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Arbejdsevne vurdering side 1  / udfyldt af:                                                  dato:  
 

Borgerens navn 
 

                                                                                                                                Cpr. nr. 

Adresse 
 

  

Arbejdssted 
 

             

Arbejdsopgaver/ 
Aktiviteter/samvær 

 

Mødetider Kommer om morgenen kl.:      Tager hjem kl. :             Fridag: 
 

funktioner kompetencer O – ingen 
kompensation, 
klarer sig selv 

1 – let 
kompensation, 
kan motiveres 
og vejledes til 
selv at klare 
opgaven 

2 – moderat 
kompensation, 
kan med støtte 
selv klar 
opgaven 

3 – svær kompen-
sation, kan med 
omfattende hjælp 
klare opgaven sam- 
men med støtten 

4 – total 
kompensation, kan 
ikke klare opgaven. 
Er afhængig af, at 
andre klarer 
opgaven. 

Pkt. 1 
Koncentration 
Og  
tempo 

Arbejder koncentreret 
om en opgave 

     

Kan holde 
arbejdstempo 
 

     

Koncentration og tempo, samlet vurdering af 
kompensations behov 

     

Pkt. 2 
Arbejdskvalitet 
Og ansvar 

Udfører aftalte opgaver 
omhyggeligt 

     

Arbejder pålideligt 
 

     

Forstår og accepterer 
hvad man må 

     

Forstår og accepterer 
hvad man kan tillade 
sig 

     

Arbejdskvalitet og ansvar, samlet vurdering 
af kompensations behov 
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Arbejdsevne vurdering - fortsat 
funktioner kompetencer O – ingen 

kompensation, 
klarer sig selv 

1 – let 
kompensation 
kan motiveres 
og vejledes 
til selv at 
klare opgaven 

2 – moderat 
kompensation, 
kan med støtte 
selv klar 
opgaven 

3 – svær 
kompensation, kan 
med omfattende 
hjælp klare opgaven 
sammen med støtten 

4 – total 
kompensation, kan 
ikke klare opgaven. 
Er afhængig af, at 
andre klarer 
opgaven. 

Pkt. 3 
Praktisk sans 
og håndelag 

Kan bruge værktøj og 
redskaber 

     

Holder orden omkring sig 
 

     

Praktisk sans og håndelag, samlet 
vurdering af kompensations behov 

     

Pkt. 4 
Selvstændighed 
Initiativ 

Tager selv initiativ til at 
gå i gang med opgaver 

     

Tager selv initiativ på 
andre områder 

     

Kan arbejde uden opsyn      

Selvstændighed /initiativ, samlet vurdering 
af kompensations behov 

     

Pkt. 5 
Personlig 
fremtræden 

Forstår hvilken adfærd 
der er passende 

     

Forstår at håndtere 
socialt samvær 

     

Deltager i samarbejde 
med andre 

     

Forstår grænsen mellem 
sjov og alvor 

     

Forstår personlig 
hygiejne og passende 
påklædning 

     

Personlig fremtræden, samlet vurdering af 
kompensations behov 
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Arbejdsevne vurdering – fortsat  
Funktioner kompetencer O – ingen 

kompensation, 
klarer sig selv 

1 – let 
kompensation 
kan motiveres 
og vejledes til 
selv at klare 
opgaven 

2 – moderat 
kompensation, 
kan med støtte 
selv klar 
opgaven 

3 – svær 
kompensation, kan 
med omfattende 
hjælp klare opgaven 
sammen med støtten 

4 – total 
kompensation, kan 
ikke klare opgaven. 
Er afhængig af, at 
andre klarer 
opgaven. 

Pkt. 6 
Kommunikation 
og forståelse 
af instruktion 

Forstår at deltage i 
samtaler  

     

Siger til og fra- når 
han/hun ikke forstår det 

     

Forstår mundtlig 
instruktion 

     

Kan læse og forstår en 
instruktion 

     

Kan kommunikere pr. 
telefon, SMS,  

     

Kommunikation og forståelse, samlet 
vurdering af kompensations behov 

     

Pkt. 7 
Grundlag for 
udvikling 

Kan huske, forstå og 
bruge ny viden 

     

Tager mod og omstiller 
sig til nye udfordringer 

     

Håndterer de krav der 
bliver stillet 

     

Kan håndtere / erkender 
problemer  

     

Grundlag for udvikling, samlet vurdering 
af kompensations behov 
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Arbejdsevne vurdering – fortsat  
Funktioner kompetencer O – ingen 

kompensation, 
klarer sig selv 

1 – let 
kompensation 
kan motiveres 
og vejledes til 
selv at klare 
opgaven 

2 – moderat 
kompensation, 
kan med støtte 
selv klar 
opgaven 

3 – svær 
kompensation, kan 
med omfattende 
hjælp klare opgaven 
sammen med støtten 

4 – total 
kompensation, kan 
ikke klare opgaven. 
Er afhængig af, at 
andre klarer 
opgaven. 

Pkt. 8 
Fremmøde og 
stabilitet 

Møder stabilt på arbejde 
 

     

Overholder aftale om 
møde tid 

     

Giver besked om fravær 
og sygdom 

     

Holder aftalte pauser 
 

     

Fremmøde og stabilitet, samlet vurdering 
af kompensations behov 
 

     

Personlige 
oplysninger 

Er der skånehensyn  
 
 

Hvilke psykiske faktorer kan have indflydelse 
 
 

Hvilke fysiske faktorer kan have indflydelse 
 
 
 

Forslag til nye 
fokus punkter / 
tiltag 

KRAP skemaer: 

Vurdering af borgerens samlede kompensations behov:  
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Helhedsvurdering af borgerens samlede kompensations behov 

 
Funktioner 
kompetencer 

O – ingen kompensation, 
klarer sig selv 

1 – let kompensation kan 
motiveres og vejledes til 
selv at klare opgaven 

2 – moderat 
kompensation, kan med 
støtte selv klar opgaven 

3 – svær kompensation, 
kan med omfattende 
hjælp klare opgaven 
sammen med støtten 

4 – total kompensation, 
kan ikke klare opgaven. Er 
afhængig af, at andre 
klarer opgaven. 

      
1. Koncentration og 
tempo, samlet vurdering 
af kompensations behov 

     

2. Arbejdskvalitet og 
ansvar, samlet vurdering 
af kompensations behov 

     

3. Praktisk sans og 
håndelag, samlet 
vurdering af 
kompensations behov 

     

4. Selvstændighed 
/initiativ, samlet 
vurdering af 
kompensations behov 

     

5. Personlig fremtræden, 
samlet vurdering af 
kompensations behov 

     

6. Kommunikation og 
forståelse, samlet 
vurdering af 
kompensations behov 

     

7. Grundlag for udvikling, 
samlet vurdering af 
kompensations behov 

     

8. Fremmøde og 
stabilitet, samlet 
vurdering af 
kompensations behov 

     

Vurdering af borgerens 
samlede kompensations 
behov 
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Beskrivende tilføjelser: 


