
INDSATS OPERA/FASIT-ID FORMÅL

Område 1 
Psykiske lidelser 
Basis

SY13 
OPERA ID: 
1375479
FASIT-ID  28.844

At afdække og præcisere de arbejdsopgaver, som kandidaten aktuelt vil være i stand til at varetage med henblik på hurtig tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet hos nuværende eller ny arbejdsgiver

Område 1 
Psykiske lidelser 
Udvidet

SY14
OPERA ID: 
1375488
FASIT-ID 28.842

At afdække og præcisere de arbejdsopgaver, som kandidaten aktuelt vil være i stand til at varetage med henblik på hurtig tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet hos nuværende eller ny arbejdsgiver. .

Område 2 
Fysiske lidelser 
Basis

SY15 
OPERA ID: 
1375496
FASIT-ID 28.843

At afdække og præcisere de arbejdsopgaver, som kandidaten aktuelt vil være i stand til at varetage med henblik på hurtig tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet hos nuværende eller ny arbejdsgiver.

Område 2 
Fysiske lidelser 
Udvidet

SY16 
OPERA ID: 
1375501
FASIT-ID 28.845

 
At afdække og præcisere de arbejdsopgaver, som kandidaten aktuelt vil være i stand til at varetage med henblik på hurtig tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet hos nuværende eller ny arbejdsgiver. Indsatsen er oftest mere håndholdt end basisindsatsen og er målrettet kandi-
dater, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet.

Område 3 
Helhedsorien-
teret
Basis

SY17 
OPERA ID: 
1375507
FASIT-ID 28.841

At udvikle kandidatens arbejdsevne ved en kombination og koordinering af beskæftigelses- og sundhedsfremmende samt sociale tilbud, 
der tager afsæt i kandidatens ønsker og forudsætninger, herunder præcisere arbejdsopgaver som kandidaten aktuelt kan varetage.

Område 3 
Helhedsorien-
teret 
Udvidet

SY18
OPERA ID: 
1375509
FASIT-ID 28.840

At udvikle kandidatens arbejdsevne ved en kombination og koordinering af beskæftigelses- og sundhedsfremmende samt sociale tilbud, 
der tager afsæt i kandidatens ønsker og forudsætninger, herunder præcisere arbejdsopgaver som kandidaten aktuelt kan varetage. Ind-
satsen er oftest mere håndholdt end basisindsatsen og er målrettet kandidater, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet.

VISITATION 
Lis Holst , Case Manager 
E-MAIL: lis.holst@hartmanns.dk 
TEL:  +45 4121  1387 
TEL:  +45 7020 0383

VISITATION TIL HARTMANNS - SYGEFRAVÆR



INDSATS OPERA/FASIT-ID REDSKABER

Område 1 
Psykiske lidelser 
Basis

SY13 
OPERA ID: 
1375479
FASIT-ID  28.844

Etablering af virksomhedspraktik , Opfølgning under praktik, Arbejdspladskontakt samt kontakt til sygemeldtes fagforening og A-kasse.

Mestringskurser og Mindfullnes, Undervisning i og rådgivning om kost og motion. 

Mentorstøtte jf. LAB kap. 9b, Arbejdsmarkedsrettet fysioterateutisk træning. 

Område 1 
Psykiske lidelser 
Udvidet

SY14
OPERA ID: 
1375488
FASIT-ID 28.842

Særligt for område 1 - udvidet:

• Flere individuelle samtaler  og Individuel coaching

Område 2 
Fysiske lidelser 
Basis

SY15 
OPERA ID: 
1375496
FASIT-ID 28.843

Etablering af virksomhedspraktik/løntilskud, Arbejdspladskontakt samt kontakt til sygemeldtes fagforening og A-kasse.

Mestringskurser og Mindfullnes, Undervisning i og rådgivning om kost og motion.

Mentorstøtte jf. LAB kap. 9b, Arbejdsmarkedsrettet fysioterateutisk træning og opfølgning under praktik.

Område 2 
Fysiske lidelser 
Udvidet

SY16 
OPERA ID: 
1375501
FASIT-ID 28.845

Særligt for område 2 - udvidet:

• Flere individuelle samtaler og Individuel coaching

• Fysioterapeutisk afklaring af relevante hjælpemidler, kompenserende ordninger mm.

Område 3 
Helhedsorien-
teret
Basis

SY17 
OPERA ID: 
1375507
FASIT-ID 28.841

Etablering af virksomhedspraktik, jf. LAB kap. 11, Løntilskud, jf. LAB kap. 12, Arbejdspladsindretning på virksomhed.

Mestringskurser og Mindfullnes.

Vejledning og opkvalificering, jf. LAB kap. 10, Mentorstøtte jf. LAB kap. 9b, Ekstern mentor.

Arbejdsmarkedsrettet fysioterapeutisk træning.

Systematisk afklaring af sygemeldtes kompetencer og beskæftigelsesmål, Systematisk afklaring af sygemeldtes helbredstilstand og 
skånebehov, evt. i samarbejde med egen læge.

Område 3 
Helhedsorien-
teret 
Udvidet

SY18
OPERA ID: 
1375509
FASIT-ID 28.840

Særligt for område 3 - udvidet: 

• Flere individuelle samtaler og individuel coaching

• Udkast til rehabiliteringsplanens forberedende del

• Fysioterapeutisk afklaring af relevante hjælpemidler, kompenserende ordninger mm.

• Samtaler med læge


