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Ressourceforløb er for dig, som har fået din sag behandlet i rehabiliteringsteamet – og som herefter er 

godkendt til et ressourceforløb.  

Du godkendes til ressourceforløb, hvis kommunen vurderer du kan have udbytte af en tværfaglig og 

sammenhængende indsats. Målet er at hjælpe dig til at fungere godt i hverdagen – herunder hjælpe dig til 

at få en uddannelse og/eller et arbejde, som du kan klare.  

Hvordan sammensættes indholdet i et ressourceforløb? 
Ressourceforløbet tilpasses individuelt dine mål, ressourcer og behov. Målet for dit ressourceforløb er 

fastlagt af dig og din sagsbehandler med anbefalinger fra rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet har 

givet deres indstillinger til indholdet af dit ressourceforløb, delmål og overordnet tidsplan for dit 

ressourceforløb. Den endelige plan for dit ressourceforløb udarbejdes af dig og din koordinerende 

sagsbehandler. Planen hedder ”Rehabiliteringsplanens 2. del”.   

Et ressourceforløb kan blandt andet bestå af nedenstående tilbud og aktiviteter:  

 Mentor – en, som kan støtte dig under dit ressourceforløb 
 Sundhedstilbud – fx rygestop, motion og ”Lev livet med kronisk sygdom” m.v. 
 Behandling for misbrug  
 Virksomhedspraktik – afpasset dine ressourcer og mål med hensyn til et arbejde 
 AMU-kurser, ordblindeundervisning, FVU (dansk, matematik m.v.) eller lignende 
 Tilbud om brobygning til uddannelse - med den nødvendige støtte 
 Støttekontaktperson-hjælp så du på sigt selv kan klare hverdagens almindelige opgaver. 
 Støtte fra coach eller psykolog (psykisk besvær og/eller uafklaret job-/uddannelsesmål) 
 Behandlingstilbud, som din praktiserende læge iværksætter 

Listen ovenfor viser kun nogle af de tilbud og aktiviteter dit ressourceforløb kan bestå af.  

Der er mulighed for at sammensætte tilbud og aktiviteter individuelt, fleksibelt og parallelt. 

Den koordinerende sagsbehandler følger dig hele vejen 
Når du får et ressourceforløb får du også en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sags-

behandler vil følge dig hele vejen, og har ansvaret for at koordinere de tilbud og aktiviteter du modtager i 

dit ressourceforløb. Koordineringen skal sikre, at du oplever sammenhæng i de tilbud du modtager. 

Det er din koordinerende sagsbehandler, der sammen med dig sikrer, at du gradvist nærmer dig de mål 

som du og rehabiliteringsteamet har fastsat for dit ressourceforløb. 

Hvis der undervejs opstår problemer, eller det viser sig at et tilbud ikke hjælper dig som det er planlagt, har 

du mulighed for at få hjælp af din koordinerende sagsbehandler. Sammen kan I genoverveje 

sammensætningen og målet for dit ressourceforløb.  
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Kontakt til jobcentret 

Jobcenter Hedensted 

Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted 

tlf.: 79 75 54 00 

www.hedensted.dk/jobcenter 

Mail: jobcenter@hedensted.dk  

Det kan i en sådan situation være nødvendigt at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet til fornyet 

behandling og reviderede indstillinger til indsatser, tidsplan m.v. 

Din koordinerende sagsbehandler vil minimum seks gange om året invitere dig til en samtale, hvor I følger 

op på dit forløb. 

Mentor 
I forbindelse med ressourceforløb får du eventuelt tildelt en mentor. Mentors opgave vil afhænge af dine 

behov. Formålet vil være at støtte dig, så du er i stand til at deltage i - og gennemføre - de tilbud og 

aktiviteter, som dit ressourceforløb består af. Dermed skal mentor hjælpe dig, så du når dit mål med 

ressourceforløbet. 

Forsørgelse i forbindelse med ressourceforløbet 
Deltager du i et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen er som 

udgangspunkt på samme niveau som kontanthjælp.  

For sygedagpengemodtagere vil ressourceforløbsydelsen dog være på niveau med sygedagpenge, indtil 
retten til sygedagpenge ville være ophørt. Du bør altid afklare satsen for din ressourceforløbsydelse med 
din koordinerende sagsbehandler. 

Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af egen formue samt ægtefælles/samlevers formue eller indkomst. 
Som udgangspunkt skal samtlige egne indtægter modregnes. Herunder visse forsikringsordninger, 
arbejdsindtægter, feriepenge, afkast af aktier og renteindtægter mm.   

Som hovedregel skal indtægter fratrækkes i ressourceforløbsydelsen krone for krone, fx sygedagpenge og 

løn under sygdom. I alle andre situationer gælder det, at når en modtager af ressourceforløbsydelse har 

arbejdsindtægt, så nedsættes ressourceforløbsydelsen med 30 pct. af en del af lønnen, og 55 pct. af den 

resterende del af lønnen.  

Kontakt evt. Borgerservice for nærmere information. 

Når du er i et ressourceforløb har du endvidere ret til ferie. Her gælder specielle regler. Se vores faktablad: 
Ressourceforløbsydelse og ferie.  

Er du førtidspensionist forud for ressourceforløbet vil du dog modtage førtidspension. 

Ressourceforløbets varighed 
Varigheden af dit ressourceforløb er minimum 1 år og maksimalt 5 år. Der kan i særlige tilfælde bevilges 

flere ressourceforløb. 
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