
 

 

 

 

 

Møde dato: 25. september 2017 

Borgers navn (initialer): Jette Sand 

Cpr nr: xxxxxx-xxxx 

Forberedende sagsbehandler: AA 

Tolk:  

Bisidder /fuldmagtshaver:  

Andre deltagere:  

 

 

Mødeleder(M)/Referent(R) Medlemmer af rehabiliteringsteamet 

 Socialrådgiver Socialforvaltningen (SOF) 

(M) Kultur ved Roskilde Universitet Beskæftigelsesforvaltningen (BIF) 

(R) Idræt ved Universitet Sundhedsforvaltningen (SUF) 

 Uddannet i almen medicin med 

egen lægekonsulentvirksomhed 

Sundhedskoordinator /Læge/ 

Regionen (SK) 

  Børne- og ungdomsforvaltningen 

(BUF) 

 

Referat 

Velkomst: 

Jette indleder med, at fortælle hun gerne vil optage samtalen da hun har hukommelsestab. Teamet byder 

velkommen og præsenteres. Teamet fortæller der efter mødet bliver lavet en indstilling. Jette fortæller hun 

bedre forstår det hvis det bliver kaldt en ”dom”. 

Fremstilling af mødet: 

Formålet med mødet i dag er en afklaring af om Jette er i målgruppen i forhold til et ressourceforløb. Jette 

fortæller hun hele livet har været i et limbo og ikke kan klare mere. Jette havde en forventning om hun skal 

afklares til enten fleksjob eller førtidspension.  

 

Jette bliver vred og fortæller hun ikke kan klare mere og har kæmpet hele livet og bl.a. gået på arbejde med ble 
på. Teamet anerkender Jettes sygdom og det har været en hård kamp for Jette.  

Jette spørger ind til hvad Kommunen vil have fra Jette. Teamet forsøger, at forklare Kommunen ikke ønsker 

noget fra Jette men vil give noget til Jette.  

Teamet spørger ind til hvordan Jettes liv vil se ud hvis hun får fred fra kommunen, som er hendes største 
ønske. Jette siger hun er en selvstarter og selv vil komme i gang hvis hun får fred. Jette vil f.eks. selv komme i 

gang med oprydning af lejligheden.  

Jette holder fast i hun har klaret en masse ting i løbet af livet og bl.a. har kæmpet imod ordblindhed og gået på 

arbejde med ble pga. blære sygdom. 
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Teamet spørger ind til hvilke gode oplevelser Jette har haft på arbejdsmarkedet. Jette fortæller hun havde det 
godt da hun arbejdede i Norge. Jette fortæller hun havde godt arbejdsmiljø fordi der var fleksible arbejdstider, 

gode kollegaer og projektet Jette arbejdede med var godt. Jette fortæller hun havde ro på arbejdspladsen og 

arbejde på fleksible tidspunkter, så hun havde ro til opgaverne og kunne bruge maskinerne uden andre 

medarbejdere var der. 

 
Jette fortæller lidt om hendes arbejdsopgaver fra tiden i Norge, hvor hun havde mange spændende opgaver 

med forskning i projekter. Det betyder meget for Jette, at hun har kæmpet i mod mange ting i livet og alligevel 

har klaret, at finde den rette hylde i livet, med en lang videregående uddannelse, hvor hun har fundet et job 
hun var glad for. 

 
Teamet spørger ind til Jettes ønske til fleksjob. Jette giver udtryk for det er vanskeligt for hende, at forholde sig 

til, fordi hun er presset af systemet og jævnligt skal møde op til møder i kommunen, som stresser hende. 

 
Teamet spørger ind til anbefalingerne fra funktionsbeskrivelsen der f.eks. anbefaler hjælp til oprydning. Jette 

siger nej tak til hjælp og har ikke lyst til noget hjælp i hjemmet. Jette fortæller hun gerne vil have fred så hun 

får energi og kan bruge sin energi igen til, at klare livet selv, som hun altid har gjort. 

 
Jette fortæller hun føler systemet umyndiggør hende og dræner hendes energi. Jette fortæller hun skal 

forholde sig til nye møder og hun kan klare sig selv. 

 
Teamet ridser op hvad teamet har tænkt inden mødet. 

 Træning for, at undgå tab i yderligere funktionsniveau 

 Diætist – optimering af kost og vægttab 

 Egen læge har henvist til psykiater 

 Smertehåndterings kursus 

 
Teamet fortæller det bedste kommunen kan tilbyde er et ressourceforløb. Jette fortæller hun føler det vil 

umyndiggøre hende. 

 
Teamet fortæller de er i tvivl om Jette kan komme videre selv, da hun ikke er kommet videre de seneste 5-6 år 

og teamet ønsker derfor, at indstille Jette til et ressourceforløb, da teamet vurderer det er den bedste støtte 

kommunen kan give, når nu Jettes sygedagpenge er ved at udløbe. 

 
Teamet fortæller Jette vil modtage en indstilling og en afgørelse. 

 
Jette giver udtryk for hun føler det er en trussel og hun skal vælge mellem et ressourceforløb eller at dø 

(undlade, at tage sin medicin). 

 
Teamet forsøger, at understrege et ressourceforløb er kommunens mulighed for, at støtte Jette. Jette tror ikke 

det vil være en hjælp. 

Indstilling til: 

Teamet vil indstille til 3 årigt ressourceforløb med koordinerende sagsbehandler i BIF. 
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