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Hvidbog udkommer 

Rehabilitering som referenceramme 
Kompetenceudvikling  

Ledere og medarbejdere 

Netværk af ressourcepersoner 

Fælles samarbejdsplan  

Operationalisering af §141 handleplan 

referencen styrer den strategisk proces 
Fra døgn til dag  

Omstilling af dagområdet 

 

 

Lidt historie 



Formålet med omstillingerne 
”Fra ældre til ung” 

Øget fokus på rehabilitering til yngre -  
Støtte til det levede hverdagsliv til de ældre 
Etablering af ungetilbud 

Samling af dagtilbud i et ledelsesområde 
Samarbejde med selvejende tilbud og Sind 
Lukning af værestedstilbud ultimo 2011 

PIO - Psykiatri Information Odense etableres som tilbud til 
Odense Kommunes borgere. 
Indfrielse af kravene om 3 % `s takstreduktion i 2012.  
 

Omstilling af dagtilbud 



PIO 
2000 henvendelser årligt  - personlige/telefonisk 

Database over alle tilbud 

Særlig unge indsats 
Netværk af ungerådgivere fra folkeskole, gym., SDU, UCL  

Partnerskabsaftale  
SIND, OCD, Depressionsfore. , LMS(spiseforstyrrede) 

Århjul med fællesarrengementer 

Tovholder på kampagnen ”En af os” 
 

Reklameindslag 
 



Start juni 2011 

18 i gang – 8 flere end planlagt 

8 på venteliste 

 

Rehabilitering 
 Ung i Job og Uddannelse 



Unge mellem 18 og 35 år 
Er motiveret men ikke nødvendig vis klar til uddannelse 
og/eller job. Motivation før færdigheder 

Er grundigt informeret og kan se sig selv i tilbuddet 

Er H & P’s målgruppe. 

Som udgangspunkt er misbrug ikke foreneligt med 
deltagelse i Rehabilitering – Job og Uddannelse. 

Målgruppebeskrivelse 



Overordnet filosofi 

Tager udgangspunkt i brugerens ønske om at nå målet - 
et arbejde/udd. 

finde det naturlige match mellem individets stærke 
sider/erfaringer og så et job 

passe til den enkeltes ønsker, interesser, kvalifikationer 
og erfaringer. 

Jobsøgning begynder hurtigt 

 

 

IPS – Metoden  
Individual placement and support 



Undersøgelser i USA og England har vist at op imod 
60% af borgere med psykisk sårbarhed og svær 
psykisk lidelse, som ønsker at arbejde, kan finde og 
fastholde et job. 

 

 

Evidens 



Utallige ydelses    
hjælp til ansøgning 
 ledsagelse til job 
 løse transportproblem 
for/eftersnak ved uddannelsesstart 
kontakt til arbejdsgiver 
løbende motivationsafklaring 
etablering af praktikplads/skånejob 
hjemmebesøg 
pårørende samtaler 
Vækning 
støtte til rengøring/personlig hygiejne 
..…. Og meget meget mere 

 

 

Blanding af §85, §103 og §104 

 



Politisk besluttes at der måles over 3 år – monitoreres 
på LIS portal 

Måling af den enkelte hv 6. måned  

Måleredskab – MHRM (Mental Health Recovery 
Measure) 

Sparsomt materiale 

7 at måle på indtil nu for tidligt at drage konklussioner 

 

Resultater 



1. 90% af de unge kommer i afklaringsforløb, 
uddannelse eller job (4 i gang, 2 har forsøgt 1 ikke 
klar) 

2. 90% af de unge oplever øget livskvalitet (alle 7 
scorer højere efter ½ år) 

3. 90 % af de unge modtager et mindre indgribende 
tilbud (2 modtager ikke støtte, 3 uændret, 2 mere) 

 

 

Mål og resultater 




