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Fleksjob og epilepsi – sådan ser virkeligheden ud…
Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012

Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi – er topmotiverede og flittige med at søge
arbejde. Men arbejdsmarkedet er forholdsvist lukket for mennesker med handicap som f.eks.
epilepsi, og der er grund til stærk bekymring. Dokumentationen udspringer af en stor ny
medlemsundersøgelse lavet af Dansk Epilepsiforening.
Et stort survey lavet af Dansk Epilepsiforening dokumenterer, at den bekymring foreningen
sammen med mange andre handicaporganisationer udtrykker overfor Regeringens reform af
fleksjobordningen, er velbegrundet. Surveyet1 handler om epilepsi og beskæftigelse, og ser man
på de lediges svar – herunder ledige fleksjobvisiterede – springer der et ubehageligt fremtidsscenarie i øjnene.
I alt 565 af de personer, som svarer på undersøgelsen, er i den erhvervsaktive alder (18 – 65 år). I
denne gruppe er 143 personer på førtidspension, 59 på SU og 5 på efterløn. I alt er altså 358
personer aktuelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Heraf er 116 personer ledige, svarende til 32,4
%.
Ser man på de 358, som er til rådighed for arbejdsmarkedet er 73 personer fleksjob-visiterede,
svarende til 20,4 % - hvilket er langt over baggrundsbefolkningen, hvor tallet er omkring 1 %.
Baggrunden herfor er typisk epilepsien, som påvirker arbejdsevnen negativt: 64 % af alle 18 – 65
årige i undersøgelsen har epileptiske anfald.
Blandt de fleksjob-visiterede er 39 ledige, hvilket svarer til en arbejdsløshed i denne specifikke
gruppe på 53,4 %!
Det er ikke mindst denne høje arbejdsløshed, som vækker bekymring for den kommende fleksjobreform.

Vanskeligt at komme i job
Helt kontant springer ledighedsperioden i øjnene: De fleksjob-visiterede oplever meget lange
ledighedsperioder, når man først er røget ud af arbejdsmarkedet. Faktisk er det sådan, at hvis
1

Surveyet blev gennemført d. 20. – 28. marts 2012. Et spørgeskema blev pr. e-mail udsendt til 2614 potentielle
respondenter, hvoraf 1.686 gik igennem til modtageren. 925 har svaret helt eller delvist på spørgeskemaet, hvilket
giver en svarprocent omkring 55 %.

fleksjob-reformen allerede var gældende, så ville ca. 30 % gå fra ledighedsydelse til kontanthjælp
og yderligere 25 % ville være i risiko herfor inden for mindre end 12 måneder! Konkret betyder
overgang fra ledighedsydelse til kontanthjælp et fald i indtægt på ca. 1/3.

Hvor længe har du været ledig?
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Afhængigt af øjnene der ser, kan man betragte truslen om et drastisk fald i indkomst som en
faktor til øget motivation eller som en trussel. På spørgsmålet om udsigterne til at komme i
arbejde er både de, som er ”ordinært ledige”, og de ledige fleksjob-visiterede overvejende enige:
50 – 60 % vurderer udsigterne som meget begrænsede eller decideret dårlige.
Hvad er dine udsiger til at komme i arbejde?
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De ledige vil gerne i arbejde…
Og det er ikke manglende motivation, der afholder de ledige fra at komme i job. Både ledige
fleksjob-visiterede og ”ordinært ledige” er lige motiverede til at søge arbejde. Adspurgt angiver de
ledige, at de søger mindst 7,6 job om måneden. Dette tal skal imidlertid tages med et forbehold,
idet en del forklarer, at de f.eks. grundet en aktuel sygemelding ikke søger job. Renser man følgelig
tallene for de, som angiver at søge 0 job om måneden, bliver gennemsnittet mindst: 8,6 job om
måneden.

Hvor motiveret er du til at søge arbejde?
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Uddannelsesniveauet kan heller ikke forklare ledigheden, for de fleksjob-ledige er generelt lige så
godt uddannet som samtlige deltagere (incl. fleksjob-visiterede) i surveyet.
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Heller ikke eventuelle uddannelsesforskelle mellem fleksjob-visiterede i job og ditto ledige kan
forklarer den store ledighed i gruppen: Ledige fleksjob-visiterede er ikke i særlig grad dårligere
uddannet.
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Handicap er en hindring!
Forklaringen på den høje arbejdsløshed blandt de fleksjob-visiterede og den ringe optimisme i
forhold til at komme i arbejde ligger ifølge besvarelserne hos arbejdsmarkedet selv. For eksempel
vurderer langt flertallet af de ledige i survey’et, at handicap – som f.eks. epilepsi – er en hindring
for at komme i arbejde.

Handicap er ingen hindring for at komme i arbejde
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Adspurgt vurderer de ledige udsigten til at finde job, der rummer ”få timer” om ugen, meget
negativt.

Det er vanskeligt at finde job i få timer om ugen
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I det hele taget oplever ledige med epilepsi – uanset om de er fleksjob-visiterede eller ej – at
arbejdsmarkedet ikke er så åbent for mennesker med nedsat arbejdsevne.
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At arbejdsmarkedet ikke er specielt åbent for mennesker med nedsat arbejdsevne, er et problem,
fordi der er en årsag til, at man er visiteret til fleksjob. Således viser undersøgelsen, at de fleksjob-

visiterede er langt mere påvirket af deres epilepsi, end alle øvrige i den erhvervsaktive alder, der
svarer på undersøgelsen. Af de fleksjob-visiterede er det 70 %, hvis arbejdsevne er påvirket af
deres epilepsi, mod ”blot” knapt 30 % blandt alle i den erhvervsaktive alder som svarer i
undersøgelsen (incl. de fleksjob-visiterede).

Påvirker epilepsien din arbejdsevne?
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Det at have en funktionsnedsættelse/en sygdom som epilepsi oplever alle ledige som et problem i
jobansøgningsprocessen.

Arbejdsgiverne sorterer mig fra, hvis jeg skriver i min
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Kort om epilepsi og Dansk Epilepsiforening
Epilepsi er samlebetegnelse for en række neurologiske tilstande, der viser sig ved spontant,
gentagne og ensartede anfald – med eller ude bevidsthedspåvirkning. Anfaldene opstår på grund
af en pludselig, forbigående elektrisk udladning i en større eller mindre del af hjernens celler.
Mellem 45.000 og 55.000 mennesker har epilepsi i Danmark. Epilepsi er en alvorlig neurologiske
sygdom, der årligt rammer ca. 4.500 personer. Epilepsi kan opstå i alle aldre, men opstår hyppigst i
barneårene.
Epileptiske anfald er forskellige fra person til person, og samme person kan have mere end én type
anfald.
Epilepsi behandles typisk medicinsk. 70 % af alle epilepsipatienter bliver anfaldsfri med medicin.
For 30 % af patienterne har medicin ringe eller ingen virkning. For disse patienter kan epilepsien
ofte give store begrænsninger i uddannelses- og erhvervsvalg.

Dansk Epilepsiforening er en non-profit patientforening med 5.300 medlemmer. Foreningen
arbejder for, at udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens psykologiske og
sociale konsekvenser, at støtte initiativer, der forbedrer behandlingsmuligheder, samfunds-,

erhvervs- og levevilkår for personer med epilepsi, samt at at fremme og støtte forskning til gavn
for personer med epilepsi.
Kontakt Dansk Epilepsiforening:
Landsformand Lone Nørager Kristensen, tlf. 30 88 37 92, e-mail: lone.noerager.email@private.dk
Direktør René Bøgh-Larsen, tlf. 30 60 89 96, e-mail: rene@epilepsiforeningen.dk
Socialrådgiver Per Olesen, tlf. 66 11 90 91, e-mail: per@epilepsiforeningen.dk
Dansk Epilepsiforening
Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C
Tlf.: 66 11 90 91
E-mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk
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Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi – er topmotiverede og flittige med at søge
arbejde. Men arbejdsmarkedet er forholdsvist lukket for mennesker med handicap som f.eks.
epilepsi, og der er grund til stærk bekymring. Dokumentationen udspringer af en stor ny
medlemsundersøgelse lavet af Dansk Epilepsiforening.
Et stort survey lavet af Dansk Epilepsiforening dokumenterer, at den bekymring foreningen
sammen med mange andre handicaporganisationer udtrykker overfor Regeringens reform af
fleksjobordningen, er velbegrundet. Surveyet1 handler om epilepsi og beskæftigelse, og ser man
på de lediges svar – herunder ledige fleksjobvisiterede – springer der et ubehageligt fremtidsscenarie i øjnene.
I alt 565 af de personer, som svarer på undersøgelsen, er i den erhvervsaktive alder (18 – 65 år). I
denne gruppe er 143 personer på førtidspension, 59 på SU og 5 på efterløn. I alt er altså 358
personer aktuelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Heraf er 116 personer ledige, svarende til 32,4
%.
Ser man på de 358, som er til rådighed for arbejdsmarkedet er 73 personer fleksjob-visiterede,
svarende til 20,4 % - hvilket er langt over baggrundsbefolkningen, hvor tallet er omkring 1 %.
Baggrunden herfor er typisk epilepsien, som påvirker arbejdsevnen negativt: 64 % af alle 18 – 65
årige i undersøgelsen har epileptiske anfald.
Blandt de fleksjob-visiterede er 39 ledige, hvilket svarer til en arbejdsløshed i denne specifikke
gruppe på 53,4 %!
Det er ikke mindst denne høje arbejdsløshed, som vækker bekymring for den kommende fleksjobreform.

Vanskeligt at komme i job
Helt kontant springer ledighedsperioden i øjnene: De fleksjob-visiterede oplever meget lange
ledighedsperioder, når man først er røget ud af arbejdsmarkedet. Faktisk er det sådan, at hvis
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Surveyet blev gennemført d. 20. – 28. marts 2012. Et spørgeskema blev pr. e-mail udsendt til 2614 potentielle
respondenter, hvoraf 1.686 gik igennem til modtageren. 925 har svaret helt eller delvist på spørgeskemaet, hvilket
giver en svarprocent omkring 55 %.

fleksjob-reformen allerede var gældende, så ville ca. 30 % gå fra ledighedsydelse til kontanthjælp
og yderligere 25 % ville være i risiko herfor inden for mindre end 12 måneder! Konkret betyder
overgang fra ledighedsydelse til kontanthjælp et fald i indtægt på ca. 1/3.
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Afhængigt af øjnene der ser, kan man betragte truslen om et drastisk fald i indkomst som en
faktor til øget motivation eller som en trussel. På spørgsmålet om udsigterne til at komme i
arbejde er både de, som er ”ordinært ledige”, og de ledige fleksjob-visiterede overvejende enige:
50 – 60 % vurderer udsigterne som meget begrænsede eller decideret dårlige.
Hvad er dine udsiger til at komme i arbejde?
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De ledige vil gerne i arbejde…
Og det er ikke manglende motivation, der afholder de ledige fra at komme i job. Både ledige
fleksjob-visiterede og ”ordinært ledige” er lige motiverede til at søge arbejde. Adspurgt angiver de
ledige, at de søger mindst 7,6 job om måneden. Dette tal skal imidlertid tages med et forbehold,
idet en del forklarer, at de f.eks. grundet en aktuel sygemelding ikke søger job. Renser man følgelig
tallene for de, som angiver at søge 0 job om måneden, bliver gennemsnittet mindst: 8,6 job om
måneden.
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Uddannelsesniveauet kan heller ikke forklare ledigheden, for de fleksjob-ledige er generelt lige så
godt uddannet som samtlige deltagere (incl. fleksjob-visiterede) i surveyet.
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Heller ikke eventuelle uddannelsesforskelle mellem fleksjob-visiterede i job og ditto ledige kan
forklarer den store ledighed i gruppen: Ledige fleksjob-visiterede er ikke i særlig grad dårligere
uddannet.
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Handicap er en hindring!
Forklaringen på den høje arbejdsløshed blandt de fleksjob-visiterede og den ringe optimisme i
forhold til at komme i arbejde ligger ifølge besvarelserne hos arbejdsmarkedet selv. For eksempel
vurderer langt flertallet af de ledige i survey’et, at handicap – som f.eks. epilepsi – er en hindring
for at komme i arbejde.
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Adspurgt vurderer de ledige udsigten til at finde job, der rummer ”få timer” om ugen, meget
negativt.

Det er vanskeligt at finde job i få timer om ugen
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I det hele taget oplever ledige med epilepsi – uanset om de er fleksjob-visiterede eller ej – at
arbejdsmarkedet ikke er så åbent for mennesker med nedsat arbejdsevne.
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At arbejdsmarkedet ikke er specielt åbent for mennesker med nedsat arbejdsevne, er et problem,
fordi der er en årsag til, at man er visiteret til fleksjob. Således viser undersøgelsen, at de fleksjob-

visiterede er langt mere påvirket af deres epilepsi, end alle øvrige i den erhvervsaktive alder, der
svarer på undersøgelsen. Af de fleksjob-visiterede er det 70 %, hvis arbejdsevne er påvirket af
deres epilepsi, mod ”blot” knapt 30 % blandt alle i den erhvervsaktive alder som svarer i
undersøgelsen (incl. de fleksjob-visiterede).
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