
Psykisk sårbare i uddannelse og 

beskæftigelse

Troen kan flytte bjerge

Træerne vokse ikke ind i himlen

Men husk

-grib mennesket og ikke 
diagnosen



Hvad skal der til

 Fleksibilitet indsatsen

 Overskuelighed og forudsigelighed

 Differentieret indsats

 Holdforløb kan være et godt afsæt for en arbejdsmarkedsrettet indsats

 Tværfaglig koordineret indsats

 Fokus på job

 Virksomhedskontakt og samarbejde

 Motivation

 Tidlig og hurtig indsats



Dogmer - grundantagelser 

 Empowerment

Empowerment tilgangen er funderet i det holistiske menneskesyn, som betragter

mennesket som et væsen der kun kan fungere, hvis det tager alle menneskets

behov i betragtning fysisk, psykisk og socialt.

Begrebet empowerment er tænkt ind som en proces, der gør mennesker i stand til at øge 

deres kontrol over eget liv og til at forbedre deres samlede livssituation.

 Recovery

At komme sig. Det er vigtigt for alle mennesker at have indflydelse på sit liv og mulighed for

at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. 

Recovery er en proces, der gør, at mennesker med mentale lidelse og sindslidelse kan 

komme sig helt eller delvist.

 Nudge

Alt det der ikke burde betyde noget i princippet, men gør det i praksis



Den lokale Vejen-IPS model er baseret på 7 

principper: 

 1) Alle borgere med psykiske/psykiatriske udfordringer (fra 18-40 år) der 

ønsker at deltage i projektet På Vej kan gøre det, ingen bliver ekskluderet

 2) Tilbuddet er en integreret del af og et aktivt partnerskab med den 

psykiatriske behandling

 3) Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked

 4) Vejledning om sociale ydelser og arbejde er vigtigt

 5) Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i projektet 

 6) Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det

 7) Indsatsen er baseret på borgerens egne præferencer og valg.



Træerne vokser ikke ind i himlen

Opgørelse fra 1.3.2012 – 15.9.2014

189 borgere i alt

 Beskæftigede delvis/vikar/ordinær beskæftigelse:    7 personer

 Studieforberedende forløb/uddannelse:   49 personer

 Fraflyttet pga. uddannelse, netværk, fængsel:   32 personer



2002

2007

2008

2012

2012

2015

TIDSLINIE PERSONDATA

Køn:  
Alder:  
Civilstand:  
Børn:

mand  
26
Enlig  
ingen

Opvækst – faderen dør da han er 6 år gammel

CV
•2005: 9. klasse afgangseksamen
•2005: produktionsskolen Stenderup,  
1½ år
•2007: okt. påbegynder dyrepasser-
uddannelsen

2002 afsluttet  9. klasse - specialklasse

BAGGRUND
-Mister sin fader 6 år gammel
-Mister sin farfar få år senere
-2002 flytter stedfar sammen med  moder. 
Senere forlader moderen  stedfaderen, 
hvilket udløser vold, chikane  og trusler mod 
familien fra stedfaderen
-Han mener familien gik i stykker den dag  
faderen døde

-Under de 4 års afsoning har han jævnligt  
besøg af sin mor og storebror. Han har et  
tæt forhold til familien, som støtter ham  
under afsoningen
-Fået forskellige diagnoser fra psykiatrien,  
som går i forskellige retninger. Bl.a.  
diagnosticeret paranoid personligheds  
forstyrrelser, samt bekymring for om han  
lider af psykoser/skizofreni eller  psykopati

Udbytte
Har fået egen lejlighed – pga. utryghed og
ensomhed opholder han sig dog ofte

hos 
moderen  Ressourceforløb

Indsatsen fra På Vej består i :  
Kørsel til behandling

Deltage i samtaler ved 
psykiatrien

Ugentlige gå-ture

Ressourceforløb frem til marts 2019  
Hjemmevejleder fra ABS tilknyttes

Oktober, påbegynder dyrepasseruddannelsen

1.    januar 2008 – fængslet på grund af vold
med døden til følge

Under sit 4 år lange fængselsophold  arbejder 
han som gangmand og  færdiggør grundforløb 

som landmand
under frigang

01.01.12 starter som landmandselev hos  
landmand i Nr. Nebel.  24.01.12 afbrydes

dette forløb pga. depression    

Søger kontanthjælp februar 2012 Tilknyttes
Kursusafdelingen april 2012 og fortsætter her
samtidig med tilknytning til

På Vej i maj 2012

Der forsøges tilbud ved Værkstedet  
Rødding, praktik ved Alfa Laval og AMU  

kursus, men han kan have ophobede  
aggressioner og truende adfærd, og det  

lykkes ikke at fastholde ham i tilbuddene  
enten af hensyn til ham selv eller pga.

hensyn til andre

HVAD SKAL DER TIL
En grundig psykiatrisk udredning af  
Kenny, så vi har en bedre viden om  
præcis hvilke udfordringer han har, og  
derudfra bedre kan lave en holdbar  
indsatsplan

På Vej Borger



Ny og fælles viden ved at skabe noget 

sammen

 For begge målgrupper   - recovery

 §103   -støttet beskæftigelse og uddannelse

 LAB borgere   - job og uddannelsesrettede indsatser, hvor målet er 

selvforsørgelse



Hvad har vi opnået efter 2 år – 2015 - 2017

 Evalueringen viser, at projektet er nået langt i forhold til opnåelsen af de satte succeskriterier 

 Evalueringen tager udgangspunkt i en effektmåling på følgende parametre:

Parametre Succeskriterier Status august 2017

Udvikling af livskvalitet 75 % M 103: 95%, K 103: 94%, M LAB: 86%, K LAB: 100%

Udvikling af arbejdsevne 25% M 103: 56%, K 103: 42%, M LAB: 56%, K LAB: 44%,

Platform: 50 %       

Udvikling af funktionsevne 25% 25%

Stifte bekendtskab med virksomheder 40% 15,2 %

Opleve virksomheders hverdag 20% 10,1%

Ikke ordinær beskæftigelse 5% 1,3%

Ordinær beskæftigelse 10% 0%

Uddannelse 2% 1,3%

Midtvejsevaluering



Tro på at det kan lade sig gøre
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2006

2012

2013

2015

2016

2016

TIDSLINIE PERSONDATA

Køn:

Alder:

Civilstand: 

Kvinde

46 år

Gift

CV
• 1975 -1985: Folkeskole 

(Færøerne)

• 1985: Fabriksarbejde    

(Færøerne)

• 1988 -1993: Rengøringsarbejde

(Færøerne)

• 1996- 2006: Rengøring på skole   

(afløser, Færøerne)

• 2006 -2012: Rengøring på skole

(afløser, Holsted)

Familie opvækst (Færøerne)

Flytter til Danmark

Afløser /ansat  som  

rengøringsmedarbejder på Skole 

i Holsted

Sygemeldt

(kurser i lokalpsykiatrien 

(håndtering af 

angst/depression)

Projekt Platform

6 mdr.

Praktik (12 uger), Holsted 

aktivitetscenter (3 t. dagligt)

BAGGRUND

- Depression og 

social/panikangst

Har svært ved at tage kontakt 

til andre (meget 

sårbar/sensitiv i det sociale).

- Har svært ved at tage 

offentlig transport på egen 

hånd.

- Udiagnosticerbar skulder og 

rygskade efter styrt på 

motorcykel

- Får tilbud om beskyttet 

beskæftigelse 

(rengøringsarbejde) i Projekt 

Platform med det formål at 

hun skal arbejde med hendes 

sociale angst, udfordringer 

omkring transport samt blive 

klar til en praktik, tildeles 

kontaktperson i Platform.  

Hvad virkede:

Trygge rammer, rummelig og 

empatisk relationsarbejde

Individuelle samtaler om ”det 

svære”

Individuelt og fleksibelt 

tilrettelagt

handleplan/arbejdsopgave

Gradvis eksponering for 

forskellige sociale foraer

Udbytte

Kommer i 12 ugers praktik 

(gennemfører)

Kan nu tage offentlig transport 

på egen hånd

Opsøger i højere grad andre 

mennesker (sociale foraer)

Platform Borger



Kerneopgaven borgeren ved roret i 

samarbejde med psykiatrien

Vilkår Hjælp til Kan selv


