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Martin har mange års erfaring inden for beskæftigelsesrehabilitering, med ansættelser både i det offentlige og 

private, herunder i et jobcenter og ved anden aktør. Tilmed har han forsket i beskæftigelse og er medpubliceret i 

udgivelsen af procesevalueringen om Det Store TTA-projekt fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

Derudover har han indgående kendskab til lovgivning på diverse ydelsesgrupper og har udfærdiget hund-

redvis af erklæringer og undersøgelser til mere end 11 forskellige jobcentre i Danmark. Martin kan udfær-

dige erklæringer til alle borgergrupper, således vurderingen tilpasses formålet, gældende lovgivning og 

relevante vurderingspunkter for sagen. Han har et ressourceorienteret fokus og anser beskæftigelse som 

en inklusionsmulighed.

Endvidere omsætter Martin psykologfaglig viden i et letforståeligt og anvendeligt sprog, så erklæringen kan anven-

des bagefter, hvad enten der er tale om en udplacering/afprøvning eller en sag der skal på rehabiliteringsteam. En-

delig besidder Martin en værdig tilgang i mødet med borger og går ind for et gensidigt og tværfagligt samarbejde. 

Psykolog Martin Juhl

Psykologisk screening

Martin Juhl

Konsultationerne:
Konsultationerne kan foregå enten på borgers egen adresse eller i Job  Visions lokaler.

www.jobvision.dk

Psykologisk funktionsafklaring

Psykologisk undersøgelse



Formålet med en screening er at give sagsbehandler en aktuel vurdering af det psykiske funktionsniveau, for 

derefter at igangsætte relevante beskæftigelsesrettede tiltag for borger, hvor man på forhånd kender til be-

lastninger i det psykiske funktionsniveau eller ved mistanke herom. Det kan spænde lige fra en vurdering af 

rådighedsbetingelse som supplement til en paragraf 7 vurdering, eller vurdering af behandlingsbehov eller be-

skæftigelsesrettede tiltag til en ung eller en borger på kontanthjælp (se målgruppe).

Formålet bedes angives med screeningen (kort beskrivelse) 

Værdien af en screening bidrager til konkrete handlemuligheder fra erklæringen, der kan bruges til at sikre pro-

gression i sagen og på den måde skaber værdi for alle parter og borger. 

Borgere med psykiske eller kognitive udfordringer eller mistanke herom, hvad enten de er langt væk eller 

tættere på beskæftigelse. Det vedrører brede borgergrupper, herunder:

• Tidlig sygedagpenge

• Sygedagpenge efter 22. revurderingsuge

• Sen sygedagpenge

• Jobafklaringsforløb

• Ressourceforløb

• Kontanthjælp 

• Integrationsydelse 

• Uddannelseshjælp

En psykologisk screening består af en udredende konsultation samt udfærdigelse af en erklæring, der vurderer 

borgers aktuelle psykiske funktionsniveau og fremsætter beskæftigelsesmæssige anbefalinger i den videre sag. 

Psykologisk screening

Varighed: 1 konsultation + modtagelse af erklæring.

Målgruppe



Formålet med en psykologisk funktionsafklaring er at give sagsbehandler en vurdering af det psykiske funktionsni-

veau og daglige aktivitetsniveau/funktionsniveau, for derefter at igangsætte relevante beskæftigelsesrettede tiltag 

for borger, hvor man på forhånd kender til belastninger i det psykiske funktionsniveau eller ved mistanke herom. Der 

vil ofte være tale om borgersager, hvor borger er markant belastet og måske ikke engang kan komme ud af eget 

hjem og har tværfunktionelle nedsættelser.

Værdien af funktionsafklaringen bidrager til en vurdering af det aktuelle psykiske funktionsniveau og habi-

tuelle (såfremt det er kendt – medsend gerne relevante sagsakter såsom tidligere psykologiske/psykiatriske 

undersøgelser eller seneste GHU, LÆ 125/265), samt nedskrives handlemuligheder, der kan bruges til at skabe 

sagsfremdrift eller afklaring af borgere, hvor det tyder på mulig tilkendelse af fleksjob eller FØP. 

Borgere med enten et nedsat psykisk funktionsniveau, eller nedsathed på flere niveauer. 

Det vedrører b.la. borgere der kan karakteriseres ved:

• Middelsvær psykisk lidelse

• Svær psykisk lidelse

• Stationære/kroniske lidelser i bevægeapparat med samtidighed af psykisk påvirkning

• Nedsættelser både psykisk og somatisk

• Smerteprægede borgere/gangbesværede

En psykologisk funktionsafklaring/funktionsevnebeskrivelse består af 1,5 times udredende konsultation, 

observationer samt udfærdigelse af en erklæring, der vurderer borgers aktuelle eller habituelle psykiske 

funktionsniveau og fremsætter beskæftigelsesmæssige anbefalinger og prognoser i den videre sag. 

Psykologisk funktionsafklaring

Målgruppe

Varighed: 1,5 times konsultation og mundtlig feedback ved afslutningen af konsultationen.



Psykologisk undersøgelse

* kognitive udfordringer vedrører b.la. nedsat hukommelses,- 

koncentrations,- overbliks, – og planlægningsevne.

Borgere der f.eks. er karakteriseret ved en eller flere af nedenstående:

• Uregelmæssig skolegang og besvær med at klare sig selv eller gennemføre/fastholde beskæftigelse

• Unge som tillæg til uddannelsesplan

• Faglige udfordringer eller uklarhed om færdighedsniveau

• Udviklingsforstyrrelse 

• Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD etc.)

• Erhvervet hjerneskade eller mild retardation (enten opstået som skade eller pga. omsorgssvigt)

• Medfødt lav begavelse eller senere fremkommet mistanke

• Impliceret i ulykker/uheld

• Langvarig smerteproblematik

• Kognitive forringelser

• Lidelser med kognitiv udtrætning/oplevet forværring

• Tilbagevendende eller kronificeret psykisk lidelse 

En psykologisk undersøgelse er en udvidet erklæring af borgers psykiske, kognitive/neuropsykologiske, eller 

personlighedsmæssige funktionsniveau og indebærer et struktureret interview og en eller flere tests til at 

belyse, hvordan borger forholder sig til andre mennesker eller løser opgaver, herunder b.la. indlærings,- hu-

kommelses – og koncentrationsevne.. 

Formålet med en undersøgelse er at afklare borgers ressourcer og barrierer ift. beskæftigelse ud fra det givne 

funktionsniveau.

Værdien af en undersøgelse bidrager til en kortlægning af borgers beskæftigelsesmæssige muligheder ud fra 

borgers forudsætninger. Undersøgelsen vil foruden en vurdering af borgers psykiske, kognitive/neuropsykologi-

ske,- eller personlighedsmæssige funktionsniveau, også beskrive udviklingsmuligheder på længere sigt, komme 

med en beskæftigelsesprognose og udarbejde delmål, skånehensyn og tage stilling til anbefalinger for videreud-

redning og behandling eller behov for psykiatrisk speciallægeerklæring. Det giver konkrete handlemuligheder i 

den videre sag.

Målgruppe

Varighed: 2-4 konsultationer over 2 gange eller mere om nødvendigt plus feedback.
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Herning

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Om Job Vision
Job Vision er et landsdækkende konsulent-

hus for mennesker, der har brug for coach-

ing og sparring, fordi de har mistet deres 

arbejde, føler sig stresset eller mistrives på 

arbejdspladsen. Vi arbejder tæt sammen 

med erhvervsvirksomheder, forsikrings- 

selskaber og jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, 

der udvikler hvert enkelt menneske, vi kom-

munikerer uden omsvøb og brænder for at 

flytte grænser. Og vi gør det med stor res-

pekt for den enkelte og med ordentlighed. 

Det er i vores optik den bedste forudsæt-

ning for at skabe positiv, varig forandring.
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70 10 33 35          jobvision@jobvision.dk          www.jobvision.dk


