for psykiske helbredsproblemer hos sygemeldte med 

ikke-vestlig baggrund. Det skyldtes bl.a. sprogvanskeligheder eller forståelsesvanske-

ligheder, idet nogle sygemeldte med ikke-vestlig baggrund havde svært ved at forstå 

meningen med spørgsmålene. Ord som ’ængstelig’ var ligeledes svære at videreformid-

le, også selv om koordinatorerne benyttede tolk og skemaet var oversat til forskellige 

sprog. Desuden vurderer flere TTA-Koordinatorer, at mange sygemeldte med ikke-

                                                      
27 Dels i de monofaglige gruppeinterviews, dels i enkeltinterviewene med koordinatorer om anvendelsen af 

TTA-indsatsen i forhold til sygemeldte med ikke-vestlig baggrund (se afsnit 4.4 Datakilder). 
28 Se afsnit 6.3.2. 
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vestlig baggrund havde en for svag/kortvarig arbejdsmarkedstilknytning til, at TTA-

indsatsen kunne hjælpe dem.  

 

I de monofaglige gruppeinterviews vurderer flertallet af TTA-aktørerne desuden, at de 

sygemeldte med ikke-vestlig baggrund havde en anden sygdomsforståelse end etniske 

danskere, hvilket gjorde det vanskeligere at hjælpe denne gruppe af sygemeldte. Nogle 

TTA-aktører forklarer, at sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, i lighed med mange 

danskere, ofte havde en opfattelse af, at det var bedst at holde sig i ro, hvis de havde 

smerter. Sprogbarrierer blandt denne gruppe gjorde det sværere for TTA-aktørerne at 

arbejde med denne sygdomsforståelse sammenlignet med etniske danskere. Mange 

TTA-aktører angiver desuden, at sprogbarrierer også var en udfordring i forhold til 

deltagelse i de aktive gruppeforløb, bl.a. fordi det kunne være svært at have tolke med. 

Denne udfordring viser sig også i spørgeskemaresultaterne. Her angiver 1/3 af aktører-

ne, at de sendte sygemeldte med ikke-vestlig baggrund til særligt udvalgte aktive tilbud 

pga. sprogbarrierer, kulturforskelle m.m. 

 

Desuden viser spørgeskemaresultaterne, at der var forskellige holdninger og fremgangs-

måder i forhold til sagsbehandling af sygemeldte med ikke-vestlig baggrund. Kun ca. 14 

% af TTA-aktørerne angiver, at de ikke varetog sagsbehandlingen af sygemeldte med 

ikke-vestlig baggrund anderledes end sagsbehandlingen af andre sygemeldte. TTA-

Koordinatorerne har også forskellige holdninger til inddragelse af de øvrige TTA-aktø-

rer i sager med sygemeldte med ikke-vestlig baggrund. Knap en fjerdel af koordinato-

rerne (24 %) svarer, at de har brugt Klinisk Enhed og/eller TTA-Teamet mere end i andre 

sager, mens lidt mere end 10 % af koordinatorer angiver, at de oftere beholdt sager med 

sygemeldte med ikke-vestlig baggrund selv, dvs. at disse sager ikke blev sendt videre til 

de sundhedsfaglige TTA-aktører.  

 

På trods af, at koordinatorerne har angivet mange udfordringer i forbindelse med sags-

behandlingen vedrørende sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, vurderer koordina-

torerne fra de individuelle interviews, at de sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, 

ligesom alle andre sygemeldte, har fået en bedre afklaring i TTA-indsatsen end under 

den sædvanlige sagsbehandling.  

 

TTA-Koordinatorerne foreslår i de individuelle interviews en række forbedringsforslag i 

forhold til sagsbehandlingen af sygemeldte med ikke-vestlig baggrund: Oversættelse af 

alle TTA-redskaber til flere sprog, en bedre oversættelse af SCL8AD-skemaet, en mere 

specifik indsats til de sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, hvor TTA-aktørerne fx 

blev uddannet af antropologer i ’sygdomsforståelse hos sygemeldte med ikke-vestlig 

baggrund’, og at psykologer med særligt kendskab til torturofre kunne inddrages. I de 

monofaglige gruppeinterviews foreslår nogle af TTA-aktørerne en decideret indvandrer-

indsats i jobcentrene såsom ansættelse af en indvandrerkonsulent, tværkulturel sund-

hedsformidler eller oprettelse af grupper for disse sygemeldte. 
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6.11.4 Opsamling 

TTA-aktørerne oplevede, at de fleste sygemeldte reagerede positivt på at skulle tale med 

dem. Dette gælder såvel under den omfattende 1. samtale med TTA-Koordinatorerne og 

de efterfølgende samtaler med de sundhedsfaglige TTA-aktører. Analysen viser dog 

også, at det ikke altid er lykkedes at forklare de sygemeldte, hvorfor det var nødvendigt 

at tale med TTA-Teamet og/eller Klinisk Enhed, især hvis den sygemeldte ikke umiddel-

bart kunne se en sammenhæng mellem deres sygdom og fagligheden hos den TTA-

aktør, de skulle mødes med. TTA-aktørerne henviser dog også til, at de fleste syge-

meldte efter samtalen bedre kunne se meningen i samtalen. Dette er sammenfaldende 

med de sygemeldtes vurdering af de afklarende samtaler med TTA-aktørerne (se afsnit 

6.10). 

 

TTA-aktørerne berettede, at de sygemeldtes forbehold i forhold til samtalerne med især 

psykiatere var mere udtalte end i forhold til samtalerne med de øvrige sundhedsfaglige 

aktører. Analyserne tyder på, at især sygemeldte, som ikke mente, at de havde psykiske 

helbredsproblemer, havde svært ved at se en mening med at skulle tale med en psykia-

ter. Nogle sygemeldte frygtede også at blive stigmatiseret som psykisk syge på grund af 

samtalen. Forbeholdet over for at skulle tale med psykiateren stemmer overens med 

resultaterne af de interviews, der er lavet med sygemeldte, der har haft møder med 

psykiatere i projektet, jf. afsnit 6.10.3. 

 

Til gengæld henviser TTA-aktørerne også til at der var sygemeldte med fx alvorlige 

psykiske helbredsproblemer, som var særligt positive over for samtalen med især 

psykiateren, fordi de sygemeldte på denne måde kunne få en afklaring, som de ellers 

skulle vente længe på. 

 

Nogle af lægerne i Klinisk Enhed henviser til, at de oplevede det som en udfordring, at 

de skulle holde samtaler med sygemeldte, som ikke ønskede at tale med dem. Andre 

udfordringer var at forklare de sygemeldte, at samtalens formål kun handlede om 

afklaring og ikke behandling. Dette er ligeledes sammenfaldende med de sygemeldtes 

vurdering (se afsnit 6.10). 

 

Selve TTA-indsatsen har ifølge TTA-aktørerne givet mulighed for at sikre en hurtig og 

varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og har medført en højere grad af kontinuitet i 

sagsbehandlingen end under den sædvanlige sagsbehandling. Der ses en tendens til, at 

en lidt større andel af TTA-aktørerne vurderer, at fremgangsmåden i TTA-projektet har 

sikret en varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, i forhold til andelen som vurderer, at 

den har sikret en hurtig tilbagevenden. 

 

TTA-Koordinatorerne har – blandt TTA-aktørerne – de bedste muligheder for at vurdere 

forskellen på sædvanlig sagsbehandling og indsatsen i TTA-projektet. Langt de fleste 

TTA-Koordinatorer vurderer, at de sygemeldte, uanset sygemeldingsårsag, havde et 

stort udbytte af TTA-indsatsen. Dette tilskriver koordinatorerne især den tværfaglige og 

omfattende afklaring, som ifølge koordinatorerne har bidraget til mere holdbare løsning-

er for den sygemeldtes genindtræden på arbejdsmarkedet. De sundhedsfaglige TTA-
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aktører fremhæver især TTA-Teamets aktive gruppetilbud, som de mener, har hjulpet de 

sygemeldte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og til at forblive på arbejdsmarkedet. 

 

I forhold til aktørernes vurdering af, hvilke sygemeldte der havde størst udbytte af TTA-

indsatsen, synes der at fremkomme to vurderinger, som ikke nødvendigvis udelukker 

hinanden. Halvdelen af TTA-aktørerne angiver i spørgeskemaet, at alle sygemeldte har 

haft et stort udbytte af TTA-indsatsen, men i de monofaglige interviews fremhæver 

TTA-aktørerne, at især sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og sygemeldte 

med et arbejde har haft størst udbytte af TTA-indsatsen. Dette kan muligvis afspejle, at 

TTA-aktørerne på et mere overordnet plan vurderer, at TTA-indsatsen gav et stort 

udbytte for alle sygemeldte, men at TTA-indsatsen derudover især gav et udbytte for 

sygemeldte med psykiske helbredsproblemer og for sygemeldte med et arbejde. TTA-

aktørerne vurderer dog, at sygemeldte med meget alvorlige psykiske helbredsproblemer 

ikke har haft gavn af TTA-indsatsen.  

 

TTA-aktørernes vurdering af TTA-konceptets anvendelighed over for sygemeldte med 

ikke-vestlig baggrund viser ligeledes, at der var udfordringer forbundet med at anvende 

TTA-konceptet til disse sygemeldte. TTA-aktørerne henviser til sprogbarrierer og deres 

sygdomsforståelse, som i mange tilfælde gjorde det vanskeligt at anvende konceptet og 

redskaberne til denne gruppe af sygemeldte. Koordinatorerne vurderer, at anvendelsen 

af TTA-konceptet til sygemeldte med ikke-vestlig baggrund kan optimeres ved flere og 

bedre redskaber til at afklare sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, samt en specifik 

indsats for denne gruppe af sygemeldte, fx samarbejde med antropologer eller 

indvandrerkonsulenter. 

 

 

6.12 Kommunernes implementeringsgrad 

Inddeling af kommunerne i forhold til deres implementeringsgrad 
I de øvrige afsnit i kapitel 6 er kommunernes implementering af TTA-projektet blevet 

analyseret på tværs af samtlige kommuner i projektet. Men hver enkel kommunes 

implementeringsgrad er ligeledes blevet vurderet. Kommuner er blevet vurderet på 17 

centrale aspekter af TTA-indsatsen i forhold til, i hvor høj grad de har implementeret 

TTA-projektet som tiltænkt. Formålet var at give et overordnet mål for, hvordan hver 

enkel kommune har implementeret projektet. De 17 aspekter blev vægtet ligeligt. 

Kommunerne blev inddelt i 4 forskellige niveauer af implementeringsgrad (se afsnit 4.5 

for metodebeskrivelse): 

 

 Fem kommuner blev vurderet til at have en høj implementeringsgrad (K17, K1, 

K10, K19, K9) 

 Seks kommuner blev vurderet til at have en høj-middel implementeringsgrad 

(K2, K8, K12, K16, K6, K4) 

 Tre kommuner blev vurderet til at have en middel-lav implementeringsgrad 

(K13, K5, K20)  

 Fem kommuner blev vurderet til at have en lav implementeringsgrad (K15, K3, 

K18, K7, K21). 
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I to kommuner, som arbejdede sammen (K11 og K14), kunne implementeringsgraden 

ikke vurderes, fordi de to uafhængige vurderinger af implementeringsgraden af metode-

mæssige årsager ikke kunne sammenlignes29. 

 

Ud af de 19 kommuner, hvor vurderingen af implementeringsgraden var mulig, lykke-

des det således i 5 kommuner at implementere TTA-projektet på et meget højt niveau 

(K17, K1, K10, K19, K9). Derudover lykkedes det yderligere seks kommuner at imple-

mentere TTA-projektet på et lidt mindre, men stadigvæk højt niveau (K2, K8, K12, K16, 

K6, K4). I alt lykkedes der 11 ud af 19 kommuner (ca. 60 %) at implementere TTA-

projektet på et højt niveau. 

 

I en supplerede analyse for at teste robusthed af denne inddeling, blev en rangsum score 

beregnet for kommunernes implementeringsgrad på baggrund af de 17 punkter. Ud fra 

denne udregning fordeler kommunerne sig kun marginalt anderledes, jf. tabel 6.12.1. 

Som det ses af tabellen rangeres 10 af de 11 kommuner, der blev vurderet til at have en 

høj eller høj-middel implementering, som de højeste 11, mens 7 ud af de 8 kommuner, 

der blev vurderet til at have en middel-lav eller lav implementeringsgrad, som de laves-

te 8. Kun kommune K13 og K12 afviger fra implementeringsfordelingen ovenfor. Dette 

bekræfter således stort set inddelingen af kommunerne i de forskellige niveauer af 

implementeringsgrad.  

 
Tabel 6.12.1 Rangsum score for kommunernes implementeringsgrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I afsnit 7.2.4 præsenteres resultaterne af en analyse af sammenhængen mellem kommu-

nernes implementeringsgrad og de enkelte kommuners effekter baseret på de 10 kom-

muner, hvor det har været muligt at beregne kommunespecifikke effekter. I denne 

analyse er kommunerne fordelt i to niveauer af implementeringsgrad: God implemen-

tering (høj og høj-middel) og ’mindre god implementering’ (middel-lav og lav). Dette var 

nødvendigt for at de statistiske beregninger kunne gennemføres. En mere dybdegående 

betragtning af sammenspillet mellem effekterne og implementering af projektet i de 

enkelte kommuner fremstilles i kapitel 8. 

 

 

                                                      
29Den ene vurdering blev foretaget på baggrund af proceskonsultationsmøderne, som blev afholdt samlet for 

de to kommuner. Det var derfor ikke muligt at adskille de to kommuner i denne vurdering. 

K1 5,88  K4 4,52 

K17 5,64  K20 4,52 

K10 5,41  K12 4,46 

K19 5,11  K5 3,93 

K2 4,89  K21 3,50 

K8 4,67  K18 3,294 

K13 4,65  K15 3,19 

K6 4,61  K3 3,12 

K16 4,57  K7 2,78 

K9 4,56    
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6.13 Opsamling og diskussion  

Procesevalueringens væsentligste formål har været at belyse, om projektet er blevet 

implementeret som tiltænkt. Procesevalueringen skulle i denne forbindelse afklare, 

hvilke udfordringer, der har været ved implementeringen, og hvilke elementer i 

projektet, der ud fra de involveredes vurderinger har fungeret godt eller mindre godt i 

forhold til at opnå de forventede ændringer i sagsbehandlingen, som er beskrevet i 

programteorien. 

 

I de foregående afsnit er spørgsmålene søgt besvaret ud fra en række kilder på tværs af 

samtlige deltagende kommuner. I det følgende afsnit samles der op på de konklusioner, 

der er draget i de foregående afsnit. I opsamlingen fokuseres der på, om det er lykkedes 

kommunerne at implementere TTA-projektet efter hensigten, hvilke elementer der har 

fungeret godt, hvilke der har fungeret mindre godt samt hvilke forhold, der synes at 

betinge en god implementering af projektet. Derefter samles der op på de sygemeldtes 

oplevelse af projektet. Til sidst spejles opsamlingen i den ramme, som er skitseret i 

projektets programteori, jf. afsnit 3.5 og det fremhæves, hvilke aspekter der synes at 

have særlig betydning for en god implementering af projektet.  

 

6.13.1 Implementering af TTA-projektets grundstruktur 

6.13.1.1 TTA-enhederne er blevet oprettet 

Det er lykkedes alle de deltagende kommuner at oprette TTA-enheder bestående af 

TTA-Koordinator, TTA-Team og Klinisk Enhed. For langt de fleste af kommunerne er 

det lykkedes at etablere enheden forud for projektopstart, mens nogle har brugt den 

første tid i projektet til at få de endelige aftaler på plads. For nogle kommuner har det 

især været en udfordring at sikre, at der var psykiatriske kompetencer til rådighed, men 

det er dog lykkedes alle at inkludere også disse kompetencer i projektet. 

 

6.13.1.2 TTA-aktørerne har deltaget i TTA-uddannelsen 

De deltagende kommuner har i meget vidt omfang sikret, at TTA-Koordinatorer, TTA-

psykologer, TTA-fysio-/ergoterapeuter og TTA-læger har deltaget i TTA-uddannelsen 

forud for projektopstart. Det betyder, at deltagerne i det tværfaglige samarbejde i vidt 

omfang har haft et fælles uddannelsesmæssigt afsæt for det fremadrettede arbejde. For 

nogle kommuner har det dog været svært at sikre sig, at alle lægerne, herunder især 

psykiaterne, deltog på uddannelsen. 

 

6.13.1.3 Det rette antal sygemeldte er indgået i projektet 

Det er stort set lykkedes alle kommuner at inkludere det antal sygemeldte i projektet, 

som der var indgået aftale med Forebyggelsesfonden om. Forebyggelsesfonden ydede 

tilskud til kommunerne pr. sygemeldt, der indgik i projektet, baseret på et forud angivet 

kommunalt skøn over, hvor mange sygemeldte, der ville indgå i indsatsen. 
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6.13.1.4 Kommunerne har anvendt projektets grundlæggende 
redskaber  

Alle kommuner har anvendt projektets grundlæggende redskaber. Det gælder brug af 

TTA-Koordinators dialogguide, koordinators visitation til TTA-Teamet og Klinisk 

Enhed, afholdelse af ugentlige tværfaglige konferencer samt oprettelse af aktive tilbud. 

 

6.13.1.5 Projektet kan implementeres i store og små kommuner 

Både store og små kommuner fordelt over landet deltog i TTA-projektet. Procesevalue-

ringen har vist, at kommunens størrelse ikke var blandt de aspekter, som havde betyd-

ning for, hvordan TTA-projektet blev implementeret. 

 

6.13.2 Det tværfaglige samarbejde har en betydelig værdi 

for sagsbehandlingen og for de sygemeldte, når det 

implementeres godt 

Det fremgår af analyserne, at langt størstedelen af de involverede TTA-aktører mener, at 

det tværfaglige samarbejde har et betydeligt potentiale for at skabe mere kvalitet i sags-

behandlingen, sikre bedre afklaring, højere grad af kontinuitet i den sygemeldtes sag, 

mere målrettet og individuelt fokuseret inddragelse af den sygemeldte samt ultimativt 

en hurtigere og mere varig raskmelding.  

 

6.13.2.1 TTA-uddannelsen er en vigtig, men ikke tilstrækkelig 

forudsætning 

For at bidrage til en sikker igangsættelse af TTA-projektet i de deltagende kommuner 

planlagde og afviklede NFA sammen med en række samarbejdspartnere tre ugers TTA-

uddannelse for TTA-aktørerne forud for projektstart. Uddannelsen bestod i en blanding 

af teori og praktiske samarbejdsøvelser. Størstedelen af TTA-aktørerne, der deltog på 

uddannelsen, vurderede efter uddannelsen, at de havde fået den fornødne introduktion 

til TTA-konceptet til at gå i gang med TTA-projektet, men nogle af aktørerne følte sig 

dog ikke helt forberedte til specifikke dele af TTA-indsatsen. 

 

Under uddannelsen blev der lagt vægt på, at der var tale om et lærende projekt, som 

krævede yderligere udvikling af roller, opgaver og arbejdsprocedurer i løbet af projekt-

perioden. Uddannelsen var derfor et nødvendigt første skridt, men den er ikke tilstræk-

kelig for, at TTA-aktørerne kan tilegne sig de kompetencer, som er nødvendige for at 

gennemføre projektet, som det er tiltænkt. 

 

At det drejer sig om et lærende projekt bliver også bekræftet af svarene på den spørge-

skemaundersøgelse, som blev gennemført ca. et halvt år efter projektstart, hvor aktører-

ne var blevet konfronteret med den praktiske anvendelse af konceptet. Her viste det sig, 

at TTA-aktørerne fortsat var i gang med at definere udformningen af TTA-konceptet. 
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6.13.2.2 Klar og dedikeret ledelse er en afgørende forudsætning 

Det er i stort set alle de deltagende kommuner afdelingslederne30, der har haft ansvaret 

for, at projektet blev implementeret. Analyserne peger på, at ledernes betydning for 

kvaliteten i implementeringen har været afgørende. 

 

Det har således afhængt af lederne, at den initiale etablering af TTA-enheder er sket 

hurtigt og med høj kvalitet. Dette gælder udvælgelse af TTA-Koordinatorer, ansættelse 

af TTA-Teams eller indgåelse af aftaler med TTA-Teams og indgåelse af aftaler med 

Klinisk Enhed. Det gælder også den fysiske etablering af TTA-enhederne. Det står klart, 

at det i nogle kommuner er lykkedes at komme hurtigere i gang med at arbejde tværfag-

ligt, alene fordi der fra et tidligt tidspunkt var styr på de fysiske rammer og rekruttering-

en af TTA-enheden. 

 

Herudover viser evalueringen, at god ledelse har kunnet dreje projektet i den rigtige 

retning på trods af udfordringer undervejs. Et eksempel er, at fratrædelser blandt TTA-

aktørerne i nogle kommuner har været forbundet med betydelige problemer for projek-

tet, mens udskiftninger af TTA-aktører i andre kommuner aktivt er blevet brugt til at 

optimere projektet i takt med, at ledelsen blev mere bevidst om, hvilke kompetencer der 

var påkrævet for at arbejde i den tværfaglige TTA-enhed. Et andet eksempel er, at nogle 

kommuner har haft udfordringer i forhold til at sikre en fælles arbejdsmarkedsrettet 

vinkel på indsatsen og en forståelse for sygedagpengelovens rammer blandt de sund-

hedsfaglige TTA-aktører. I de kommuner, hvor ledelsen ikke har været tilstrækkelig 

opmærksom på betydningen af dette, har det udviklet sig til et problem for TTA-

indsatsen. Et tredje eksempel er, at ledelsen har stået som eksponent for, at projektet 

blev gennemført som tiltænkt. Procesevalueringen viser, hvor vigtigt det har været, at 

ledelsen både i sin kommunikation og i sine handlinger har indikeret, at TTA-projektet 

var højt prioriteret i jobcentret og derfor har sørget for at skabe de bedst mulige rammer 

for TTA-aktørerne at arbejde indenfor.  

 

6.13.2.3 Sagsbehandlere kan godt være TTA-Koordinatorer  

TTA-Koordinatorerne har i de fleste tilfælde været erfarne sagsbehandlere. Evalueringen 

viser, at de fleste godt kan løfte den store opgave, det er at koordinere en tværfaglig ind-

sats med den sygemeldte i centrum, men at der også er udfordringer forbundet med det. 

 

Langt størstedelen af TTA-Koordinatorerne har fundet stor værdi i dialogguiden, der 

udgør grundstammen for deres afklarende samtale med de sygemeldte. De fleste af 

TTA-Koordinatorerne vurderer, at dialogguiden har været god til give et dybdegående 

billede af den sygemeldte, at dialogguiden har skabt struktur i samtalerne, samt at den 

har været med til at sikre, at TTA-Koordinatorerne kom omkring de vigtigste emner i 

den afklarende samtale med de sygemeldte. En tilsvarende stor andel af TTA-Koordina-

torerne mener, at de har følt sig godt rustet til at vurdere, hvordan og hvornår de skulle 

inddrage de sundhedsfaglige TTA-aktører i form af TTA-Teamet og Klinisk Enhed. I den 

forbindelse gør mange af koordinatorerne opmærksom på, at de på baggrund af TTA-

uddannelsen og gennem det tværfaglige samarbejde har følt sig mere trygge ved afvik-

                                                      
30 Disse har forskellige titler, herunder kontorchef, sygedagpengechef mv., men med en enkelt undtagelse 

hører de alle hierarkisk under jobcenterchefen. 
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lingen af samtaler med sygemeldte, der har psykiske helbredsproblemer. På tværs af alle 

kommuner har koordinatorerne i gennemsnit inddraget TTA-Teamet i afklaringen af 

sygemeldte i knap 50 % af sagerne, mens godt en fjerdedel er blevet henvist til afklaring 

hos Klinisk Enhed. Dette stemmer overens med forventningerne forud for projektet. 

Mellem de enkelte kommuner er der dog store variationer i forhold til, hvor meget TTA-

Koordinatorerne har inddraget de sundhedsfaglige TTA-aktører. 

 

TTA-Koordinatorerne har i de fleste tilfælde været i stand til at varetage den koordine-

rende og styrende rolle knyttet til afviklingen af de ugentlige, tværfaglige konferencer. I 

de fleste kommuner tog det tid inden koordinatorerne tog deres styrende rolle til sig og 

til, at dette blev accepteret af de sundhedsfaglige aktører. I nogle kommuner har det 

været nødvendigt, at lederen deltog i konferencerne for at sikre tilstrækkelig styring af 

drøftelserne. Der er en tendens til, at projektet har kørt mere systematisk og målrettet, jo 

bedre TTA-Koordinatorerne har været til at tage ansvaret for at sætte rammen for 

projektet ud fra de givne præmisser i projektet. 

 

TTA-Koordinatorerne er de eneste af TTA-aktørerne, der reelt kan forholde sig til, hvor-

dan det tværfaglige samarbejde adskiller sig fra den sædvanlige sagsbehandling uden 

den tætte, tværfaglige koordinering. Det er derfor værd at bemærke, at langt de fleste 

TTA-Koordinatorer vurderer, at det har haft stor værdi at kunne inddrage de sundheds-

faglige aktører. De vurderer, at inddragelsen af TTA-Teamet og Klinisk Enhed har bi-

draget til en hurtigere afklaring i sagerne, at der er blevet udarbejdet mere kvalificerede 

planer for de sygemeldte, samt at der er skabt en højere grad af samtidighed og konti-

nuitet uden unødvendig ventetid i de sygemeldtes sager. 

 

6.13.2.4 TTA-Teamet har været udsat for det største forandringspres 

TTA-koordinatorerne har skullet vænne sig til en ny måde at arbejde sammen med 

sundhedsfaglige aktører på, men de har kunnet gøre det med udgangspunkt i deres 

eksisterende arbejde og inden for en lovgivnings- og ledelsesmæssig ramme, som de var 

bekendt med. 

 

TTA-Teamet er derimod i vidt omfang blevet rekrutteret direkte til opgaven uden forud-

gående erfaringer med et så tæt samarbejde med jobcentrene. Nogle teammedlemmer 

har været vant til at have en behandlende rolle i deres hidtidige møder med sygemeldte 

med psykiske eller fysiske helbredsproblemer, og de har ikke været vant til at arbejde 

inden for sygedagpengeloven. Det har derfor for nogle teammedlemmer været en 

udfordring at varetage en støttende indsats over for den sygemeldte uden at det blev 

behandlende. Således har det for nogle af teammedlemmerne været en udfordring at 

bruge deres faglighed i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og inden for sygedagpenge-

lovens rammer. I de fleste kommuner er det lykkedes at overkomme disse udfordringer 

i løbet af projektperioden og dermed at skabe et miljø, hvor også TTA-Teamet har 

oplevet indsatsen og deres rolle som meningsfuld og relevant i forhold til det overord-

nede mål om at reducere sygefraværet og sikre en mere varig tilbagevenden til arbejds-

markedet for de sygemeldte. Det er ikke entydigt, hvad der har betinget en succesfuld 

inddragelse af TTA-Teamet, men følgende tre forhold synes at have haft betydning: 
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For det første ser det ud til, at ledelsens adfærd og styring har haft stor betydning for, 

hvor succesfuldt integrationen af TTA-Teamet har været. For det andet tyder meget på, 

at rekrutteringen af teammedlemmerne har spillet en stor rolle. Der er således en 

tendens til, at det ikke er hensigtsmæssigt at rekruttere helt nyuddannede eller personer, 

der har et stærkt fokus på behandling. For det tredje synes der at være en tendens til, at 

det er en fordel for det tværfaglige samarbejde, hvis TTA-Teamet er ansat direkte af 

jobcentret, og at der er mulighed for daglig sparring mellem TTA-Teamet og TTA-

Koordinatorerne. Klare forudgående aftaler med eksterne samarbejdspartnere og et godt 

samarbejde i øvrigt har dog kunnet afbøde dette. 

 

6.13.2.5 TTA-lægernes engagement er afgørende 

Lægerne i Klinisk Enhed har været de TTA-aktører, der tidsmæssigt har fyldt mindst i 

TTA-projektet. Imidlertid har det i mange kommuner været forbundet med en betydelig 

styrke at have et tæt samarbejde med arbejds-/social-/almenmedicinere og psykiatere, 

hvor lægerne har haft personlige samtaler med sygemeldte. Mange TTA-Koordinatorer 

fremhæver eksempelvis, at det sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling har været 

uvurderligt at have adgang til en hurtig afklaring af sygemeldte ved TTA-psykiateren 

frem for at skulle vente i månedsvis på en afklaring hos en psykiater i det øvrige sund-

hedsvæsen. Lægerne har desuden i vidt omfang fungeret som sparringspartnere for 

både TTA-Koordinatorerne og TTA-Teamet og har bidraget til, at der hurtigere kunne 

lægges en kvalificeret plan for den enkelte sygemeldte. Derudover har Klinisk Enheds 

involvering i projektet betydet, at der er blevet indhentet færre lægeerklæringer fra 

praktiserende læger og speciallæger i det øvrige sundhedsvæsen. 

 

Lægerne i de kliniske enheders engagement i projektet har varieret meget mellem kom-

munerne. I nogle kommuner engagerede lægerne sig meget i det tværfaglige samarbej-

de, mens lægerne i andre kommuner i højere grad fungerede som konsulenter. Det 

sidstnævnte har ikke tilføjet den tilsigtede værdi til projektet. Det synes at have en 

betydning, om lægerne i Klinisk Enhed er indstillede på at samarbejde tæt med job-

centre, og dermed at arbejde inden for et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og inden for 

sygedagpengelovens rammer.  

 

6.13.2.6 Det tværfaglige samarbejde kvalificerer indsatsen 

Det har været et krav, at TTA-aktørerne skulle afholde ugentlige, tværfaglige konferen-

cer, hvor de på baggrund af deres afklarende samtaler med de sygemeldte skulle drøfte 

de bedst mulige handlingsplaner for disse. 

 

I langt de fleste kommuner udtrykker TTA-aktørerne tilfredshed med samarbejdet på 

konferencerne. Næsten alle TTA-aktører synes, at de tværfaglige konferencer har været 

gavnlige, fordi de har oplevet, at de faglige diskussioner har været med til at kvalificere 

planerne for de sygemeldte. De oplever, at der kommer flere øjne på sagen, og at input-

tene fra de relevante fagpersoner er med til at sikre, at den rigtige plan for sygemeldte 

bliver lagt hurtigere, og at beslutningerne bliver taget på et kvalificeret grundlag. 

 

Også uden for konferencerne har de fleste kommuner lykkedes med at etablere en 

udbytterig videndeling og sparring. Mange TTA-aktører oplevede, at et velfungerede 

samarbejde uden for konferencerne havde en positiv virkning på samarbejdet på 
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konferencerne, fordi TTA-aktørerne så kunne udnytte tiden på konferencerne mere 

hensigtsmæssigt. Dog er der også TTA-aktører, der vurderer, at man skal være opmær-

ksom på, at der kan være nogle faggrupper eller enkelte personer, der mister viden i 

sagerne, hvis der foregår meget sparring uden for de tværfaglige konferencer, hvor alle 

TTA-aktører ikke er til stede. Resultaterne tyder dermed på, at der skal findes en balance 

mellem samarbejdet uden for og på konferencerne. Resultaterne fra spørgeskemaet viser 

dog, at størstedelen af TTA-aktørerne vurderer, at de har fået de informationer fra de 

andre TTA-aktører, som de havde brug for, for at kunne arbejde videre med sagen. 

 

Et velfungerende, tværfagligt samarbejde i TTA-projektet har været karakteriseret ved, 

at der har været respekt for hinandens fagligheder, at alle TTA-aktørerne er blevet hørt 

og er kommet med kvalificerede input på de tværfaglige konferencer, samt at disse 

input er blevet diskuteret, således at TTA-aktørerne i fællesskab er kommet frem til en 

plan for sygemeldte.  

 

Der er i nogle kommuner en tendens til, at de problemer, der har været forbundet med 

samarbejdet, har betydet, at TTA-aktørerne ikke har formået at skabe et tværfagligt 

samarbejde, men i højere grad har skabt et samarbejde, som man må karakterisere som 

flerfagligt. I de kommuner, hvor samarbejdet ikke har fungeret optimalt, var der typisk 

problemer med at få skabt et fælles udgangspunkt for samarbejdet, samarbejdsvanske-

ligheder med eller mellem enkelte personer eller vanskeligheder i forhold til at få 

etableret et samarbejde, hvor de forskellige TTA-aktører blev inddraget i sagerne. Men 

også problemer med overbebyrdede TTA-Koordinatorer og utilstrækkelig ledelsesmæs-

sig styring har haft betydning for samarbejdet i flere kommuner.  

 

Det skal ligeledes nævnes, at kvaliteten i projektet er blevet øget i de kommuner, hvor 

man har inddraget virksomhedskonsulenter i det tætte koordinerede samarbejde. 

Virksomhedskonsulenternes deltagelse i konferencerne og i drøftelserne af planen for 

den sygemeldte har bibragt vigtig viden til TTA-enheden om virksomheder samt øget 

mulighederne for at etablere relevante praktikker for de ledige sygemeldte i TTA-

indsatsen. 

 

6.13.2.7 Projektet muliggør en tidlig igangsættelse af aktiviteter 

Udover at indsatsen skulle være tværfaglig og koordineret, skulle den også være tidlig. 

Analyserne viser, at kommunerne i vidt omfang er lykkedes med at visitere de syge-

meldte til indsatsen inden udgangen af 8. sygefraværsuge, som der lovgivningsmæssigt 

er krav om. Til gengæld har det været sværere for kommunerne at opfylde kravet om, at 

TTA-Koordinator skulle afholde første samtale med sygemeldte inden udgangen af 8. 

sygefraværsuge. I gennemsnit er det kun ca. i hver anden sag lykkedes at afholde koor-

dinators første samtale med sygemeldte inden udgangen af 9. sygefraværsuge. Der er 

dog stor spredning mellem kommunerne, og analyserne peger på, at der er en tendens 

til, at kommunerne er blevet hurtigere til at visitere de sygemeldte i løbet af projekt-

perioden, hvilket formentlig hænger sammen med, at der har været et stærkt fokus på 

dette i projektet. 

 

På trods af, at første samtale ofte ikke afholdes inden udgangen af 9. sygefraværsuge, 

vurderer TTA-aktørerne, at TTA-projektet muliggør en tidlig indsats. Dette hænger 
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sammen med, at afklaringen af de sygemeldte finder sted uden ventetid, og at indsatsen 

for den sygemeldte dermed hurtigere kan igangsættes. 

 

6.13.2.8 Samarbejdet med arbejdspladserne er værdifuldt 

Langt de fleste af de interviewede arbejdsgivere, de sygemeldte og TTA-aktørerne 

vurderer, at en tæt dialog mellem jobcenter, arbejdsgiver og den sygemeldte bidrager til 

sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Fælles for de sygemeldte og deres arbejdsgivere 

er, at de særligt tillægger det stor værdi, at de sundhedsfaglige TTA-aktører bidrager til 

udarbejdelse af planen for sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet, idet planen dermed 

bliver fagligt kvalificeret og realistisk. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at sygemeldte i 

TTA-indsatsen er mere tilfredse med jobcentrets samarbejde med deres arbejdsplads 

sammenlignet med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. 

 

Lederne på arbejdspladserne vurderer ligeledes, at det har stor værdi, at de kan blive 

oplyst om regler i sygedagpengeloven og anden lovgivning. Der er tale om et komplekst 

regelgrundlag med mange muligheder, men også mange krav og undtagelser, og dette 

kan opfattes som bureaukratisk og svært gennemskueligt. Derfor bidrager koordinato-

rernes redegørelse til, at lederne på arbejdspladserne får øjnene op for nye løsninger og 

muligheder for at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen. Der er noget der tyder 

på, at store arbejdspladser har haft mindre udbytte af samarbejdet med jobcentrene end 

små og mellemstore arbejdspladser. Dette hænger formentlig sammen med, at de store 

arbejdspladser har HR-afdelinger, der har viden om muligheder og begrænsninger i 

loven og i mange tilfælde råder over socialrådgivere, psykologer, fysio-/ergoterapeuter 

m.m., der kan varetage en stor del af TTA-enhedens arbejde på arbejdspladserne. 

 

At forbedre samarbejdet mellem jobcenter, arbejdsgiver og de sygemeldte er et centralt 

element i TTA-projektet. Analyserne fra de tre kommuner i RCT-studiet, hvor det har 

været muligt at sammenligne procesdata fra TTA-indsatsen med procesdata fra den 

sædvanlige sagsbehandling, viser, at der i TTA-indsatsen er en statistisk signifikant forø-

gelse af antallet af møder med arbejdspladserne bestående af rundbordssamtaler og 

arbejdspladsbesøg, idet antallet af møder næsten er fordoblet sammenlignet med antal-

let af møder under sædvanlig sagsbehandling. På trods af dette har det forventede tætte 

samarbejde med arbejdspladserne imidlertid været mindre end forventet, idet der kun 

har været rundbordssamtaler og/eller arbejdspladsbesøg i 13 % af de sager, hvor syge-

meldte havde en arbejdsplads ved sygemeldingen. Der er flere mulige grunde hertil. 

Bl.a. vurderer TTA-aktørerne, at de sygemeldte ofte er blevet afskediget tidligt i sygefra-

værsperioden. En gennemgang af sagerne ud fra ATP-oplysninger peger på, at der ved 

sygemeldingen er ca. 72 %, der har en arbejdsplads. På tidspunktet for visitation er dette 

tal reduceret til 62 % og falder yderligere derefter. I jobcentrene vurderes det, at arbejds-

giverne under en lavkonjunktur har en lavere tolerance over for sygefravær end under 

højkonjunktur. Dette betyder, at der er færre arbejdspladser at samarbejde med under en 

lavkonjunktur end under en højkonjunktur. Da projektet er gennemført under en lav-

konjunktur kan dette være med til at forklare det relativt lave antal rundbordssamtaler 

og arbejdspladsbesøg. Derudover kan forklaringen ligeledes findes i, at nogle jobcentre 

ikke har prioriteret samarbejdet med arbejdspladserne særlig højt, samt at de sygmeldte 

i nogle tilfælde ikke har ønsket, at koordinator skulle tage kontakt til deres arbejdsplads, 

fx hvis de var sygemeldte pga. problemer med lederen eller kollegaer. 
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6.13.2.9 Det er ikke entydigt, om koordineringen med andre 
interessenter er blevet forbedret 

De fleste TTA-aktører vurderer, at samarbejdet med de praktiserende læger er blevet 

forbedret pga. TTA-projektet. Det fremhæves af flere TTA-aktører, at det har været en 

styrke, at der i det tæt koordinerede samarbejde var læger (Klinisk Enhed), der kunne 

tale med de praktiserende læger om sygemeldtes situation. En fælles faglig og sproglig 

ramme har gjort det nemmere for jobcentret at indgå i dialog med de praktiserende 

læger. Imidlertid har ikke alle kommuner oplevet forbedringer i samarbejdet med de 

praktiserende læger, og i få tilfælde vurderer TTA-aktørerne, at de praktiserende læger 

har oplevet det som indblanding i deres arbejde, at andre læger har udtalt sig om deres 

behandling. Dette tyder på, at formålet med TTA-lægernes afklaring og efterfølgende 

sparring med de praktiserende læger ikke er blevet kommunikeret tydeligt nok. 

 

Det ser ikke ud som om, at samarbejdet med A-kasser, andre forvaltninger i kommunen 

eller andre interessenter har ændret sig betydeligt på baggrund af TTA-projektet. 

 

6.13.3 De sygemeldtes udbytte af TTA-indsatsen ift. 

sædvanlig sagsbehandling 

Spørgeskemaresultaterne viser, at de sygemeldtes oplevelse af deres sagsbehandling i 

TTA-indsatsen er mere positiv end sygemeldtes i sædvanlig sagsbehandling. Spørge-

skemaresultaterne viser, at de sygemeldte, der modtog TTA-indsats, vurderer sagsbe-

handlingen mere positivt end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling på alle fem para-

metre, de blev bedt om at vurdere, og tre af disse (tilfredshed med samarbejde med 

andre faggrupper, samarbejde med arbejdsplads og kontinuitet i sagsbehandlingen) er 

statistisk signifikante. 

 

Analyserne af interviewundersøgelser med sygemeldte viser, at en individuel og aner-

kendende tilgang til sygemeldte bevirker, at den sygemeldte føler sig tryg og derfor 

modtagelig for engageret at indgå i den tværfaglige TTA-indsats med henblik på tilbage-

venden til arbejdsmarkedet.  

 

De sygemeldte har især været positivt overraskede over, at adgangen til de sundheds-

faglige TTA-aktører var nem og hurtig, og de sygemeldte har været meget tilfredse med, 

at afklaringen af deres helbredssituation og planen for tilbagevenden til arbejdet bygge-

de på de forskellige faggruppers vurderinger, samt at de var tilpasset deres individuelle 

behov. 

 

De fleste sygemeldte udtaler sig positivt i forhold til deres deltagelse i og udbytte af 

TTA-Teamets aktive gruppeforløb. Især gruppeforløb om smertehåndtering, fysisk 

træning, stresshåndtering og psykoedukation bliver fremhævet af de sygemeldte som 

udbytterige. Mange sygemeldte henviser til, at disse tilbud er tilpasset deres individu-

elle behov, samt bidrager til forbedring af deres helbredssituation og deres tilbageven-

den til arbejdsmarkedet. Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer synes i særlig 

grad at have haft et positivt udbytte af psykoedukative gruppeforløb. 
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Overordnet oplevede interviewpersonerne den arbejdsmarkedsrettede tilgang i TTA-

indsatsen positivt. Der er dog en tendens til, at de sygemeldte følte sig pressede af TTA-

Koordinatorernes arbejdsmarkedsrettede tilgang, mens sygemeldte oplevede en arbejds-

markedsrettet tilgang blandt de sundhedsfaglige TTA-aktører, som positivt. Dette kan 

hænge sammen med, at koordinatorernes rolle primært er forbundet med at styre pro-

cessen efter sygedagpengeloven, mens de sundhedsfaglige TTA-aktører mere fokuserer 

på konkrete redskaber til hjælp til at vende tilbage til arbejde eller arbejdsmarkedet. 

 

De sygemeldte giver også udtryk for, at de sundhedsfaglige TTA-aktører havde en 

forståelse for deres helbredsproblemer. Kombinationen af kompetencer og kendskab til 

de sygemeldtes sag har særligt haft betydning for samarbejdet med de sygemeldtes 

arbejdspladser.  

 

Nogle sygemeldte giver imidlertid også udtryk for, at de har haft mindre gode oplevel-

ser i forbindelse med TTA-indsatsen. Dette knytter sig blandt andet til situationer, hvor 

det ikke har stået klart for de sygemeldte, hvorfor de er blevet visiteret til de sundheds-

faglige TTA-aktører samt formålet med samtalerne. Særligt har henvisning til TTA-

psykiateren udløst meget forskellige reaktioner blandt de sygemeldte. Mens nogle syge-

meldte reagerede positivt over for muligheden for at få en psykiatrisk afklaring, som 

normalt er forbundet med lang ventetid, reagerede andre sygemeldte med en bekymring 

for stigmatisering eller en frygt for uønsket medicinering. I disse tilfælde var formålet 

med samtalerne ikke blevet tydeliggjort for de sygemeldte. 

 

Resultaterne tyder på, at det kan være svært for de sygemeldte at gennemskue og hånd-

tere, at der ikke foregår behandling i TTA-indsatsen. Derudover kan den omfattende 

afklaring føre til, at sygemeldte, som ikke selv har råd til at betale for en privatprakti-

serende psykolog, oplever, at de har et ikke-imødekommet behandlingsbehov. Således 

tyder resultaterne på, at den særlige indsats i forhold til en bedre afklaring af sygemel-

dte med psykiske helbredsproblemer, som af mange sygemeldte samt TTA-aktører 

bliver oplevet som en stor forbedring, også kan føre til nye udfordringer, idet der mang-

ler en klarere og tydeligere formuleret afgrænsning mellem afklaring og behandling. 

 

Nogle sygemeldte har ligeledes oplevet den første samtale med TTA-Koordinator som 

ubehagelig. Der har været tilfælde, hvor de sygemeldte har følt, at de skulle forsvare 

deres sygemelding, og hvor TTA-Koordinator således ikke er lykkedes med at etablere 

en tryg ramme ud fra en anerkendende og individuel tilgang. 

 

6.13.4 Procesevalueringen i forhold til programteorien 

I afsnit 3.5. blev programteorien for Det store TTA-projekt fremstillet. Programteorien er 

– som beskrevet – projektets antagelser om sammenhænge mellem årsager og virkning-

er. Nedenstående figur, som også er vist i afsnit 3.5, illustrerer programteorien for Det 

store TTA-projekt.  
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Figur 6.13.1 Programteori og forventede veje til tilbagevenden-til-arbejdet, bedre 

arbejdsevne og helbred. 

 

Etablering af 

tværfaglige 

TTA-enheder i 

kommunerne  

Øget tilgængelighed af 

fagligheder 

  

Øgede kommunika-

tions- og samarbejds-

evner ved tværfagligt 

samarbejde blandt 

TTA-aktørerne 

Øgede kommunika-

tions- og samarbejds-

evner ved samarbejde 

med arbejdspladser og 

sygemeldte 

Øget viden om og 

evner til at planlægge 

og gennemføre skræd-

dersyede TTA-indsatser 

 

 

Øget evne 

for TTA  

Øget viden 

om og 

evne til at 

håndtere 

helbreds-

problemer 

og bevare 

arbejds-

evne 

 

Hurtigere og 

bredere vurde-

ring af arbejds-

evne  

Bedre kvalitet i 

vurdering af 

arbejdsevne og i 

planlægning af 

TTA-aktiviteter  

Hurtigere iværk-

sættelse af 

skræddersyede 

TTA-aktiviteter 

Bedre overens-

stemmelse 

mellem TTA-

planer og de 

sygemeldtes 

individuelle 

behov 

Hyppigere og 

bedre koordi-

nation mellem 

TTA-aktørerne 

  

Hurtigere og 

mere varig 

TTA 

Forbedret 

arbejdsevne 

Forbedret 

helbred 

Øget kompetence til at 

gennemføre en bred, 

standardiseret og/eller 

tværfaglig vurdering af 

arbejdsevne 

Uddannelse  

af alle  

TTA-aktører 

Introduktion af 

tværfaglige 

sagsbehand-

lingsprocedu-

rer og et 

standardiseret 

redskab til at 

vurdere 

arbejdsevne 

Keneelementer  

i TTA  

interventionen 

Forventede  

organisatoriske  

ændringer 

 

Forventede 

organisatoriske 

effekter 

 

Forventede 

ændringer 

for 

sygemeldte 

Forventede 

effekter for 

sygemeldte 

 

 

Øget viden om den bio-

psyko-sociale forståel-

sesramme for helbred 

og TTA, herunder 

barrierer og ressourcer 

i forhold til TTA 



 210 

I dette afsnit vil antagelserne i programteorien blive holdt op imod resultaterne fra 

procesevalueringen.  

 

Ifølge programteorien begynder implementeringsprocessen med tre væsentlige aktivite-

ter (illustreret med tre mørkeblå kasser i venstre side af figuren): 1) Etablering af TTA-

enheder, 2) deltagelse i TTA-uddannelsen og dermed 3) TTA-aktørernes introduktion til 

de tværfaglige sagsbehandlingsprocedurer og standardiserede redskaber for vurdering 

af sygemeldtes funktionsevne. I forhold til disse tre aspekter har procesevalueringen 

vist, at det er lykkedes at etablere tværfaglige enheder i kommunerne, at kommunerne i 

vidt omfang har sikret, at TTA-aktørerne har deltaget på TTA-uddannelsen forud for 

projektopstart, og at de tværfaglige enheder blev introduceret til TTA-konceptets grund-

læggende principper og anvendelsen af de standardiserede redskaber. 

 

I forhold til de processer, som det antages, at implementeringen af de tre kerneelementer 

i TTA-projektet fører til (vist i figurens lyseblå kasser), findes der en stor spredning 

mellem kommunerne. Kommunerne adskiller sig meget i forhold til, hvor godt de er 

lykkedes med at etablere det tværfaglige samarbejde, og hvor godt de er lykkedes med 

at arbejde med de redskaber og procedurer, som projektet har introduceret i 

sagsbehandlingen. 

 

For de fleste kommuner gælder det dog, at TTA-enhederne var i stand til at etablere et 

velfungerende, tværfagligt samarbejde i løbet af projektperioden, men procesevalue-

ringen viser også, at det forudsætter, at der er tid, motivation og engagement til at ud-

vikle projektet undervejs, da det tager tid at udvikle nye arbejdsprocesser og samar-

bejdsrelationer. 

 

Procesevalueringen tyder på, at et velfungerende tværfagligt samarbejde er en forud-

sætning for, at TTA-konceptets målsætning i forhold til sagsbehandling kan opnås. Et 

velfungerende, tværfagligt samarbejde synes at bidrage til en hurtigere og mere kvali-

ficeret afklaring af sygemeldtes arbejdsevne, at der udvikles relevante opfølgnings-

planer, at der hurtigere iværksættes skræddersyede indsatser for den sygemeldte, og at 

der er en tæt opfølgning mellem igangsatte aktiviteter og opnåede (del)mål. På bag-

grund heraf kan det konkluderes, at antagelserne i programteorien bliver bekræftet, dvs. 

at det er muligt at opnå de forventede ændringer i sagsbehandlingen ved at implemen-

tere TTA-projektet. Procesevalueringen tyder dog også på, at denne implementering er 

nødt til at være på et højt niveau, dvs. at de beskrevne ændringer i sagsbehandlingen 

ikke kan opnås ved kun at implementere grundstrukturen i TTA-konceptet (bl.a. 

ansættelse af sundhedsfaglige TTA-aktører, uddannelse, brug af redskaber m.v.), men at 

det kræver et velfungerede tværfagligt samarbejde mellem TTA-aktørerne samt enighed 

om målsætningen med sagsbehandlingen. 
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7. EFFEKTEVALUERING 
 

 

I dette kapitel præsenteres resultaterne af effektevalueringen af Det store TTA-projekt. I 

første afsnit redegøres for andelen af sygemeldte på forskellige ydelser over tid (7.1), i 

andet (7.2) og tredje (7.3) afsnit redegøres for effekterne på sygefraværslængde og selv-

forsørgelse og i fjerde afsnit (7.4) redegøres for effekterne på helbred, søvn og arbejds-

evne.  

 

Effektevalueringen bygger på tre forskellige studiedesigns: Et RCT-studie, et før- og 

efterstudie og et kluster-kontrolleret studie. I tre kommuner lykkedes det at gennemføre 

et RCT-studie, som rent metodisk udgør det stærkeste studiedesign, der bidrager med 

de mest troværdige og sikre beregninger af effekten af TTA-indsatsen (se afsnit 4.2). 

 

For syv af de kommuner, som først implementerede TTA-indsatsen i 2. projektår, var det 

muligt at gennemføre et før- og efterstudie, hvor sygemeldte i TTA-indsatsen sammen-

lignes med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling fra 1. projektår. Det var ikke muligt 

at gennemføre før- og efteranalyser for de kommuner, som allerede i 1. projektår (2010) 

implementerede TTA-indsatsen. Dette skyldes, at datagrundlaget for sygedagpenge-

modtagelse blandt matchgruppe 2 fra før 2010 er mangelfuldt, samt at reglerne for 

matchkategorisering blev ændret sammenfaldende med projektets igangsættelse i april 

2010, og derfor vil en sammenligning bagud i tid være meget problematisk. 

 

Alle kommunerne, som deltog i Det store TTA-projekt, indgår i det kluster-kontrollerede 

studie, hvor sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling sammenlignes med sygemeldte i 

TTA-indsats på tværs af alle kommunerne. Det skal understreges, at både analyserne 

baseret på kluster-studiet og før- og efterstudiet er behæftet med en betydelig usikker-

hed, og disse analyser skal derfor ses som et supplement til hovedanalyserne baseret på 

RCT-studiet (se afsnit 4.2).   

  

Analyserne på sygefraværslængde og selvforsørgelse er baseret på data fra DREAM-

registret. Registret indeholder oplysninger om alle former for overførselsindkomst i 

Danmark og er opdateret frem til maj 2012 i denne evalueringsrapport. Formålet med 

analyserne er at belyse, om sygemeldte i TTA-indsatsen bliver hurtigere raskmeldte og 

selvforsørgende sammenlignet med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. I denne 

rapport fokuseres kun på effekterne på det initiale sygefravær (inden for de første 52 

uger, som udgør den ordinære sygedagpengeperiode). NFA vil i 2014 offentliggøre en 

rapport, som vil inkludere analyser med en længere opfølgningstid og analyser af, om 

TTA-indsatsen har en effekt på gensygemeldinger.  

 

Analyserne på helbred, søvn og arbejdsevne er baseret på data fra to spørgeskemaer 

udsendt til sygemeldte - både i TTA-indsatsen og i sædvanlig sagsbehandling. Det første 

spørgeskema blev udsendt ved visitation, mens et opfølgende spørgeskema blev ud-

sendt seks måneder senere (se afsnit 4.4 om datakilder). Formålet med analyserne er at 

belyse, om de sygemeldte i TTA-indsatsen opnår bedre selvvurderet helbred, søvn og 

arbejdsevne sammenlignet med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. 
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Den økonomiske evaluering, gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og 

Regioners Analyse og Forskning (KORA), præsenteres i kapitel 9.  

 

 

7.1 Andelen af sygemeldte på forskellige ydelser 

over tid 

Figur 7.1.1 viser andelen af sygemeldte på forskellige ydelser henover tid fra 4. sygefra-

værsuge31. I figuren indgår alle sygemeldte i studiet – både fra sædvanlig sagsbehand-

ling og TTA-indsatsen.  

 

Af figuren ses det, at alle sygemeldte var blevet visiteret (markeret med mørkegråt) ved 

uge 1732. Ligeledes ses det, at andelen af sygemeldte, som modtog sygedagpenge inden 

for den ordinære sygedagpengeperiode, falder henover tiden i takt med at de sygemeld-

te raskmeldes og overgår til selvforsørgelse (markeret med turkis) eller andre typer af 

ydelser.  

 

Den orange markering illustrerer andelen af sygemeldte, som på grund af tidligere 

sygefravær rammer sygedagpengeloftet på 52 uger og får en forlængelse af den ordi-

nære sygedagpengeperiode, mens den pink markering illustrer sygemeldte, som nåede 

at blive gensygemeldt. Af figuren ses det altså, at gensygemeldinger og forlængelser 

udgør en meget lille del af det samlede sygefravær, hvilket blandt andet kan tilskrives 

den korte opfølgningstid.  

 

Sygemeldte som ikke længere indgår i studiet, fordi de ikke var blevet raskmeldt ved 

opfølgningens afslutning (1. maj 2012), er markeret med lyseblåt, mens den lysegrå 

markering illustrerer andelen af sygemeldte, for hvem opfølgningen stoppede, fordi 

kommunerne overgik til TTA-indsatsen (gælder kun sygemeldte fra kommuner, som i 2. 

projektår implementerede TTA-indsatsen). Opfølgningen blev stoppet her for at 

reducere risikoen for interventionsafsmitning, da de sygemeldte fra 1. projektår, som 

stadig var sygemeldte i 2. år, nu ville kunne modtage TTA-indsatsen.  

                                                      
31 Da de første tre uger, for de fleste sygemeldte, er arbejdsgiverbetalte, udbetales der ikke sygedagpenge i 

denne periode. 
32 I effektanalyserne er sygemeldte, som blev visteret efter 17. uge ekskluderet, og derfor ses det af figuren, at 

alle sygemeldte i analyserne var visiteret senest i 17. uge. 
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Figur 7.1.1 Andelen af sygemeldte på forskellige ydelser over tid   

 

 

7.2 Effekter på sygefravær  

Dette afsnit belyser, om sygemeldte i TTA-indsatsen bliver raskmeldt hurtigere sam-

menlignet med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. Forskelle i hvor hurtigt de 

sygemeldte i de to grupper blev raskmeldt vil her blive tolket som effekter af TTA-

indsatsen. Det skal derfor bemærkes, at eventuelle ændringer i den sædvanlige 

sagsbehandling også kan have påvirket de beregnede effekter af TTA-indsatsen. En 

raskmelding kan ofte indebære, at den sygemeldte overgår til en anden form for ydelse, 

fx dagpenge. I Det store TTA-projekt indgår et stort antal ledige, og overgang til 

dagpenge vil derfor være forventeligt for en stor del af de sygemeldte (se afsnit 5.2 om 

karakteristika ved sygemeldte i matchkategori 2).  

 

Effekterne på sygefraværslængde beregnes først som en rate ratio (baseret på Cox pro-

portional hazard model). Fordelen ved denne beregningsmodel er, at den er uafhængig 

af, hvor mange uger de sygemeldte har tilbage på sygedagpenge. Ulempen er, at en rate 

ratio kan være svær at forstå og fortolke. Effekterne af TTA-indsatsen er derfor også 

udregnet som den absolutte (i antal uger) og den relative (procentvise) reduktion af 

sygdagpengeperioden (se boks 7.2.1 eller læs mere i afsnit 4.2 om evalueringsdesign). I 

disse beregninger, som er baseret på en Poisson model, tages udgangspunkt i, at den 

sygemeldte indtræder i projektet i 8. uge og har yderligere 47 ugers sygedagpengeret 

tilbage.  
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Boks 7.2.1 Sådan skal effekterne på sygefravær forstås:  

Rate ratio33 Reduktion i uger og procent 

 raten er udtryk for, hvor hurtigt de 

sygemeldte bliver raskmeldte 

(raskmeldingsraten) og angiver den 

ugentlige raskmeldingssandsynlighed  

 en rate ratio er dermed udtryk for 

forholdet mellem raskmeldingsraten 

blandt sygemeldte i TTA-indsatsen 

sammenlignet med sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling 

 en rate ratio, som er større end 1, er 

udtryk for en positiv interven-

tionseffekt og at sygemeldte i TTA-

indsatsen bliver raskmeldt hurtigere 

end i sædvanlig sagsbehandling 

 en rate ratio, som er mindre end 1, er 

udtryk for en negativ effekt og at 

sygemeldte i TTA-indsatsen bliver 

raskmeldte langsommere end i 

sædvanlig sagsbehandling 

 reduktion i uger er udtryk for den 

forventede forskel i antal uger på 

sygedagpenge i TTA-indsatsen 

sammenlignet med sædvanlig 

sagsbehandling  

 reduktion i procent er udtryk for den 

forventede procentvise forskel i 

varigheden på sygedagpenge i TTA-

indsatsen sammenlignet med 

sædvanlig sagsbehandling  

 beregningerne er baseret på, at den 

sygemeldte indtræder (visiteres) i 

projektet ved 8. uge, og at den 

sygemeldte har yderlige 47 ugers 

sygedagpenge tilbage (se tabel 1-3 i 

appendiks for yderligere beregninger)  

 

7.2.1 Analyser baseret på RCT-studiet  

Analyserne baseret på RCT-studiet udgør det mest sikre bud på effekten af TTA-indsats-

en. De tre kommuner K1, K2 og K3, som indgår i RCT-studiet, adskiller sig fra de øvrige 

kommuner ved, at TTA-indsatsen blev varetaget af sagsbehandlere og TTA-enheder, 

som geografisk var adskilte fra sagsbehandlere, som varetog den sædvanlige sagsbe-

handling. Derudover kunne der, internt i disse kommuner, etableres en sammenlignelig 

gruppe af sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. De sygemeldte blev - løbende og ved 

tilfældig lodtrækning - udtrukket til enten at modtage sædvanlig sagsbehandling eller 

TTA-indsatsen. Denne tilgang udgør, rent metodisk, klart det stærkeste studiedesign, 

dvs. hvor resultaterne er mest sikre, hvilket dog ikke er udtryk for, om TTA-indsatsen 

blev implementeret bedre eller anderledes her.  

 

I analyserne indgår der 3.105 sygemeldte (heraf 1.948 i TTA-indsatsen og 1.157 i sædvan-

lig sagsbehandling). K1 bidrager med 1.236 sygemeldte, K2 bidrager med 1.348 og K3 

bidrager med 521 sygemeldte (se tabel 4.2.1).  

 

Analyserne i dette afsnit er opdelt i to niveauer: 1) deskriptive analyser baseret på en 

optælling af det observerede antal uger på sygedagpenge, og 2) beregninger af effekten 

af TTA-indsatsen.  

 

                                                      
33 I de aktuelle analyser er raten for en given uge lig med sandsynligheden for at skifte til raskmeldt for de 

personer, der modtog sygedagpenge ugen før, mens rate ratioen er udtryk for hvilken faktor disse ugentlige 

sandsynligheder ændres med for sygemeldte i TTA-indsatsen sammenlignet med sædvanlig 

sagsbehandling.  
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Formålet med effektberegningerne er at beregne effekter for de enkelte kommuner og at 

beregne en generel effekt på tværs af kommunerne – det vil sige den effekt, som man i 

gennemsnit kan forvente ved at implementere TTA-indsatsen i andre kommuner (se 

mere i afsnit 4.2.4). Derudover udregnes et vægtet gennemsnit for reduktionen af syge-

fraværet på tværs af kommunerne. Denne beregning er baseret på de kommunespeci-

fikke reduktioner i sygefraværslængde vægtet med antal af sygemeldte i TTA-indsats i 

de pågældende kommuner under antagelse af, at de sygemeldte har yderligere 47 ugers 

sygedagpengeret tilbage.  

 

Opgørelse over antal uger med udbetaling af sygedagpenge  
I dette afsnit redegøres for de observerede antal sygedagpengeuger blandt sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen.  

 

Tabel 7.2.1 viser det observerede antal sygedagpengeuger (summen) og antal sygedag-

pengeuger pr. person (i gennemsnit) for sygemeldte, som kunne følges i registeret i 52 

uger. Det vil sige sygemeldte, som visiteres senest 1. maj 2011. Optællingen for de 

enkelte sygemeldte stoppes, når sygemeldte ikke længere modtager sygedagpenge. 

Tabellen er opgjort separat for perioden før og efter randomisering (visitation) og for 

hele perioden (total) for sygemeldte i TTA-indsats og i sædvanlig sagsbehandling i K1, 

K2, og K3 og på tværs af de tre kommuner.  

 

Af tabellen ses det, at det gennemsnitlige antal uger på sygedagpenge pr. person før 

visitation varierer mellem de tre kommuner, hvilket blandt andet kan tilskrives forskelle 

i kommunernes visitationspraksis (se afsnit 6.3). Inden for hver kommune er der dog, 

som forventet, ikke markant forskel i antal uger med sygedagpenge pr. person før 

visitation i sædvanlig sagsbehandling sammenlignet med TTA-indsatsen.  

 

Af tabellen fremgår det endvidere, at det gennemsnitlige antal uger på sygedagpenge 

pr. person i TTA-indsatsen (total) i K1 er på 32,0 mod 33,6 uger i sædvanlig sagsbehand-

ling. Der er således observeret færre uger med udbetaling af sygedagpenge i TTA-ind-

satsen end i sædvanlig sagsbehandling. Samme mønster ses for K2, hvor det gennem-

snitlige antal uger på sygedagpenge i TTA-indsatsen er på 33,4 mod 38,0 uger i sædvan-

lig sagsbehandling. I K3 ses det omvendte mønster, hvor det gennemsnitlige antal uger 

på sygedagpenge i TTA-indsatsen er på 35,0 mod 33,0 i sædvanlig sagsbehandling.  
 

Det skal bemærkes, at det kun var muligt at gennemføre optællingen for godt halvdelen 

(60 %) af de sygemeldte i projektet. Dette skyldes, at registeret ikke var opdateret langt 

nok frem til at kunne opgøre sygedagpengemodtagelsen for sygemeldte, som blev visite-

ret sent i projektet. I de efterfølgende afsnit gennemføres derfor en række analyser, der 

inkluderer alle sygemeldte i projektet og som tager højde for at opfølgningen stopper 1. 

maj 2012 (se mere afsnit 4.2).  
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Tabel 7.2.1 Opgørelse over antal uger med sygedagpenge (RCT-studiet)  

 Sædvanlig sagsbehandling TTA-indsats 

 
Før 

visitation 
Efter 

visitation 
 

I alt 
Før 

visitation 
Efter 

visitation 
 

I alt 

K1         

Uger med sygedagpenge 
(sum) 

2.466 9.602 12.068 3.094 11.167 14.261 

Uger med sygedagpenge  
pr. person (gennemsnit)  

6,9 26,7 33,6 7,0 25,1 32,0 

       

K2       

Uger med sygedagpenge 
(sum) 

3.633 9.815 13.448 4.208 9.264 13.472 

Uger med sygedagpenge  
pr. person (gennemsnit) 

10,3 27,7 38,0 10,4 23,0 33,4 

       

K3       

Uger med sygedagpenge 
(sum) 

797 3.102 3.899 1.283 5.472 6.755 

Uger med sygedagpenge 
pr. person (gennemsnit) 

6,8 26,3 33,0 6,6 28,4 35,0 

       

Total        

Uger med sygedagpenge 
(sum) 

6.896 22.519 29.415 8.585 25.903 34.488 

Uger med sygedagpenge  
pr. person (gennemsnit) 

8,3 27,1 35,4    8,2 24,9 33,1 

Kilde: DREAM-registret. 

 

 

Beregnede effekter af TTA-indsatsen  
I dette afsnit belyses effekten af TTA-indsatsen. I beregningerne tages der blandt andet 

højde for forskelle i, hvor længe de sygemeldte kunne observeres, og for at nogle af de 

sygemeldte dør, overgår til alderspension eller emigrerer. Effekterne er opgjort som en 

rate ratio (RR) og den absolutte og relative reduktion af sygefraværet.  

 

Tabel 7.2.2 viser effekten af TTA-indsatsen for hver af de tre kommuner i RCT-studiet. 

Af tabellen fremgår det, at K2 opnåede den største positive effekt af TTA-indsatsen 

(statistisk signifikant) svarende til en reduktion af sygefraværslængden for sygemeldte i 

TTA-indsatsen på 5,4 uger og 17,6 %. For K1 ses også en positiv tendens (som ligger på 

grænsen til at være statistisk signifikant) svarende til en reduktion på 1,4 uge og 5,2 %. 

Modsat ses en negativ tendens (som ligger på grænsen til at være statistisk signifikant) i 

K3, hvor TTA-indsatsen har forlænget sygefraværet svarende til 2,7 uger og 10,5 %.  
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Tabel 7.2.2 Sygefraværseffekter af TTA-indsatsen (RCT-studiet). 

 Rate ratio 
(95 % KI)1 

Forskel 
i antal uger2 

 

Forskel i % af forventet 
restsygefravær 

(i forhold til sædvanlig sagsbehandling)2 

K1  1,12 (0,97-1,29) 1,4 5,2 

K2  1,51 (1,31-1,74)* 5,4 17,6 

K3  0,80 (0,63-1,03) -2,7 -10,5 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller (KI). 
2 Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge. 

*Statistik signifikant forskel. 

 

Figur 7.2.1-7.2.3 illustrerer, hvordan sandsynligheden for fortsat at være sygemeldt 

falder henover tid (i uger siden sygemelding) i takt med at flere og flere sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling og i TTA-indsatsen raskmeldes. Alle, som indgår i under-

søgelsen, er sygemeldte ved start (uge 0), og raskmeldinger er illustrerede ved knæk på 

kurven.  
 

Figuren kan benyttes til at aflæse, hvor mange sygemeldte (i procent), som var blevet 

raskmeldte på et givet tidspunkt. Af figur 7.2.1. fremgår det således, at sygemeldte i 

TTA-indsatsen i K1 raskmeldes hurtigere end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. 

Ved 50. uge var der fx blevet raskmeldt 72 % blandt de sygemeldte i TTA-indsatsen mod 

64 % i sædvanlig sagsbehandling. Af figuren ses også en tendens til, at forskellen mellem 

de to grupper først viser sig senere i sygefraværsforløbet (omkring uge 40). I afsnit 7.2.5 

belyses det, om effekten varierer over tid i de tre kommuner.  

 
Figur 7.2.1 Sandsynligheden for stadig at være sygemeldt som funktion af tid siden 
sygemelding i K1  

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Kaplan-Meier plot.  

 

Af figur 7.2.2 fremgår det ligeledes, at de sygemeldte i TTA-indsatsen i K2 raskmeldes 

hurtigere end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling, mens figur 7.2.3 viser, at syge-

meldte i TTA-indsatsen i K3 blev raskmeldt langsommere end sygemeldte i sædvanlig 

sagsbehandling.  
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Figur 7.2.2 Sandsynligheden for stadig at være sygemeldt som funktion af tid siden 
sygemelding i K2 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Kaplan-Meier plot.  

 
Figur 7.2.3 Sandsynligheden for stadig at være sygemeldt som funktion af tid siden 
sygemelding i K3  

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Kaplan-Meier plot.  

 

Resultaterne viser tydeligt, at TTA-indsatsen har haft en forskellig effekt i de tre kom-

muner. Vægtes effekten i hver af de tre kommuner med antal sygemeldte i TTA-indsats i 

den pågældende kommune, ses et vægtet gennemsnit på 2,2 ugers reduktion af sygedag-

pengeperioden i de tre kommuner. Dette gennemsnit kan dog ikke generaliseres til 

andre kommuner.  

 

Tabel 7.2.3 viser derfor resultaterne af en beregning, som udgør et bud på den generelle 

effekt, som andre kommuner ville kunne forvente ved at implementere TTA-indsatsen 

(baseret på en beregning på tværs af de tre kommuner). Som det fremgår af tabellen, ses 

en positiv tendens svarende til en reduktion af sygefraværslængden på 1,6 uge og 5,8 % 

(ikke statistisk signifikant). At analysen ikke er statistisk signifikant, kan blandt andet 

tilskrives det få antal kommuner og den store variation i effekten kommunerne imellem.  

 

At tale om en generel effekt af TTA-indsatsen kan dog være problematisk, da proces-

evalueringen peger på store variationer i kommunernes implementering af TTA-koncep-

tet. Ifølge programteorien, som er beskrevet i afsnit 3.5, vil kvaliteten af implementering 

have stor betydning for, om der opnås en positiv effekt af TTA-indsatsen eller ej.  
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I forbindelse med vurderingen af kommunernes implementeringsgrad blev K1 og K2 

vurderet til at have implementeret TTA-indsatsen godt, mens K3 blev vurderet til at 

have implementeret indsatsen mindre godt. I tråd med programteorien opnåede K1 og 

K2 en positiv effekt, mens K3 opnåede en negativ effekt. Se også afsnit 7.2.4 for yderli-

gere analyser af implementeringens betydning for effekten.  

 

Beregnes effekten af TTA-indsatsen på tværs af de to kommuner med god implemente-

ring (K1 og K2), ses en ikke statistisk signifikant positiv effekt svarende til en reduktion 

af sygefraværslængden på 3,4 uge og 11,7 %. Det skal her bemærkes, at det praktisk talt 

er umuligt at opnå et statistisk signifikant resultat, når effekten beregnes på tværs af kun 

to kommuner.  

 

 
Tabel 7.2.3 Generel forventet effekt af TTA-indsatsen på sygefravær (RCT-studiet) 

 
Rate ratio 
(95 % KI)1 

Forskel 
i antal uger2 

 

Forskel i % af forventet 
restsygefravær 

(i forhold til sædvanlig 
sagsbehandling)2 

Effekt af TTA-indsatsen 
(K1, K2 og K3) 

1,13 (0,83-1,56) 1,6 5,8 % 

Effekt af TTA-indsatsen 
(K1 og K2)  

1,29 (0,83-2,00) 3,4 11,7 % 

Kilde: DREAM-registret 
2 Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller. 

 

7.2.2 Analyser baseret på før- og efterstudiet  

Analyserne i dette afsnit er baseret på de 7 kommuner34, som indgik i før- og efterstu-

diet. Kommunerne fortsatte i 1. projektår deres sædvanlige sagsbehandling og imple-

menterede først TTA-indsatsen i det 2. år. Analyserne skal ses som et supplement til 

analyserne baseret på RCT-studiet, da der knytter sig en række svagheder til før- og 

efteranalyserne, som hovedsageligt skyldes, at der ses markante forskelle i karakteristika 

ved sygemeldte fra 1. til 2. år (se mere afsnit 4.2). 

 

Analyserne er baseret på en sammenligning af sygemeldte i TTA-indsatsen (2. år) med 

sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling (1. år). I alt indgår der 1.456 sygemeldte fra 1. 

projektår og 786 sygemeldte fra 2. projektår i beregninger af effekterne af TTA-indsatsen. 

Disse sygemeldte er fordelt på de syv kommuner. De tre største kommuner er K8 med 

452 sygemeldte, K5 med 445 sygemeldte og K7 med 366 sygemeldte, mens K10 med 162 

sygemeldte, K4 med 137 sygemeldte, K9 med 84 sygemeldte og K6 med 74 sygemeldte 

udgør de mindste kommuner.   

 

                                                      
34Vallensbæk jobcenter, som servicerer sygemeldte fra både Vallensbæk og Ishøj, er dog ikke med i før- og 

efter analyserne, idet Vallensbæk jobcenter valgte at udtræde af projektet efter 1. år og derfor ikke har 

implementeret TTA-konceptet i 2. år. Derfor inkluderer før- og efteranalyserne kun 7 kommuner.  
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Tabel 7.2.4 viser de beregnede effekter af TTA-indsatsen, når der ikke justeres for for-

skelle i de sygemeldtes karakteristika (se tabel 7.2.5 for justerede effekter)35. Af tabellen 

ses en positiv tendens i fire kommuner (K4, K6, K7 og K9). Effekten af TTA-indsatsen er 

dog kun statistisk signifikant i tre af kommunerne (K4, K7 og K9). Modsat ses en negativ 

tendens i tre kommuner (K5, K8 og K10), hvoraf effekten er statistisk signifikant i to 

kommuner (K8 og K10). Vægtes effekten i hver af de syv kommuner med antal syge-

meldte i TTA-indsats i den pågældende kommune, ses et vægtet gennemsnit på 0,0 uges 

reduktion af sygefraværslængden. Totalt set, ses der altså ikke en reduktion af sygefra-

værets længde for sygemeldte i TTA-indsatsen sammenlignet med sygemeldte i sæd-

vanlig indsats i de syv kommuner. 

 
Tabel 7.2.4 Ujusterede sygefraværseffekter af TTA-indsatsen (før- og efterstudiet)  

 

Rate ratio (95 % KI)1 
Forskel 

i antal uger2 
 

Forskel i % af forventet 
restsygefravær 

(i forhold til sædvanlig 
sagsbehandling)2 

K4  1,70 (1,10-2,62)* 6,6 21,7 

K5 0,83 (0,62-1,09) -2,9 -13,0 

K6 1,46 (0,76-2,82) 4,5 14,3 

K7 1,38 (1,10-1,75)* 3,9 18,3 

K8 0,71 (0,55-0,93)* -3,0 -10,8 

K9 2,47 (1,27-4,80)* 7,5 19,8 

K10 0,44 (0,27-0,71)* -10,4 -43,6 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller (KI). 
2 Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge. 

*Statistik signifikant forskel. 

 

Af kapitel 4 fremgår det, at der i flere af kommunerne i før- og efter analyserne sker en 

forskydning i karakteristika ved sygemeldte fra 1. til 2. år. For fire af kommunerne (K4, 

K6, K10, K7) stiger andelen af sygemeldte med psykiske helbredsproblemer fra 1. til 2. 

år, hvilket kunne tyde på en systematisk ændring på tværs af kommunerne. For de 

øvrige faktorer (fx køn, alder og uddannelse) ses der forskellige ændringer i de enkelte 

kommuner mellem 1. år og 2. år, men ikke en systematisk ændring på tværs af kommu-

nerne. Fx ses en forøgelse i andelen af sygemeldte med en kort uddannelse i nogle kom-

muner, mens andelen falder i andre kommuner.  

 

Tabel 7.2.5 viser effekter, som er justeret for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, syge-

fraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, 

hospitalsindlæggelse og medicinforbrug36.  

 

                                                      
35 I analysen tages der højde for, hvor længe de sygemeldte kunne observeres og at nogle sygemeldte dør, 

emigrerer eller overgår til folkepension. 
36Udover forskelle i de sygemeldtes karakteristika kunne det tænkes, at beregningerne er påvirket af en 

generel tidsudvikling. Der er dog ikke noget, der tyder på, at der generelt (set over hele landet) i perioden 

2010-2011 har været en markant ændring i raskmeldingsraten, hvorfor analyserne ikke er justerede for en 

generel tidsudvikling.  
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I K4 reduceres den positive effekt af TTA-indsatsen, som ikke længere er statistik signi-

fikant. I andre kommuner fører justeringen til en lidt stærkere effekt (K6 og K9) – men 

generelt fører justeringen ikke til markante ændringer i effekterne. I resten af kapitlet og 

i den økonomiske evaluering i kapitel 9 henvises derfor til de ujusterede effekter.  

 

Som beskrevet tidligere, forventes der ikke systematiske forskelle i karakteristika ved 

sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen i de tre kommuner, som 

indgik i RCT-studiet. I tabel 4 i appendiks ses de justerede beregninger af effekten af 

TTA-indsatsen i de tre kommuner. Som forventet ændrer effekterne for de tre RCT-

kommuner sig kun meget lidt ved en justering.  

 
Tabel 7.2.5 Justerede sygefraværseffekter af TTA-indsatsen (før- og efterstudiet)  

 Rate ratio (95 % KI)1 

K42  1,30 (0,79-2,13) 

K5 0,85 (0,65-1,13) 

K62 1,81 (0,66-4,98) 

K7 1,36 (1,06-1,74)* 

K8 0,74 (0,57-0,97)* 

K92 3,86 (1,66-8,99)* 

K102 0,52 (0,31-0,88)* 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller. Analyserne er justeret for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, sygefraværshistorik, 

ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug. 
2 I de fire mindste kommuner kunne der ikke justeres for alle ovenstående variable.   

*Statistik signifikant forskel. 

 

I alt kunne der beregnes separate effekter for 10 kommuner. Det drejer sig om de syv 

kommuner, som indgik i før- og efteranalyserne og de tre kommuner, som indgik i RCT-

studiet (se afsnit 7.2.1). I alt ses der en positiv effekt i seks kommuner, mens der ses en 

negativ effekt i fire kommuner. Vægtes effekten i hver af de ti kommuner med antal 

sygemeldte i TTA-indsats i den pågældende kommune, ses et vægtet gennemsnit på 1,6 

uges reduktion af sygefraværslængden i de 10 kommuner. Det skal dog bemærkes, at 

gennemsnittet er domineret af bidraget fra de store kommuner (K1 og K2), og at reduk-

tionen ikke kan generaliseres til andre kommuner.  

 

Figur 7.2.4 viser andelen af sygemeldte, som ugentligt raskmeldes i sædvanlig sagsbe-

handling og TTA-indsatsen i alle 10 kommuner, hvor det var muligt at beregne kommu-

nespecifikke effekter.  De tre kommuner, som indgår i RCT-studiet, er markeret med fed.  

 

Den venstre ’knop’ på linjen angiver raskmeldingsraten (den ugentlige sandsynlighed 

for at blive raskmeldt) i sædvanlig sagsbehandling, mens den højre knop angiver raten i 

TTA-indsatsen. Jo højere oppe knoppen ligger - jo hurtigere raskmelding. Hældningen 

på linjen illustrerer forholdet mellem sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsatsen: En 

vandret linje betyder, at der ikke er forskel (og dermed ingen effekt af TTA-indsatsen), 

en opadgående linje betyder, at der er en positiv effekt af TTA-indsatsen, mens en ned-

adgående linje betyder, at der er en negativ effekt af TTA-indsatsen i den pågældende 

kommune. Der sondres i figuren ikke mellem, om kommunerne har gennemført en god 

eller mindre god implementering. Analyser vedrørende dette gennemføres i afsnit 7.2.4. 
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Figuren peger på, at der er stor variation i raskmeldingsraten blandt sygemeldte i sæd-

vanlig sagsbehandling kommunerne imellem. Fx er raskmeldingsraten blandt syge-

meldte i sædvanlig sagsbehandling i K9 markant lavere sammenlignet med de øvrige 

kommuner, mens raskmeldingsraten blandt sygemeldte i både sædvanlig sagsbehand-

ling og TTA-indsatsen i K7 er højere. Figuren viser derudover, at der er en tendens til, at 

kommuner med en højere raskmeldingsrate i sædvanlig indsats opnår en negativ effekt 

af TTA-indsatsen, mens kommuner med en lav raskmeldingsrate i sædvanlig indsats 

opnår en positiv effekt.   

 

 
Figur 7.2.4 Ugentlige raskmeldinger (%) blandt sygemeldte i sædvanlig 
sagsbehandling og TTA-indsats 

Note: Raskmeldingsraterne er angivet på en logaritmisk skala. 

 

7.2.3 Analyser baseret på det kluster-kontrollerede studie  

Formålet med analyserne i dette afsnit er at belyse den generelle effekt af TTA-indsatsen 

(beregnet på tværs af alle kommunerne), som vil kunne forventes i andre kommuner. 

Analyserne er baseret på det kluster- kontrollerede studiedesign, hvor der både kan 

være systematiske forskelle i karakteristika mellem sygemeldte i sædvanlig sagsbehand-

ling og i TTA-indsatsen og systematiske forskelle mellem kommunerne, fx i forhold til 

den sædvanlige sagsbehandling og inden for de enkelte kommuner, fx mellem sagsbe-

handlernes praksis. Derfor skal disse analyser alene ses som et supplement til analyserne 

af de tre kommuner, hvor det har været muligt at gennemføre meget sikre beregninger 

af effekten (RCT-studiet). 

 

Analyserne inkluderer 9.123 sygemeldte. Heraf bidrager RCT-kommunerne med 3.105 

sygemeldte, mens kommuner, som først implementerede TTA-indsatsen i 2. år, bidrager 

med 2.242 sygemeldte. Slutteligt bidrager de øvrige kommuner med 3.776 sygemeldte.   

 

Af tabel 7.2.6 fremgår det, at der - ud fra de eksisterende data på tværs af kommunerne - 

ikke kan påvises en positiv effekt af TTA-indsatsen. Tabellen viser både de justerede og 

de ujusterede effekter af TTA-indsatsen. Som det fremgår af tabellen har justeringen ikke 

nogen betydning for den beregnede effekt af TTA-indsatsen, da rate ratioerne i de to 

analyser næsten er ens.  
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Analyserne på tværs af kommuner er behæftede med meget store usikkerheder, og 

resultatet bør derfor holdes op mod beregningen på tværs af de tre kommuner i RCT-

studiet, som udgør det mest sikre studiedesign. På tværs af de tre kommuner i RCT-

studiet ses således en ikke statistisk signifikant positiv tendens (RR=1,13), som er noget 

større end den forventede effekt baseret på beregningen på tværs af alle kommunerne 

(RR=1,03).  

 
Tabel 7.2.6 Generel forventet effekt af TTA-indsatsen på sygefravær (det kluster- 

kontrollerede studie)  

 Rate ratio (95 % KI)1 

Ujusteret  1,03 (0,80-1,32) 

Justeret2 1,02 (0,80-1,31)  

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller  
2Analyserne er justeret for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, sygefraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse 

ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug. 

 

7.2.4 Betydningen af kommunernes implementering af 

TTA-indsatsen 

Som beskrevet i afsnit 6.12, blev alle kommunerne opdelt i to grupper: 1) kommuner 

med god implementering og 2) kommuner med mindre god implementering.37 I de 10 

kommuner, hvor det var muligt at gennemføre kommunespecifikke effektberegninger, 

blev syv kommuner vurderet til at have en god implementering, mens tre kommuner 

blev vurderet til at have en mindre god implementering.  

 

Figur 7.2.5 viser, hvordan de 10 kommuner fordeler sig i forhold til effekten og imple-

menteringen af TTA-indsatsen. Kommuner med en positiv effekt ligger over den vand-

rette streg, mens kommuner med en negativ effekt ligger under stregen. Kommuner 

karakteriseret ved en god implementering er placeret i venstre side af figuren, mens 

kommuner med mindre god implementering er placeret til højre.  

 

Af figuren fremgår det, at fem af de syv kommuner med god implementering opnåede 

en positiv effekt af TTA-indsatsen, mens to opnåede en negativ effekt af TTA-indsatsen. 

Blandt de tre kommuner med mindre god implementering opnåede to kommuner en 

negativ effekt, mens en kommune opnåede en positiv effekt af TTA-indsatsen. 

 

                                                      
37 Vallensbæk/Ishøj er ikke med i denne gruppering, fordi jobcenteret valgte ikke at implementere TTA-pro-

jektet i 2. år Ballerup/Herlev indgår heller ikke i vurderingen, da disse indgik som et konsortium med delt 

TTA-Team og Klinisk Enhed, hvorfor det ikke var muligt at vurdere implementeringsgrad kommunevis.  
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Figur 7.2.5 Sammenhæng mellem effekt af TTA-indsatsen på sygefravær og 
implementeringen  

Note: Effekten er angivet på en logaritmisk skala. 

 

To kommuner (K9 og K10) er markeret med en anden farve end de øvrige. Dette 

skyldes, at resultaterne for disse kommuner er behæftet med en betydelig usikkerhed. 

K9 har tilsyneladende en stærk positiv effekt af TTA-indsatsen, men da raskmeldings-

raten i sædvanlig sagsbehandling er markant lavere end i de øvrige kommuner, kan den 

positive effekt i høj grad tilskrives det ekstremt dårlige udgangspunkt. 

 

Ligeledes har K10 tilsyneladende en betydelig negativ effekt af indsatsen. Imidlertid 

fremgår det af data fra procesevalueringen, at denne kommune har haft en ”dobbeltvisi-

tation”, og at TTA-koordinatorerne systematisk har udvalgte mere alvorlige og kompli-

cerede sager til TTA-indsatsen (hvoraf en del kort tid efter er blevet revisiteret til match-

gruppe 3, men er forblevet i projektet). Dette gør sammenligningen med den sædvanlige 

sagsbehandling året forinden meget problematisk. 

 

Det er imidlertid klart, at det aggregerede mål for kommunernes implementering, som 

beskrevet i afsnit 6.12 ikke kan forklare variationerne mellem kommunerne og heller 

ikke kan forklare, hvorfor der forekommer kommuner med god implementering og 

negativ effekt og omvendt. Derfor præsenteres i kapitel 8 en kvalitativ analyse for at 

afdække disse forhold yderligere. 

 

I tabel 7.2.7 præsenteres en analyse, baseret på fem af de i alt syv kommuner med god 

implementering (hvor K9 og K10 er ekskluderet). Beregningen er udtryk for den gene-

relle effekt, andre kommuner, som lykkes med at implementere TTA-indsatsen godt, 

ville kunne forvente. Analysen baseret på de fem kommuner viser, at den forventede 

generelle effekt for kommuner med god implementering svarer til en reduktion af 

sygefraværet på 2,6 uger eller 8,9 %. 

 

Det skal dog bemærkes, at der også ses en spredning i effekten af TTA-indsatsen mellem 

de fem kommuner med god implementering, og gennemføres beregningen for alle syv 

kommuner med en god implementering (inklusiv K9 og K10) fås en lidt lavere effekt, 

som ikke er statistisk signifikant (1,16; 95 % KI:0,84-1,58).  
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Resultat bør også holdes op imod resultatet for analyserne fra RCT-studiet, der som 

beskrevet tidligere giver de mest troværdige beregninger af effekten. Som beskrevet i 

afsnit 7.2.1. peger analyserne på tværs af de to RCT-kommuner med god implemente-

ring på en effekt (RR=1,29) svarende til reduktion af sygefraværet på 3,4 uger eller 12 %. 

 
Tabel 7.2.7 Generel forventet effekt af TTA-indsats på sygefravær (fem kommuner 
m. god implementering) 

 
Rate ratio 
(95 % KI)1 

Forskel 
i antal uger2 

Forskel i % af forventet 
restsygefravær 

(i forhold til sædvanlig 
sagsbehandling)2 

Effekt af TTA-indsatsen  1,24 (1,00-1,52)* 2,6 8,9 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Analyserne inkluderer kun fem af de syv kommuner med god implementering.  
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model. 
2Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af en konstant rate og visitation ved ottende uge.  

*Statistisk signifikant.  

 

For at undersøge om de positive effekter af TTA-indsatsen blandt de fem kommuner 

med god implementering kan genfindes på tværs af alle kommunerne i projektet med 

god implementering, præsenterer tabel 7.2.8 en analyse, som inkluderer alle kommuner-

ne. I alt blev 11 kommuner vurderet til at have en god implementering, mens de øvrige 

otte kommuner blev vurderet til at have en mindre god implementering (se afsnit 6.12).  

 

Af tabellen fremgår det, at der på tværs af kommunerne med god implementering ses en 

positiv effekt af TTA-indsatsen, mens der på tværs af kommunerne med mindre god im-

plementering af TTA-indsatsen ses en negativ effekt af TTA-indsatsen. Effekterne er ikke 

statistiske signifikante, hverken for kommuner med god eller mindre god implemente-

ring. Ligeledes ses en ikke statistisk signifikant positiv tendens for kommuner med god 

implementering sammenlignet med kommunerne med mindre god implementering. 

 

Samlet set peger alle analyserne dog i samme retning: at der i kommuner med god 

implementering ses en positiv effekt af TTA-indsatsen.  
 
Tabel 7.2.8 Generelle forventede effekter af TTA-indsatsen på sygefravær i 
kommuner med god/mindre god implementering (kluster studiet)  

 Rate ratio (95 % KI)1 

 Ujusteret Justeret2 

Kommuner med god 
implementering 

1,15 (0,86-1,53) 1,14 (0,87-1,51) 

Kommuner med mindre god 
implementering 

0,97 (0,71-1,33) 0,96 (0,71-1,29) 

Kommuner med god 
implementering sammenlignet 
med kommuner med mindre god 
implementering 

1,18 (0,85-1,63) 1,19 (0,87-1,63) 

Kilde: DREAM-registret. 
1Estimaterne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 
konfidensintervaller. 
2Analyserne er justeret for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, sygefraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse 

ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug. 
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7.2.5 Tidseffekter  

I dette afsnit belyses det, om effekten af TTA-indsatsen er konstant over tid. Først under-

søges det, om effekten afhænger af kalendertid (tid siden projektstart). Dernæst under-

søges det, om tid fra sygemelding har betydning for effekterne. Begge spørgsmål under-

søges ved at anvende data fra de tre kommuner i RCT-studiet, som udover at udgøre det 

metodisk stærkeste design, også har den fordel, at det er muligt at følge de sygemeldte i 

længere tid38, da sygemeldte i både sædvanlig sagsbehandling og TTA-indsats løbende 

blev visiteret gennem hele projektperioden.  

 

TTA-projektet er et lærende projekt, hvilket vil sige, at det kan tage en del tid, før kon-

ceptet er fuldt implementeret i kommunerne. Det kan fx tage et stykke tid for TTA-

Koordinatoren og TTA-Teamet at blive fortrolige med de forskellige redskaber og med 

at få det tværfaglige samarbejde til at fungere optimalt. Det er derfor af selvstændig 

interesse at undersøge, om effekten af TTA-indsatsen er konstant over tid, eller om 

effekten forøges i løbet af projektperioden.  

 

For at undersøge om effekterne er afhængige af tid siden projektstart deles den samlede 

projektperiode op i fire intervaller: Periode 1 (1.7 2010 - 31.12 2010), periode 2 (1.1 2011 - 

30.6 2011), periode 3 (1.7 2011 – 31.12 2011) og periode 4 (1.1 2012 - 30.4 2012). Resultater-

ne præsenteres i tabel 7.2.9. P-værdien i højre kolonne angiver om effekten er ens i de 

fire perioder.  

 

Af tabellen fremgår det, at effekterne af TTA-indsatsen er så godt som konstante over tid 

i K1 og K3, mens de beregnede effekter i K2 tyder på, at den positive effekt i denne kom-

mune først indtræder fra periode 2 og frem, og at det i denne kommune har taget et 

stykke tid førend at projektet fungerede optimalt.  

 
Tabel 7.2.9 Sygefraværseffekter af TTA-indsatsen i løbet af projektperioden (RCT-
studiet) 

 RR P-værdi 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4  

K1                  1,02 1,12 1,24 1,10 0,88 

K2                  0,91 1,61 1,74 1,45 0,07 

K3                  0,84 0,85 0,66 0,88 0,87 

Kilde: DREAM-registret. 
1Estimaterne er baseret på Cox proportional hazard model. 

*Statistik signifikant forskel.  

 

Det kan endvidere tænkes, at TTA-indsatsen først har en effekt på sygefraværet, når den 

sygemeldte har været sygemeldt et vist stykke tid, og at effekten afhænger af varigheden 

af sygefraværet. For at undersøge om effekten af TTA-indsatsen afhænger af tid siden 

sygemelding, er den ordinære sygedagpengeperiode opdelt i fire lige store intervaller: 

før uge 17, uge 17-29, uge 30-42 og efter uge 42 fra sygemeldingsdato. For hver af de tre 

kommuner beregnes effekten i hver periode, som vist i tabel 7.2.10. P-værdien i højre 

kolonne angiver, om effekten er ens i de fire perioder.  

                                                      
38 Opfølgning på sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i før- og efterstudiet stoppes, når kommunerne 

begynder at implementere TTA-indsatsen for at undgå interventionsafsmitning.  
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Af tabellen fremgår det, at effekterne er forholdsvist konstante over tid fra sygemelding i 

K2 og K3, mens der ses forskelle i K1. I denne kommune er det især sent i de sygemeld-

tes fraværsperioder, at der ses en gavnlig effekt af TTA indsatsen. Dette tyder på, at 

TTA-indsatsen i K1 har størst effekt i de mere længerevarende sygedagpengeforløb. En 

mulig forklaring kan være, at den omfattende indsats ikke er nødvendig i mere kortva-

rige forløb, men spiller en stor rolle for mere komplicerede sager, som procesevaluering-

en ligeledes indikerer.  
 
Tabel 7.2.10 Sygefraværseffekter af TTA-indsatsen i løbet af sygemeldingen (RCT-
studiet) 

 RR P-værdi 

 Før uge 17 17-29 30-42 Efter 42  

K1                    1,14 0,87 1,30 1,81 0,02* 

K2                    1,30 1,61 1,54 1,45 0,74 

K3                    0,89 0,83 0,71 0,62 0,84 

Kilde: DREAM-registret. 
1Estimaterne er baseret på Cox proportional hazard model. 

*Statistik signifikant forskel. 

 

Figur 7.2.6 viser den ugentlige sandsynlighed for raskmelding (raskmeldingsraten) for 

sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og i TTA-indsatsen. Firkanterne repræsenterer 

uger, hvor en eller flere sygemeldte blev raskmeldt. De blå firkanter repræsenterer syge-

meldte i sædvanlig sagsbehandling og de grønne firkanter repræsenterer sygemeldte i 

TTA-indsatsen.  

 

Figuren antyder, at forskellen i raskmeldingsraten mellem sygemeldte i TTA-indsatsen 

og i sædvanlig sagsbehandling er størst i den sidste del af opfølgningsperioden. Denne 

tendens kan forklares ved, at langt de fleste sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling, 

som har en lang opfølgningstid, kommer fra RCT-studiet, hvor der er en stor positiv 

effekt i de to største kommuner efter 30. sygefraværsuge, som vist i tabel 7.2.10.   

 

Af figuren fremgår det endvidere, at den ugentlige sandsynlighed for raskmelding 

ligger omkring 2-3 % for hele populationen i projektet, hvilket betyder, at der ugentligt 

raskmeldes mellem 2-3 % af de sygemeldte. Ved udløb af den gældende sygedagpenge-

periode på 52 uger (det vil sige ved uge 55, da de første tre uger er arbejdsgiverbetalte 

for en stor del af populationen) sker en markant forøgelse af sandsynligheden for rask-

melding. Dette kan forklares ved, at mange sygemeldte ikke længere er berettiget til 

sygedagpenge og dermed overgår til andre ydelser39.  

 

                                                      
39 Derfor er opfølgningen afgrænset til 52 uger på sygedagpenge. 
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Figur 7.2.6 Den ugentlige sandsynlighed for raskmelding (alle 22 kommuner)  

Note: I denne figur er opfølgningen ikke stoppet ved 52 uger med sygedagpenge.  

7.2.6 Betydningen af de sygemeldtes karakteristika 

Det store TTA-projekt er målrettet alle sygemeldte i matchkategori 2. Projektet inklude-

rer derfor en meget heterogen gruppe af sygemeldte - både med hensyn til deres fra-

værsårsag, arbejdsmarkedsstatus, køn og alder. Som det fremgår af kapitel 5 er der end-

videre store forskelle på, hvor stor en andel af de sygemeldte, som visiteres til match-

kategori 2 i de forskellige kommuner. I dette afsnit undersøges det derfor, om TTA-

projektet har haft en særlig gunstig effekt for udvalgte grupper. På grund af de store 

kommunale variationer i effekten af TTA-indsatsen præsenteres analyserne separat for 

de enkelte kommuner, hvor det har været muligt at opgøre en kommunespecifik effekt. 

Herved opnås et billede af, om TTA-indsatsen påvirker grupper af sygemeldte med 

bestemte karakteristika forskelligt kommunerne imellem. Beregningerne baseret på K1, 

K2 og K3 udgør de mest sikre og troværdige, da disse kommuner er blandt de største og 

indgik i RCT-studiet.  

 

Figur 7.2.7 viser effekten af TTA-indsatsen for kvinder og mænd i de enkelte kommuner. 

Søjler, som vender nedad, er udtryk for en negativ effekt svarende til forlængelse af 

sygefraværet ved TTA-indsatsen. Af figuren fremgår det, at der på tværs af kommuner-

ne tegner sig en tendens til, at kvinderne har større gavn af indsatsen end mænd. For-

skellene mellem mænd og kvinder er dog ikke statistisk signifikant i nogen af kommu-

nerne. Se tabel 5-7 i appendiks for rate ratioer.   
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Figur 7.2.7 Effekter af TTA-indsatsen fordelt på køn og kommune 

Note: Analyserne er baseret på Cox proportional hazard model justeret for alder, fraværsårsag, arbejdsmarkedsstatus og 

tidligere sygefravær. Effekterne er angivet på en logaritmisk skala. 

 

Figur 7.2.8 viser effekten af TTA-indsatsen for sygemeldte under 45 år hhv. 45 år eller 

derover. Generelt tegner der sig ikke et klart billede af, at indsatsen skulle være mere 

eller mindre effektiv for den ene eller den anden gruppe. I tre kommuner (K4, K7 og K9) 

ses en tendens til, at effekten af TTA-indsatsen er større for sygemeldte i alderen 45+.  

 

 

Figur 7.2.8 Effekter af TTA-indsatsen fordelt på alder og kommune  

Note: Analyserne er baseret på Cox proportional hazard model justeret for køn, fraværsårsag, arbejdsmarkedsstatus og 

tidligere sygefravær. Effekterne er angivet på en logaritmisk skala. 

 

Figur 7.2.9 viser effekten af TTA-indsatsen for sygemeldte afhængig af, om de er syge-

meldte grundet psykiske eller fysiske helbredsproblemer. Overordnet set tegner der sig 

ikke et klart billede af, hvilken af de to grupper der har mest gavn af indsatsen. I tre 

kommuner (K4, K6 og K9) ses en tendens til, at sygemeldte med psykiske helbredspro-

blemer har mest gavn af indsatsen, mens det omvendte billede ses i K7. I K1 og K2 ses 

ingen forskel mellem grupperne.  
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Figur 7.2.9 Effekter af TTA-indsatsen fordelt på fraværsårsag og kommune  

Note: Analyserne er baseret på Cox proportional hazard model justeret for køn, alder, arbejdsmarkedsstatus og tidligere 

sygefravær. Effekterne er angivet på en logaritmisk skala. 

 

Figur 7.2.10 viser effekten af TTA-indsatsen for sygemeldte, som ved projektets start var 

sygemeldte fra ledighed og fra arbejde. I tre kommuner (K1, K7 og K8) har de ledige 

sygemeldte større gavn af TTA-indsatsen end sygemeldte fra arbejde (statistisk signifi-

kant), mens det omvendte billede (ikke statistisk signifikant) ses i to kommuner (K9 og 

K6). 

 

 

 

Figur 7.2.10 Effekter af TTA-indsatsen fordelt på arbejdsmarkedsstatus og kommune  

Note: Analyserne er baseret på Cox proportional hazard model justeret for køn, alder, fraværsårsag og tidligere 

sygefravær. Effekterne er angivet på en logaritmisk skala. 

*Statistisk signifikant. 

 

Figur 7.2.11 viser effekten af TTA-indsatsen for sygemeldte som ikke tidligere (de sidste 

18 måneder) modtog sygedagpenge og sygemeldte som tidligere modtog sygedagpenge. 

I tre kommuner ses en tendens til at indsatsen er mest gavnlig for sygemeldte, som 

tidligere har modtaget sygedagpenge, men dette billede kan ikke genfindes i de øvrige 

kommuner. Analyserne peger således ikke på, at TTA-indsatsen er mere eller mindre 

effektiv for sygemeldte med eller uden tidligere sygefravær.  
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Figur 7.2.11 Effekter af TTA-indsatsen fordelt på sygefraværshistorik og kommune  

Note: Analyserne er baseret på Cox proportional hazard model justeret for køn, alder, fraværsårsag og 

arbejdsmarkedsstatus. Effekterne er angivet på en logaritmisk skala.  

 

Ses der udelukkende på beregninger baseret på de tre kommuner i RCT-studiet (K1, K2, 

og K3) tyder det ikke på, at de sygemeldtes karakteristika spiller en markant rolle for 

effekten af TTA-indsatsen (med undtagelse af K1, hvor der ses en mere positiv effekt for 

ledige). For de øvrige kommuner ses en betydelig større variation i effekten af TTA-

indsatsen i forhold til de sygemeldtes karakteristika.  Beregninger for disse kommuner 

er dog forbundet med en betydelig usikkerhed, og variationerne i disse kommuner skal 

derfor fortolkes med stor forsigtighed.   

 

7.3 Effekter på selvforsørgelse 

I dette afsnit belyses det, om sygemeldte i TTA-indsatsen hurtigere bliver selvforsørgen-

de sammenlignet med sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. Selvforsørgelse svarer i 

DREAM-registeret til, at deltagerne ikke længere modtager nogle former for ydelser. I 

denne evaluering benyttes dog et udvidet selvforsørgelsesbegreb, således at sygemeldte 

som modtager uddannelsesstøtte også defineres som værende selvforsørgende. Analy-

serne af TTA-indsatsens effekt på selvforsørgelse er baseret på de tre forskellige studie-

designs (RCT-studiet, før- og efterstudiet og det kluster-kontrollerede studie) og en 

analyse baseret på de fem kommuner med god implementering.  

 

Analyserne inkluderer kun sygemeldte, som umiddelbart inden deres sygemelding ikke 

modtog offentlige ydelser (se afsnit 4.2). I alt indgår der 6.825 sygemeldte i analyserne – 

heraf 2.398 sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og 4.427 i TTA-indsats. De tre kom-

muner i RCT-studiet bidrager med 2.200 sygemeldte, mens de syv kommuner i før- og 

efteranalyser bidrager med 1.724 sygemeldte.   

 

Tabel 7.3.1 viser effekten af TTA-indsatsen på selvforsørgelse i hver af de tre kommuner, 

som indgik i RCT-studiet. Af tabellen ses det, at K2 opnåede den største positive effekt 

af TTA-indsatsen på selvforsørgelse (statistisk signifikant). Effekten svarer til en reduk-

tion af perioden på offentlig forsørgelse på 3,2 uger og 9,9 %. I K1 derimod har TTA-

indsatsen hverken en positiv eller negativ effekt, mens der i K3 ses en statistisk signifi-

kant negativ effekt af TTA-indsatsen på selvforsørgelse svarende til en forlængelse af 

perioden på offentlig forsørgelse på 4 uger eller 15 %. Vægtes effekten i hver af de tre 

kommuner med antal sygemeldte i TTA-indsats i den pågældende kommune, ses et 
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vægtet gennemsnit på 0,1 uges reduktion af perioden med offentlig forsørgelse i de tre 

kommuner. Dette gennemsnit kan dog ikke generaliseres til andre kommuner.  

 
Tabel 7.3.1 Selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (RCT-studiet)  

 Rate ratio (95 % KI)1 
Forskel i antal uger 

med offentlige ydelser2 
Forskel i % i forhold til 

sædvanlig sagsbehandling 

K1 0,99 (0,84-1,17) 0,1 0,3 

K2  1,32 (1,08-1,61)* 3,2 9,9 

K3  0,72 (0,54-0,95)* -4,0 -15,0 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox-regression og angivet som en rate ration (RR) med 95 % konfidensintervaller (KI). 
2 Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge. 

*Statistik signifikant forskel. 

 

Tabel 7.3.2 viser den generelle selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (baseret på de tre 

kommuner i RCT-studiet), som ville kunne forventes i en anden kommune. Af tabellen 

fremgår det, at der ikke kan påvises en generel effekt af TTA-indsatsen på selvforsørgel-

se på tværs af de tre kommuner.  

 
Tabel 7.3.2 Generel forventet selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (RCT-studiet)  

 Rate ratio (95 % KI)1 

Effekt af TTA-indsatsen 1,01 (0,71-1,43) 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox-regression. Ved justering for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, 

sygefraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og 

medicinforbrug fås en RR=1,02. 

 

Tabel 7.3.3 viser effekterne af TTA-indsatsen på selvforsørgelse for de syv kommuner, 

som først implementerede TTA-indsatsen i 2. år. Af tabellen fremgår det, at TTA-indsat-

sen i to kommuner havde en statistisk signifikant positiv effekt på selvforsørgelse (K4 og 

K9). Derimod ses en statistisk signifikant negativ effekt i en enkelt kommune (K10).   

 
Tabel 7.3.3 Selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (før- og efterstudiet) 

 Rate ratio (95 % KI)1 
Forskel i antal uger 

med offentlige 
ydelser2 

Forskel i % i forhold 
til sædvanlig 

sagsbehandling 

K4  1,74 (1,04-2,90)* 7,3 22,7 

K5 0,88 (0,64-1,21) -1,8 -7,8 

K6 1,38 (0,60-3,17) 3,3 10,4 

K7 1,18 (0,90-1,54) 1,4 6,4 

K8 0,81 (0,59-1,10) -1,3 -4,4 

K9 3,21 (1,30-7,96)* 8,3 21,0 

K10 0,54 (0,30-0,95)* -7,6 -28,5 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox-regression og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % konfidensintervaller (KI). 
2 Beregningerne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge. 
*Statistik signifikant forskel. 

 

Tabel 7.3.4 viser den generelle forventede effekt på selvforsørgelse baseret på en analyse 

på tværs af alle kommuner. Resultatet er i tråd med beregningen af den generelle effekt 

baseret på de tre RCT-kommuner i tabel 7.3.2, som heller ikke viser en generel selvfor-

sørgelseseffekt.   
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Tabel 7.3.4 Generel forventet selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (det kluster-
kontrollerede studie)  

 Rate ratio (95 % KI)1 

Effekt af TTA-indsatsen 1,02 (0,86-1,21) 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox-regression. Ved justering for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, 

sygefraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og 

medicinforbrug fås en RR=1,02 (p=0,84). 

 

Tabel 7.3.5 viser den generelle effekt af TTA-indsatsen for de fem kommuner med god 

implementering. Af tabellen fremgår det, at der er en tendens (på grænsen til at være 

statistisk signifikant) svarende til reduktion af antallet af uger på offentlig forsørgelse på 

1,8 uger.  

 
Tabel 7.3.5 Generel forventet selvforsørgelseseffekt af TTA-indsatsen (fem 
kommuner med god implementering)  

 
Rate ratio 
(95 % KI)1 

Forskel i antal uger 
med offentlige 

ydelser2 

Forskel i % 
(i forhold til sædvanlig 

sagsbehandling)2 

Effekt af TTA-indsatsen 1,14 (0,96-1,35) 1,8 5,8 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox-regression. Ved justering for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, 

sygefraværshistorik, ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og 
medicinforbrug fås en RR=1,14.  

 

I analyserne overgår i alt 3.709 personer til selvforsørgelse. Af disse opnår 67 personer 

status som selvforsørgende ved at modtage uddannelsesydelser. Resultaterne ændrer sig 

kun meget lidt ved her ikke at betragte uddannelse som selvforsørgelse40.  
 

 

7.4 Effekter på helbred, søvn og arbejdsevne  

I dette afsnit belyses effekterne af TTA-indsatsen på fysisk, psykisk og generelt helbred 

samt søvn og arbejdsevne. Data stammer fra spørgeskemaer, som deltagerne besvarede 

første gang ved visitation (baseline) og anden gang 6 måneder herefter (opfølgning). 

Først præsenteres analyser baseret på data fra de tre kommuner i RCT-studiet, herefter 

præsenteres analyser baseret på tværs af alle kommunerne (det kluster-kontrollerede 

studiedesign) og slutteligt præsenteres analyser baseret på de fem kommuner med god 

implementering. For en nærmere beskrivelse af design og analyser se afsnit 4.2.  
 

7.4.1 Helbredsudvikling i de tre kommuner i RCT-studiet 

Tabel 7.4.1 viser en sammenligning af de sygemeldtes helbred og arbejdsevne ved base-

line og opfølgning i de tre kommuner ud fra fem forskellige helbredsmål: overordnet 

fysisk helbred, overordnet psykisk helbred, selvvurderet helbred, søvnkvalitet og selv-

vurderet arbejdsevne. Hvert effektmål er opgjort for alle sygemeldte og separat for 

deltagere sygemeldt grundet psykiske helbredsproblemer og fysiske helbredsproblemer 

(selvrapporteret fraværsårsag).  

                                                      
40 For de tre RCT-kommune ser beregningen af effekten på selvforsørgelse således ud: K1: RR=1,02; K2: 

RR=1,33; K3: RR=0.70).  
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Fysisk helbred 
Overordnet fysisk helbred blev målt med spørgeskemaet SF-12, som sammenfatter svar 

om fysisk funktion, rollefunktion, smerter, træthed og selvvurderet helbred. Høje værdi-

er er et tegn på godt helbred.  

 

I gennemsnit har den danske befolkning en score på omkring 54, og de sygemeldte i 

TTA-projektet (i de tre kommuner) har således et gennemsnitligt dårligere fysisk hel-

bred. Vurderes tallene separat for sygemeldte med psykisk og fysisk fraværsårsag ses 

imidlertid, at sygemeldte med psykisk betingede fraværsårsager har fysiske helbreds-

værdier i normalområdet. Værdierne er en smule mindre ved opfølgningsundersøgel-

sen. For personer med fysiske fraværsårsager, ligger gennemsnittet lavt ved baseline, 

men forbedres i opfølgningsperioden.  

 

Psykisk helbred 
Overordnet psykisk helbred blev målt med spørgeskemaet SF-12, som sammenfatter 

svar om angst, depression, positivt velbefindende, social funktion, rollefunktion, 

træthed og energi. Høje værdier er et tegn på godt helbred.  

 

I gennemsnit har den danske befolkning en score på omkring 52, og de sygemeldte i de 

tre kommuner havde således gennemsnitligt dårligere psykisk helbred. Dette er særligt 

udtalt for sygemeldte med psykisk fraværsårsag. I løbet af opfølgningsperioden for-

bedres det psykiske helbred - specielt i gruppen med psykisk sygdomsårsag - hvor der 

ses en meget væsentlig forbedring i psykisk helbred. For gruppen med fysisk fraværs-

årsag ses en mindre forbedring i psykisk helbred. 

 

Selvvurderet helbred 
Selvvurderet helbred blev målt med et enkelt spørgsmål om helbred ”alt i alt” fra 

spørgeskemaet SF-12. Skalaen går fra 1 til 5, og høje værdier er et tegn på godt helbred. 

 

I gennemsnit har den danske befolkning en score på omkring 3,5, og de sygemeldte i de 

tre kommuner vurderer således gennemsnitligt deres helbred som dårligere. I løbet af 

opfølgningsperioden sker kun mindre ændringer i selvvurderet helbred. 

 

Søvnkvalitet 
Skalaen for søvnkvalitet sammenfatter svar på spørgsmål om overordnet søvnkvalitet, 

besvær med at falde i søvn og opvågning i løbet at natten. Skalaen går fra 0 (værst 

søvnkvalitet) til 10 (bedst søvnkvalitet)41. Af tabel 7.4.1 fremgår det, at sygemeldte med 

psykisk fraværsårsag angiver den dårligste søvnkvalitet. Søvnkvaliteten forbedres i 

løbet af opfølgningsperioden, og den største forbedring ses for gruppen med psykisk 

fraværsårsag. 

 

Selvvurderet arbejdsevne  
Selvvurderet arbejdsevne er vurderet ud fra et enkelt spørgsmål som er besvaret på en 

skala fra 0 (dårligst arbejdsevne) til 10 (bedst arbejdsevne). Af tabel 7.4.1 fremgår det, at 

                                                      
41 Da spørgsmålene om søvnkvalitet er specielt udvalgt til denne evaluering, findes der ikke et normtal for 

den generelle befolkning.  
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der ved baseline ikke er forskel på, hvordan sygemeldte med psykisk og fysisk fraværs-

årsag i gennemsnit vurderer deres arbejdsevne. I løbet af opfølgningsperioden sker der 

for begge grupper en stor forbedring i den selvvurderede arbejdsevne.  

 
Tabel 7.4.1 Sammenligninger af spørgeskemadata ved baseline og opfølgning 

 Baseline Opfølgning Ændring 

Overordnet fysisk helbred1 42,3 43,7 1,4 

Psykisk fraværsårsag 53,0 51,2 -1,8 

Fysisk fraværsårsag 33,7 37,7 4,0 
    

Overordnet psykisk helbred1 35,3 41,5 6,2 

Psykisk fraværsårsag 25,1 37,2 12,0 

Fysisk fraværsårsag 43,5 45,0 1,6 
    

Selvvurderet helbred (1-5) 2,58 2,46 -0,11 

Psykisk fraværsårsag 2,63 2,70 0,06 

Fysisk fraværsårsag 2,53 2,28 -0,25 
    

Søvnkvalitet (0-10) 3,58 4,41 0,82 

Psykisk fraværsårsag 3,05 4,37 1,31 

Fysisk fraværsårsag 4,01 4,45 0,44 
    

Selvvurderet arbejdsevne 2,40 4,97 2,57 

Psykisk fraværsårsag 2,40 5,43 3,01 

Fysisk fraværsårsag 2,40 4,60 2,21 

Datakilde: Spøgeskemaer udsendt til de sygemeldte ved baseline og seks måneder opfølgning.  
1Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

 

7.4.2 Effekter af TTA-indsatsen i de tre kommuner i RCT-

studiet 

Tabel 7.4.2 viser udviklingen i helbred, søvn og arbejdsevne i de tre kommuner i RCT-

studiet. Den venstre kolonne viser helbredsudviklingen blandt de sygemeldte i 

sædvanlig sagsbehandling, mens den højre kolonne viser beregninger af effekten af 

TTA-indsatsen (forstået som forskellen mellem ændringen blandt sygemeldte i TTA-

indsatsen og ændringen blandt sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling). Et positivt 

resultat indikerer, at udviklingen i TTA-indsatsen var mere positiv end i sædvanlig 

sagsbehandling, mens et negativt resultat indikerer en dårligere helbredsudvikling i 

TTA-indsatsen.  

 

De overordnede resultater er, at der er sket forbedringer i de sygemeldtes overordnede 

fysiske og psykiske helbred, søvn og arbejdsevne i alle tre kommuner. Der er ikke sket 

en forbedring af de sygemeldtes egen vurdering af deres helbred. Endelig er der ikke 

statistiske signifikante effekter af TTA-indsatsen på nogen af de 5 helbredsmål. Dette 

betyder, at helbredsændringen blandt sygemeldte i TTA-indsatsen ikke er større end 

den ændring, som er sket blandt sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling. 

 

For fysisk helbred gennemførtes supplerende analyser for sygemeldte med fysisk fra-

værsårsag. På linje med resultaterne i tabel 7.4.1 ses en stærkere forbedring i fysisk 

helbred i alle tre kommuner, men ikke nogen statistisk signifikant effekt af TTA-indsats-

en. Tilsvarende for psykisk helbred gennemførtes supplerende analyser blandt syge-

meldte med psykisk fraværsårsag. Igen fandtes en stærkere helbredsforbedring i denne 

gruppe, men heller ikke her ses en statistisk signifikant effekt af TTA-indsatsen. 
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Tabel 7.4.2 Analyser af helbredsudvikling (RCT-studiet)   

  
Forskel mellem baseline og 

opfølgning 
 Effekt af TTA-indsats 

Udfald 
Kom-
mune 

Estimat 95 % KI  Estimat 95 % KI P 

Fysisk helbred1 

K1 2,85 (1,37/4,33)  -0,75 (-2,59/1,08) 0,42 

K2 1,96 (0,01/3,91)  -1,00 (-3,33/1,33) 0,40 

K3 0,64 (-2,17/3,45)  -1,50 (-4,83/1,77) 0,36 

        

Kun sygemeldte med 
fysisk sygdomsårsag 

K1 3,95 (2,11/5,78)  0,48 (-1,82/2,78) 0,68 

K2 4,75 (1,9/7,61)  -2,10 (-5,41/1,21) 0,22 

K3 5,14 (0,90/9,38)  -0,47 (-5,57/4,63) 0,86 

        

Psykisk helbred1 

K1 5,15 (3,27/7,02)  0,84 (-1,49/3,16) 0,48 

K2 4,50 (1,58/7,41)  2,02 (-1,45/5,50) 0,26 

K3 4,95 (1,20/8,71)  3,56 (-0,85/7,96) 0,12 

        

Kun sygemeldte med 
psykisk 
sygdomsårsag 

K1 10,90 (7,71/14,15)  1,87 (-2,01/5,75) 0,35 

K2 9,18 (5,20/13,16)  3,55 (-1,28/8,37) 0,15 

K3 11,80 (6,73/16,95)  0,68 (-5,20/6,55) 0,82 

        

Selvvurderet 
helbred1 

K1 -0,08 (-0,23/0,06)  -0,16 (-0,34/0,02) 0,08 

K2 -0,07 (-0,28/0,14)  0,10 (-0,14/0,35) 0,42 

K3 -0,06 (-0,34/0,22)  -0,09 (-0,42/0,25) 0,62 

        

Søvn 

K1 0,74 (0,44/1,04)  0,15 (-0,22/0,52) 0,44 

K2 0,86 (0,43/1,29)  -0,17 (-0,69/0,34) 0,51 

K3 0,56 (0,03/1,09)  0,32 (-0,30/0,94) 0,32 

        

Arbejdsevne 
  

K1 2,73 (2,22/3,23)  0,08 (-0,55/0,71) 0,81 

K2 2,09 (1,44/2,74)  -0,03 (-0,81/0,75) 0,93 

K3 2,33 (1,39/3,26)   0,46 (-0,64/1,57) 0,41 

Datakilde: Spørgeskemaer udsendt til de sygemeldte ved baseline og 6 måneders opfølgning.  
1Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

 

7.4.3 Helbredsudviklingen på tværs af alle kommunerne 

Tabel 7.4.3 beskriver udviklingen i de sygemeldtes helbred og arbejdsevne fra baseline 

til opfølgning på tværs af alle kommuner (det kluster-kontrollerede studie). Resultaterne 

ligger på linje med resultaterne fra de tre kommuner i RCT-studiet: Der er en svag posi-

tiv forbedring af det fysiske helbred, som skyldtes en forbedring af de fysiske helbred i 

gruppen af sygemeldte med fysisk fraværsårsag. Der er en noget større forbedring af det 

psykiske helbred som specielt skyldtes en kraftig forbedring af det psykiske helbred 

blandt sygemeldte med psykisk fraværsårsag. De sygemeldtes egen vurdering af deres 

helbred er forholdsvist konstant – en anelse stigende for sygemeldte med psykisk fra-

værsårsag og en anelse faldende for sygemeldte med fysisk fraværsårsag. De sygemeld-

tes søvnkvalitet forbedres i undersøgelsesperioden - med størst forbedring for syge-

meldte med psykisk fraværsårsag. Endelig ses en kraftig forbedring af den selvvurde-

rede arbejdsevne for sygemeldte med både fysisk og psykisk fraværsårsag. 
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Tabel 7.4.3 Sammenligninger af spørgeskemadata ved baseline og opfølgning 

 Baseline Opfølgning Ændring 

Overordnet fysisk helbred1 43,6 44,7 1,2 

Psykisk fraværsårsag 53,7 51,8 -1,9 

Fysisk fraværsårsag 33,8 37,9 4,3 

    

Overordnet psykisk helbred1 35,2 42,0 6,9 

Psykisk fraværsårsag 26,1 38,2 12,0 

Fysisk fraværsårsag 44,0 45,7 1,8 

    

Selvvurderet helbred (1-5)1 2,63 2,56 -0,07 

Psykisk fraværsårsag 2,73 2,79 0,06 

Fysisk fraværsårsag 2,53 2,34 -0,19 

    

Søvnkvalitet (0-10) 3,59 4,43 0,85 

Psykisk fraværsårsag 3,19 4,55 1,36 

Fysisk fraværsårsag 3,97 4,32 0,35 

    

Selvvurderet arbejdsevne 2,67 5,19 2,53 

Psykisk fraværsårsag 2,71 5,69 2,96 

Fysisk fraværsårsag 2,62 4,71 2,12 

Datakilde: Spøgeskemaer udsendt til de sygemeldte ved baseline og seks måneder opfølgning.  
1Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

  

7.4.4 Effekter af TTA-indsatsen på tværs af alle 

kommunerne 

Resultaterne af en analyse af effekten af TTA-indsatsen på helbredsudviklingen præsen-

teres i tabel 7.4.4. Analysen kontrolleres for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse og 

kommune. 

 

Kolonnen for TTA-indsats viser en forventet positiv effekt af TTA-indsatsen for 4 ud af 5 

helbredsudfald. Effekten er dog ikke statistisk signifikant – på nær overordnet psykisk 

helbred. 

 

De estimerede konfidensintervaller (sikkerhedsintervaller) viser for alle helbredsudfald, 

at resultaterne er forenelige med en svag positiv helbredseffekt af TTA-indsatsen. De 

foreliggende resultater viser dog, at det er usandsynligt, at der er en kraftig positiv effekt 

af TTA-indsatsen på helbredsudviklingen, ligesom at det er usandsynligt, at der er en 

negativ effekt af TTA-indsatsen på helbredsudviklingen.  
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Tabel 7.4.4 Analyser af helbredsudvikling og effekt af TTA indsats på tværs af 
kommuner   

     Effekt af TTA-indsats (95 % KI) 

Overordnet fysisk helbred1     -0,13 (-0,90 til 0,63) 

Overordnet psykisk helbred1     1,21 (0,21 til 2,22)* 

Selvvurderet helbred1     0,03 (-0,06 til 0,13) 

Søvnkvalitet     0,15 (-0,01 til 0,32) 

Selvvurderet arbejdsevne     0,29 (-0,13 til 0,71) 

Datakilde: Spørgeskemaer udsendt ved baseline og 6 måneders opfølgning. 
1 Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

* P<0.05 

 

7.4.5 Helbredsudviklingen i fem kommuner med god 

implementering 

Tabel 7.4.5 beskriver udviklingen fra baseline til opfølgning for de fem kommuner med 

god implementering. Resultaterne ligger på linje med de tidligere resultater. Der er en 

svag positiv forbedring af det fysiske helbred, som hovedsageligt skyldtes en forbedring 

af det fysiske helbred blandt sygemeldte med fysisk fraværsårsag. Der er en noget større 

forbedring af det psykiske helbred, som specielt skyldtes en kraftig forbedring af det 

psykiske helbred blandt sygemeldte med psykisk fraværsårsag. De sygemeldtes egen 

vurdering af deres helbred er forholdsvist konstant – men en anelse stigende for syge-

meldte med psykisk fraværsårsag og en anelse faldende for sygemeldte med fysisk 

fraværsårsag. De sygemeldtes søvnkvalitet forbedres i undersøgelsesperioden - med 

størst forbedring for sygemeldte med psykisk fraværsårsag. Endelig ses en kraftig 

forbedring af den selvvurderede arbejdsevne i begge grupper.  
 

7.4.6 Effekter af TTA-indsatsen i de fem kommuner med 
god implementering 

Tabel 7.4.6 viser resultaterne af analysen af effekten af TTA-indsatsen på helbredsudvik-

lingen for de fem kommuner med god implementering.  

 

Resultaterne følger i store træk resultaterne fra den tidligere analyse præsenteret i tabel 

7.4.4 - specielt med hensyn til effekten af TTA-indsatsen ses nogenlunde samme effekt 

på overordnet psykisk helbred. Derimod ses en større negativ effekt på det overordnede 

fysiske helbred, ingen effekt på selvvurderet helbred og en mindre effekt på selvvurde-

ret helbred og arbejdsevne. Ingen af effekterne er dog statistiske signifikante, hvilket 

blandt andet kan tilskrives, at analyserne er baseret på forholdsvis få respondenter.  
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Tabel 7.4.5 Sammenligninger af spørgeskemadata ved baseline og opfølgning 

 Baseline Opfølgning Ændring 

Overordnet fysisk helbred1 41,4 43,2 1,9 

Psykisk fraværsårsag 52,4 51,2 -1,1 

Fysisk fraværsårsag 33,6 37,6 4,1 
    

Overordnet psykisk helbred1 36,2 41,7 5,6 

Psykisk fraværsårsag 25,4 36,9 11,5 

Fysisk fraværsårsag 43,8 45,1 1,4 
    

Selvvurderet helbred (1-5)1 2,58 2,46 -0,13 

Psykisk fraværsårsag 2,61 2,69 0,07 

Fysisk fraværsårsag 2,57 2,30 -0,27 
    

Søvnkvalitet (0-10) 3,51 4,30 0,79 

Psykisk fraværsårsag 2,99 4,31 1,33 

Fysisk fraværsårsag 3,87 4,29 0,40 
    

Selvvurderet arbejdsevne 2,42 4,91 2,50 

Psykisk fraværsårsag 2,52 5,39 2,85 

Fysisk fraværsårsag 2,35 4,58 2,26 

Datakilde: Spøgeskemaer udsendt til de sygemeldte ved baseline og seks måneder opfølgning.  
1Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

 

 
Tabel 7.4.6 Analyser af helbredsudvikling og effekt af TTA indsats i fem kommuner   

  Effekt af TTA-indsats (95 % KI) 

Overordnet fysisk helbred1  -0,44 (-1,56 til 0,68) 

Overordnet psykisk helbred1   1,15 (-0,39 til 2,69) 

Selvvurderet helbred1   -0,03 (-0,19 til 0,14) 

Søvn  0,09 (-0,16 til 0,34) 

Arbejdsevne  0,11 (-0,30 til 0,53) 

Datakilde: Spøgeskemaer udsendt til de sygemeldte ved baseline og seks måneder opfølgning.  
1Ud fra spørgeskemaet SF-12. 

* P<0.05, **P<0.01, ***P<0.0001. 

 

 

7.5 Opsamling og diskussion   

I dette kapitel blev effekterne af TTA-indsatsen på sygefravær, selvforsørgelse, helbred 

og arbejdsevne præsenteret. Analyserne er baseret på tre forskellige studiedesigns: Et 

RCT-studie, et før- og efterstudie og et kluster-kontrolleret studie. Effekter beregnet på 

RCT-studiet udgør de mest sikre beregninger, og med ca. 3.000 sygemeldte er dette stu-

die i sig selv stort – både i et nationalt og internationalt perspektiv. Derfor skal resulta-

terne fra dette studie fremhæves i nærværende rapport.  

 

Effekter på sygefraværet  
I alt lykkedes det at inkludere tre kommuner i RCT-studiet. I disse kommuner svarer 

den beregnede effekt af TTA-indsatsen til en reduktion af sygefraværslængden på 5,4 

uger i K2 (statistisk signifikant) og 1,4 uge i K1 (på grænsen til at være statistisk signifi-
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kant), mens der i den tredje kommune (K3) ses en negativ effekt svarende til en forlæn-

gelse på 2,7 uger (på grænsen til at være statistisk signifikant). For de tre kommuner ses 

et vægtet gennemsnit på 2,2 uges reduktion af sygefraværslængden. Denne reduktion 

kan dog ikke generaliseres til andre kommuner, og et bud på den forventede effekt i 

andre kommuner, som ville implementere TTA-indsatsen, ligger lidt lavere – svarende 

til en reduktion af sygefraværets længde på 1,6 uge (ikke statistisk signifikant).  

 

Analyserne baseret på de tre kommuner i RCT-studiet peger på, at der er store kommu-

nale forskelle i effekten af TTA-indsatsen. Dette billede genfindes også i analyserne 

baseret på de syv kommuner, som først implementerede TTA-indsatsen det 2. projektår. 

Disse analyser viser, at TTA-indsatsen havde en positiv effekt i fire kommuner (statistisk 

signifikant effekt i K4, K7 og K9), mens TTA-indsatsen havde en negativ effekt i tre af 

kommunerne (statistisk signifikant effekt i K8 og K10). En beregning af det vægtede gen-

nemsnit for de syv kommuner viser, at der samlet set ikke ses en reduktion af sygefra-

været. Tilsvarende viser en beregning på tværs af alle kommunerne kun en meget svag 

overordnet effekt.  

 

Udover kommunale variationer i effekten viser procesevalueringen tydeligt, at de delta-

gende kommuner i meget varierende grad havde succes med at få etableret en velfunge-

rende TTA-indsats i overensstemmelse med TTA-konceptet. Man skal derfor være 

meget varsom med at generalisere effekter af TTA-indsatsen opnået i en kommune til 

andre kommuner. 

 

Forventede effekter af TTA-indsatsen for kommuner med god implementering  
Det er en grundlæggende antagelse i Det store TTA-projekt, at en succesfuld implemen-

tering af TTA-konceptet er afgørende for, om en kommune kan opnå en positiv effekt af 

TTA-indsatsen. For at beregne effekten af TTA-indsatsen i kommuner, som implemente-

rede indsatsen godt, blev hver kommunes implementeringsgrad vurderet i forhold til 17 

forskellige elementer i TTA-konceptet (se afsnit 6.12). Baseret på denne vurdering blev 

kommunerne opdelt i to grupper: 1) kommuner med god implementering og 2) kommu-

ner med mindre god implementering. Det skal her bemærkes, at denne opdeling udgør 

en forsimplet fremstilling af kommunernes implementering, da der inden for hver af de 

to grupper ses en variation i implementeringen.  

 

Beregninger af effekten af TTA-indsatsen i kommuner med god implementering blev 

gennemført blandt de kommuner, hvor det var muligt at beregne kommunespecifikke 

effekter. I denne analyse, som udgør det bedste bud på en forventet effekt af TTA-

indsatsen for kommuner, der er i stand til at implementere TTA-indsatsen godt, blev to 

kommuner ekskluderet (se afsnit 7.2.4 for en nærmere forklaring). Analysen viser en 

statistisk signifikant positiv effekt af TTA-indsatsen svarende til en reduktion af syge-

fraværslængden på 2,6 uger eller 8,9 %. Dette resultat peger i samme retning som bereg-

ningen på tværs af de to RCT-kommuner, som lykkedes med en god implementering. 

 

En analyse på tværs af alle de kommuner i TTA-projektet, som implementerede indsats-

en godt, peger i samme retning. Analyserne viser en tendens til, at kommuner med god 

implementering opnår en bedre effekt (RR=1,14) end kommuner med mindre god imple-

mentering (RR=0,96). Effekterne er dog ikke statistisk signifikante. 
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Det skal her nævnes, at den beregnede effekt af TTA-indsatsen for de fem kommuner 

med god implementering dækker over en betydelig spredning i effekt af TTA-indsatsen. 

Dette tyder således på, at opdelingen af kommunernes implementeringsgrad (baseret på 

to grupper) ikke forklarer hele sammenhængen mellem kommunernes implementering 

og effekten af TTA-indsatsen på sygefraværets længde. Kapitel 8 præsenterer derfor en 

mere dybdegående kvalitativ analyse af samspillet mellem implementeringen og effek-

terne.   

 

Andre faktorer som kan have påvirket effekterne   
Udover kommunernes implementering kan der være andre faktorer, der ikke er relateret 

til kommunens implementering, men som spiller en rolle for effekten af TTA-indsatsen.  

 

TTA-projektet er gennemført i en periode med lavkonjunktur. Mulighederne for at sam-

arbejde med arbejdspladserne om at fastholde de sygemeldte, har derfor været begræn-

set af, at en stor del af de sygemeldte blev opsagt tidligt i deres sygedagpengeforløb. 

Dette kan have haft en negativ betydning for effekten af TTA-indsatsen, da arbejds-

pladssamarbejdet udgør et kerneelement i konceptet. Det er derfor sandsynligt, at effek-

ten af TTA-indsatsen, især på selvforsørgelse, ville være større i en højkonjunkturperio-

de, hvor ledigheden er lav.  

 

TTA-konceptet er også meget afhængigt af, at de samme TTA-aktører, som deltog i TTA-

uddannelse fortsætter i projektet i hele perioden. Sygemeldinger og personaleudskift-

ninger kan derfor have en negativ betydning for effekten, fordi uddannelsen udgør et 

grundelement i TTA-konceptet. Procesevalueringen tyder på, at nogle kommuner i høje-

re grad end andre har været påvirket af store personaleudskiftninger (se afsnit 6.2.3).  

 

Det at deltage i et projekt kan i sig selv påvirke effekten. På den ene side har de delta-

gende kommuner været underlagt nogle krav i forbindelse med deltagelse i projektet. 

For det første har kommunerne være forpligtet til systematisk at indsamle og indrappor-

tere oplysninger til evalueringen. For det andet har kommunerne være begrænset af, at 

de ikke selv har kunnet styre tilgangen af sager, da det skulle sikres, at kommunerne 

optog det antal sygemeldte, som kommunerne havde fået tilsagn til fra Forebyggelses-

fonden. Dette har betydet, at det har været svært for kommunerne at håndtere ophob-

ninger i sager, som kan føre til overbelastninger af TTA-enheden. Andre kommuner, 

som fremover måtte implementere TTA-indsatsen, vil ikke have samme udfordringer.  

På den anden side, kan det at deltage i et projekt også have nogle fordele, fx i form af 

TTA-uddannelsen og proceskonsultationen. Derudover kan det tænkes, at TTA-indsat-

sen har haft en negativ betydning for den sædvanlige sagsbehandling, fx hvis deltagelse 

i projektet betyder, at TTA-indsatsen prioriteres højere end sædvanlig sagsbehandling, 

eller fordi de mest erfarne sagsbehandlere er blevet rekrutteret til TTA-indsatsen.  

 

Slutteligt knytter der sig også en række metodiske problemer til evalueringen af TTA-

indsatsen. Det er fx meget sandsynligt, at der kan være sket en interventionsafsmitning, 

hvilket vil sige, at sagsbehandlerne i sædvanlig sagsbehandling har overtaget dele af 

TTA-konceptet. En sådan afsmitning kan både være sket i RCT-studiet og i før-og efter-

studiet. Selvom TTA-Teamet var geografisk adskilt fra sagsbehandlerne i sædvanlig 
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sagsbehandling i RCT-studiet, kan det ikke udelukkes, at der er sket en overførsel af 

viden og redskaber her. Dette betyder, at forskellen mellem indsatsen i sædvanlig sags-

behandling og TTA-indsatsen udvaskes, og at den beregnede effekt er mere konservativ, 

end den ville have været, hvis det var muligt at holde de to indsatser fuldstændigt 

adskilt (se afsnit 8.2).  

 

Analyserne baseret på de syv kommuner i før- og efterstudiet er forbundet med en stor 

usikkerhed, og effekterne kan være påvirket af, at sammensætningen af gruppen af 

sygemeldte i matchkategori 2 ændrer sig fra 1. år til 2. år, fx som konsekvens af, at 

kommunerne har ændret deres visitationspraksis. I analyserne, hvor der justeres for en 

række sociodemografiske og helbredsmæssige karakteristika, ændres effekterne ikke 

markant. Det kan dog ikke udelukkes, at der stadig er uobserverede systematiske 

forskelle i fx helbred mellem grupperne. Derudover kan beregningerne være påvirket af 

en generel tidsudvikling i sygefraværet fra det 1. år til det 2. år. Dette vurderes dog ikke 

at være en markant fejlkilde, da der ikke på landsplan er sket en ændring i samme 

periode.  

 

Tidseffekter 
Effekterne er beregnet på tværs af hele projektperioden. En supplerende analyse af 

tidseffekter i de tre kommuner i RCT-studiet peger på, at effekten på sygefraværet i K2 

først trådte i kraft i 2011. Dette kunne tyde på, at det har taget et stykke tid førend at 

TTA-indsatsen har fungeret optimalt, hvilket er i overensstemmelse med formodningen 

om, at det tager tid at udvikle et tværfagligt og koordineret samarbejde.  

 

I K1, som ligesom i K2, opnåede en positiv effekt, var effekten konstant over tid. I K3, 

som opnåede en negativ effekt, tyder analyser heller ikke på, at effekten hverken blev 

større eller mindre i løbet af projektet.  

 

Videre blev det undersøgt, om effekten af TTA-indsatsen er afhængig af, hvor længe de 

sygemeldte har modtaget sygedagpenge. Analyserne peger på, at effekten af TTA-ind-

satsen i K1 i særlig grad træder i kraft sent i den sygemeldtes forløb, og derfor er mest 

effektiv i de mere langvarige sager. Det kan derfor konkluderes, at der også er kommu-

nale forskelle på den tidsafhængige effekt.  

 

Analyserne i denne rapport er baseret på en maksimal opfølgning på 52 uger med syge-

dagpenge. Resultaterne afspejler således de mere kortsigtede effekter, som blev opnået 

inden for den ordinære sygedagpengeperiode. Imidlertid får en hel del af de sygemeldte 

forlænget deres sygedagpengeperiode, fx hvis kommunen endnu ikke har afklaret den 

sygemeldtes arbejdsevne. Set i lyset af ovestående analyser, kan det tænkes, at TTA-

indsatsen vil have en positiv effekt for sygemeldte ud over de 52 uger, og der kan 

således være en yderligere gevinst at hente her. Endvidere kan TTA-indsatsen have en 

selvstændig effekt i forhold til at reducere risikoen for gensygemeldinger og dermed på, 

om de sygemeldte i TTA-indsatsen i højere grad opnår en mere varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet. De mere langsigtede effekter vil blive belyst nærmere i en kommende 

rapport, der offentliggøres i 2014.  
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Betydning af de sygemeldtes karakteristika  
På grund af de store kommunale forskelle i effekten af TTA-indsatsen blev analyserne af 

effekter for forskellige grupper af sygemeldte gennemført for hver af de 10 kommuner, 

hvor det er muligt at beregne kommunespecifikke effekter. I nogle af de mindre kommu-

ner er beregningerne usikre, fordi de er baseret på et begrænset antal personer. I dette 

kapitel blev det belyst, om TTA-indsatsen har særlig effekt i forhold til køn, aldersgrup-

per, fraværsårsag (psykisk versus fysisk), arbejdsmarkedsstatus (sygemeldt fra ledighed 

versus sygemeldt fra arbejde) og sygefraværshistorik.    

 

Resultater tyder generelt ikke på, at TTA-indsatsen er mere eller mindre effektiv for 

bestemte grupper af sygemeldte. Analyserne tyder dog på, at sygemeldte fra ledighed i 

tre kommuner har mere gavn af indsatsen end sygemeldte fra arbejde. At de sygemeldte 

fra ledighed i de tre kommuner har haft mere gavn af TTA-indsatsen er lidt overrasken-

de, idet TTA-aktørerne i flere kommuner i de kvalitative interviews har givet udtryk for, 

at de mente, at sygemeldte fra arbejde havde størst gavn af TTA-indsatsen.  

 

Et overordnet formål med TTA-projektet var, at indsatsen skulle fungere for en meget 

heterogen og bred gruppe af sygemeldte i matchkategori 2. Det er derfor positivt, at den 

gavnlige virkning af TTA-indsatsen ikke synes at være begrænset til særlige grupper af 

sygemeldte, men at indsatsen faktisk ser ud til at have en generel positiv effekt for syge-

meldte i matchkategori 2.   

 

Effekter på selvforsørgelse 
Effekterne på selvforsørgelse følger samme mønster som effekterne på sygefraværslæng-

den. Det vil sige, at kommuner med en positiv effekt på sygefraværets længde også har 

en positiv effekt på selvforsørgelse – dog i en lidt mindre størrelsesorden. Analyserne er 

kun baseret på sygemeldte, som var selvforsørgende før deres sygemelding. Som vist i 

kapitel 5 faldt andelen af lønmodtagere hurtigt, fordi en stor del af de sygemeldte blev 

afskediget i løbet af deres sygefraværsperiode. Lavkonjunkturen og den høje andel af 

ledige i projektet har givetvis udgjort en barriere for at opnå store effekter på selvforsør-

gelse. Dels har sagsbehandlerne ofte ikke haft en arbejdsplads at koordinere med, dels 

kan en del arbejdsgivere have været mindre motiverede for at fastholde sygemeldte 

medarbejdere, hvis virksomheden har stået i en økonomisk svær situation.  

 

Blandt de fem kommuner, der var karakteriseret ved god implementering af TTA-

konceptet (og hvor det er muligt at beregne kommunespecifikke effektmål), svarer 

effekten af TTA-indsatsen på selvforsørgelse til en reduktion af antallet af uger på 

offentlig forsørgelse på 1,8 uger eller 5,8 %. Denne effekt er dog ikke statistisk signifi-

kant.    

 

Effekter af TTA-indsatsen på helbred, søvn og arbejdsevne  
Det kan have generel interesse at vide, om TTA-indsatsen har haft en selvstændig effekt 

på de sygemeldtes helbred, søvnkvalitet og arbejdsevne, fx som resultat af TTA-Teamets 

aktive tilbud, der både inkluderer psyko-edukation og fysisk træning. Derudover kan 

det tænkes, at den anerkendende tilgang og den koordinerede indsats har spillet en rolle 

for de sygemeldtes generelle velbefindende, fx ved at de sygemeldte har følt sig mere 
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trygge og bedre informeret om, hvad de kunne forvente. Dertil kommer, at den grun-

dige udredning ved TTA-Teamet og brug af SCL-8AD skemaet kan have ført til erken-

delse af nye helbredsproblemer, fx psykiske helbredsproblemer blandt sygemeldte med 

fysisk betingede fraværsårsager, og at de sygemeldte derfor er kommet hurtigere i 

behandling i det øvrige sundhedsvæsen.    

 

Overordnet peger analyserne på, at de sygemeldte efter seks måneder (ved opfølgning-

en) – såvel i TTA-indsats som i sædvanlig indsats – rapporterede bedre psykisk helbred 

og søvnkvalitet (særlig sygemeldte med psykisk betingede fraværsårsager) og en mar-

kant forbedret arbejdsevne. Fysisk helbred og selvvurderet helbred forblev uforandret. 

Analyserne peger på en tendens til en svag, men ikke statistisk påviselig forbedring i 

helbred, søvn og arbejdsevne blandt sygemeldte i TTA-indsatsen sammenlignet med 

sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling.  

 

Analyserne af helbred, søvn og arbejdsevne er baseret på spørgeskemaer udsendt til de 

sygemeldte ved visitation (baseline) og seks måneders opfølgning. Her skal den lave 

svarprocent dog fremhæves som en betydelig svaghed ved data. Den lave svarprocent 

kan være et udtryk for, at spørgeskemaerne er udsendt til en meget sårbar gruppe, som 

ikke har haft overskud til at besvare skemaet. Det er her sandsynligt, at det kun er de 

mindst dårlige sygemeldte, som har besvaret spørgeskemaet, og at analyserne derfor 

kun inkluderer en selekteret gruppe af de sygemeldte, som ikke er repræsentativ for de 

øvrige sygemeldte i projektet. Den gennemførte frafaldsanalyse peger dog ikke på, at 

sygemeldte, som besvarede baselinespørgeskemaet, var kortere tid på sygefravær. 
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8. SAMSPIL MELLEM EFFEKTER OG 

IMPLEMENTERING 
 

I kapitel 6 blev der præsenteret en analyse af implementeringen af Det store TTA-projekt 

på tværs af alle deltagende kommuner. Kapitlet viser, at det i vidt omfang er lykkedes 

alle kommunerne at implementere grundstrukturen i projektet, men at der er stor spred-

ning mellem kommunerne i forhold til, hvor godt de er lykkedes med at etablere det 

tværfaglige samarbejde, og hvor godt de er lykkedes med at arbejde med de redskaber 

og fremgangsmåder, som projektet har tilføjet. Denne spredning kommer også til udtryk 

i inddelingen af kommunerne i forhold til deres implementeringsgrad (se afsnit 6.12). I 

kapitel 7 blev effekterne ift. sygefravær sammenholdt med kommunernes implemente-

ringsgrad i forhold til 10 kommuner (hvor det var muligt at beregne kommunespecifik-

ke effekter), jf. figur 8.1. 

 

 
Figur 8.1. (samme som figur 7.1.6) Sammenhæng mellem effekt af TTA-indsatsen på 

sygefravær og implementeringsgrad  

 

Kommuner i venstre side af figuren har haft en god implementering, mens kommuner i 

højre side af figuren har haft en mindre god implementering. Kommuner over stregen 

har haft en positiv effekt af TTA-indsatsen på sygefraværet, mens kommuner under stre-

gen har haft en negativ effekt af TTA-indsatsen på længden af sygefravær. 

 

På baggrund af programteorien (se afsnit 3.5) var forventningen, at en god implemente-

ring af TTA-projektet vil føre til en hurtigere og mere vedvarende tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet samt føre til forbedret arbejdsevne og forbedret helbred for sygemeld-

te. På grund af den korte opfølgningstid i denne rapport er det ikke muligt at undersøge 

de langvarige effekter i forhold til gen-sygemeldinger, og dermed en mere vedvarende 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I dette kapitel diskuteres derfor kun samspillet mel-

lem implementering og effekterne i forhold til længden af sygefraværet. 
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I kapitel 7 blev to kommuner (K9 og K10) ekskluderet fra beregningen af effekten af 

TTA-indsatsen på tværs af kommuner med en god implementering, fordi effekterne i 

disse kommuner ikke udgjorde et troværdigt mål for effekten af TTA-indsatsen (jf. afsnit 

7.2.4). Disse to kommuner er derfor heller ikke med i dette kapitel. 

 

For de resterende otte kommuner, var der ud fra procesevalueringen umiddelbart ingen 

tegn på, at deres effekter ikke ville afspejle virkningen af implementeringen af TTA-

projektet.  

 

Resultaterne præsenteret i figur 8.1 viser, at antagelsen om at en god implementering 

fører til en positiv effekt, mens en mindre god implementering fører til en negativ effekt, 

passer med resultaterne i seks ud af de otte kommuner (K3, K5, K2, K4, K6, K1). Figur 

8.1 viser dog også, at antagelsen fra programteorien ikke passer for de to resterende 

kommuner (K7 og K8), da den ene kommune har en positiv effekt på trods af, at imple-

menteringen blev vurderet som mindre god (K7), mens den anden kommune har en 

negativ effekt på trods af, at implementeringen blev vurderet som god (K8). Dermed er 

det tydeligt, at implementeringsgraden ikke kan forklare alt. Dette kan skyldes, at selve 

målingen af implementeringsgraden kan være upræcis, dvs. at den valgte metode måske 

ikke er specifik nok til præcist at måle en kommunes implementeringsgrad. Det kan 

også skyldes, at der kan være andre aspekter i spil, som måske (også) kan have indfly-

delse på effekten. På baggrund af rapportens forudgående analyser vil de kommende 

afsnit indeholde en nærmere analyse af, hvilke faktorer som muligvis har påvirket kom-

munernes effekter. 

 

I afsnit 8.1 analyseres de to kommuner K7 og K8, som ikke følger antagelserne ift. Sam-

menhængen mellem implementering og effekt. I afsnit 8.2 følger en nærmere analyse af 

nogle af de kommuner, hvor effekten stort set følger antagelsen, men hvor størrelsen af 

effekten ikke spiller sammen med niveauet af implementeringsgraden. Afsnit 8.3 

opsamler resultaterne af disse analyser. 

 

Analyserne bygger på monofaglige gruppeinterviews, input fra proceskonsulenterne (se 

afsnit 4.4 Datakilder) og inddrager resultaterne fra de foregående kapitler. 

 

 

8.1 Effekter som ikke følger antagelserne fra 
programteorien 

I dette afsnit undersøges det, hvilke faktorer der muligvis har bidraget til effekterne for 

de to kommuner (K7 og K8), hvor effekterne ikke følger antagelsen om, at god imple-

mentering fører til positive effekter og omvendt. 

 

En positiv effekt på trods af mindre god implementering 
Kommune 7 blev vurderet til at have gennemført en mindre god implementering (se 

afsnit 6.12), men viser en positiv effekt i forhold til reduktion af sygefraværslængden. 

Udover at der er uoverensstemmelse med programteorien er den positive effekt i denne 

kommune overraskende, da kommunen havde den højeste raskmeldingsrate i sædvanlig 

sagsbehandling (blandt de 10 kommuner hvor det var muligt at beregne kommunespeci-
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fikke resultater, se figur 7.2.4 i kapitel 7). Det kunne forventes, at det i en kommune med 

en høj raskmeldingsrate ville være særlig svært at opnå en endnu højere raskmeldings-

rate.  

 

Som noget særligt karakteristisk i denne kommune har TTA-Koordinatorerne haft et 

meget stærkt fokus på at afslutte sygedagpengesagerne. Koordinatorerne giver udtryk 

for, at de har et resultatorienteret fokus på at ”lukke sager”. Desuden vurderer de, at de 

har en stram vurdering af, hvornår sygemeldte er uarbejdsdygtig og dermed berettigede 

til sygedagpenge. Medlemmer af TTA-Teamet og Klinisk Enhed giver også udtryk for 

koordinatorernes stærke resultatorientering i forhold til at afslutte sager. 

 

TTA-Koordinatorerne i kommunen var i starten af projektperioden negativt stemte over 

for at skulle have et tværfagligt samarbejde med de sundhedsfaglige TTA-aktører, da de 

var betænkelige ved, om dette ville forlænge sagsbehandlingen. Herudover vurderede 

de, at de forud for projektstart havde en klar linje og en veldefineret måde at arbejde på, 

og som de ikke ønskede at ændre på. 

 

De monofaglige gruppeinterviews tyder på, at TTA-Koordinatorerne i den første perio-

de af projektet primært var interesserede i samarbejdet med de sundhedsfaglige TTA-

aktører, når deres vurderinger kunne legitimere, at sagerne kunne afsluttes. Dette gjaldt 

især i de meget komplicerede sager, hvor de forud for projektet havde oplevet udfor-

dringer med at afslutte sygedagpengesagerne. Dette betød også, at koordinatorerne ofte 

’beholdt sagerne selv’ og ikke i særligt høj grad benyttede sig af afklaring eller sparring 

med TTA-Teamet eller Klinisk Enhed. En undtagelse til dette gjaldt samarbejdet med 

psykiateren. 

 

Der er en tendens til, at TTA-Koordinatorerne undervejs i projektet fik en mere positiv 

holdning til projektet. Også medlemmerne af den Kliniske Enhed vurderer, at det tvær-

faglige samarbejde udviklede sig positivt hen mod slutningen af projektet. Opfølgnings-

tiden i denne rapport har dog været for kort til, at denne udvikling kan bidrage som en 

forklaring på den positive effekt i kommunen. 

 

Et andet aspekt, som muligvis kan have haft indflydelse på kommunens meget positive 

resultat er, at kommunen har visiteret flere personer til matchkategori 2 i det år, hvor de 

har haft TTA-indsats sammenlignet med kontrolåret forinden. Dermed har de måske 

visiteret en mere blandet gruppe af sygemeldte, hvor der både er komplekse og tenden-

tielt mere langvarige sager, samt mindre komplekse sager og tendentielt kortere sager. 

Bortset fra at der i år 2 (TTA-indsats) visiteres signifikant flere personer med psykiske 

helbredsproblemer til matchkategori 2 sammenlignet med år 1 (kontrol år), er der dog 

ikke signifikante forskelle på populationen i år 1 sammenlignet med år 2, når der ses på 

køn, fraværsårsag, uddannelse, alder, ledighed og sygehistorik. Dette afspejler sig også i, 

at effekten på sygefraværslængden i denne kommune stort set ikke ændrer sig efter 

justering for de nævnte karakteristika. På trods af dette kan det ikke udelukkes, at den 

højere procentandel af sygemeldte visiteret til matchkategori 2 kan være udtryk for, at 

der er tale om lidt mindre komplekse sager i år 2 sammenlignet med år 1. Dette genfin-

des blot ikke i de variabler, der er brugt til at sammenligne karakteristika mellem syge-

meldte år 1 og år 2. 
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En negativ effekt på trods af god implementering 
Kommune 8 blev vurderet til at have gennemført en god implementering (se afsnit 6.12), 

men viser en negativ effekt i forhold til reduktion af sygefraværslængden. 

 

Blandt de faktorer, som muligvis har bidraget til, at der ikke findes en sammenhæng 

mellem kommunens implementeringsgrad og effekten, kan der for det første peges på 

vurderingen af implementeringsgrad. Ved vurderingen af netop denne kommune var 

der den største uenighed blandt de to uafhængige grupper, der vurderede kommuner-

nes implementeringsgrad (se afsnit 4.5 for metodebeskrivelse heraf). Den ene gruppe 

vurderede, at kommunen havde en mindre god implementering, mens den anden 

gruppe vurderede, at kommunen havde en god implementering. I dialog nåede grup-

perne frem til, at kommunen skulle være i den gruppe af kommuner, der har implemen-

teret projektet godt, bl.a. fordi alle TTA-aktørerne overordnet set var meget tilfredse 

med det tværfaglige samarbejde på konferencerne, at TTA-aktørerne var enige om, at de 

tværfaglige konferencer bidrog til at belyse de sygemeldtes sager fra flere sider, samt at 

der kunne opnås en hurtigere afklaring i forhold til de sygemeldtes videre forløb pga. 

TTA-indsatsen. Det overordnede indtryk var, at implementeringen var lykkedes. 

 

Især ét aspekt gjorde det svært at vurdere implementeringsgraden i denne kommune. 

Noget tyder på, at både koordinatorerne og de sundhedsfaglige aktører ikke udviklede 

det tætte tværfaglige samarbejde, som projektet lagde op til. I stedet ser samarbejdet ud 

til at have været præget af en bestillings/leverance relation, som aktørerne har kendt fra 

deres tidligere erfaringer med at samarbejde med henholdsvis eksterne leverandører og 

jobcentre. I forhold til vurderingen af implementeringsgraden var de to vurderingsgrup-

per uenige om, hvordan det skulle fortolkes, når TTA-aktørerne udtrykte tilfredshed 

med det velfungerende samarbejde, selv om det var usikkert, hvorvidt kommunen 

faktisk havde det velfungerede tværfaglige samarbejde, som projektet lagde op til. 

 

Derudover var der følgende faktorer som udgjorde tvivlspunkter vedrørende kommu-

nens implementering: For det første indstillede kommunen adgangen til virksomheds-

konsulenter for TTA-enheden. Dette satte TTA-Koordinatorerne under et betydeligt 

arbejdspres og gav problemer i forhold til deres øvrige opgavevaretagelse i TTA-

projektet. For det andet vurderer flere TTA-Koordinatorer i kommunen, at ledelsen 

havde et ønske om at frigøre tid hos de koordinatorer, der var knyttet til TTA-projektet 

til andre store opgaver i afdelingen, der generelt var presset på grund af ressourceman-

gel. Det kan ses som et udtryk for dette, at ledelsen valgte ikke at lade kommunen fort-

sætte med projektet fra april 2012 til oktober 2012, selv om Forebyggelsesfonden forlæn-

gede tilskudsmuligheden i denne periode. Proceskonsulenternes indtryk fra proceskon-

sultationer med kommunen var, at denne beslutning mindskede aktørernes motivation 

for projektet. 

 

Derudover er det ikke helt klart, om kommunens visitationspraksis har haft indflydelse 

på effekten. Kommunen visiterede stort set det samme antal sygemeldte til matchkate-

gori 2 i år 2 (TTA-indsats) sammenlignet med år 1 (kontrol år). Imidlertid er der lidt 

forskel på den type af sygemeldte, der blev visiteret til matchkategori 2 i de to år. Blandt 

andet blev der visiteret flere med et lavere uddannelsesniveau og flere med en tidligere 

sygehistorik til matchkategori 2 under TTA-indsatsen (år 2) sammenlignet med kontrol-
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året (år 1). Dette har kun marginal betydning for effekten, når der justeres for disse 

faktorer. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at den ændrede visitation til matchkategori 

2 har ført til, at der er lidt flere komplekse og tendentielt mere langvarige sager i år 2 

sammenlignet med år 1, og at dette har negativ indflydelse på effekten. 

 

8.2 Spredning i de forventede positive resultater 

Som det fremgår af figur 8.1. og af kapitel 7, er der en vis spredning mellem de positive 

effekter, der kendetegner kommune 1,2,4 og 6, der alle er vurderet til at have en god 

implementeringsgrad. Da der også findes en spredning i implementeringsgraden blandt 

de kommuner, som blev vurderet til at have en god implementering, var det forventet, 

at der ville være en spredning i effekterne, således at en højere grad af implementering 

ville føre til en større effekt. For især to kommuner hænger størrelsen af den positive 

effekt dog ikke helt sammen med niveauet for implementering. I den følgende analyse 

undersøges det, hvilke faktorer der muligvis kan forklare dette. 

 

Mindre positiv effekt end forventet 
Kommune 1 blev vurderet til at være blandt de kommuner, der har implementeret TTA-

projektet bedst. Det blev derfor forventet, at der ville være en stor positiv effekt i denne 

kommune. Imidlertid er den positive effekt mindre end i andre kommuner, som kom-

mune 1 er vurderet til at have implementeret projektet bedre end. 

 

En nærmere analyse tyder især på følgende mulige forklaringer: 

Både i jobcenterets ledelse og blandt TTA-aktørerne har der været stor begejstring for 

projektet. Dette har imidlertid også betydet, at lederen af TTA-projektet har vurderet, at 

andre dele af jobcenteret, som lederen også havde ansvaret for, skulle have gavn af 

projektets redskaber og fremgangsmåder. Dette har betydet, at elementer af TTA-

projektet også blev implementeret i kommunens sædvanlige sagsbehandling, og at der 

således skete en afsmitning af interventionen. Da denne kommune er en RCT-kommune 

(se afsnit 4.2.1), kan dette have indvirket direkte på effekterne, da kommunens effekter 

beregnes ved at sammenligne de sygemeldte i matchkategori 2, der blev henvist til TTA-

indsatsen med de sygemeldte i matchkategori 2, der i samme periode blev henvist til 

den sædvanlige sagsbehandling.  

 

Derudover kan det måske bidrage til forklaringen af denne kommunes moderate effek-

ter, at raskmeldingsraten i den sædvanlige sagsbehandling er ret høj. Som det kort er 

drøftet i kapitel 7, er der en tendens til, at de kommuner, der har en høj raskmeldings-

rate i deres sædvanlige sagsbehandling, ikke har samme potentiale for store effekter af 

TTA-indsatsen, som de kommuner, hvor raskmeldingsraten i den sædvanlige sagsbe-

handling er lav. 

 

Mere positiv effekt end forventet 
Kommune 2 har opnået en betydelig positiv effekt af TTA-indsatsen. Kommunen blev 

også vurderet til at have foretaget en god implementering af projektet. Men vurderingen 

var dog, at implementeringen ikke var helt så god som i fx kommune 1. 
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Følgende faktorer kan formentlig bidrage til at forstå dette: 

 

I Kommune 2 blev visse dele af projektet ikke implementeret optimalt. Fx har der i kom-

munen været en tendens til, at nogle af koordinatorerne primært har samarbejdet med 

TTA-Teamet, mens andre af koordinatorerne primært har haft et samarbejde med 

arbejds-/social-/almenmedicinerne. På den måde blev flere personer ikke inddraget i 

afklaringen af de sygemeldte. Det er imidlertid karakteristisk for kommune 2, at TTA-

Koordinatorerne har været gode til at kompensere for dette i deres inddragelse af de 

sundhedsfaglige TTA-aktører ved at benytte sig af sundhedsfaglige aktører med kompe-

tencer inden for henholdsvis fysiske og psykiske helbredsproblemstillinger. Desuden 

deltog alle TTA-aktørerne på de tværfaglige konferencer samt bidrog til diskussionerne. 

I denne kommune er der således etableret et velfungerende samarbejde mellem nogle af 

TTA-aktørerne, men kommunen har ikke formået at skabe et tværfagligt samarbejde på 

tværs af alle TTA-aktører. 

 

Det er yderligere særligt karakteristisk for denne kommune, at den har arbejdet tæt 

sammen med nogle af arbejdsmedicinerne fra den Kliniske Enhed før i forbindelse med 

projekter, der havde målsætninger, der var meget sammenlignelige med TTA-projektet. 

Det lader til, at dette har bidraget til, at TTA-Koordinatorerne og lægerne hurtigere har 

kunnet finde et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad opgaven har gået ud på. 

 

Det er herudover tydeligt, at ledelsen i kommunen bakkede op om projektet og tog hånd 

om de problemer, der opstod, men derudover overlod den daglige styring af projektet til 

TTA-Koordinatorerne, som viste sig i stand til at løfte denne opgave. 

 

En mulig forklarende faktor for den uventede store positive effekt kan også være, at 

TTA-Koordinatorerne havde et stærkt fokus på, at de mange muligheder i projektet ikke 

skulle føre til, at de sygemeldte blev unødigt længe i sygedagpengesystemet. Der var 

fokus på, at de sygemeldte skulle raskmeldes, så snart de var klar til at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

 

En anden forklarende faktor kan være, at denne kommunes raskmeldingsrate for den 

sædvanlige sagsbehandling var relativ lav. Potentialet for forbedring har således været 

stort. Endelig kan rekrutteringen af meget stærke sagsbehandlere til TTA-indsatsen have 

haft en mulig betydning for raskmeldingsraten i den sædvanlige sagsbehandling. 

 

 

8.3 Opsamling og diskussion 

TTA-indsatsen indeholder mange elementer, og indsatsen i de oven for nævnte kommu-

ner har været båret af et komplekst samspil mellem de enkelte elementer. Derfor er det 

udtryk for en forsimpling at fremhæve enkelte elementer i kommunerne som mulige 

forklaringer på effekten af TTA-indsatsen. Når det alligevel er meningsfuldt, skyldes 

det, at der er tale om elementer, som fremtræder som særligt karakteristiske i disse kom-

muner. Elementerne kan dermed formentlig bidrage til at forklare, hvorfor de enkelte 

kommuner har opnået den effekt, som de har. 

 



 251 

I et vist omfang kan effekten på sygefraværslængden forstås ud fra i hvor høj grad, det 

er lykkedes kommunen at implementere projektet. Analysen i dette kapitel har vist, at 

aspekter, som på baggrund af procesevalueringen på tværs af alle kommuner (kapitel 6) 

blev identificeret som betydningsfulde for en god implementering af TTA-projektet, 

også viser sig at være betydningsfulde for effekterne. Den nærmere analyse af kommu-

ner med effekter som ikke følger antagelserne fra programteorien, viser, at følgende 

aspekter også kan have betydning for implementeringen: 

 Forudgående samarbejdsrelationer. 

 Et resultatorienteret fokus på at afslutte sager. 

 Evnen til og muligheden for at kompensere for de dele af det tværfaglige 

samarbejde, som ikke fungerer optimalt. 

 

Potentialet ved at have haft forudgående samarbejdsrelationer fremstår som en plausibel 

forklaringsfaktor, der kan bidrage til at forstå den positive effekt i en af de oven for 

nævnte kommuner. I en anden kommune lader det dog til, at et forudgående samarbej-

de mellem jobcentret og de sundhedsfaglige aktører har virket begrænsende, da man 

ikke har kunnet frigøre sig fra de sundhedsfaglige aktørers konsulentrolle og dermed 

har haft sværere ved at etablere et reelt tværfagligt samarbejde. 

 

Der har i de kvalitative analyser i kapitel 6 været fremdraget eksempler på TTA-Team-

medlemmer, der har følt, at nogle TTA-Koordinatorer har været for hårde i deres vurde-

ring af, hvorvidt de sygemeldte ikke længere var berettigede til sygedagpenge. En 

erkendelse fra gennemgangen af to af casene ovenfor viser, at TTA-Koordinatorernes fokus 

på at afslutte sager muligvis kan være en forklarende faktor i forståelsen af kommunernes 

positive effekter. Det skal her nævnes, at effekterne i denne sammenhæng er reduktion 

af længden på sygefravær og ikke effekter på varig raskmelding/nedbringelse af gen-

sygemeldinger. Der mangler på nuværende tidspunkt opfølgningstid for at kunne 

udtale sig om gensygemeldinger, og derfor vil NFA offentliggøre en yderligere rapport i 

2014 indeholdende blandt andet resultater om dette. 

 

I en kommune fremtræder det særligt tydeligt, at TTA-Koordinatorerne har været i stand til 

at kompensere for, at dele af det tværfaglige samarbejde ikke har fungeret optimalt ved at 

udnytte de tilbageværende led i samarbejdet konstruktivt. 

 

En nærmere undersøgelse af sammenspillet mellem effekterne og implementeringsgra-

den viser, at der udover selve implementeringen også er andre aspekter, som kan have 

indflydelse på effekterne. Som det allerede blev diskuteret i kapitel 7 (se afsnit 7.5) kan 

der være kontekstfaktorer (fx lavkonjunktur eller personaleudskiftninger) eller indvirk-

ninger på kommunerne på grund af deltagelsen i projektet (fx krav om at indrapportere 

oplysninger til evaluering eller begrænsninger i at styre tilgangen af sager), som kan 

have indflydelse på effekterne. Den nærmere undersøgelse af kommunerne i dette 

kapitel peger på, at følgende aspekter muligvis kan have haft betydning for 

kommunernes effekter: 

 Udgangspunktet for raskmeldingsraten i sædvanlig sagsbehandling. 

 TTA-indsatsens påvirkning af sædvanlig sagsbehandling. 

 Ændret visitationspraksis. 
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I kapitel 7 blev det kort drøftet, at kommunernes udgangspunkt i raskmeldingsraten i sæd-

vanlig sagsbehandling kunne spille en rolle i forhold til størrelsen på effekten. Analyserne 

i dette kapitel viser ligeledes, at det kan være en mulig forklaringsfaktor. Potentialet for 

en positiv effekt synes således at være størst, når udgangspunktet er lavt. 

 

Det er muligt, at TTA-indsatsen på forskellige måder har påvirket den sædvanlige 

sagsbehandling. I en af de analyserede kommuner viste det sig, at nogle af projektets 

metoder og redskaber også blev introduceret til kommunens sædvanlige 

sagsbehandling, og at det derfor er sandsynligt, at der har fundet en afsmitning sted, og 

at dette kan have haft en begrænsende virkning på effekten. I en anden kommune tyder 

analysen på, at meget erfarne sagsbehandlere blev rekrutteret til TTA-indsatsen, hvilket 

muligvis kan have påvirket raskmeldingsraten i den sædvanlige sagsbehandling 

negativt.  

  

Det er herudover formentlig en faktor, at visitationspraksis har ændret sig i flere af kom-

munerne. Dette gælder særligt de kommuner, som fortsatte deres sædvanlige sagsbe-

handling i 1. projektår og først implementerede TTA-indsatsen i 2. projektår. I kapitel 7 

vises resultaterne, når man justerer for forskellene mellem de sygemeldte, der bliver 

visiteret i år 2 sammenlignet med år 1. Overordnet fører justeringen ikke til markante 

ændringer af effekterne, men det kan ikke udelukkes, at der er andre forhold, der spiller 

ind end de karakteristika, som der måles på og justeres for. Det skal her nævnes, at det 

understreger den tidligere fremhævede pointe, at resultaterne fra de tre RCT-kommuner 

(K1, K2 og K3) er de mest troværdige og robuste, da der her er tale om, at det på kom-

muneniveau er den samme visitation, der ligger til grund for den tilfældige udvælgelse 

til enten TTA-indsats eller sædvanlig sagsbehandling. 
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9. ØKONOMISK EVALUERING 
 
 

9.1 Indledning 

Dette kapitel beskriver den økonomiske evaluering af Det store TTA-projekt. Kapitlet 

er forfattet af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning (KORA), og er også offentliggjort som en selvstændig KORA-rapport.  

 

Den økonomiske evaluering er tæt knyttet til især den kvantitative effektevaluering 

af projektet, som undersøger, om projektet har effekt på sygefraværslængde og tilba-

gevenden til arbejde (se kapitel 7). Formålet med den økonomiske evaluering er at 

belyse de økonomiske konsekvenser af TTA-indsatsen for kommunerne, det offent-

lige og samfundet som helhed. 

 

For at vurdere, om TTA-indsatsen er fordelagtig for henholdsvis kommunerne, det 

offentlige og samfundet som helhed er det nødvendigt at sætte kroner og øre på 

fordele ved projektet (benefits) og sammenholde disse med ulemper og omkostnin-

ger (costs) ved projektet. Der er selvsagt en række usikkerheder forbundet med en 

sådan kvantificering, og visse elementer må helt udelades, idet det i reglen vil være 

umuligt at inkludere alle potentielt relevante elementer; fx kan der være afledte 

udgifter til børnepasning eller hjemmehjælp forbundet med sygefravær, men sådan-

ne mulige effekter udelades. I analysen medtages alle de costs og benefits, der vurde-

res at have væsentlig betydning for den samlede økonomiske evaluering. Derudover 

er det et særskilt formål at vise, hvor meget usikkerhed der er knyttet til resultaterne, 

og hvilke faktorer denne usikkerhed navnlig knytter sig til.  

 

Kapitlet er organiseret som følger. I afsnit 9.2 beskrives undersøgelsens design samt 

den økonometriske metode, der anvendes til at beregne effekterne af TTA-indsatsen. 

I afsnit 9.3 beskrives de anvendte data, dels registerdata fra Danmarks Statistik, dels 

oplysninger om omkostninger indsamlet ved brug af spørgeskema blandt de invol-

verede kommuner. Afsnit 9.4 beskriver den tilgang, der anvendes i cost-benefit-

analysen, herunder følsomhedsanalyserne samt udeladte elementer. Dernæst følger i 

afsnit 9.5 resultaterne fra den økonomiske analyse samt følsomhedsanalyser. Slutte-

ligt følger en sammenfatning og en konklusion (afsnit 9.6).  

 

 

9.2 Undersøgelsesdesign 

I dette afsnit beskrives kort det overordnede undersøgelsesdesign samt metoden, der 

er anvendt i forbindelse med de økonometriske beregninger på individniveau. En 

mere uddybende beskrivelse af disse emner findes i kapitel 4. 

 

Som nævnt i kapitel 7 er effektevalueringen baseret på analyser af flere forskellige 

undersøgelsesdesigns: 
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1. RCT-studiet inden for tre kommuner  

2. 7 kontrol/projekt kommuner (”før- og efterstudiet”) 

3. Analyse af fem kommuner med god implementering 

4. Det kluster-kontrollerede studie. 

 

RCT-studiet giver det mest troværdige og sikre udgangspunkt for vurdering af 

effekterne. 

 

Der knytter sig en usikkerhed til før- og efteranalyserne, som hovedsageligt skyldes for-

skelle i karakteristika ved sygemeldte fra 1. til 2. år. I analyserne baseret på det kluster-

kontrollerede studiedesign kan der både være systematiske forskelle i karakteristika 

mellem sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling og i TTA-indsatsen og systematiske 

forskelle mellem kommunerne, fx i forhold til den sædvanlige sagsbehandling. Disse to 

analyser skal derfor ses som et supplement til analyserne for RCT-studiet. 

 

9.3 Økonometrisk metode  

For at beregne effekten af TTA-indsatsen beregnes såkaldte varighedsmodeller, hvor 

den forventede (dvs. gennemsnitlige) varighed til raskmelding estimeres. Forskellen 

mellem den estimerede gennemsnitlige varighed for projektgruppen hhv. kontrol-

gruppen fortolkes som den kausale effekt af TTA-indsatsen. I beregningerne af den 

forventede varighed til raskmelding anvendes kun sygdomsforløb, der visiteres til 

matchkategori 2 og kun efter 1. juli 2010, idet de første tre måneder fra 1. april til 31. 

juni 2010 betragtes som en indkøringsfase. Mere tekniske specifikationer og uddy-

bende forklaringer findes i kapitel 4.   

 

Man kan principielt beregne forskellige varigheder, fx kunne man beregne varighe-

den til selvforsørgelse, dvs. at man enten er i job eller at man på anden vis klarer sig 

uden offentlig forsørgelse fremfor varigheden til raskmelding. I forhold til den 

økonomiske evaluering vil dette ikke nødvendigvis være meget forskelligt, idet 

kommunen efter raskmelding blot vil have udgifter til fx A-kasse eller kontanthjælp i 

stedet for sygedagpenge for personer som bliver raske, men ikke er selvforsørgende. 

Men i forhold til projektets formål om at nedbringe det langvarige sygefravær er det 

mest retvisende at anse ”tid til raskmelding” som effekten. Set i dette lys estimeres 

derfor modeller, der tillader, at den enkelte sygemeldte kan overgå fra sygemelding 

til forskellige tilstande (states). Konkret estimeres her sandsynligheden for at overgå 

fra sygdom til følgende udfald: 

 Job 

 Selvforsørgelse (men ej job) 

 A-kasse 

 Kontanthjælp 

 Revalidering (inkl. før-revalidering) 

 Anden overførsel (meget lille restgruppe med fx førtidspension). 
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Denne tilgang medfører, at kommunens og den offentlige sektors udgifter (besparel-

ser) til overførsler mere præcist kan beregnes, og indebærer desuden en mere præcis 

beregning for de mange, som bliver afskediget i løbet af deres langvarige sygdoms-

periode, og som derfor ikke nødvendigvis er selvforsørgende efter raskmelding. 

 

 

9.4 Metodemæssige udfordringer  

Der er knyttet en række usikkerheder til såvel før/efterstudiet som det kluster-

kontrollerede studie. Disse usikkerheder drejer sig især om vanskeligheden ved at 

fastlægge en helt sammenlignelig kontrolgruppe. Derfor er det vanskeligt at fortolke 

resultaterne til at gælde for andre kommuner end dem der er med i forsøget her. 

 

Fortolkningen af effekten for RCT-kommunerne er, at de angiver den gennemsnitlige 

effekt inden for hver af de tre kommuner. Det vil sige, at en udvidelse af TTA-

projektet til at gælde alle borgere i en RCT-kommune forventeligt vil have samme 

gennemsnitlige effekt som for den gruppe, der har nydt godt af TTA-projektet. I lyset 

af procesevalueringens resultater (kapitel 7) skal det tilføjes, at projektkommunerne 

tilsyneladende har rekrutteret de mest kvalificerede medarbejdere til projektet. Dette 

betyder isoleret set, at man må forvente en mindre effektstørrelse, hvis projektet ud-

bredes til hele kommunen (i de tre RCT-kommuner). Omvendt kan dét, at det tager 

tid at implementere forsøget (udvikle samarbejdet mellem aktørerne mv.) betyde, at 

man vil se en forøgelse af effekten over tid. 

 

Analysen af de fem kommuner, der har god implementering af TTA-konceptet, kan 

opfattes som et bud på den effekt, man vil se, hvis projektet udvides til helt nye kom-

muner og hvis disse kommuner er i stand til at implementere projektet godt . De kan således 

opfattes som et bud på potentialet, men god implementering i en eventuel ny kom-

mune er bestemt ikke nogen selvfølge, jf. afsnit 6.13. 
 
 

9.5 Data 

Datagrundlaget består dels af informationer indsamlet i kommunerne vedrørende 

meromkostninger til TTA-modellen, dels af registerdata. 
 

9.5.1 Kommunernes meromkostninger ved at deltage i 

TTA-projektet 

I forbindelse med den økonomiske evaluering af TTA-indsatsen er der indsamlet 

oplysninger om kommunernes omkostninger ved at anvende TTA-modellen i for-

hold til den sædvanlige sagsbehandling af matchkategori 2 sager, dvs. den indsats, 

der i de enkelte kommuner ville have været, såfremt kommunen ikke var med i TTA-

projektet. Da omkostninger ved indsatsen og administrationen af matchkategori 2 

sager ikke kan trækkes fra registre og administrative systemer, er disse oplysninger 
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indsamlet via omkostningsskemaer direkte fra de enkelte projekt- og kontrolkommu-

ner. I dette afsnit beskrives de indsamlede omkostningsdata for 2011.42  

 

Det benyttede omkostningsskema er vist i Bilag 2. Omkostningsindberetningsskema 

201143. Kommunerne har indberettet dels de beregnede omkostninger ved TTA-

sagerne, dels et skøn over hvor store udgifterne til TTA-sagerne ville have været, 

såfremt de pågældende sager ikke havde været under TTA, men skulle have været 

behandlet med kommunens sædvanlige sagsbehandling. Omkostningerne er opgjort 

dels på etableringsomkostninger (kolonne 2), dels driftsomkostninger med TTA 

(kolonne 3) og uden TTA (kolonne 4). Ved analyser, der rækker flere år frem, vil 

denne sondring være væsentlig, idet etableringsomkostningerne i så fald vil være 

faste, mens driftsomkostningerne vil afhænge af periodelængden, der analyseres.  

 

Som det fremgår af skemaet, er der en enkelt undtagelse til reglen om, at driftsudgif-

terne angives hhv. med og uden TTA. Indberetningen omfatter ikke de samlede 

grundudgifter til ejendomsdrift, overhead til ledelse mv., da disse fordrer vanskelige, 

tidskrævende skøn og antages at være af samme størrelsesorden med og uden TTA. I 

stedet har kommunerne alene indberettet oplysninger om de ekstra udgifter, der un-

der TTA måtte være til eventuel ejendomsdrift, lokaleindretning, kontorhold, IT mv. 

 

Omkostningsindberetningen omfatter driftsudgifter til indsatsen og administrative 

udgifter til sagsbehandling mv. Disse benævnes i det følgende under ét som drifts-

udgifter, og omfatter således ikke udgifter til sygedagpengeydelser (indkomstover-

førsler). Der sondres i omkostningsindberetningen ikke mellem, om udgifterne kon-

teres på hovedkonto 5 (Sociale opgaver og beskæftigelse), hvor udgifter til arbejds-

markedsforanstaltninger typisk registreres, eller på hovedkonto 6 (Fællesudgifter og 

administration), hvor administrative udgifter til sagsbehandling typisk registreres. 

De indberettede omkostninger er bruttodriftsudgifter, altså den samlede udgift 

uafhængigt af, hvem der finansierer udgiften, og om den er refusionsberettiget.  

 

Indberetningen omfatter oplysninger for både projektkommuner og kontrolkommu-

ner. I forbindelse med indberetningen har der været rettet henvendelse til de kom-

muner, hvor de indberettede oplysninger afveg mest fra andre kommuners ind-

beretninger. I de fleste tilfælde kunne afvigelsen tilskrives, at der ikke systematisk 

var indberettet oplysninger om lønudgiften til de sagsbehandlere, der ville have 

varetaget sagsbehandlingen af matchkategori 2 sagerne, ifald kommunen ikke havde 

haft TTA. Disse jobcentre har efterfølgende fremsendt et revideret skema.  

 

Omkostningsindberetningerne viser betydelige forskelle i kommunernes vurdering 

af omkostningerne ved en TTA sag og især omkostningerne pr. sag med sædvanlig 

sagsbehandling, jf. Tabel 9.5.1. Der er en række mulige forklaringer på forskelle i 

                                                      
42 Etableringsomkostninger for projektkommunerne i 2010 stammer fra 2010-skemaet. De omregnes til 2011-

priser. 
43 Det viste omkostningsskema er for projektkommunerne. Kontrolkommunerne har kun udfyldt skemaets 

sidste kolonne. De tre RCT kommuner med individrandomisering (K1, K2 og K3) har udfyldt en særudgave 

af skemaet, hvor sidste kolonne har omfattet de faktiske omkostninger ved sager randomiseret til sædvanlig 

sagsbehandling. 
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kommunernes vurdering af, hvor meget en TTA sag koster i forhold til en ikke-TTA 

sag: 

 Forskelle i lokale registreringer og anvendte skøn 

 Forskelle i organisering af TTA og sygedagpengeindsats 

 Forskelle i indsatsen forud for TTA-projektet 

 Forskelle i hvor mange matchkategori 2 sager, der har været i forhold til 

forventet 

 Forskelle i effekten af TTA. 

 

Disse forklaringsfaktorer, der ikke kan adskilles i omkostningsindberetningen, præ-

senteres nærmere nedenfor.  

 

Forskelle i lokale registreringer og anvendte skøn kan give variation. Da omkostnin-

gerne ikke kan trækkes direkte fra administrative systemer, er indberetningerne 

baseret på de enkelte kommuners kvalificerede skøn over omkostningerne med afsæt 

i lokalt tilgængelige data og viden. De konkrete grundlag for skønnene varierer som 

følge af forskelle i kommunernes administrative systemer og muligheder for at sam-

køre disse. En af de større kommuner har fx haft mulighed for at samkøre sygedag-

pengesystemet med udgiftsdata for læge- og speciallægeerklæringer, mens andre 

kommuner ikke har haft denne mulighed, da lægeerklæringsudgifter for sygedag-

pengemodtagere er registreret som en del af de samlede udgifter til læge- og special-

lægeerklæringer i kommunen. Sidstnævnte vil ikke uden en meget tidskrævende 

manuel gennemgang af alle læge- og speciallægeerklæringer kunne knyttes til 

matchkategori 2 sygedagpengemodtagere. Tilbagemeldinger fra kommunerne peger 

på, at det – udover læge- og speciallægeerklæringer – særligt har været udfordrende 

at skønne over udgifterne til aktive tilbud, virksomhedspraktik mv. Dette gælder, fx 

når andre aktører har været involveret og kommunen betaler en samlet regning for et 

holdforløb uden mulighed for at adskille udgifter til TTA-deltagere fra udgifter til 

andre sygedagpengemodtagere. 

 

Forskelle i organisering af sygedagpengeindsatsen giver anledning til varierende 

grad af skøn ved vurderingen af sagsbehandlerudgifter i situationen uden TTA. Når 

fx alle sagsbehandlere behandler alle sager, vil det være nødvendigt at skønne over, 

hvor stor del af lønudgiften, der vedrører matchkategori 2 sager. For en række kom-

muner har det endvidere ikke været muligt at fordele udgifterne til Klinisk Enhed på 

ugentlig konference, hotline og/eller speciallægeerklæringer, da der fremsendes en 

samlet regning fra Klinisk Enhed. Tilsvarende gælder, at nogle kommuner har indbe-

rettet en samlet udgift for aktive tilbud, virksomhedspraktik, tillægsydelser mv. eller 

en samlet udgift for psykologisk/fysiologisk konsulent og udredninger ved psykolo-

gisk/fysiologisk konsulent eller har indberettet udgifter til psykolog og fysioterapeut 

sammen med udgifter til lægeerklæringer. Dette vil ikke have betydning for den 

økonomiske evaluering, da fokus er på de overordnede udgiftsgrupper og ikke 

mindst de samlede udgifter. 

 

Den sædvanlige sygedagpengeindsats varierer fra kommune til kommune. Nogle 

kommuner havde fx forud for TTA slet ikke eller kun i begrænset omfang inddraget 

psykologer og fysiologisk uddannede i sygedagpengeindsatsen, mens andre kommu-
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ner i forvejen havde haft en indsats der lå tættere på nogle af elementerne i TTA44, 

eventuelt som følge af deltagelse i tidligere udviklingsprojekter.  

 

Forskelle i, hvor mange TTA-sager der har været i forhold til det forventede, kan 

have betydning for omkostningseffektiviteten i de enkelte kommuner. Tre kommu-

ner har fx oplevet et noget lavere sagstal end forventet, hvilket kan være med til at 

forklare, at udgiften pr. TTA sag er relativ høj i disse kommuner. To kommuner har 

omvendt haft et noget højere sagstal end forventet og som en mulig følge heraf 

relativt lave udgifter pr. TTA sag. 

 

Endelig kan forskelle mellem kommunerne naturligvis skyldes, at der er forskelle i, 

hvor succesfuld TTA modellen er i de enkelte kommuner. En kommune adskiller sig 

således fra de fleste andre kommuner ved, at de skønnede udgifter ved TTA er en del 

lavere, end hvis der ikke havde været TTA. Kommunen bekræfter, at dette er deres 

vurdering, og forklarer, at det lavere ressourceforbrug under TTA er en funktion af 

hurtigere tilbagevenden til arbejde og dermed hurtigere afslutning af sagsbehandling 

mv. 

 

Kommunernes indberettede omkostninger er efterfølgende sammenholdt med antal-

let af registrerede TTA-sager i samme periode og bruttodriftsudgiften pr. beregnet 

sag.  
 
Tabel 9.5.1 Omkostninger ved TTA i forhold til ikke-TTA 2011. Bruttodriftsudgift 

pr. sag. Projektkommuner (1.1.2011 – 31.12.2011) og kontrolkommuner 
(1.4.2011 – 31.12.2011). Uvægtede gennemsnit. Kr. pr. sag. 

 Etablerings-
omkost-

ninger TTA* 

Driftsudgift 
med TTA 

Driftsudgift 
uden TTA 

Difference i 
driftsudgift 

     

Kontorhold, opstart mv. 2.126 691  711 

TTA-koordinatorer, 
sagsbehandlere og 
virksomhedskonsulenter 

 6.310 6.237 72 

TTA-Team  7.444 958 6.486 

Klinisk enhed  6.769 2.888 3.881 

Aktivering  6.619 9.801 -3.182 

Andet  5 0 5 

Bruttodriftsudgifter i alt pr. 
sag 

2.126 27.839 19.884 7.955 

     

Antal kommuner 19 19 19 19 

Bruttodriftsudgift pr. sag 
(vægtet) 

2.222 26.877 21.451 5.426 

     

Kilde: Projekt- og kontrolkommuners indberetning til AKF af omkostninger ved TTA og i den hypotetiske situation, 

at de ikke havde haft TTA. Desuden det antal TTA-sager, der er indberettet til NFA som del af det store TTA-

projekt. 

*:Etableringsomkostningerne er for projektkommunernes vedkommende baseret på indberetninger for 2010, hvor 

disse kommuner etablerede TTA. Disse omkostninger er omregnet til 2011 priser vha. den kommunale pris- og 
lønudvikling fra 2010-2011 (Kilde: www.kl.dk).  

For kontrolkommuner er årssager og udgifter opregnet fra 9 til 12 måneder.  

                                                      
44 Disse betragtninger var blandt hovedbudskaberne fra de deltagende jobcentre på en workshop der blev 

afholdt forud for indsamling af omkostningsdata for 2011. 

http://www.kl.dk/
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Den gennemsnitlige udgift pr. TTA-sag er 27.800 kr., mens den tilsvarende udgift 

uden TTA estimeres til 19.900 kr. pr. sag, jf. Tabel 9.5.1. Gennemsnitligt vurderer 

projektkommunerne således, at en matchkategori 2 sag koster ca. 8.000 kr. mere med 

TTA end med den ”sædvanlige” sagsbehandling. Det er især enhedsomkostningerne 

til psykologiske og fysiologiske kompetencer (TTA-Team) og lægefaglige kompeten-

cer (Klinisk Enhed), der øges med TTA-modellen, mens sagsbehandlingsudgiften 

(TTA-Koordinatorer) øges noget mindre, og der omvendt er reducerede udgifter til 

aktive tilbud, virksomhedspraktik mv.  De moderat øgede udgifter til sagsbehand-

ling under TTA kan ses som udtryk for to modsatrettede omkostningstendenser. På 

den ene side vil TTA-Koordinatorer pga. koordinatorrollen ofte have en lavere sags-

stamme end sagsbehandlere i sædvanlig sagsbehandling, hvilket isoleret set øger 

sagsbehandlingsudgiften pr. sag. På den anden side har en række af kommunerne 

oplevet faldende sagsbehandlingstid som følge af TTA og dermed en reduceret sags-

behandlingsudgift pr. sag. Det forhold, at TTA-modellen gennemsnitligt giver lavere 

udgifter til aktivering end den vanlige organisering af sygedagpengeindsatsen skal 

ses i lyset af, at dele af indsatsen omkring aktive tilbud, optræning mv. er integreret i 

TTA-modellen. 

 

Den vægtede merudgift på 5.400 kr. pr. sag er lavere end den uvægtede merudgift på 

8.000 pr. sag som følge af, at de store kommuner i projektet gennemsnitligt har esti -

meret merudgiften ved TTA lavere end projektets mindre kommuner. Dette kunne 

indikere visse stordriftsfordele ved implementeringen af TTA. 

  

Den deskriptive statistik i Tabel 9.5.2 viser betydelige variationer i jobcentrenes esti-

merede udgift pr. sag. Udgifterne pr. TTA-sag varierer ifølge omkostningsindberet-

ningen mellem 14.700 og 47.500 kr. Enhedsomkostningerne med TTA er med andre 

ord tre gange så store i nogle kommuner som i andre.  

 

Projektkommunerne vurderer i gennemsnit, at der ville have været brugt 19.900 kr. 

pr. sag på TTA-sagerne, hvis der ikke havde været TTA. Men også her er der store 

variationer, idet en kommune vurderer at enhedsomkostningen for sager, der ikke er 

visiteret til TTA, er ca. 5.000 kr., mens en anden kommune omvendt estimerer en 

udgift på ca. 52.800 kr. pr. sag, der ikke er visiteret til TTA. 

 

Med afsæt i projektkommunernes indberettede oplysninger for 2011 kan omkost-

ningsbilledet sammenfattes i, at medianudgiften pr. sag under TTA er 25.400 kr., 

mens de pågældende sager tilsvarende vurderes at ville have kostet 17.500 kr. uden 

TTA, jf. Tabel 9.5.2. Bemærk her, at medianen er robust over for de mest ekstreme 

værdier i hver ende af skalaen, hvorimod gennemsnittet påvirkes af alle værdier. 

Alligevel er forskellen på medianen og gennemsnittet (vægtet såvel som uvægtet) 

relativt beskeden. De store kommunale forskelle i indberetningerne (store og små 

værdier) synes således i høj grad at ophæve hinanden.45  

                                                      
45 I beregningen af hovedestimatet på enkeltkommuneniveau anvendes de udgifter kommunen selv angiver. 

I følsomhedsberegningerne anvendes medianværdierne, fordi de anses at afspejle et mere robust skøn over 
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Tabel 9.5.2 Mål for variationen i omkostninger ved TTA i forhold til ikke-TTA 
2011. Kr. pr. sag. 

 Etablerings-

omkostninger 

TTA 

Driftsudgift 

med TTA 

Driftsudgift 

uden TTA 

Difference i 

driftsudgift 

     

Uvægtet gennemsnit 

(som Tabel 9.3.1) 

2.126 27.839 19.884 7.955 

- Standardafvigelse 1.190 9.975 11.893 10.267 

- Minimum 127 14.690 4.970 -20.361 

- 1. kvartil 1.410 20.193 11.383 2.062 

- Median 1.804 25.378 17.515 10.135 

- 3. kvartil 3.020 34.775 23.561 12.561 

- Maksimum 4.062 47.540 52.766 24.608 

     

Antal kommuner 19 19 19 19 

     

Note: Bruttodriftsudgift pr. sag. Projektkommuner (1.4.2011 – 31.12.2011) og kontrolkommuner (1.4.2011 – 

31.12.2011). Se i øvrigt Tabel 9.5.1. Medianen er den midterste værdi i et sorteret datasæt. Hvis der er et lige 

antal observationer i datasættet er medianen lig gennemsnittet af de to midterste værdier. Ligesom middelværdien 

og typetallet er medianen et mål for middeltendensen i et datasæt. Medianen benævnes også 2.  kvartil. Kun for 

gennemsnittet er den sidste kolonne nødvendigvis lig med differencen mellem 2. og 3. kolonne. Det kan fx være to 

forskellige kommuner, der har minimum i henholdsvis 2. og i 3. kolonne. 

 

Medianudgiften for løbende drift estimeres samlet set til at være 10.100 kr. højere pr. 

sag med TTA end uden TTA. Bemærk, at de tidligere omtalte 8.000 kr. var i gennem-

snit, så medianen af forskelle er lidt højere end gennemsnittet. Hertil kommer en 

engangsudgift til etablering af TTA, som opgjort pr. sag svarer til ca. 1.800 kr. 

Etableringsomkostningerne vil dog i væsentlig mindre udstrækning end de løbende 

driftsudgifter være knyttet til antallet af sager.  

 

Medianudgifterne er konsistente med tilsvarende indberetninger af omkostninger for 

2010, men da 2011-indberetningen bygger på et bredere statistisk grundlag, og der 

tillige er sket en omfattende finansierings- og refusionsomlægning på sygedagpenge-

området fra 2011, baseres omkostningsdelen af den økonomiske evaluering på 

omkostningsindberetningerne for 2011. 

 

Tabel 9.5.3 viser de omkostningsestimater, der indgår i den økonomiske evaluering 

samt disses beregnede fordeling på kommune og stat. Oplysninger om antal TTA-

sager, etableringsomkostninger og driftsudgifter i 2011 stammer fra omkostningsind-

beretningen. 

 

9.5.2 Registerdata 

I tillæg til de indsamlede data for kommunernes meromkostninger beror analysen på 

registerdata fra Danmarks Statistik. Konkret inkluderes informationer fra følgende 

registre: 

 

                                                                                                                                                               
omkostningerne da de ikke er påvirket af de mest ekstreme indrapporteringer. Som følsomhedsanalyse 

anvendes ydermere 1. hhv. 3. kvartil, jf. afsnit 9.0. 
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 E-indkomstregistret 

 DREAM 

 Lægemiddeldatabasen 

 Sygesikringsoplysninger 

 Baggrundsvariable (demografiske, socioøkonomiske, kommunale). 

 

Alle registrene indeholder oplysninger på individniveau og har en unik personlig 

kode til hver person. Det er således muligt at følge den samme person over tid og 

koble informationerne fra alle registrene.  

 
Tabel 9.5.3 Omkostningsestimater anvendt i den økonomiske evaluering af TTA. 
Meromkostninger ved TTA 2011.  

 
Antal TTA 

års-sager 

Etableringsom-

kostning kr. pr. 

sag 

Merdriftsudgift kr. pr. sag46 

   I alt 
Kommunal 

andel 

Statslig 

andel 

      

Hovedmodel (median) 7.209 1.804 10.135 10.135 0 

Modeller til 

følsomhedsanalyse: 

     

Meromkostninger, 1. kvartil 7.209 1.410 2.062 2.062 0 

Meromkostninger, 3. kvartil 7.209 3.020 12.561 12.561 0 

      

Note: Års-sager er antallet af sager på årsbasis i 2011. Tallene for kontrolkommunerne er opregnet fra 9 til 12 

måneder. 

 

E-indkomstregistret indeholder månedlige oplysninger om indkomst og start- og 

slutdato for ansættelse, mens DREAM-databasen indeholder ugentlige oplysninger 

om overførselsindkomster.47 

 

Oplysninger om borgernes sundhedstilstand har selvsagt stor betydning for dette 

projekt. To kilder tages her i anvendelse. Lægemiddeldatabasen indeholder detaljerede 

oplysninger om køb af receptpligtig medicin. Oplysningerne inkluderer kode for 

typen af medicin såvel som dato for køb. Databasen indeholder også oplysninger om 

den samlede pris for medicinen (ekspeditionsprisen) samt hvilken andel, der betales 

af borgeren (resten betales af staten). Det vil sige, at der kan skelnes mellem patien-

tens andel og den andel, der betales af det offentlige. Sygesikringsoplysningerne 

inkluderer her kontakt med praktiserende læge eller speciallæge samt psykolog. 

 

                                                      
46

 I 2011 refunderes 50 procent af driftsudgifterne ved aktivering af sygedagpengemodtagere inden for et 
rådighedsbeløb på 13.700 kr., svarende til en maksimal refusion af driftsudgifter til aktivering på kr. 6.850 
pr. person. I fordelingen mellem kommuner og stat antages, at der er maksimal refusion af driftsudgifter 
både med og uden TTA. I den udstrækning TTA-modellen reducerer driftsudgifterne til aktivering forventes 
reduktionen således at ske i udgiften over rådighedsbeløbet, dvs. fuldt ud i den kommunale andel af 
udgifterne.  
47 DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Velfærds- og Undervisningsministeriet, 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, CPR-registret samt SKAT. 
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I forhold til de kommuner der indgår i forsøget (og som ikke er RCT- kommuner) er 

det relevant at kontrollere for baggrundsfaktorer, jf. kapitel 7.  

 

 

9.6 Analysetilgang for cost-benefit-analyse 

Den økonomiske evaluering foretages på tre forskellige niveauer, idet der analyseres 

effekter for kommunerne, den offentlige sektor (dvs. stat og kommuner) og for sam-

fundet som helhed. Cost-benefit-analyser udføres normalt på samfundsniveau, men 

det er også af interesse at opnå viden om, hvordan eksempelvis kommunernes øko-

nomi påvirkes. I dette afsnit beskrives den anvendte analysetilgang, hvilke elementer 

der indgår i cost-benefit-analysen og hvordan elementerne måles. Cost-benefit-

analysen bygger på parametriske effekter, der bygger på varighedsmodeller.  
 

Der er en vis usikkerhed forbundet med mange af de elementer der indgår i en sådan 

analyse, og det er derfor væsentligt at foretage omfattende følsomhedsanalyser for 

dels at få nogle konkrete mål for relativt høje henholdsvis lave vurderinger af costs 

og benefits, dels at forstå hvilke parametre, der særligt påvirker resultaterne. Resul-

taterne præsenteres i afsnit 9.5 først som ”Hovedresultater”, hvor der for hvert 

analyseniveau tages udgangspunkt i ”bedste skøn” eller ”bedste estimat” for de 

enkelte komponenter, og efterfølgende præsenteres resultater, hvor værdier af 

(mange af) parametrene indgår med skøn over usikkerheden forbundet med dem. 

Afsnittet giver en oversigt over, hvad der indgår i hovedestimatet og 

følsomhedsanalyserne. 

 

De forskellige analysedesigns (RCT-studiet, ”før og efter”-studiet, analyser af 5 kom-

muner med god implementering og det kluster-kontrollerede studie) giver anledning 

til flere sæt resultater. Derfor beregnes økonomiske effekter for følgende niveauer: 

 De tre RCT kommuner, enkeltvis 

 De syv ”før og efter”-kommuner, enkeltvis  

 De fem kommuner med god implementering  

 Alle kommunerne (det kluster-kontrollerede studie). 

 

Cost-benefit-analysen (CBA) inkluderer de væsentligste forhold, men der vil i sagens 

natur være en række yderligere (andenordens) faktorer, som man i princippet kunne 

forsøge at inkludere.  

 

9.6.1 CBA metode  

Cost-benefit-analysen er baseret på forskellen mellem TTA og ikke-TTA. Det vil sige, 

at vi ser på meromkostninger og merindtægter. På den måde sammenlignes costs og 

benefits ved at undlade TTA-indsatsen med costs og benefits ved implementering af 

TTA-indsatsen. Det er således ikke relevant, at kommunernes samlede omkostninger 

til sagsbehandling er fx 3 mio. kr., men derimod er det relevant, hvis meromkostnin-

gen i forbindelse med TTA-projektet er fx 500.000 kr.  
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Den økonomiske evaluering af TTA-projektet bygger dels på gennemsnitlige (og me-

dian) effekter og usikkerheden i disse, dels udføres som nævnt beregninger ned på 

enkeltkommuneniveau. Tidshorisonten er så kort, at der ikke skelnes mellem timin-

gen, og alle værdier opfattes derfor som angivet i nutidsværdi. For den økonomiske 

analyse er det vigtigt at være opmærksom på denne relativt korte analyseperiode.48 

 

Grundlæggende skelnes mellem omkostninger (costs) og indtægter (benefits).  

 

Tabel 9.6.1 giver for hvert af de tre analyseniveauer en oversigt over, hvilke 

elementer der indgår i den økonomiske analyse. 

 

Omkostninger (costs) 
På omkostningssiden indgår for alle tre niveauer kommunernes samlede meromkost-

ninger til projektet. Disse omkostninger er behæftet med ganske stor usikkerhed, og 

derfor anvendes i udgangspunktet medianen af kommunernes samlede merudgifter, 

når CBA beregnes for ”Alle”. Når der beregnes på enkeltkommuner , anvendes i 

hovedscenariet kommunernes egen indberetning, mens medianen på tværs af kom-

muner anvendes i følsomhedsberegningerne (beskrives nærmere nedenfor). Media-

nen er som nævnt ikke i samme grad som gennemsnittet påvirket af enkelte ekstreme 

observationer i data, og denne robusthed finder derfor god anvendelse her. Merom-

kostningerne er opgjort på éngangsomkostninger forbundet med at igangsætte TTA-

projektet og løbende omkostninger. En CBA, der løber over længere tid, vil derfor 

opgøre nutidsværdien med dette for øje, men som nævnt ovenfor er dette ikke rele-

vant givet den nuværende tidsramme. Når CBA beregnes for de fem kommuner med 

god implementering anvendes medianen for disse fem kommuner, mens beregnin-

gerne på enkeltkommuner i hovedestimatet bygger på kommunens egen indrappor-

tering (og medianen over alle kommuner anvendes i følsomhedsanalysen, jf. 

nedenfor). 

 

På omkostningssiden indgår på samfundsniveau også en udgift pga. skatteforvrid-

ningstabet, der opstår når det offentlige opkræver skatter. Skatteforvridningstabet 

opfanger eksempelvis, at folk ændrer adfærd som følge af beskatning, herunder at 

arbejdsudbuddet kan tænkes at falde.  

 

Omkostningen forbundet med skatteforvridning er behæftet med ganske stor usik-

kerhed, og vi anvender derfor tre niveauer: 0 %, 20 % og 75 %. De 20 % svarer til 

Rambøll (2011), mens de 75 % svarer til et scenarie beregnet af Kleven & Kreiner 

(2006).49  
  

                                                      
48 Det vil derfor være hensigtsmæssigt senere at opdatere datagrundlaget og ”gentage” (nogle af) analyserne, 

således at opfølgningsperioden for en del af populationen kan blive flere år. I afsnit 9.6 gøres nogle 

overvejelser om, hvordan et mere langsigtet perspektiv vil påvirke den økonomiske evaluering. Som nævnt i 

forordet til nærværende rapport er dette planlagt for 2014. 
49 I beregningen af hovedestimatet anvendes 20 %. Scenariet med 75 % ligger over Kleven & Kreiner (2006)’s 

scenarie S5, der giver en Marginal Cost of Funds (MCF, dvs. skatteforvridningstab) på 47 % (se side 1968), 

men til gengæld under flere af deres øvrige scenarier giver MCF over 100 %. 
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Tabel 9.6.1 Elementer der indgår i den økonomiske analyse, opdelt på 
analyseniveau 

Analyseniveau COST BENEFIT 

      

Kommune Kommunernes mer-omkost-
ninger til TTA, indsamlet via 
spørgeskema 
 

1. Besparelser i udgifter til sygedagpenge 
(kommunernes andel) og eventuelle ændringer 
i andre overførsler (a-kasse, kontanthjælp, 
revalidering, andet). 

    2. Skatteindtægter for kommunen, hvis TTA 
beskæftigelse sker hurtigere. 

      

      

Offentlig sektor Kommunernes mer-omkost-
ninger til TTA, indsamlet via 
spørgeskema 

1. Besparelser i udgifter til sygedagpenge 
(kommunernes og statens andel) og eventuelle 
ændringer i andre overførsler (a-kasse, 
kontanthjælp, revalidering, andet). 

    2. Skatteindtægter for kommuner og stat, hvis 
TTA beskæftigelse sker hurtigere, inkl. afledte 
afgiftsindtægter. 

    3. Sparet offentlig betaling til medicin, dvs. 
ekspeditionstakst fraregnet sygemeldtes 
egenbetaling. 

    4. Sparede sygesikringsydelser 
(honorartakster). 

      

   

Samfund Kommunernes mer-omkost-
ninger til TTA, indsamlet via 
spørgeskema 
 

1. Løn (=produktion) 

  Skatteforvridningstab (kan 
være benefit) 

2. Sparede sygesikringsydelser 
(honorartakster). 

    3. Sparet medicinforbrug (inkl. evt. 
egenbetaling) 

   

 

Indtægter (benefits) 
På indtægtssiden er der forskel mellem analyseniveauerne, og de beskrives derfor en 

for en.  

 

Kommuneniveau 

Udgangspunktet for indtægtssiden er effektanalyserne, hvor en effekt er beregnet 

som det gennemsnitlige antal dage en sygemeldt bliver hurtigere raskmeldt, antag fx 

10 dage. I de 10 dage kan personen være i én af de seks tilstande (states):  

1. Arbejde 

2. Arbejdsløs uden overførsel (selvforsørgende, ej job) 

3. A-kasse (dagpenge) 

4. Kontanthjælp 

5. Revalidering 

6. Anden overførsel. 

 

Hvis den raskmeldte enten kommer i arbejde eller bliver arbejdsløs selvforsørgende, 

sparer kommunen sygedagpenge, i eksemplet de 10 dage multipliceret med den 

kommunale andel af sygedagpenge.  

 

For tilstandene 3-6 sparer TTA-kommunerne også 10 dage på sygedagpenge, men til 

gengæld må de imødese en omkostning ved, at de i stedet skal betale deres andel af 
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disse overførsler. Dermed bliver det her tydeliggjort, hvorledes konjunkturforhold 

vil kunne spille ind i den økonomiske evaluering.50 En del af TTA-indsatsen inklu-

derer i øvrigt, at koordinatorerne etablerer kontakt med arbejdspladser. Under en 

lavkonjunktur kan det tænkes, at en sådan kontakt er vanskeligere, og at det påvirker 

varigheden til raskmelding. Det er derfor muligt, at konjunkturforhold også kan 

have en mere direkte indflydelse på effekten på antallet af sygedage.51  

 

Den sidste kommunegevinst, der her medtages, er øgede skatteindtægter som følge 

af en eventuel stigning i antallet af borgere i beskæftigelse som følge af TTA-

projektet. Her anvendes de lokale kommunale skattesatser for 2011, jf. bilag 3.  

 

Den offentlige sektor 

Når vi ser på benefits for hele den offentlige sektor medtages dels indtægtssiden for 

kommunerne, dels hvad den øvrige offentlige sektor (staten) sparer eller på anden 

vis vinder ved TTA-projektet. Derfor genfindes i store træk de samme poster for hele 

den offentlige sektor som for den kommunale sektor. For så vidt angår besparelser til 

sygedagpenge og øvrige overførsler (dagpenge og kontanthjælp) medtages her både 

den kommunale andel af disse udgifter samt statens andel. I beregningerne af de 

øgede skatteindtægter, der opstår, hvis TTA-projektet får flere (hurtigere) i arbejde, 

medtages her både indtægten via kommuneskatten og dertil også den statslige (gen-

nemsnitlige) marginalskat. Denne er beregnet med vægte for andelen af topskatte-

ydere i blandt dem, der raskmeldes og kommer tilbage i job. Beregningen inkluderer 

desuden skønnede afledte statslige afgiftsindtægter.52  

 

Derudover indgår konsekvenser for afledte sundhedsudgifter vedrørende lægebesøg 

og medicin. På det statslige niveau sker der en besparelse i de offentlige tilskud til 

medicin i det omfang TTA-projektet formår at løfte langtidssygemeldte ud af medi-

cinforbrug hurtigere, end de ellers ville være kommet (medmindre der også sker en 

stigning i forbruget under selve sygdomsperioden).  

 

                                                      
50  I nogle tilfælde vil arbejdsgiveren formentlig ansætte en anden person i stedet for den langvarigt 

sygemeldte. Hvis den person, der ansættes, kommer fra overførselsindkomst, fx a-dagpenge, vil denne 

person skabe en indkomsteffekt i det omfang, at ansættelsen sker før, den (afskedigede) sygemeldtes 

dagpengeperiode ophører. Denne mulighed er ikke inkluderet i beregningerne. 
51 Satser for sygedagpenge, kontanthjælp osv. multipliceres som nævnt på effekten målt i antal dage (eller 

uger). Takster for overførselsydelser der anvendes i beregningerne bag CBA fremgår af bilag 3. 
52Konkret anvendes bruttolønnen for dem, der observeres til at vende tilbage til arbejde i minimum én 

måned og som sammenlagt observeres i minimum to måneder. Indkomsten over den observerede tid 

omregnes til en årlig løn. Vi følger her skøn fra samtale med Skatteministeriet, der anbefaler at andelen 

der sættes som topskatteydere sættes til en marginalskat på 55 % (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) og ej-

topskatteydere sættes til 40 %. Da den beregnede andel blandt raskmeldte, der betaler topskat, er 18,7 

%, beregnes det vægtede gennemsnit for offentlig skat til 42,8 % (18,4 % * 55 % + 81,6 % * 40 %). Den 

disponible indkomst bliver således 57,2 % (100 % - 42,8 %). Skatteministeriet anslår en nettoafgifts-

faktor på 24,5 %, som anvendes til at beregne den forventede afledte statslige afgiftsindtægter på 24 ,5 % 

* 57, 2 % = 14,0 %. Den samlede offentlige skattesats bliver således 56,8 % (42,8 % + 14,0 %).  
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Samfundsniveau 

Når gevinsterne ved et eventuelt mindre sygefravær og en hurtigere tilbagevenden 

til arbejde skal måles for samfundsøkonomien som helhed, er det relevant at se på 

værdien af den ekstra produktion, der skabes. Et mål for dette kan baseres på den 

marginale lønindkomst for de sygemeldte i den ekstra periode med arbejde, selv om 

der herved ses bort fra, at de sygemeldte kan have en anden nytte af at komme 

tidligere tilbage i arbejde i forhold til at være på sygedagpenge, lige som der ses bort 

fra det marginale bidrag til overskuddet i private virksomheder.  

 

Når gevinsterne måles på dette overordnede samfundsøkonomiske niveau, skal man 

ikke medtage ekstra skatteindtægter eller sparede sygedagpenge på benefit-siden, jf. 

fx Mishan og Quah (2007) (dog medtages skatteforvridningsdelen). Disse elementer 

er derimod relevante, når man mere snævert ser på den økonomiske effekt på de 

offentlige kasser. Når disse elementer ikke er relevante i en overordnet analyse af 

samfundsmæssige costs og benefits skyldes det, at der er tale om overførsler af 

midler mellem grupper og personer inden for samfundet og ikke påvirkning af den 

samlede samfundsmæssige produktion. I den overordnede samfundsøkonomiske 

cost-benefit-analyse måles benefits ved estimeret produktionsgevinst. Som nævnt 

ignoreres nytte-effekter for de sygemeldte af at komme tidligere i arbejde. Estime-

rede benefits kan dog til en vis grad tage højde for en eventuel effekt på deres hel-

bred via estimeret reduktion i afledte samfundsøkonomiske sundhedsomkostninger.    

 

På samfundsniveau er der tillige sparede sygesikringsydelser og sparede udgifter til 

medicintilskud samt brugernes egenbetaling af medicin.  

 

9.6.2 Hovedestimat og følsomhedsanalyser 

Økonomiske analyser af denne art er som nævnt behæftet med ganske stor usikker-

hed. Det er derfor centralt at foretage omfattende følsomhedsanalyser. Tabel 9.6.3 

viser, hvilke værdier der anvendes som hovedestimat, og hvordan de varieres i 

følsomhedsanalysen. Formålet er at vise, hvilke af de usikre variable der primært 

påvirker resultaterne og omfanget af variationen. 

 

En af de ganske store usikkerheder knytter sig til de kommunale meromkostninger, 

og som tidligere nævnt anvendes derfor medianomkostningen på tværs af alle delta-

gende kommuner i beregningerne af hovedestimatet. Som følsomhedsanalyse anven-

des 25 og 75 procentpercentilerne. For RCT-kommunerne og de syv ”før og efter” 

kommuner anvendes kommunens egen indrapportering som hovedestimat, og 

median, 25 og 75 procentpercentilerne i følsomhedsanalysen. For de fem kommuner 

med god implementering anvendes i hovedestimatet medianen på tværs af de fem 

kommuner.  

 

Der er også usikkerhed forbundet med det estimerede antal dage, og det vil naturlig-

vis være vigtigt for det endelige resultat. I udgangspunktet anvendes den estimerede 

effekt på tid til raskmelding (også i det tilfælde, hvor værdien er statistisk usikker), 

mens følsomhedsanalysen vil anvende den estimerede effekt plus/minus en stand-
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ardafvigelse. Følsomhedsanalysen vil således demonstrere usikkerheden navnlig for 

eventuelle statistisk usikre resultater. 

 

Endelig er der som tidligere nævnt stor usikkerhed om niveauet for skatteforvrid-

ningstabet (MCF). Da vi a priori ikke ved, om dette vil indgå som ekstra besparelse 

eller som en yderligere omkostning er det tænkeligt, at det spiller en beskeden rolle, 

men MCF sættes til 20 % i hovedscenariet og justeres til henholdsvis 0 % og 75 % i 

følsomhedsanalyserne.  

 

9.6.3 Afgrænsninger og forbehold i cost-benefit-analysen 

En række forbehold gør sig selvsagt gældende i forbindelse med cost-benefit-analy-

serne. En potentielt væsentlig mangel i analysen er, at vi ikke medtager nytteværdien 

for den enkelte syge og de personlige omkostninger langvarig sygdom kan medføre, 

udover hvad der kan måles via tilknytning til arbejdsmarkedet, fx forbedret selv-

værd og sociale netværkseffekter, i det omfang disse ikke er korrelerede med vores 

udfaldsvariabel. Derudover ses der her bort fra spill-over effekter. Et eksempel på en 

spill-over effekt kunne være, hvis produktionen og produktionsprocessen ude på de 

enkelte arbejdspladser påvirkes negativt af fraværet af en langtidssygemeldt kollega. 

Det kunne fx (teoretisk set) påvirke omfanget af sygefravær hos de tilbageværende 

kolleger, hvis de bliver ramt af stress eller lignende. 

 

TTA-projektets eventuelle øvrige afledte omkostninger for arbejdsgivere og ikke-

arbejdsmarkedsrelaterede offentlige serviceydelser er heller ikke omfattet af analy-

sen. Dette gælder fx eventuelle afledte udgifter til børnepasning eller hjemmehjælp. 

Dette vurderes ikke at være en væsentlig mangel. 

 

Timingen af TTA-indsatsen kan have betydning, idet TTA-indsatsen gennemføres på 

et tidspunkt, hvor den danske økonomi er præget af lav-vækst og relativ høj arbejds-

løshed. I forhold til konjunktursituationen i 2006-2007 bliver det således potentielt 

mere vanskeligt for den enkelte langtidssygemeldte at fastholde (eller opnå) tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet. I en situation med mangel på arbejdskraft vil virksomhe-

derne være tilbøjelige til at fastholde langtidssygemeldte i højere grad end tilfældet 

vil være, når der ikke er samme mangel på arbejdskraft. Det er vanskeligt at kvanti-

ficere betydningen af sådanne konjunkturforhold, men i forhold til 2006-2007 

konjunkturerne må vi forvente, at effekterne her giver et konservativt (lavere) skøn 

end de ville under en højkonjunktur, hvor skatteindtægter vil være højere og over-

førselsudgifter lavere. Set over en hel konjunkturcyklus er der god grund til at tro, at 

den økonomiske evaluering vil være mere positiv end den der her beregnes. 

  
 

 



 

Tabel 9.6.2 Værdier der anvendes i CBA-beregningerne, opdelt på Hovedestimat og Følsomhedsanalyse 

Parameter Hovedestimat 
Følsomhedsanalyse 

Positive Median Negative 
      

Estimater på ændring i 
antallet af sygedage 

Parameterestimatet fra 
regressionsanalysen 

Estimatet (absolut værdi) 
plus en standardafvigelse 

Parameterestimatet fra 
regressionsanalysen 

Estimatet (absolut 
værdi) minus en 
standardafvigelse 

     

     

Kommunernes merom-
kostninger ved TTA 

    

- Alle kommuner Medianomkostningen for alle 25 procents percentilerne Medianomkostningen  
for alle 

75 procents 
percentilerne 

- RCT kommuner Den enkelte kommunes  
egen indrapportering 

25 procents percentilerne Medianomkostningen  
for alle 

75 procents 
percentilerne 

- 7 før/efter kommuner Den enkelte kommunes  
egen indrapportering 

25 procents percentilerne Medianomkostningen  
for alle 

75 procents 
percentilerne 

- 5 kommuner med god 
  Implementering 

Medianomkostningen  
for de fem 

25 procents percentilerne Medianomkostningen  
for alle 

75 procents 
percentilerne 

      

     

Skatteforvridningstabet 20 % 0 % 20 % 75 % 

      

 
 
 



 

Man kunne også forestille sig diverse afledte effekter på makroniveau, såkaldte 

generelle ligevægtseffekter. Det kunne fx være langsigtseffekten af øget arbejdsud-

bud. Men da vi i princippet ikke ved, om der er tilbagefaldseffekter, er de langsig-

tede arbejdsudbudseffekter ukendte. Sådanne generelle ligevægtseffekter medtages 

ikke i analysen.  

 

 

9.7 Resultater 

9.7.1 Cost-benefit: Hovedresultater 

 

Kommuneniveauet 
Som en direkte følge af de store forskelle i effekterne af TTA, (se kapitel 7), viser 

resultaterne af den økonomiske analyse også, at der er store forskelle mellem kom-

munerne, jf. Tabel 9.7.1. Disse forskelle forstærkes af, at der også er ganske store 

forskelle i de indrapporterede kommunale meromkostninger. 

 

Resultaterne rapporteres kolonnevis. Første kolonne angiver resultatet for de tre RCT 

kommuner sammenlagt og de næste tre kolonner angiver de tre RCT kommuner hver 

for sig. Femte kolonne angiver de fem kommuner med god implementering, dernæst 

følger de syv ”før og efter” kommuner. Slutteligt angives resultatet for ”Alle” (base-

ret på det kluster-kontrollerede studie). Tabellen viser alle tre analyseniveauer, og 

for hvert niveau er opgjort, hvor meget de forskellige komponenter, der indgår i 

analysen, bidrager til de samlede effekter. Tallene i Tabel 9.7.1 viser prisen pr. gen-

nemsnitlig sygdomsforløb målt i kr.  

 

I analysen for de tre RCT-kommuner (herfra benævnt ”3RCT”) på kommuneniveau 

(øverste del af Tabel 9.7.1, første kolonne) findes en besparelse i sygedagpenge på 3.841 

kr. per person. En del af denne besparelse modsvares af en stigning i udgifterne til 

kontanthjælp (323 kr.), dagpenge (1.163 kr.) eller andre overførsler, herunder revalide-

ring (289 kr.).53 Der er desuden ændrede kommunale skatteindtægter på 456 kr., som 

stammer fra, at flere er kommet i arbejde.  
 

Driftsomkostningerne er opdelt på faste etableringsomkostninger og løbende 

kommunale merudgifter til drift af TTA-projektet i forhold til kommunernes udgifter, 

før de gik over til TTA. De faste udgifter afhænger af antallet af personer, der er med i 

forsøget, og det spiller derfor en betydelig rolle, hvor længe projektet har været aktivt. 

For at kunne sammenligne på tværs af evalueringsdesign er enhedsomkostningen her 

beregnet ud fra de samlede kommunale etableringsomkostninger divideret med antal 

sager på et år. Det vil sige, at denne etableringsomkostning vil blive halveret (opdelt per 

sygdomsforløb), hvis projektet evalueres efter to år. 

 
 
 
 

                                                      
53 Revalideringsudgiften er beregnet separat, men da disse beløb er meget små, er det lagt sammen med 

øvrige ændringer i overførsler for at gøre tabellerne mere overskuelige. 
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Tabel 9.7.1 Resultater for Hovedscenariet, opdelt på kommuner og analyseniveau, kr. pr. person 

Kommuner, hovedscenarie RCT-kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

              

Sparede sygedagpenge 3.841 12.885 4.124 -7.994 6.590 34.175 4.726 -4.757 13.081 -18.308 7.934 -4.957 1.086 

Ekstra udgifter til andre overførsler                           

   -kontanthjælp -323 -1.608 -206 469 -540 -962 -758 144 0 573 -228 68 -86 

   -a-kasse -1.163 -4.947 -951 2.105 -1.992 -3.074 -757 955 -3.527 3.889 -2.187 1.243 -291 

   -andre (reval., førtidsp. osv.) -289 -753 -403 520 -437 -3.461 -256 186 0 1.031 -205 122 -69 

Ændrede skatteindtægter 456 913 650 -1.215 779 3.388 465 -880 2.758 -3.705 1.368 -820 149 

Faste etableringsomkostninger -3.444 -2.996 -3.169 -2.052 -3.697 -613 -1.567 -1.672 -652 -717 -127 -3.609 -1.574 

Driftsudgifter 3.910 3.910 20.361 525 499 -94 499 -10.458 -12.268 -10.135 -4.916 -11.048 -10.135 

Økonomisk nettoeffekt 
(benefits-cost) pr. person i 
TTA, kommuneniveau 

2.988 7.404 20.405 -7.642 1.202 29.359 2.354 -16.481 -608 -27.373 1.637 -19.002 -10.919 

              

                            

Offentlige, hovedscenarie RCT-kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

              

Sparede sygedagpenge 8.780 29.454 9.427 -18.274 15.065 49.712 10.804 -10.875 29.903 -41.852 18.136 -11.332 2.482 

Ekstra udgifter til andre overførsler                           

   -kontanthjælp -461 -2.298 -294 670 -772 -1.374 -1.082 206 0 818 -326 97 -123 

   -a-kasse -2.669 -11.353 -2.182 4.832 -4.571 -7.054 -1.737 2.192 -8.095 8.926 -5.020 2.852 -667 

   -andre (reval., førtidsp. osv.) -579 -1.507 -806 1.039 -873 -6.923 -511 371 0 2.061 -411 243 -138 

Ændrede skatteindtægter 1.552 3.113 2.207 -4.130 2.648 11.513 1.591 -2.988 9.358 -12.585 4.643 -2.784 508 

Sparede sundhedsudgifter                           

   -under sygdomsforløb -204 -190 -203 -225 -203 -246 -216 -204 -218 -271 -154 -250 -205 

   -efter raskmelding 65 218 70 -135 111 367 80 -80 221 -309 134 -84 18 
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Faste etableringsomkostninger -3.444 -2.996 -3.169 -2.052 -3.697 -613 -1.567 -1.672 -652 -717 -127 -3.609 -1.574 

Driftsudgifter 3.910 3.910 20.361 525 499 -94 499 -10.458 -12.268 -10.135 -4.916 -11.048 -10.135 

Økonomisk nettoeffekt 
(benefits-cost) pr. person i 
TTA, offentlige sektor 

6.951 18.353 25.409 -17.749 8.208 45.289 7.861 -23.507 18.249 -54.064 11.960 -25.914 -9.833 

                            

                            

Samfund, hovedscenarie RCT-kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

              

Øget produktion (=løn) 4.441 9.285 6.213 -11.659 7.569 32.539 4.952 -8.369 25.801 -35.230 12.912 -7.697 1.450 

Sparede sundhedsudgifter                           

   -under sygdomsforløb -112 -103 -111 -123 -111 -134 -118 -111 -119 -148 -84 -137 -112 

   -efter raskmelding 84 283 91 -176 145 478 104 -105 287 -402 174 -109 24 

Ændret skatteforvriding (ændrede 
overførsler*MCF) 

                          

     -sygedagpenge 1.756 5.891 1.885 -3.655 3.013 9.942 2.161 -2.175 5.981 -8.370 3.627 -2.266 496 

     -kontanthjælp -92 -460 -59 134 -154 -275 -217 41 0 164 -65 19 -25 

     -a-kasse -534 -2.271 -436 966 -914 -1.411 -347 438 -1.619 1.785 -1.004 570 -133 

     -andre (reval., førtidsp. osv.) -116 -301 -161 208 -175 -1.385 -102 74 0 412 -82 49 -28 

     -faste etableringsomkostninger -689 -599 -634 -410 -739 -123 -313 -334 -130 -143 -26 -722 -315 

     -driftsudgifter 782 782 4.072 105 100 -19 100 -2.092 -2.454 -2.027 -983 -2.210 -2.027 

Økonomisk nettoeffekt 
(benefits-cost) pr. person i 
TTA, samfundsniveau 

5.521 12.507 10.860 -14.609 8.733 39.614 6.220 -12.631 27.747 -43.960 14.469 -12.502 -668 
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Etableringsomkostningen er for 3RCT på ca. 3.445 kr. per sygdomsforløb, mens de 

løbende driftsudgifter er ca. 3.900 kr.54 Forskellen i driftsudgifter er positiv. Dette 

skyldes to modsatrettede forhold. På den ene side kan man formode, at TTA-projektet 

medfører en mere intensiv indsats, som i sig selv er forbundet med omkostninger. Til 

gengæld bliver de sygemeldte hurtigere raske og modtager derfor den intensive indsats 

i kortere tid, hvilket er omkostningsbesparende. Samlet set dominerer indtægterne for 

3RCT, og den samlede økonomiske effekt for 3RCT er således positiv på kommune-

niveau. Det skal dog nævnes, at den anvendte effekt, som genererer en besparelse i 

sygedagpengene, faktisk er statistisk usikker for to af de tre kommuner. 

 

Når de tre RCT kommuner analyseres enkeltvis (kolonnerne 2-4) ses det, at det 

positive resultat for 3RCT hidrører fra to af de tre RCT kommuner (K1 og K2), som 

har positive effekter af TTA-indsatsen. 

 

Den kraftige effekt medfører i K2 en besparelse i sygedagpenge på ca. 12.885 kr.; 

igen sker der en vis udvanding af denne besparelse på grund af ekstra udgifter til 

andre typer af overførsler. Forskellen i driftsudgifter er for K2 positive, jf. forklaring-

en ovenfor. For K2 (og flere af de øvrige kommuner) er nettoeffekten positiv som en 

følge af den store effekt på varigheden af sygeperioden. Samlet set er der i gennem-

snit en økonomisk besparelse på 7.400 kr. pr. person i K2 (kommuneniveau). 

 

For K1 er billedet næsten identisk med K2, dog med to klare forskelle. Effekten er 

lavere for K1, og derfor er besparelsen i sygedagpenge tilsvarende lavere. Til 

gengæld er den indrapporterede besparelse i driftsudgifterne også her positiv og 

endog meget stor (over 20.000 kr.), hvilket trækker resultatet af den økonomiske 

analyse op på 20.405 kr.  

 

Den sidste RCT kommune er K3, der viser nogle radikalt anderledes resultater. 

Effekten på sygeperiodernes længde er estimeret til at være negativ, hvilket udmøn-

ter sig i øgede udgifter til sygedagpenge – som delvist modsvares af, at man derved 

undgår en stigning i andre overførsler. For K3 er driftsomkostningerne ved projektet 

lavere, end de ville have været uden. Det kan vanskeligt forklares, idet det ikke kan 

skyldes kortere sygdomsforløb (sygdomsperioden forlænges derimod). Samlet set 

viser den økonomiske analyse for K3 et negativt resultat på -7.642 kr. pr. sag. 

For de fem kommuner med god implementering (5. kolonne) genfindes i store træk 

et mønster, der svarer til K1 og K2.  Dog ses det, at omkostningerne er meget afgø-

rende for, om den samlede økonomiske effekt for de fem på kommuneniveau bliver 

positiv eller negativ. Da der her anvendes medianen mellem de fem, som i praksis 

vil sige den midterste kommunes omkostninger, forventes det, at følsomhedsanaly-

serne vil skubbe væsentligt til dette resultat (både op og ned). Hovedestimatet giver 

dog et positivt resultat på 1.202 kr. per sag.  

 

                                                      
54 Her anvendes medianen af de tre kommuner, hvilket svarer til omkostningen for K2. 
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Tabel 9.7.1 viser også resultaterne for de syv kommuner, der indgår i ”før og efter” 

designet (K4-K10). Kapitel 7 viser, at mange af effekterne her er statistisk usikre, og 

det er derfor meget usikre konklusioner, man kan drage blandt navnlig de mindste 

af disse kommuner. Den økonomiske nettoeffekt på kommuneniveau fluktuerer 

således også fra ca. 30.000 kr. til -27.000 kr. pr. sygdomsforløb.  

 

Tabel 9.7.1 viser i øvrigt en væsentlig pointe vedrørende betydningen af konjunktur-

forhold. For nogle kommuner, eksempelvis K1, K2 og gruppen af de fem med god 

implementering estimeres betydelige reduktioner i sygefraværet, og det giver 

anledning til tilsvarende betydelige reduktioner i kommunernes (og nedenfor også 

statens) udgifter til sygedagpenge. Men på grund af, at mange raskmeldte kommer 

på anden overførsel realiseres hele besparelsen ikke, fordi kontanthjælp, dagpenge 

og (i mindre grad) andre overførsler (revalidering) trækker den potentielle bespa-

relse ned. For K2 realiseres blot 43 % af reduktionen i sygedagpenge, og for de fem 

kommuner under ét 55 %. Under mere gunstige konjunkturforhold må man formo-

de, at besparelsen ville blive betydeligt større.  

 

Resultatet af effektanalysen for ”Alle” er også en statistisk usikker effekt (se kapitel 

7). Hvis der alligevel beregnes CBA ud fra estimaterne findes en lille besparelse på 

sygedagpenge, men overordnet set domineres indtægtssiden her af omkostnings-

siden, navnlig driftsudgifterne. Nettoresultatet er derfor negativt. Som nævnt i 

afsnit 4.2.3. er der dog store problemer med kontrolgruppen for denne beregning.  

 

Det offentlige niveau 

Resultaterne på kommuneniveauet genfindes i store træk for det offentlige, jf. den 

midterste del af Tabel 9.7.1. Tallene er her større, idet de inkluderer summen af 

kommuner og stat.  

 

For den offentlige sektor er der tillige besparelser i udgifter til medicin og sygesik-

ringsydelser. Disse er opgjort på forskellen i løbet af sygdomsperioden og forskellen 

efter raskmelding (i en periode der svarer til den estimerede effekt). En væsentlig 

forskel fra analysen på kommuneniveau er dog, at den økonomiske analyse for de 

fem kommuner med god implementering her er markant over nul. Det skyldes, at de 

sparede sygedagpenge her er betydeligt højere (staten betaler ofte 65 %), og derfor 

dominerer besparelsen på sygedagpenge her omkostningerne, som er meget usikre. 

For de 3RCT kommuner er det positive nettoresultat mere end fordoblet således, at 

den samlede økonomiske nettoeffekt for den offentlige sektor for de 3 RCT-

kommuner samlet er næsten 7.000 kr. pr. sag. 

 

De overordnede resultater for den offentlige sektor svarer i øvrigt til resultaterne på 

kommuneniveauet. 

 

Samfundsniveau 

På samfundsniveau medfører flere i beskæftigelse en øget produktion i samfundet, 

og dette bidrager positivt (med visse undtagelser, fx K3 på grund af den negative 
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effekt og dermed færre i beskæftigelse).  Eventuelle konjunktureffekter vil også her 

bidrage til at reducere den økonomiske gevinst for samfundet af, at mange syge-

meldte bliver hurtigere raskmeldte uden at komme i beskæftigelse. 

 

Disse beregninger inkluderer implicit skatteforvridningstabet, som i hovedscenariet 

er sat til 20 %. Effekterne af de forskellige typer indkomstoverførsler indgår ikke 

direkte i samfundsanalysen, da de betragtes som transfereringer mellem borgere. 

Men der er fortsat et skatteforvridningstab, som medregnes. I de tilfælde, hvor der 

måles en positiv effekt, således at den gennemsnitlige varighed af sygefravær redu-

ceres, som fx hos de fem kommuner med god implementering, finder vi en reduk-

tion i skatteforvridning, idet der sker en reduktion i omfanget af overførsler. Dette 

er også tilfældet for 3RCT på grund af K2 og K1 (igen er resultatet for K3 modsat de 

øvriges). Beregningen er her igen opdelt på typer af overførsler.   

 

For de fem kommuner ses derudover, at der samlet set sker en besparelse på 

sundhedsudgifterne efter raskmelding, mens sundhedsudgifterne er større under 

sygdomsforløbet. Det er i overensstemmelse med et mere intensivt opfølgningsfor-

løb. Nettoeffekten i forhold til sundhedsudgifter er i store træk nul for disse fem 

kommuner, og det samme gælder for K1 og K2. Bemærk dog at beløbenes størrelse 

er ganske små.55 Argumenterne her skal derfor tages med forbehold. 

  

De overordnede resultater for samfundet svarer til resultaterne for kommuneniveau 

og det offentlige niveau. Effekten er overordentlig positiv for 3RCT på grund af to af 

de tre RCT kommuner (K1, K2), mens den er meget negativ for K3. For de fem med 

god implementering er den økonomiske effektevaluering positiv på samfundsni-

veau, primært som et resultat af den øgede beskæftigelse og dermed øgede produk-

tion.  
  

9.7.2 Cost-benefit: Følsomhedsanalyser 

I følsomhedsanalysen varieres først én parameter af gangen, mens de øvrige para-

metre fastholdes på den værdi, de havde i hovedscenariet. Konkret justeres på den 

estimerede effekt, de kommunale omkostninger samt skatteforvridningstabet. Dette 

resulterer i tre sæt af resultater, idet der successivt indsættes medianen, den positive 

og slutteligt den negative værdi, jf. tabel 9.7.2 - 9.7.3.56 

Efterfølgende udføres beregninger, hvor alle de værdier, der justeres i følsomheds-

analysen (den estimerede effekt, de kommunale omkostninger samt skatteforvrid-

ningstabet), på én gang sættes til deres mest gunstige henholdsvis mindst gunstige 

                                                      
55 Der er ikke testet for, om forskellene mellem TTA og ikke-TTA er statistisk signifikante. 
56 Bemærk, at det ”positive” scenarie i princippet godt kan give et dårligere slutresultat end hovedscenariet, 

når der justeres på omkostningerne, idet nogle kommuner i hovedscenariet vil have lavere omkostninger 

end 25 % percentilen, som er beregnet fra den samlede fordeling af kommunernes omkostninger. Og vice 

versa med ”det negative” scenarie.  
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værdi. Disse beregninger giver dermed niveauerne for, hvad man kan kalde et worst 

case og et best case scenarie, jf. Tabel 9.7.4.  

 

Betragt først ændringerne i CBA, når de kommunale omkostninger, der anvendes i 

analysen, alle beror på medianen på tværs af alle kommuner, jf. 9.7.2. I dette tilfælde 

sker der kun ændringer i linjen for kommunale omkostninger. Denne ændring i 

omkostningerne er meget relevant og ganske realistisk, idet der er ret stor 

usikkerhed forbundet med kommunernes indberetning af omkostninger. Dog inde-

holder denne test for følsomhed den svaghed, at den ikke tager højde for, at der 

formentlig er skalaeffekter i (etablerings)omkostningerne, således at store kommu-

ner kan regne med lavere udgifter pr. sygdomsforløb.  

 

For de tre RCT kommuner (3RCT og K1-K3) samt for de fem kommuner med god 

implementering medfører brugen af medianomkostningen for alle kommuner en 

stor negativ ændring, og det samlede CBA resultat, som er dét, der kan aflæses af 

tabel 9.7.2 - Tabel 9.7.4, bliver på kommuneniveau negativt, endog meget negativt 

med en omkostning pr. person på 7-9.000 kr. for både 3RCT og de fem kommuner. 

På det offentlige niveau fastholdes en positiv økonomisk effekt for K2, og de fem 

kommuner under ét har et betydeligt mindre negativt resultat, omkring -300 kr. pr. 

person. På samfundsniveau har både 3RCT, K1, K2 og de fem kommuner under ét 

en ganske stor positiv effekt, selv når omkostningerne øges så meget som det her er 

tilfældet, mens K3 fortsat udviser et stort negativt nettoresultat.  

 

For de øvrige kommuner ændres fortegnene ofte ikke, når vi indfører medianom-

kostningerne baseret på alle kommunerne. Det er udtryk for, at resultaterne for disse 

kommuner i hovedscenariet enten er meget positive eller meget negative, og at 

fortegnene således er robuste over for den indførte ændring.  

 

Som nævnt er ændringerne af omkostningerne her meget relevante, da der er ganske 

stor usikkerhed om netop disse omkostninger. Det overordnede billede er, at den 

samlede samfundsøkonomiske effekt er robust over for disse ændringer, mens dette 

ikke er tilfældet for den samlede økonomiske vurdering på kommuneniveau og for 

den offentlige sektor. 

 

Den næste følsomhedsanalyse indebærer, at vi erstatter enkeltværdier fra hovedsce-

nariet med de ændringer, der fremgår af de positive og negative ændringer i tabel 

9.4.2. Resultaterne sammenholdes med resultaterne fra hovedscenariet, se Tabel 

9.7.3.   
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Tabel 9.7.2 Resultater af anvendelse af medianomkostningen, samlede økonomiske effekt opdelt på kommuner og 
analyseniveau, kr. pr. person 

Kommuner, 
følsomhedsanalyse 

RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

Parameter der varieres                           

                           
Kommunale omkostninger =  
medianen for alle kommuner 

-9.186 -5.219 -8.495 -17.824 -7.308 18.357 -8.288 -16.061 603 -28.230 -5.028 -16.054 -10.919 

                            

Hovedscenariet 2.988 7.404 20.405 -7.642 1.202 29.359 2.354 -16.481 -608 -27.373 1.637 -19.002 -10.919 

              

                            

Offentlige, 
følsomhedsanalyse 

RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

Parameter der varieres                           

                           
Kommunale omkostninger =  
medianen for alle kommuner 

-5.224 5.730 -3.491 -27.931 -303 34.287 -2.781 -23.086 19.460 -54.921 5.294 -22.966 -9.833 

                            

Hovedscenariet 6.951 18.353 25.409 -17.749 8.208 45.289 7.861 -23.507 18.249 -54.064 11.960 -25.914 -9.833 

              

                            

Samfund, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

Parameter der varieres                           

                            
Kommunale omkostninger =  
medianen for alle kommuner 

3.086 9.982 5.080 -16.645 7.031 37.413 4.091 -12.547 27.989 -44.131 13.136 -11.912 -668 

                            

Hovedscenariet 5.521 12.507 10.860 -14.609 8.733 39.614 6.220 -12.631 27.747 -43.960 14.469 -12.502 -668 

                            

Note: Hovedscenariet er gentaget fra Tabel 9.7.1 for at lette sammenligningen og tydeliggøre forskellen. Den anvendte median er beregnet på tværs af alle kommuner.  
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Tabel 9.7.3 Resultater af følsomhedsanalyse, samlede økonomiske effekt opdelt på kommuner og analyseniveau, kr. pr. person 

Kommuner, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

                            

Estimeret effekt                           

Positiv ændring 4.572 8.970 21.350 -5.568 2.312 33.902 4.428 -14.833 3.971 -26.056 2.420 -18.822 -9.427 

Hovedscenariet 2.988 7.404 20.405 -7.642 1.202 29.359 2.354 -16.481 -608 -27.373 1.637 -19.002 -10.919 

Negativ ændring 1.405 5.838 19.460 -9.716 92 24.816 280 -18.129 -5.187 -30.089 855 -19.182 -12.412 

                            

Kommunale omkostninger                           

Positiv ændring 1.849 5.816 2.540 -6.788 3.727 29.393 2.748 -5.025 11.638 -17.195 6.007 -5.019 116 

Hovedscenariet 2.988 7.404 20.405 -7.642 1.202 29.359 2.354 -16.481 -608 -27.373 1.637 -19.002 -10.919 

Negativ ændring -14.429 -10.462 -13.738 -23.067 -12.552 13.114 -13.531 -21.304 -4.640 -33.473 -10.271 -21.297 -16.162 

              

                            

Offentlige, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

                            

Estimeret effekt                           

Positiv ændring 12.836 21.115 29.626 -10.660 13.114 60.200 20.934 -13.072 47.599 -37.561 19.653 -17.606 -4.200 

Hovedscenariet 6.951 18.353 25.409 -17.749 8.208 45.289 7.861 -23.507 18.249 -54.064 11.960 -25.914 -9.833 

Negativ ændring 1.065 15.591 21.192 -24.838 3.302 30.378 -5.213 -33.942 -11.102 -70.567 4.267 -34.223 -15.467 

                            

Kommunale omkostninger                           

Positiv ændring 5.811 16.765 7.544 -16.895 10.733 45.322 8.255 -12.051 30.495 -43.885 16.330 -11.931 1.202 

Hovedscenariet 6.951 18.353 25.409 -17.749 8.208 45.289 7.861 -23.507 18.249 -54.064 11.960 -25.914 -9.833 

Negativ ændring -10.467 487 -8.734 -33.174 -5.546 29.044 -8.024 -28.330 14.217 -60.164 51 -28.209 -15.076 

                       

         Fortsættes på næste side   
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 Fortsat fra forrige side                           

Samfund, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

               

Estimeret effekt              

Positiv ændring 10.392 14.453 14.631 -8.327 12.739 52.470 15.583 -3.209 56.207 -27.964 21.444 -5.384 4.163 

Hovedscenariet 5.521 12.507 10.860 -14.609 8.733 39.614 6.220 -12.631 27.747 -43.960 14.469 -12.502 -668 

Negativ ændring 649 10.560 7.089 -20.890 4.727 26.757 -3.143 -22.053 -713 -59.956 7.494 -19.619 -5.500 

               

Kommunale omkostninger              

Positiv ændring 5.293 12.189 7.287 -14.438 9.238 39.620 6.298 -10.340 30.196 -41.924 15.343 -9.705 1.539 

Hovedscenariet 5.521 12.507 10.860 -14.609 8.733 39.614 6.220 -12.631 27.747 -43.960 14.469 -12.502 -668 

Negativ ændring 2.037 8.933 4.031 -17.694 5.982 36.365 3.043 -13.596 26.941 -45.180 12.087 -12.961 -1.717 

               

Skatteforvridningstabet (MCF)              

Positiv ændring 8.567 20.873 23.695 -11.957 11.841 58.123 9.743 -8.584 32.635 -35.780 18.504 -7.942 1.363 

Hovedscenariet 5.521 12.507 10.860 -14.609 8.733 39.614 6.220 -12.631 27.747 -43.960 14.469 -12.502 -668 

Negativ ændring 4.413 9.464 6.193 -21.901 7.603 32.883 4.938 -23.760 25.969 -66.454 13.002 -25.039 -6.253 
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Tabel 9.7.3 viser følsomheden i resultaterne ved (markante) ændringer i de para-

metre der indgår. På kommuneniveau ses, at en ændring i den estimerede effekt 

med +/- en standardafvigelse generelt har en lille betydning for det overordnede 

økonomiske resultat, med undtagelse af en enkelt kommune, K6, hvor standard-

afvigelsen er meget stor. 

 

Resultaterne på det kommunale niveau er til gengæld særdeles følsomme over for 

de indførte (store) ændringer i de kommunale omkostninger. Med de valgte 

minimum- og maksimumværdier sker der fortegnsskift i næsten samtlige kolonner. 

Det vil sige, at disse ændringer kan gøre CBAen positiv henholdsvis negativ for 

næsten alle kommunerne, samt for gruppen af de fem kommuner (”Alle” er dog 

mindre end nul selv i det mest positive scenarie). 

 

På det offentlige niveau er billedet i store træk det samme, men der er dog betyde-

ligt lavere underskud, idet den samlede analyse generelt giver mere positive effekter 

når statens besparelser lægges sammen med kommunernes. 

 

På samfundsniveau har ændringer i den estimerede effekt større betydning, hvor-

imod ændringer i de kommunale omkostninger ikke er helt så afgørende. Ændringer 

i antagelserne omkring skatteforvridningstabet har lille betydning. Generelt er 

resultaterne på samfundsniveau ganske robuste, når man tager i betragtning, hvor 

store ændringer vi her pålægger analysen. 

 

I den mest ekstreme følsomhedsanalyse ser vi på worst case og best case, jf . Tabel 

9.7.4. Det generelle indtryk af denne øvelse er, at det på kommuneniveau og offent-

lig sektorniveau er muligt at generere positive såvel som negative økonomiske 

effekter, når ændringerne samlet set er maksimeret/minimeret, hvorimod resulta-

terne på samfundsniveau generelt er langt mere robuste over for disse ekstreme 

ændringer. 

 

Følsomhedsanalysen her er væsentlig, fordi der er en del usikkerhed forbundet med 

en cost-benefit-analyse som denne. Analysen viser, at man ikke kan give meget 

håndfaste konklusioner om positive versus negative effekter på kommuneniveau og 

den offentlige sektor, og at usikkerheden primært knytter sig til omkostningerne, 

som kommunerne har indrapporteret. Analysen viser imidlertid også, at K2 og de 

fem kommuner med god implementering har så gode effekter, at den samfundsøko-

nomiske nettoeffekt fastholdes som positiv selv ved indførelsen af de ganske ekstre-

me negative ændringer i ”worst-case” scenariet. For 3RCT giver ”worst-case” et 

ubetydeligt minus – men det er også ganske ekstreme negative ændringer.  

 

Man kan derfor konkludere, at for 3RCT, K2 og de fem kommuner med god imple-

mentering er der med stor sandsynlighed en positiv samfundsøkonomisk effekt af 

TTA. Tilsvarende kan man konkludere, at K3 udviser et negativt samfundsøkono-

misk nettoresultat selv i ”best case” scenariet.  
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Tabel 9.7.4 Worst case og best case scenarie, samlede økonomiske effekt opdelt på kommuner og analyseniveau, kr. pr. 
person.  

Kommuner, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

                            

Best case 1.849 5.816 2.540 -6.788 3.727 29.393 2.748 -5.025 11.638 -17.195 6.007 -5.019 116 

Worst case -14.429 -10.462 -13.738 -23.067 -12.552 13.114 -13.531 -21.304 -4.640 -33.473 -10.271 -21.297 -16.162 

              

                            

Offentlige, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

                            

Best case 5.811 16.765 7.544 -16.895 10.733 45.322 8.255 -12.051 30.495 -43.885 16.330 -11.931 1.202 

Worst case -10.467 487 -8.734 -33.174 -5.546 29.044 -8.024 -28.330 14.217 -60.164 51 -28.209 -15.076 

              

                            

Samfund, følsomhedsanalyse RCT kommunerne 5 kom. 7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

                            

Best case 4.413 9.464 6.193 -11.957 7.603 45.940 4.938 -8.584 29.611 -35.780 13.002 -7.942 1.363 

Worst case -4.497 7.473 -1.913 -33.470 1.526 32.883 -2.170 -27.377 25.969 -71.029 9.573 -26.761 -10.186 

              

                            

 
 
 
 



 281 

Den økonomiske analyse er her indtil videre opgjort pr. sag (dvs. pr. person). Dette 

er valgt, fordi man dermed kan sammenligne beløbene på tværs af kommuner. Det 

kan imidlertid også være nyttigt at omregne den beregnede besparelse eller udgift 

pr. sag til et samlet beløb målt i kroner. Dette kan simpelt gøres ved at multiplicere 

med antallet af sager inden for hver kolonne, jf. Tabel 9.7.5, der viser resultatet på 

samfundsniveau.          

 

Som nævnt flere gange, er den mest valide analyse den, der bygger på RCT kommu-

nerne, idet evalueringsdesignet her må anses for at være det stærkeste. Samlet set 

findes, at 3RCT i Hovedscenariet giver et samfundsøkonomisk overskud på knap 10 

mio. kr. (og 5,5 mio. når medianomkostningen anvendes). Den udvalgte gruppe af 

fem kommuner med god implementering giver skønsmæssigt et samlet økonomisk 

resultat på 24 mio. kr. (20 mio. kr.), mens beregningen for ”Alle”, der bygger på det 

meget usikre kluster-kontrollerede studie, giver et tab på knap 5 mio. kr. 
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Tabel 9.7.5 Det samlede samfundsøkonomiske resultat omregnet til total, mio. kroner. 

  RCT kommunerne 
5 

kom. 
7 før/efter kommuner Alle 

  3RCT K2 K1 K3  K9 K4 K5 K6 K10 K7 K8  

              

Hovedscenariet 9,8 8,5 7,1 -6,5 24,2 8,4 2,7 -4,4 6,2 -9,0 8,5 -9,6 -4,8 

Medianomkostningen 5,5 6,8 3,3 -7,4 19,5 7,9 1,8 -4,4 6,3 -9,0 7,7 -9,1 -4,8 

              

              

Note: Resultaterne fra Hovedscenariet hhv. scenariet med medianomkostningerne er anvendt. For disse er den økonomiske nettoeffekt pr. sag multipliceret med antallet af sager. 
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9.8 Opsamling og diskussion 

Givet de meget forskellige estimater af effekter af TTA på varigheden af sygedage i 

de tre RCT-kommuner, de fem udvalgte og de øvrige syv før/efter-kommuner samt 

cluster-analysen er det ikke overraskende, at den økonomiske analyse også giver 

meget diversificerede resultater. 

 

For 3RCT, K1, K2 og gruppen af fem med god implementering, hvor implemente-

ringen af TTA-projektet vurderes at være vellykket, NFA (2012), findes positive 

økonomiske effekter. De drives dels af sparede udgifter til sygedagpenge, dels af en 

besparelse i de kommunale driftsomkostninger som følge af en reduceret sygeperio-

de. For K3 findes stik modsatrettede effekter, mens ”Alle” kommuner giver et 

(mindre) negativt resultat, primært drevet af niveauet af meromkostninger ved drift 

af TTA.  

 

Konjunkturforhold kan tænkes at have ganske stor betydning for den økonomiske 

analyse, idet op mod to ud af tre raskmeldte ikke kommer direkte ud i beskæftigelse. 

Det har afledte, økonomiske effekter for skatteindtægterne til kommuner og stat, og 

derudover betyder det øgede overførselsudgifter til a-kasse og kontanthjælp. En 

ganske stor andel (27,5%) kommer ikke i beskæftigelse, men bliver alligevel selv-

forsørgende, og denne gruppe betaler derfor ikke skat af sygedagpengene, hvilket 

samlet set resulterer i en negativ effekt af ændringen i skatteindtægterne (K3 igen 

undtaget). 

 

Usikkerheden knytter sig navnlig til de kommunale omkostninger og de estimerede 

effekter, som er meget forskellige mellem kommunerne, mens fx antagelser vedrø-

rende skatteforvridningsparameteren ikke har en tilsvarende stor betydning. Dertil 

kommer, at mange af de effekter, der her anvendes, er statistisk insignifikante. Det 

skal dog nævnes, at ændringer i parameterestimaterne med +/- en standardafvigelse, 

dvs. ganske kraftige ændringer, ikke har stor betydning for analysen. 

 

Hvad vil ændre sig, hvis der eksisterede data, der muliggjorde en mere langsigtet 

analyse? Dette spørgsmål er relevant givet den meget korte analyseperiode. Umid-

delbart vil de estimerede effekter næppe ændre sig markant, men hvorvidt eventu-

elle ændringer i tilbagefald til sygdom eksisterer, forbliver her et ubesvaret spørgs-

mål. Dog vil de næppe kunne dominere analysens resultater. Derudover vil de faste 

etableringsomkostninger falde over tid. Samlet set er det dog vanskeligt at give noget 

bud på, hvor meget og hvordan en længere analyseperiode vil påvirke den økonomi-

ske analyse af TTA.   
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10. KONKLUSION  
 

Det kan overordnet konkluderes, at implementering af TTA-konceptet kan give en 

positiv effekt på de sygemeldtes sygefraværslængde og selvforsørgelsesgrad og dermed 

også en positiv økonomisk bundlinje for kommunerne, den offentlige sektor og samfun-

det. De positive resultater forudsætter dog, at kommunerne lykkes med at gennemføre 

en god implementering, hvilket kræver en betydelig indsats. 

 

Nedenfor fremhæves de væsentligste delkonklusioner. 

 

TTA-projektets grundstruktur er implementeret i alle deltagende kommuner 

Det er i vidt omfang lykkedes alle kommuner at etablere TTA-enheder, at sikre 

enhedernes deltagelse i en forudgående TTA-uddannelse, at visitere det forventede 

antal sygemeldte til TTA-indsatsen, at afholde ugentlige, tværfaglige konferencer, at 

oprette målrettede aktive tilbud til de sygemeldte og tage projektets redskaber i brug. 

 

Det er muligt at gennemføre en succesfuld implementering, men det kræver en 

betydelig indsats 

En vurdering af de deltagende kommuners implementering viser, at ca. 60 % af de 

deltagende kommuner er lykkedes med at gennemføre en god implementering, mens de 

resterende har gennemført en mindre god implementering. Dette understreger, at der er 

tale om et kompleks koncept, og at det tager tid og vilje samt kræver en betydelig 

indsats at lykkes med at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. 

 

Et velfungerende tværfagligt og koordineret samarbejde giver merværdi 

På baggrund af interviews med TTA-aktørerne viser procesevalueringen, at det er 

muligt gennem et velfungerende, tværfagligt og koordineret samarbejde at opnå en 

hurtigere og mere kvalificeret afklaring og opfølgning i de sygemeldtes sager. 

 

Samarbejdet med arbejdspladserne er værdifuldt men stadig beskedent 

Det tværfaglige samarbejde kan forbedre kvaliteten af samarbejdet med arbejdsplads-

erne. I TTA-projektet er det tætte samarbejde mellem jobcenter og arbejdspladserne 

blevet forøget sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling, men der er stadig 

potentiale for at arbejde endnu mere sammen. 

 

De sygemeldte er mere positive over for TTA-indsatsen end over for sædvanlig 

sagsbehandling 

Spørgeskemaresultaterne viser, at de sygemeldte, der modtog TTA-indsatsen, vurderer 

sagsbehandlingen lidt mere positivt end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i 

forhold til jobcentrets samarbejde med andre faggrupper, jobcentrets samarbejde med 

arbejdspladsen og kontinuitet i sagsbehandlingen. Ud fra interviews med sygemeldte 

synes nøglen til en god proces at være en anerkendende tilgang i mødet med den 

enkelte sygemeldte. 
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Effekten af TTA-indsatsen på sygefraværslængde varierer fra kommune til 

kommune  
I tre kommuner, hvor der kunne beregnes de mest sikre effekter af TTA-indsatsen, viser 

analyserne, at sygefraværet i TTA-indsatsen blev reduceret med 5,4 uger i en kommune, 

med 1,4 uge i en anden kommune og forlænget med 2,7 uger i den tredje kommune.  

 

Svært at generalisere effekterne til andre kommuner  
På tværs af alle kommunerne i projektet (både dem, der har implementeret godt, og 

dem, der har implementeret mindre godt) ses en meget svag positiv tendens. Men 

grundet de store kommunale variationer i effekten og implementeringen kan dette 

resultat ikke bruges til at forudsige effekter i andre kommuner, der ikke har været med i 

TTA-projektet. 

 

God implementering af TTA-konceptet kan give en god effekt på 

sygefraværslængden  
Analyserne peger på, at kommuner med god implementering ofte opnår en positiv 

effekt. En beregning viser, at effekten i kommuner med god implementering svarer til en 

reduktion af sygefraværets længde på i gennemsnit ca. 2,6 uger. Da der ses store 

forskelle i effekten – selv blandt kommuner med god implementering – kan den 

forventede effekt i andre kommuner, som lykkes med en god implementering, afvige 

herfra.  

 

Effekten på selvforsørgelse er mere moderat  
Effekterne på selvforsørgelse er af mere moderat størrelse, end effekterne på 

sygefraværets længde. Dette kan skyldes, at TTA-indsatsen blev implementeret i en 

økonomisk lavkonjunktur, hvor mange sygemeldte ikke havde et arbejde at vende 

tilbage til.  

 

Ingen statistisk påviselig mer-effekt på egen vurdering af helbred, søvn og 

arbejdsevne 

Analyserne viser generelt en forbedring i de sygemeldtes egen vurdering af helbred, 

søvn og arbejdsevne over tid – hvilket gælder både for sygemeldte i TTA-indsats og 

sædvanlig sagsbehandling. Der ses en svag, positiv tendens af TTA-indsatsen sammen-

lignet med sædvanlig sagsbehandling på forbedringer i de sygemeldtes egen vurdering 

af helbred, søvn og arbejdsevne, men denne tendens er ikke statistisk sikker.  

 

De økonomiske analyser viser generelt en positiv bundlinje på samfundsniveau  

På tværs af de tre kommuner, hvor der har været særligt gode forudsætninger for at 

vurdere effekten af TTA-indsatsen, viser hovedanalyserne, at der er besparelser at hente 

både på kommuneniveau, på kombineret kommune- og statsniveau (det offentlige) og 

på samfundsniveau. Tilsvarende gælder for de kommuner med god implementering, 

hvor det har været muligt at opgøre effekter. Hvis der ændres i forudsætningerne for 

beregningerne og det eksempelvis antages, at udgifterne til TTA-indsatsen er større, kan 

det medføre et negativt resultat på kommuneniveau og offentlig sektorniveau. Analyser 

på samfundsniveau er til gengæld meget robuste, og positive økonomiske effekter ses, 

selv om der indlægges nogle andre og mere negative forudsætninger for beregningerne. 
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BILAG 1. PROGRAM TTA-UDDANNELSEN 2011 

 
Program - Modul 1 (31. januar – 3. februar 2011) 
Tid: 9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00 

 

 Mandag den 31. januar 

 Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team, Klinisk Enhed, 

Virksomhedskonsulenter og ledere 

 

 Velkomst  

 Baggrund og perspektiver 

 Præsentation af undervisere  

 Præsentation af uddannelsens 

program 

 

Undervisere: 

Glen Winzor og Irene Andersen, NFA 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team, Klinisk Enhed, Virksomheds 

konsulenter og ledere 

 

Tværfaglighed: Hvorfor og hvordan? 

 

 Betydning for sygemeldte  

 Betydning for faglighederne 

 

Undervisere: 

Malene Friis Andersen og Irene 

Andersen, NFA 

Kirsten Draiby og Nina Laursen, CAF 

Michael Danielsen, PsykiatriFonden 

Ole Steen Mortensen, 

NFA/Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg 

Jesper Karle, PPclinic 

 

 
 Tirsdag den 1. februar  

 Formiddag   Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og Virksomhedskonsulenter  

 

Tværfagligt samarbejde i TTA-projektet 

 

 Fælles sprog/sagsflowet 

 Afklaringssamtaler, 

dialogredskaber 

 Tolkningsmanual 

 Tværfaglig konference 

 Virksomhedskonsulenter 

 Opfølgning 

 Nye roller/ansvar 

 

Undervisere: 

Irene Andersen/Trine Lund, NFA 

 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og Virksomhedskonsulenter  

 

 Gamemaster: evnen til at 

inkludere, reflektere, samle op, 

tage ansvar – bidrage til ansvar 

(på arbejdspladsen, i teamet, på 

den tværfaglige konference) 

 Sygemeldte i centrum: redskaber 

på tværs af sygemeldingens 

karakter –  

 Nysgerrighed  

 
Undervisere: 

Mette Skov Rasmussen, CABI 
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Onsdag den 2. februar 

Formiddag    Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og 

Virksomhedskonsulenter  

 

Lovstof af relevans for samarbejde med 

arbejdsplads og ledige – hvordan virker 

det? 

 

 4 ugers samtale ml. arb.giver og 

sygemeldt 

 Indrapportering til jobcenter 

 Fastholdelsesplan 

 Mulighedserklæring 

 Helbredsoplysninger 

 Fastholdelses- og støttemulig-

heder i enhold til lovgivning 

 Praktikker-ledige-jobsøgning 

 Ny lovgivning/på vej 

 

Underviser: 

Camilla H. Smith, CABI 

 

Deltagere: TTA-Team 

 Intro til lovgivning og 

arbejdsmarked  

 Faglighederne på arbejdspladsen 

 

Underviser: 

Kirsten Draiby, CAF 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og Virksomhedskonsulenter 

 

 Gruppebaseret indsats/aktive 

tilbud 

 A-kassernes Samvirke 

 Arbejdsskadestyrelsen 

 Samarbejde med praktiserende 

læger 

 

Undervisere: 

Camilla H. Smith, CABI  

Trine Lund/Irene Andersen, NFA 

 

Gæsteundervisere: 

Gitte Aabye, A-kassernes Samvirke 

Louise Sølyst Lildholdt, 

Arbejdsskadestyrelsen 

 

 

 

 

 

 
Torsdag den 3. februar 

Formiddag   Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og Virksomhedskonsulenter 

 

 Afklaring af sygemeldte med 

anden etnisk baggrund end 

dansk - oplæg og øvelser 

 

Gæsteundervisere: 

Anja Weber og Julie K. Eriksen, SEBI 

(Specialfunktionen for den Etniske 

Beskæftigelsesindsats) 

 

 

 

 

/ Vi siger farvel til 

virksomhedskonsulenterne. 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team  

 Evaluering  

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer 

 Registrering 

 

Underviser: 

Helle Løvdal Buchardt, NFA 

 

Deltagere: TTA-Team 

 Team-funktionen – introduktion til 

næste uges program 

 Besøg fra projektkommuner 

 

Undervisere: 

Trine Lund og Irene Andersen, NFA 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team 

 Opsamling – næste uge 
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Program - Modul 2 (7. – 10. februar) 
Tid: 9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00 

 

Mandag den 7. februar 

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team 

 
 Ondt i ryggen og TTA 

 

 Depression og motion 

 

Gæsteundervisere:  

Tom Bendix, Overlæge, dr. med. 

Professor og forskningsleder Glostrup 

Hospital 

Jesper Krogh, Læge, projektansvarlig for 

DEMO projekt Bispebjerg 

Psykiatrisk afd. 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team 
 

 Smerter og smertehåndtering 

o fra et fysioterapeutisk 

perspektiv 

o fra et psykologisk 

perspektiv 

 Psykisk sårbarhed og motion 

 Individuel eller gruppebaseret 

indsats 

Muligheder og udfordringer 

 

Undervisere: 

Bente Holm, Susanne Rysbjerg og  

Anne Mehrens, Incita 

 

Aften: kl. 19.00 – 20.30. Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-Team Underviser: 

Trine Lund/Irene Andersen, NFA 

 

 

Tirsdag den 8. februar 

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team   

 

 Sårbarhed – hvordan skal vi 

forstå det? 

 Stress-sårbarhedsmodel 

 Kognitiv metode – introduktion 

 

Undervisere: 

Michael Danielsen og Majken Blom 

Søefeldt, PsykiatriFonden 
 

Deltagere: TTA-Koordinatorer 

 Samtaler med psykisk sårbare – 

kognitiv/systemisk tilgang 

 Psykoedukation ”light” 

 

Underviser: Michael Danielsen, 

Psykiatrifonden 

 

Deltagere: TTA-Team - psykologer 

 Stresshåndtering 

 Gruppeforløb 

 Psykoedukation 

 Den nødvendige og tilstrækkelige 

indsats  

 

Underviser: Majken Blom Søefeldt, 

PsykiatriFonden 

 

Deltagere: TTA-Team - fysio-

/ergoterapeuter 

 Fysisk stresshåndtering 

 Afklaring/opfølgning 

 ”Fysioedukation” 
 Individuelt/gruppe 

 

Underviser: Anne Mehrens, Incita 
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Onsdag den 9. februar 

Formiddag   Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer  

 

 Psykisk sårbare og tilbagevenden til 

arbejde 

 Redskaber til at håndtere 

udfordringer i den afklarende 

samtale med psykisk sårbare  

 Opfølgningssamtalen 

 

Underviser: Michael Danielsen, 

PsykiatriFonden 

 

Deltagere: TTA-Team - psykologer 

 Psykisk stresshåndtering 

 Individuel afklaring og opfølgning 

 

Underviser: Majken Blom Søefeldt, 

PsykiatriFonden 

 

Deltagere: TTA-Team - fysio-

/ergoterapeuter 

 

 Fysisk stresshåndtering 

 Samarbejde i TTA-Team om 

gruppetilbud 

 

Underviser: Anne Mehrens, Incita 

Deltagere: TTA-Koordinatorer 

 Samtaler med psykisk sårbare – 

fortsat 

 

Underviser: Michael Danielsen 

 

Deltagere: TTA-Team psykologer 

 Smertehåndtering 

 Afklaring/opfølgning 

 Individuelt/gruppe 

 

Underviser: Susanne Rysbjerg, Incita 

 

Deltagere: TTA-Team -fysio-

/ergoterapeuter 

 Smertehåndtering 

 Afklaring/opfølgning 

 ”fysioedukation” 

 Individuelt/gruppe 

 

Underviser: Bente Holm, Incita 

 

Torsdag den 10. februar 

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer 

 Samtaler med psykisk sårbare.. 

fortsat 

 

Underviser: Michael Danielsen, 

PsykiatriFonden 

 

Deltagere: TTA-Team - psykologer 

 Smertehåndtering fortsat 

 Samarbejde i TTA-Team om 

gruppetilbud 

 

Underviser: Susanne Rysbjerg, Incita 

 

Deltagere: TTA-Team - fysio-

/ergoterapeuter 

 Smertehåndtering fortsat 

 Samarbejde i TTA-Team om 

gruppetilbud 

 

 

Underviser: Bente Holm, Incita 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team  

 Opsamling på modul 2. 

 Samarbejde ml. TTA-Koordinator 

og TTA-Team  

 Besøg af TTA-koordinator fra 

projektkommune 

 Inddragelse af andre specialer og 

netværk 

 Inddragelse af den tværfaglige 

konference 

 Tværfaglig konference: temaer, 

refleksioner, vidensspredning, 

vidensoptimering, evaluering 

 Inddragelse af leder 

 Næste uge 

 

Undervisere: Irene Andersen og Trine 

Lund, NFA 

Besøg fra projektkommune (TTA-

koordinator) 
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Program - Modul 3 (28. februar – 2. marts) 
Tid: 9.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00 

 

Mandag den 28. februar 

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team 

 

På arbejdspladsen: 

 

 Ansatte/ledige 

 Spilleregler 

 Rolleskift 

 Første besøg 

 Opfølgning 

 Guideline 

 TR samarbejde 

 

 Lederbesøg  
 

Undervisere: Mette Skov Rasmussen, 

CABI og Kirsten Draiby, CAF 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer og TTA-

Team 

 

 Rundbordssamtaler på 

arbejdspladsen – øvelse 

 Ansatte/ledige 

 

Undervisere: Mette Skov Rasmussen, 

CABI og Kirsten Draiby, CAF 

 

 

 

Tirsdag den 1. marts  

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og Klinisk Enhed  

 

 Arbejdsgange 

 TTA-plan 

 Ugentlige tværfaglige 

konferencer 

 Samarbejdsøvelser 

 

Underviser: Mette Skov Rasmussen, 

CABI 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-Team 

og Klinisk Enhed 

 

Fortsat -  

 Arbejdsgange 

 TTA-plan 

 Ugentlige tværfaglige konferencer 

 Samarbejdsøvelser   

 

Underviser: Mette Skov Rasmussen, 

CABI 

Aften: kl. 16.30 – 18.00: Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-Team og Klinisk 

Enhed. ’Kend din samarbejdspartner’. Underviser: Mette Skov Rasmussen, CABI 

 

Onsdag den 2. marts  

Formiddag  Eftermiddag 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-

Team og ledere 

 

 TTA-projektet i den 

organisatoriske 

jobcentersammenhæng – 

herunder opfølgningsregler 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer  

 

 At tage lederskab  

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-Team 

og ledere 

 

 Kommuneopdelt: de første skridt, når vi 

starter d. 1.4. 

 Dialog med egne ledere 

 

Undervisere: Mette Skov Rasmussen, 

CABI 

 

Deltagere: TTA-Koordinatorer, TTA-Team 
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Deltagere: TTA-Team 

 

 I kommunegrupper: 1. skridt til 

planlægning af gruppeforløb 

 

Deltagere: Ledere 

 

 Lederens udfordringer i TTA-

projektet 

 

Undervisere: Mette Skov Rasmussen, 

CABI og Trine Lund/Irene Andersen, 

NFA 

og ledere 

 

 Afslutning 

 

Underviser: 

Trine Lund/Irene Andersen, NFA 
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BILAG 2. OMKOSTNINGSINDBERETNINGSSKEMA 

2011 
Omkostningsskema 2011 for kommuner indtrådt som projektkommuner 1. april 2011 57. 

Periode: 1. april 2011 – 31. december 2011 
TTA etablerings-
omkostninger  
(i 1.000 kr.) 

Bruttodriftsudgift 
med TTA 

(i 1.000 kr.) 

Bruttodriftsudgift 
hvis ikke TTA 
(i 1.000 kr.) 

1. Udgifter til opstart, kontorhold mv. (EKSTRA 
omkostn.):       

Inventar og indretning af lokaler       
Husleje/ejendomsdrift vedr. TTA-Team og klinisk 
enhed       

Kontorhold, IT, revision, forsikring mv.       

TTA-kursus – kursusafgift og andre driftsudgifter       

TTA-kursus – løn (produktionstab)       
Uudnyttet kapacitet hos TTA-Koordinatorer i 
opstartsfase       

2. TTA-koordinatorer/sagsbehandlere:       

TTA-Koordinatorer – løn       

TTA-Koordinatorer – driftsudgifter       
Andre sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter – 
løn       

Andre sagsbehandlere – driftsudgifter       

3. TTA-Team/psykologisk/fysiologisk uddannet:       

Psykolog – løn og supervision       

Person med fysiologisk uddannelse – løn       
Omkostninger til møder, rejser, virksomhedsbesøg 
mv.       

Psykologisk/fysiologisk konsulent (inkl. løn)       

Udredninger ved psykolog/fysiologisk uddannet       

4. Klinisk enhed/lægefaglig kompetence:       

Ugentlig konference       

Hotline       
Omkostninger til møder, rejser, virksomhedsbesøg 
mv.       

Speciallægeerklæringer/undersøgelser/afklaringer       

Arbejdspladsbesøg       

Lægeerklæringer mv. fra egen læge       

Lægekonsulent       

5. Aktiveringsudgifter:       
Aktive tilbud, virksomh.praktik, arbejdsprøvn., 
optræning       

Tillægsydelser (hjælpemidler, mentorer mv.)       
6. Evt. andre udgifter: 
_______________________________       

Bruttodriftsudgifter i alt       

Udgifter til sygedagpengeydelser medregnes ikke. Ej heller statsrefusion af sygedagpengeydelser. 

Særlige omkostninger knyttet til indsamling af og indberetning af data i forbindelse med evaluering af det store TTA-projekt 

medregnes ikke. 

                                                      
57 Kommuner der indtrådte som projektkommuner 1. april 2010 har indberettet for hele året 2011, men uden 

kolonnen med etableringsomkostninger. RCT kommuner har for situationen ”uden TTA” indberettet de 

skønnede udgifter for de sager, der randomiseredes til sædvanlig sagsbehandling.  
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BILAG 3. ANVENDTE TAKSTER 
 
Anvendte takster og kommunernes andel af finansieringen 

Parameter Takst/sats Kommunens andel 

   

Dagpenge ved arbejdsløshed 3.830 kr./uge Aktiv indsats 25 % 

   Passiv indsats 50 % 

    

Sygedagpenge 3.830 kr./uge Aktiv indsats 35 % 

   Passiv indsats 65 % 

    

Kontanthjælp 3.069 kr./uge Aktiv indsats 30 % 

   Passiv indsats 50 % 

    

Revalidering 3.657 kr./uge Aktiv indsats 35 % 

   Passiv indsats 65 % 

    

Lægebesøg Individuelle takster for 
bruttohonorar 

0 % 

    

Medicinudgifter Individuelle 
ekspeditionspriser 

0 % 

    

Skattesatser   

    -kommuneniveau 24,9 % na 

    -offentlige (statslig, kommunal samt  
     afledte afgiftsindtægter)  

56,8 % na 

    

Note: Der anvendes max satser for dagpenge og sygedagpenge (som også er dem, flest personer modtager). 

Satsen for kontanthjælp er beregnet som et vægtet gennemsnit over otte forskellige satser opdelt på alder (over/under 

25 år), samboende eller ej samt forsørger eller ej. Fsva. sygedagpenge er de nævnte takster gældende i uge 9-52. Staten 

afholder kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger. Derudover afholder staten 50 % af kommunens 
udgifter til sygedagpenge til og med 8. uge. Beregningerne bygger på det samlede regelsæt. Satsen for revalidering er 

også beregnet som et vægtet gennemsnit baseret på bl.a. aldersforskelle i taksterne. Taksten for den meget lille 

restgruppe er sat til 4.000 kr./uge. Variationer i denne sats er uden betydning for resultaterne. Det kommunale 

skatteniveau på 24,9 % er beregnet som et vægtet gennemsnit over de involverede kommuner. I analyserne for de tre 

RCT kommuner anvendes kommunens skattesats for 2011. 

Kilde: Finansloven 2011, paragraf 1758, samt www.retsinformation.dk (vejledning om satser mv. 2011).  

 

  

                                                      
58 http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/fl11x17.pdf  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/fl11x17.pdf
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APPENDIKS 1 
 
Tabel 1 Estimeret reduktion i uger på sygedagpenge ved TTA-indsatsen 

 

Reduktion i uger 
Ved start uge 4 med 51 

ugers yderligere 
opfølgning 

Reduktion i uger 
Ved start uge 8 med 47 

ugers yderligere 
opfølgning 

Reduktion i uger 
Ved start uge 17 med 
38 ugers yderligere 

opfølgning 

K1  1,6 1,4 1,1 

K2 6,0 5,4 4,0 

K3  -3,0 -2,7 -2,1 

K4 7,3 6,6 5,0 

K5 -3,1 -2,9 -2,2 

K6 5,0 4,5 3,3 

K7 4,2 3,9 3,2 

K8 -3,4 -3,0 -2,2 

K9  8,5 7,5 5,3 

K10  -11,6 -10,4 -7,7 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på en Poisson model.  

 

 
Tabel 2. Estimeret procentvis reduktion i sygefraværsvarighed ved TTA-indsatsen  

 
Reduktion i procent 

Ved start uge 4 med 51 
ugers yderligere opfølgning 

Reduktion i procent 
Ved start uge 8 med 47 

ugers yderligere opfølgning 

Reduktion i procent 
Ved start uge 17 med 38 

ugers yderligere 
opfølgning 

 
Af rest-

sygefravær 
Af samlet 

sygefravær 
Af rest-

sygefravær 
Af samlet 

sygefravær 
Af rest-

sygefravær 
Af samlet 

sygefravær 

K1  5,5 4,8 5,2 4,0 4,4 2,6 

K2 18,6 16,5 17,6 13,9 15,1 9,2 

K3  -11,2 -9,8 -10,5 -8,0 -8,8 -5,1 

K4 22,9 20,3 21,7 17,2 18,7 11,4 

K5 -13,7 -11,7 -13,0 -9,5 -11,0 -6,0 

K6 15,2 13,6 14,3 11,4 12,2 7,5 

K7 19,0 16,1 18,3 13,3 16,2 8,7 

K8 -11,6 -10,2 -10,8 -8,4 -9,0 -5,3 

K9 21,1 19,2 19,8 16,4 16,7 10,9 

K10  -47,1 -40,5 -43,6 -32,7 -35,6 -19,9 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på en Poisson model.  
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Tabel 3. Estimeret reduktion i uger på sygedagpenge og procentvis reduktion i syge-

fraværsvarighed ved TTA-indsatsen for de fem kommuner med god implementering  

 
Ved start uge 4 

med 51 ugers 
yderligere opfølgning 

Ved start uge 8 
med 47 ugers 

yderligere opfølgning 

Ved start uge 17 
med 38 ugers 

yderligere opfølgning 

Reduktion i uger 2,90 2,61 1,95 

Procentvis 
reduktion af 
restsygefravær  

9,4 8,9 7,5 

Procentvis 
reduktion ad 
samlet sygefravær  

8,3 7,0 4,5 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på en Poisson model under antagelse af start uge 8 med 47 ugers yderligere sygedagpenge 

(baseret på en random effect model). 

 

 

 
Tabel 4. Justerede sygefraværseffekter af TTA-indsatsen (RCT-studiet) 

 Rate ratio (95 % KI)1 

K1 1,08 (0,93-1,25) 

K2 1,54 (1,33-1,78)* 

K3 0,84 (0,65-1,08) 

Kilde: DREAM-registret. 
1Beregningerne er baseret på Cox proportional hazard model og angivet som en rate ratio (RR) med 95 % 

konfidensintervaller. Analyserne er justeret for fraværsårsag, køn, alder, uddannelse, sygefraværshistorik, 

ledighedshistorik, beskæftigelse ved visitation, kontakt til egen læge, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug. 

*Statistik signifikant forskel. 
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Tabel 5. TTA-indsatsens effekter på sygefravær. Subgruppeanalyser for de tre RCT-

kommuner  

  Rate ratio (RR) P-værdi 

K1  Under 45 år 
45 år eller derover 

 

1,11 
1,09 

0,87 

 Mand 
Kvinde 
 

1,15 
1,07 

0,60 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

1,07 
1,12 

0,75 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

1,11 
1,08 

0,89 

 Ledig 
I arbejde 

1,68 
1,02 

0,01 

K2 
 

Under 45 år 
45 år eller derover 
 

1,59 
1,47 

0,60 

 Mand  
Kvinde 
 

1,39 
1,69 

0,20 

 Psykiske helbredsproblemer 

Somatiske helbredsproblemer 
 

1,53 

1,53 

1,00 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

1,53 
1,49 

0,76 

 Ledig 

I arbejde 

1,52 

1,54 

0,94 

K3  Under 45 år 
45 år eller derover 
 

0,79 
0,76 

0,87 

 Mand  
Kvinde 

 

0,79 
0,77 

0,91 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

0,84 
0,77 

0,40 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

0,68 
1,07 

0,12 

 Ledig 
I arbejde 

0,85 
0,76 

0,73 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på Cox-regression og angivet som en rate ratio (RR). Analyserne er justeret for køn, alder, 

fraværsårsag og arbejdsmarkedsstatus. 
1 Sygefravær i løbet af de 18 måneder før aktuel sygemelding. 
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Tabel 6. TTA-indsatsens effekter på sygefravær. Subgruppeanalyser for 

kontrolkommunerne  

  Rate ratio (RR) P-værdi 

K4 Under 45 år 
45 år eller derover 
 

1,08 
2,02 

0,18 

 Mand  
Kvinde 
 

1,04 
1,78 

0,25 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

1,63 
1,17 

0,48 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

1,25 
1,77 

0,47 

 Ledig 

I arbejde 

1,50 

1,36 

0,87 

K5 Under 45 år 
45 år eller derover 
 

0,85 
0,87 

0,96 

 Mand  
Kvinde 
 

0,65 
0,99 

0,19 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

1,07 
0,67 

0,12 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

0,84 
0,90 

0,85 

 Ledig 
I arbejde 

0,72 
0,90 

0,54 

K6 
 

Under 45 år 
45 år eller derover 
 

2,17 
1,55 

0,70 

 Mand  
Kvinde 
 

1,77 
2,15 

0,80 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 

 

2,05 
1,86 

0,91 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

2,08 
1,76 

0,85 

 Ledig 
I arbejde 

1,52 
2,26 

0,60 

K7 Under 45 år 
45 år eller derover 
 

1,15 
1,59 

0,20 

 Mand  
Kvinde 
 

1,03 
1,43 

0,19 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

1,20 
1,83 

0,18 

 Sygefravær 18 mdr. før sygemelding 
Ikke sygefravær 18 mdr. før sygemelding 
 

1,16 
1,62 

0,20 

 Ledig 
I arbejde 

2,20 
1,15 

0,05 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på Cox-regression og angivet som en rate ratio (RR). Analyserne er justeret for køn, alder, 
fraværsårsag og arbejdsmarkedsstatus 
1 Sygefravær i løbet af de 18 måneder før aktuel sygemelding. 
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Tabel 7. TTA-indsatsens effekter på sygefravær (fortsat). Subgruppeanalyser for 

kontrolkommunerne  

  Rate ratio (RR) P-værdi 

K8 Under 45 år 
45 år eller derover 
 

0,66 
0,88 

0,30 

 Mand  
Kvinde 
 

0,62 
0,83 

0,29 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

0,81 
0,67 

0,49 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

0,66 
1,08 

0,10 

 Ledig 

I arbejde 

0,39 

0,86 

0,03 

K9  Under 45 år 
45 år eller derover 
 

1,25 
3,98 

0,10 

 Mand 
Kvinde 
 

1,93 
1,84 

0,17 

 Psykiske helbredsproblemer 
Somatiske helbredsproblemer 
 

2,87 
2,70 

0,94 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 
 

2,09 
4,55 

0,27 

 Ledig 
I arbejde 

2,29 
2,88 

0,78 

K10  Under 45 år 
45 år eller derover 
 

0,54 
0,36 

0,44 

 Mand  
Kvinde 
 

0,29 
0,57 

0,25 

 Sygefraværshistorik1 
Ingen sygefraværshistorik 

 

0,35 
0,59 

0,31 

 Sygefravær 18 mdr. før sygemelding 
Ikke sygefravær 18 mdr. før sygemelding 
 

0,46 
0,44 

0,94 

 Ledig 
I arbejde 

0,30 
0,49 

0,51 

Kilde: DREAM-registret. 

Note: Estimaterne er baseret på Cox-regression og angivet som en rate ratio (RR). Analyserne er justeret for køn, alder, 

fraværsårsag og arbejdsmarkedsstatus. 
1 Sygefravær i løbet af de 18 måneder før aktuel sygemelding. 
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