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1 Indledning 

  ”Unges Springbræt til Arbejde” er et udviklingsprojekt udviklet og gennemført af 
foreningen Sindslidendes Vilkår. Med afslutningen af projektet præsenterer nærvæ-
rende rapport erfaringer og resultater af indsatsen. 

   
Finansieret af 

det lokale be-

skæftigelsesråd 

 Unges Springbræt til Arbejde (Herefter Usa) er finansieret gennem det lokale be-
skæftigelsesråd i Århus og Samsø. Projektet tager afsæt i Sindslidendes Vilkårs erfa-
ringer med målgruppen, og er iværksat som et særskilt projekt i organisationen.  

   
  

1.1 Baggrund 
En voksende 

andel unge har 

psykiske pro-

blemer 

 Psykiske lidelser og sygdomme er i løbet af en årrække blevet en central problemstil-
ling på arbejdsmarkedet. Der er mange der sygemelder sig på grund af stress, de-
pression og andre psykisk betingede lidelser. Samtidig er der en voksende andel af 
unge, der bliver uarbejdsdygtige på grund af psykiske lidelser. Mange af de unge, 
der har eller får en psykisk lidelse i en ung alder, har ofte store sociale problemer på 
grund af deres psykiske sygdom.  

   
  De sociale problemer betyder, at livskvaliteten forværres markant, ligesom mulighe-

derne på arbejdsmarkedet begrænses yderligere.  
   
  Der har i en årrække været en stadig større andel af unge med psykiske problemer, 

der i en tidlig alder får tilkendt en førtidspension. En realitet som hverken den unge 
eller samfundet kan være tilfredse med. Problematikken vidner om, at der for nuvæ-
rende ikke findes beskæftigelsesrettede tilbud, der matcher netop denne målgruppe.  

   
Sindslidendes 

Vilkår 

 Sindslidendes Vilkår i Århus er en frivillig organisation, der har eksisteret siden 
1997. Organisationen arbejder for at fremme sindslidendes interesser i hele Region 
Midtjylland. Organisationen tilbyder ikke behandling, men samvær og aktiviteter. 
En af kernemetoderne i organisationens arbejde er udvikling gennem arbejde i fæl-
lesskab.   

   
  

1.2 Formål 
Skabe en mere 

normaliseret 

tilværelse for en 

gruppe udsatte 

 Projekt Usa er et opkvalificerende projekt for udsatte unge. Formålet med projektet 
er at opkvalificere en gruppe udsatte unge menneskers sociale og faglige kompeten-
cer med henblik på, at denne gruppe forbedrer sine muligheder for at blive integre-
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unge ret på arbejdsmarkedet og inkluderet i samfundet. Målet er således, at de unge får 
en mere ”normaliseret tilværelse” med muligheder på arbejdsmarkedet.  

   
Resultatmål  Ved opstarten af projektet blev en række resultatmålsætninger opstillet:  
   
  1. 40 – 50 unge gennemgår projektforløbet. 

 
2. 75 % af disse udplaceres i lokale virksomheder i Århus på særlige eller ordinære 

vilkår eller påbegynder kompetencegivende uddannelse.  
 
3. Alle deltagere har fået øget deres selvværd og forståelse for, at det kan lade sig 

gøre at få en anden hverdag end den gældende og fået en bedre oplevelse af eg-
ne kompetencer. 

 
4. 80 % af deltagere har fået øget selvindsigt og øget motivation til at blive til-

knyttet arbejdsmarkedet samt fået genskabt og opbygget sociale netværk. 
 

5. Deltagernes sociale kompetencer er øget. Kursisterne udtrykker tilfredshed 
med kurset og dets anvendelighed og udviklet sociale kompetencer til, på sigt, 
at kunne fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet enten i form af ordinært, 
fleksjob eller skånejob. 

   
  

1.3 Læsevejledning 
Afsnit 1  Det første afsnit beskriver baggrunden for projektet og introduktion til nærværende 

evaluering. 
   
Afsnit 2  I evalueringens andet afsnit præsenteres konklusionerne fra projektet. Konklusio-

nerne afspejler både målindfrielsen, ligesom de også perspektiverer projektets frem-
tidige potentiale. 

   
Afsnit 3  Det tredje afsnit beskriver den gennemførte indsats samt tilgangen til indsatsen.  
   
Afsnit 4  I det fjerde afsnit bliver projektets resultater og deltagernes egne vurderinger af pro-

jektet præsenteret. 
   
Afsnit 5  Afsnit fem redegør for evalueringens datagrundlag og metodiske fremgangsmåde.  
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2 Konklusion 

  Indsatsen i projekt Usa byder på en række forskellige resultater, som er værd at 
bringe videre i en fremadrettet indsats over for unge borgere med sindslidelser. Ne-
denstående præsenteres en række konklusioner, der kan drages ud fra det indsamle-
de datamateriale.  

   
  Først og fremmest skal det her nævnes, at der kan drages en række forskellige kon-

klusioner ud fra datamaterialet, og konklusionerne der præsenteres her, er et ud-
pluk, der repræsenterer særligt vigtige eller særligt interessante resultater.  

   
  

2.1 Det er vigtigt, at borgeren har noget at give sig til 
  Når der tilrettelægges en indsats for unge borgere med sindslidelser, er det væsent-

ligt, at borgeren får en oplevelse af, at vedkommende får en nænsom vej til ar-
bejdsmarkedet. Det kan være svært at overskue et enten-eller valg, og derfor er der 
også brug for, at afklaring og indsats tænkes sammen med mere beskæftigelsesrette-
de aktiviteter. Deltagerne giver udtryk for, at arbejde, og arbejde med noget me-
ningsfyldt, er med til at holde dem på sporet. Konceptet med afklaring gennem 
praktik og arbejde, bliver således modtaget godt af deltagerne fra projektet.   

   
  

2.2 Forståelse for sindslidelser 
  Det har afgørende betydning, at de mennesker, der arbejder med målgruppen, har 

såvel faglig indsigt i, som personlig forståelse for sindslidelser. Deltagerne giver ud-
tryk for, at en fordomsfri tilgang, og en oprigtig forståelse for hvad det vil sige, at 
føre en tilværelse med en sindslidelse, har afgørende betydning for en indsats. Del-
tagerne fortæller, at sindslidelse stadig er tabubelagt i samfundet, og at de ofte bliver 
mødt med fordomme. Her er det vigtigt lægge vægt på, at et tilbud til unge borgere 
med sindslidelse bliver gennemført af personale, der kender målgruppen indgående. 
På den måde opleves tilbuddet som et frirum, der giver mulighed for at arbejde 
konstruktivt med beskæftigelsesmulighederne.  

   
  

2.3 Helbredet fylder mindre 
  Et af de helt tydelige resultater fra indsatsen er, at deltagerne giver udtryk for, at 

deres helbred fylder mindre i bevidstheden efter forløbet. Dette er en klar indikati-
on på, at deltagerne er i stand til at arbejde med andre problematikker end deres 
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helbred, hvilket medvirker til at en beskæftigelsesrettet indsats i højere grad kan 
gennemføres, end hvis helbredet stadig udgjorde en væsentlig barriere i hverdagen.  

   
  

2.4 Der skal være afsat nok personale ressourcer 
  Arbejdet med unge sindslidende er et arbejde, der kræver tid til at give ro og plads 

til den enkelte unge. Derfor er det også centralt, at når der gennemføres en indsats, 
skal der være afsat nok ressourcer, til at kunne tilbyde den rette indsats. Deltagerne 
har givet udtryk for, at selve indsatsen er sammensat rigtig godt, personalet har de 
relevante kompetencer og strukturen omkring indsatsen burde også fungere. Dog 
har deltagerne haft en oplevelse af, at der ikke har været tid nok til at gennemføre 
indsatsen sådan som den var tiltænkt. Der er med andre ord, muligheder for at op-
nå endnu bedre resultater, hvis indsatsen følges af tilstrækkelige personaleressourcer.  
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3 Indsats 

Indsats gen-

nemført i to 

trin; afklaring 

og jobjagt 

 Indsatsen i projekt USA er gennemført i primært to trin; Et afklaringsforløb gen-
nemført af Sindslidendes Vilkår, og et forløb med jobjagt, hvoraf jobformidlingen 
af ca. 20 borgere er varetaget af Marselisborg Beskæftigelse, og resten er varetaget af 
Sindslidendes Vilkår. 
Derudover har projektet været kendetegnet ved at blive gennemført med udgangs-
punkt i den anerkendende tilgang.  

   
  I de følgende afsnit beskrives indsatsen, der er blevet gennemført i projekt Usa. Be-

skrivelsen er opdelt i seks særskilte afsnit: 
   
Seks særskilte 

afsnit 

 
• Indsatsmodel 
• Anerkendende tilgang 
• Hurtigste vej til arbejde 
• Fokus på individuelle samtaler og den enkeltes behov 
• Afprøvning af kompetencer i praktik 
• Formidling til beskæftigelse 

   
  Det første afsnit beskriver hele indsatsen og elementerne, der har udgjort flowet. 

Mens de resterende fem sætter fokus på kernetematikker, der har været afgørende 
for projektets udvikling. 

   
  

3.1 Indsatsmodel 
  Indsatserne, der er blevet iværksat, i projekt Usa favner over faglig, personlig og 

social udvikling. Alt sammen med formål om at bringe borgeren tættere på ar-
bejdsmarkedet. Overordnet set har der været gennemført praktikforløb hos Sindsli-
dendes Vilkår og beskæftigelsesrettet indsats hos Sindslidendes Vilkår og Marselis-
borg. I det følgende beskrives projekt Usas indsatsmodel, hvor den generelle model 
præsenteres indledningsvist, og derefter præsenteres temaerne for det beskæftigelses-
rettede arbejde.  

   
  Den generelle model for projekt Usas arbejde kan inddeles i fire trin: 

• Modtagelse 
• Opstart 
• Praktikforløb 
• Formidling 
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  De fire trin dækker over en række forskellige opgaver, der tilsammen tilskynder, at 

deltageren kommer nærmere arbejdsmarkedet. I det følgende beskrives denne ind-
satsmodel. 

   
Figur 1   Indsatsmodel 
   
  

 
  Modtagelse 

  Deltagerne i projekt Usa er både borgere, der er blevet visiteret til projektet, og bor-
gere, der selv har fundet frem til projektet. Uanset hvordan borgeren er blevet til-
knyttet projektet, har der været iværksat et forløb med udgangspunkt i en forsamta-
le, hvor projektledelsen og borgeren i fællesskab har haft mulighed for at diskutere 
om projekt Usa var det rette forløb for den enkelte borger.  

   
Fokus på fagli-

ge og sociale 

kompetencer 

 Forsamtalen er med til at afdække borgerens faglige og sociale kompetencer. Projekt 
Usa har været i stand til at gennemføre en indsats for langt de fleste faglige bag-
grunde. Præmissen for indsats har dog været, at borgeren skulle kunne indgå i et 
arbejdsfællesskab. Det betyder, at i de tilfælde, hvor borgeren har haft svær social 
fobi, har projektet vurderet, at borgeren ikke ville få gavn af indsatsen.  

   
  Opstart 

Praktikforløb1
2

3
4

Modtagelse

Opstart

Praktikforløb

Formidling til beskæftigelse

• Visitation eller egen indgang
• Forsamtale
• Afklaring af sociale og faglige kompetencer
• Evne og lyst til samarbejde
• Præsentation af praktikforslag

• Opstart kort efter forsamtale
• Introduktion til praktiske funktioner
• Uddelegering af mindre opgaver
• Ærlig faglig feedback
• Fokus på det faglige arbejde

• Statusmøder
• Begyndende fokus på fremtid
• Iværksættelse af beskæftigelsesrettet forløb

• Kontakt til virksomheden med introduktion til projektet
• Fastsættelse af formål med kontakt til virksomhed (Afklaring til 

fleksjob, praktik til skånejob etc.)
• Fastholdelseskontakt til projekt Usa

Praktikforløb1
2

3
4

Modtagelse

Opstart

Praktikforløb

Formidling til beskæftigelse

• Visitation eller egen indgang
• Forsamtale
• Afklaring af sociale og faglige kompetencer
• Evne og lyst til samarbejde
• Præsentation af praktikforslag

• Opstart kort efter forsamtale
• Introduktion til praktiske funktioner
• Uddelegering af mindre opgaver
• Ærlig faglig feedback
• Fokus på det faglige arbejde

• Statusmøder
• Begyndende fokus på fremtid
• Iværksættelse af beskæftigelsesrettet forløb

• Kontakt til virksomheden med introduktion til projektet
• Fastsættelse af formål med kontakt til virksomhed (Afklaring til 

fleksjob, praktik til skånejob etc.)
• Fastholdelseskontakt til projekt Usa



Evaluering af Projekt Unges Springbræt til Arbejde 

 

10 

  Kort efter forsamtalen startede deltageren i et praktikforløb internt hos Sindsliden-
des vilkår. Praktikforløbet tog udgangspunkt i borgerens faglighed, og vedkom-
mende blev sat i arbejde indenfor emner, der relaterede sig til deres erfaringer og 
ønsker til fremtiden.  

   
Fokus på de 

faglige kompe-

tencer 

 Den første tid blev brugt til at introducere borgeren til stedet og arbejdsopgaverne, 
hvorefter praktikanten stille og roligt fik fyldt mindre opgaver på. Igennem hele 
forløbet blev der i kommunikationen med borgeren lagt vægt på det faglige. I op-
startsfasen fik borgeren således faglig feedback på deres arbejde. Det er vigtigt, at 
praktikanterne får ærlig faglig feedback på deres arbejde. Erfaringen er, at det er 
gennem faglige diskussioner, at emner som personlig fremtræden og sociale kompe-
tencer, bedst kan håndteres. På den måde får projektet mindre karakter af et terapi-
forløb, og mere karakter af et reelt beskæftigelsesrettet tilbud.  

   
  Praktikforløbet 

  Undervejs i praktikforløbet blev der afholdt opfølgningssamtaler, hvor praktikan-
tens velbefindende og progression blev vendt. I løbet af disse møder, blev praktikan-
tens timetal ligeledes justeret, så borgeren hele tiden oplevede en tilpas udfordring.  

   
Fokus på frem-

tiden 

 Når borgeren indgik stabilt i opgaveløsningerne, begyndte medarbejderne i projekt 
Usa at tale om fremtidsudsigterne. Dette blev løbende introduceret både for at give 
praktikanten mulighed for at forholde sig til spørgsmålet om fremtiden, men sam-
tidig også for at sikre, at det fremtidige beskæftigelsessigte kontinuerligt var bevidst 
hos den deltagende borger.  

   
  Usa-projektets samarbejde med frivillige foreninger, socialøkonomiske virksomhe-

der og private virksomheder har haft en betydelig påvirkning på projektets egen 
jobformidlingsindsats. Det kommer til udtryk ved at 22 ud af 26 unge praktikanter 
(85 %) er kommet i beskæftigelse eller startet på uddannelse pba projektets jobfor-
midlingsaktiviteter. 

   
  

3.1.1 Det beskæftigelsesrettede forløb 

  Det sidste trin er formidlingen af borgeren til en virksomhed. I det beskæftigelses-
rettede arbejde var der fokus på etablering af kontakt til virksomheder, og forbere-
delse af borgeren til en tilværelse på arbejdsmarkedet.  

   
  I kontakten til potentielle virksomheder, var det afgørende, at der blev etableret en 

personlig kontakt. Ofte blev der således afholdt et møde med virksomheden, hvor 
projektet blev præsenteret, og formålet med kontakten til virksomheden introduce-
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ret. 
   
  I det forberedende arbejde med borgere, kan indsatsen opdeles i primært to trin; 

afklaringsforløb og jobjagt. I det følgende beskrives essensen af de enkelte elemen-
ter. 

   
  

3.1.2 Afklaringsforløb 

Afklaring for at 

få borgeren 

hurtigst muligt 

i rette job 

 Ved opstarten på afklaringsforløbet samarbejdede praktikant og konsulent om at 
udarbejde en plan for at finde det rette job. Formålet med afklaringen var, at prak-
tikanten skulle i job hurtigst muligt og med anvendelsen af færrest mulige redskaber 
samt kun gennemgå de dele af det nedenstående beskrevne afklaringsforløb, der var 
relevante. 

   
  

3.1.2.1 Individuelle samtaler (coaching) 

Fokus på den 

enkeltes udvik-

lingsproces 

 Der blev for alle praktikanter gennemført individuelle samtaler (coaching). Karakte-
ren og omfanget heraf blev iværksat individuelt ud fra den enkeltes behov og udvik-
lingsproces.  Fokus var på praktikantens personlige udviklingsproces med vægt på 
motivation, indsigt og ansvarstagen. Der blev arbejdet målrettet med at fastholde 
og/eller opbygge praktikantens arbejdsidentitet for herigennem at tilsikre praktikan-
tens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

   
  

3.1.2.2 Lovgivninger og muligheder 

Ret og pligt i 

forhold til 

lovgivningen 

 For at sikre at praktikanten kendte til mulighederne i lovgivningen, blev denne 
gennemgået i samarbejde med praktikanten. Der blev både lagt vægt på hvilke retli-
ge omstændigheder praktikanten havde krav på, samt hvilke pligter praktikanten 
var forpligtet på at afholde, hvis vedkommende var på offentlig forsørgelse. 

   
  

3.1.2.3 Personlige og sociale kompetencer  

Udvikling af 

personlige og 

sociale kompe-

tencer 

 Med henblik på at finde den rette arbejdsplads og de rette arbejdsopgaver til prakti-
kanten arbejdede konsulenten med at afklare praktikantens personlige og sociale 
kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Grunden herfor var at skabe et varigt 
job, der passer til praktikantens person og eventuelle behov for skånehensyn i for-
hold til personlige, sociale og helbredsmæssige forhold.  

   
  

3.1.2.4 Jobplan 

  Jobplan er et redskab, der blev anvendt til at udvide den enkelte praktikants jobmu-
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ligheder på det lokale arbejdsmarked.  
   
Udarbejdelse af 

niveauinddelt 

jobplan 

 Målet er at få praktikanten til at udarbejde A, B og C ønsker i forhold til fremtidigt 
arbejdsliv, således at den enkeltes jobønsker og kompetencer afstemmes med mulig-
hederne på arbejdsmarkedet, ligesom det kan sætte tanker i gang hos praktikanten 
omkring ideer og muligheder for et fremtidigt arbejde. Praktikanten begynder at 
sætte realistiske mål for indgåelse af jobplan A, B og C.  

   
  A. Ønskejobbet, hvor der ofte ikke er mange jobmuligheder, men som skal afsø-

ges, da praktikantens kompetencer og erfaringer matcher 
B. Det gode og acceptable job, der matcher den lediges kompetencer, og hvor der 
er en efterspørgsel fra arbejdsmarkedet 

C. Det jobområde, det kan blive nødvendigt at arbejde indenfor for at blive selv-
forsørgende, men som måske ikke opfylder drømme og ambitioner 

   
  For at sikre størst mulig (job-)søgefelt, blev der under forløbet arbejdet med at ud-

vide praktikantens ønsker og kompetenceområder. Dette sammenholdt med de 
lokale muligheder på arbejdsmarkedet, således at den udarbejdede jobplan var både 
realistisk og operationel. 

   
Figur 2   Niveauinddelt jobplan 
  

 
   
  

3.1.2.5 Brancheafklaring/Opkvalificering  

  I forlængelse af praktikantens arbejdsopgaver blev det afklaret i, hvilke brancher 
mulighederne for at få et job var. Det blev endvidere undersøgt om faglig opkvalifi-
cering eller uddannelse var relevant i den sammenhæng 

   
  

3.1.3 Jobjagt 

  Jobjagten har ikke fyldt så meget i projektet, som den var tiltænkt. Dette skyldes 
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primært, at målgruppen har været mindre ressourcestærk end antaget. Derfor har 
der været en række af praktikanterne, der ikke har været stærke nok til at der kunne 
gennemføres en egentlig beskæftigelsesrettet indsats. For de praktikanter, der var 
ressourcestærke nok, har indsatsen primært taget udgangspunkt i nedenstående 
aktiviteter.  

   
  

3.1.3.1 Støttet jobsøgning 

  I tilfælde, hvor praktikanten havde behov for det, støttede konsulenten jobsøgnin-
gen intensivt. F.eks. hjalp konsulenten med at opsøge virksomheder, etablere aftaler 
og/eller deltage i jobsamtaler. 

   
  

3.1.3.2 CV, Ansøgning og samtale 

  Det er vigtigt ved udplacering på arbejdsmarkedet, at praktikanten og konsulenten 
har overblik over eventuelle erhvervserfaringer og uddannelsesmæssige baggrund. 

   
Anvendelse af 

CV til at få 

skabt klarhed 

over erfaringer 

og kompeten-

cer 

 Praktikanten udfyldte et udvidet CV. Her skulle praktikanten nøjagtigt beskrive, 
hvilke funktioner han/hun tidligere havde haft i hvert enkelt af sine tidligere ar-
bejdsforhold. Konsulenten støttede praktikanten i at udarbejde opfordrede eller 
uopfordrede ansøgninger. Forud for en eventuel jobsamtale forberedte konsulenten 
praktikanten på, hvordan dette kunne komme til at foregå.   

   
  

3.2 Anerkendende tilgang 
Udgangspunkt 

deltagernes 

egne ressourcer 

 Indsatsen, der er blevet varetaget af såvel Sindslidendes Vilkår som Marselisborg 
Praksisvidencenter, har taget udgangspunkt i den enkelte deltagers egne ressourcer.  
Det handler om at få skabt selvtillid og tro på egne muligheder, i et tempo som 
deltageren selv er med til at sætte.  

   
  Udgangspunktet i den enkelte borger betyder, at indsatsen tager højde for den en-

keltes kompetencer og barrierer. Det er afgørende i arbejdet med borgere med en 
sindslidelse, at der er mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, og hvor der 
er et fremadrettet fokus, frem for fokus på problemer og det som borgeren ikke kan. 
Særligt på grund af det fremadrettede syn og fokus på muligheder og kompetencer 
fordrer indsatsen en anerkendende tilgang.  

   
  Med den anerkendende tilgang fokuseres der ligeledes på at få omsat den enkeltes 

kompetencer til konkrete aktiviteter. Det handler om at få brugt kompetencerne i 
forløbet.  
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3.3 Hurtigste vej til arbejde 
Livet må ikke 

sættes på 

”stand-by” 

 Et af kerneprincipperne bag afklaringsforløbet er at skaffe den hurtigste vej til ar-
bejde eller uddannelse gennem den mindste indsats. Værdien finder sit belæg i 
Sindslidendes Vilkårs generelle opfattelse af, at unge personer med sindslidelser har 
brug for forholdsvis normale omgivelser og sideløbende få arbejdet med sig selv og 
egne kompetencer. Det er vigtigt, at livet ikke bliver sat på ”stand-by”, og at den 
unge borger har mulighed for at få etableret faste rutiner og gennemført en mere 
normaliseret tilværelse. 

   
  Den hurtigste vej til arbejde, må ikke forstås som at man ignorerer de helbredsmæs-

sige problemer, men i stedet at deltagerne lærer at fokusere på andet end helbreds-
problemerne. I mange tilfælde fokuseres der så meget på at borgeren skal blive rask, 
eller opnå en forbedret helbredstilstand, inden en egentlig beskæftigelsesrettet ind-
sats kan påbegyndes.  

   
  

3.4 Fokus på individuelle samtaler og den enkeltes be-

hov 
Udgangspunkt 

i den enkeltes 

kompetencer 

og behov 

 Et af de absolut væsentligste redskaber i arbejdet med deltagerne er de individuelle 
samtaler. Det har været vigtigt, at samtalerne udvikles med udgangspunkt i den 
enkeltes behov. Der er på den led ikke en fast samtaleskabelon, der bliver lagt ned 
over den enkelte deltager. Derimod bliver der lagt op til, at samtalerne skal fokusere 
på den enkeltes behov, den enkeltes udfordringer og ikke mindst den enkeltes mu-
ligheder for beskæftigelse og uddannelse. Samtalerne har været gennemført med 
henblik på at fastholde og/eller opbygge praktikanternes arbejdsidentitet. Det har 
hele vejen igennem projektet været afgørende, at praktikanterne i forløbet prøver at 
være på en arbejdsplads. Ved en nænsom overgang til arbejdsmarkedet får den unge 
borger ro til at finde frem til, hvordan vedkommende på bedste vis kan fungere på 
en arbejdsplads.  

   
  

3.5 Afprøvning af kompetencer i praktik 
  En væsentlig del af indsatsen har været, at deltagerne i løbet af indsatsen skulle gen-

nemføre et praktikforløb, hvor de dels skulle prøve at være på en arbejdsplads, og 
dels få tilført og eller udviklet såvel faglige som sociale kompetencer. 

   
Skånsom ind-

gang til ar-

 Praktikken er en måde, hvorpå den unge borger får mulighed for i et skånsomt mil-
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bejdsmarkedet jø, langsomt at vende sig til hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Fokusgrup-
peinterviewene viste, at flere i praktikken lærte at tage ansvar, mens de samtidig 
havde muligheden for at sige fra og få ro, hvis det var det de havde behov for. På 
den måde, lærer deltagerne meget om deres egne muligheder og egne begrænsnin-
ger. Begge dele er værdifulde, når borgeren fremadrettet skal forsøge at definere, 
hvilken rolle de kan tage på arbejdsmarkedet.  

   
  

3.6 Formidling til beskæftigelse 
  Projektet har fokuseret på, at unge borgere med psykiske lidelser igennem en ind-

sats, skal opnå forbedrede muligheder på arbejdsmarkedet. Når deltagerne har været 
igennem et afklaringsforløb, og gennemført en praktik, hvor de har fået mulighed 
for konkret ansvar og en skånsom indføring til arbejdsmarkedet, er der større sand-
synlighed for, at de også kan fastholde beskæftigelse enten på ordinære vilkår, eller i 
ansættelse med støtteordning. 
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4 Resultater fra indsatsen 

  Projekt Usa har medført en række resultater, som i det følgende bliver beskrevet fra 
fire vinkler: 

  
• Målgruppe 
• Resultater og effekt 
• Tematiseringer 
• Progression 

   
  Resultaterne skal sammenholdes med de opstillede målsætninger som beskrevet i 

afsnit 1.2. Indledningsvist beskrives målgruppen, således at resultaterne træder frem 
i den rette kontekst. Herefter præsenteres projektets resultater, interessante temaer 
og deltagernes oplevelser af egen udvikling.  

   
  

4.1 Målgruppen 
  Projektets målgruppe dækker over unge mennesker mellem 18 og 35 år, der har en 

sindslidelse, som udgør en barriere for arbejdsmarkedet.  
   
Tabel 1   Alder 
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Målgruppen 

fordeler sig i 

alderen 26 til 

35 år 

 Opstartsmålingerne viser, at næsten 60 pct. af deltagerne er mænd, og deltagerne 
fordeler sig hovedsagligt, med næsten 43 pct., i aldersgruppen 26 til 30 år. Godt 38 
pct. er i alderen 31 til 35, mens en mindre andel på godt 15 pct. er i alderen 21 til 
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25.  Deltagerne fordeler sig således generelt i den øvre del af den overordnede mål-
gruppe.  

   
Tabel 2   Forsørgelsesgrundlag 
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er det mest 
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grundlag 

 Som det fremgår af ovenstående tabel, er langt størstedelen af målgruppen på før-
tidspension. Der er således godt 56 pct. af deltagerne, der har en førtidspension, 
mens godt 20 pct. er på kontanthjælp. Små 13 pct. er på sygedagpenge, mens de 
resterende godt 10 pc er på ledighedsydelse sygemeldt fra beskæftigelse.   

   
Tabel 3   Uddannelsesbaggrund 
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  For næsten 36 pct. af deltagerne er folkeskolen den senest afsluttede uddannelse, 

godt 25 pct. har senest afsluttet en gymnasial uddannelse, mens godt 15 pct. har en 
erhvervsuddannelse. Hovedparten af de resterende godt 23 pct. fordeler sig ligeligt 
mellem korte videregående uddannelse og mellemlange videregående uddannelser.  

   
Tabel 4   Uddannelse landsgennemsnit 
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Kilde: Danmarks statistik 
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  Sammenholdt med landsgennemsnittet for den tilsvarende aldersgruppe er denne 
målgruppe lavere uddannet. På landsplan er der således kun godt 20 pct., der har 
folkeskolen som den senest afsluttede uddannelse. Endvidere kan man se at blandt 
målgruppen i projekt Usa, er der en større andel, der har en gymnasial uddannelse 
som den senest afsluttede uddannelse. Det vidner om, at det er i overgangen eller 
undervejs i det videregående studie, at deltageren er blevet sygemeldt.  

   
Tabel 5   Antal år på arbejdsmarkedet 
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  I underkanten af 39 pct. har været på arbejdsmarkedet mellem et og fem år, mens 

godt 20 pct. har været på arbejdsmarkedet under et år. Lige under 18 pct. har været 
på arbejdsmarkedet mellem seks og ti år. Andre 18 pct. har aldrig været på arbejds-
markedet, mens godt fem pct. har været på arbejdsmarkedet i mere end 15 år.  

   
  Det betyder, at langt størstedelen af deltagerne har kendskab til arbejdsmarkedet, og 

derfor har en arbejdsmarkedsidentitet, der kan bygges på. 
   
Tabel 6   Antal ansættelser 
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  Selvom målgruppen ikke har mange års erfaring med arbejdsmarkedet, har langt 

hovedparten adskillige ansættelser bag sig. 61,5 pct. har således mellem seks og ti 
ansættelser bag sig. Det vidner om, at målgruppen har forsøgt meget forskelligt, 
men ikke har kunnet fastholde beskæftigelse.  

   
  Samlet set, betyder de to ovenstående tabeller, at målgruppen har kendskab og erfa-

ring fra arbejdsmarkedet, men har i store træk haft svært ved at fastholde beskæfti-
gelse.  

   
  

4.2 Resultater 
57 tilmeldte 

unge borgere i 

projektet 

 57 unge mennesker fra målgruppen har været tilmeldt projekt Usa. 45 af disse har 
været igennem indsats med praktikforløb, afklaring og videre eksternt forløb i enten 
job eller uddannelse.  

   
Fem borgere 

faldt fra 

 Ud af de 45, der har været etableret en indsats for, er der 17 personer, der er faldet 
fra. To af disse var blevet tilkendt førtidspension, og følte sig ikke i stand til på nu-
værende tidspunkt, at kunne varetage et job. De resterende faldt fra på grund af 
forværringer i deres psykiske sygdom eller andre lignende omstændigheder. 

   
  I praktikken fordelte praktikanterne sig på følgende områder 
   
Tabel 7   Oversigt overarbejdsområder 
   

  Arbejdsområde Antal Procent 

  Køkken/betjening 15 33 
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  Administration og regnskab 10 22 

  IT, grafik og kommunikation 13 29 

  Praktisk arbejde 3 7 

  Social og omsorgsarbejde 4 9 
     
  Total 45 100 

   
Primært tre 

jobområder har 

været i fokus 

 Som det fremgår af ovenstående tabel, er det primært tre områder, der har været i 
fokus i praktikken. Dette skal ses i lyset af, at Sindslidendes Vilkår selv har gode 
muligheder for at tilbyde praktikpladser indenfor netop disse områder.  

   
  Ser vi på job og uddannelsesfordelingen efter gennemført praktikforløb, fordeler det 

sig således 
   
Tabel 8   Job eller uddannelse efter gennemført forløb 
   

  Afsluttet til Antal Procent 

  Ordinær beskæftigelse 2 4 

  Fleksjob 5 11 

  Revalidering 2 4 

  Skånejob 13 29 

  Ekstern virksomhedspraktik 3 7 

  Uddannelse 2 4 

  Egen virksomhed 1 2 

  Førtidspension 2 4 

  Frafald (Sygdom) 2 4 

  Frafald 13 29 
     

  Total 45 100 

   
 Samlet set er der 66 pct., der har opnået beskæftigelse eller uddannelse efter det 
afsluttede forløb. Som det fremgår af ovenstående tabel, er de fleste deltagere afkla-
ret til et skånejob. Dette skal ses i lyset af, at en meget stor andel har førtidspension 
som forsørgelsesgrundlag. Derudover er der fem pct., der er afsluttet til beskæftigel-
sesrettede tiltag som revalidering og ekstern virksomhedspraktik.    

  

66 pct. har 

opnået beskæf-

tigelse eller 

uddannelse 

eller afklaring 

til anden for-

sørgelse 

 Der er 33 pct., der ikke har gennemført indsatsforløbet. Dette er benævnt i indled-
ningen til nærværende kapitel.  

   
Tæt på indfriel-

se af ambitiøs 

målsætning 

 Som det fremgår af tabel 8, er projektet tæt på at få opfyldt målsætningen om 75 
pct. At projektet ikke helt indfrier målsætningene skyldes flere forskellige faktorer. 
Tilbagefald i sygdom har betydet, at det ikke har været muligt at gennemføre ind-
sats for en stor del af de frafaldne borgere. Samtidig har der været en gruppe af bor-
gere på førtidspension, der ikke ønskede en beskæftigelsesrettet indsats, af frygt for 
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at deres helbred ikke ville kunne holde til det. Særligt i forhold til denne gruppe, 
har projektet forsøgt at motivere disse borgere til at fortsætte forløbet, men borger-
ne vurderede, at beskæftigelse ikke var hensigtsmæssigt på daværende tidspunkt.  

   
  

4.2.1 Bevægelser i forsørgelsesgrundlag 

  Resultaterne i projekt Usa, skal ses i sammenhæng med en analyse af bevægelserne i 
forsørgelsesgrundlag. Det kan være med til at kaste lys over hvilke forsørgelsesmål-
grupper, som projektet i særlig grad har været dygtige til at arbejde med.  

   
Tabel 9   Forsørgelsesflow 
  

 
  Som det fremgår af tabel 9, så var næsten halvdelen af projektdeltagerne førtidspen-

sionister, mens en tredjedel var på kontanthjælp. Endeligt udgjorde sygedagpenge-
modtagere og borgere på ledighedsydelse en mindre andel på samlet set i underkan-
ten af 18 pct.  

   
  Efter indsatsen er der nu kun mindre end ni pct. af deltagerne på kontanthjælp, 

mens borgere på førtidspension udgør godt 22 pct. Næsten 29 pct. er blevet for-
midlet til skånejob, mens godt 11 pct. er i fleksjob. Endelig er mere end 11 pct. 
formidlet til ordinær beskæftigelse eller uddannelse.  

   
  Kontanthjælp 
  Ser vi nærmere på udviklingen for borgerne der ved opstart var på kontanthjælp, 

viser følgende billede sig. 
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Tabel 10   Udvikling fra kontanthjælp 
  

 
  N=15 
  Af tabel 10 fremgår det, at mere end 53 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er blevet 

formidlet videre fra kontanthjælp, mens endnu 20 pct. er i ekstern praktik. Endelig 
er der mindre end 27 pct. stadig er på kontanthjælp efter afsluttet indsats.   

   
  Førtidspension 
  Størstedelen af borgerne tilknyttet projekt Usa var på førtidspension, da de startede 

på forløbet. Nedenfor er denne gruppes bevægelse illustreret. 
   
Tabel 11   Udvikling fra førtidspension 
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  N=22 
  Næsten 60 pct. af projektets deltagere på førtidspension, var formidlet til skånejob, 

ved afslutningen af forløbet. For lidt mere end 36 pct. var deres situation uforandret 
efter indsatsen.  

   
  Sygedagpenge 
  Der var kun en mindre andel borgere på sygedagpenge, der blev visiteret til projek-

tet. Nedenfor er bevægelsen for deres vedkommende beskrevet.  
   
Tabel 12   Udvikling fra sygedagpenge 
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  N=6 
  Halvdelen af borgerne var fortsat på sygedagpenge ved projektafslutning, mens de 

resterende er blevet formidlet til fleksjob og ordinær uddannelse.  
   
  Samlet set har 66 pct. af deltagerne fået ændret deres situation, og der er således 

samlet set 33 pct. hvis situation er uændret.  
   
  

4.2.2 Styrket indsats de sidste 6 måneder 

  Som det ofte er tilfældet med særskilte indsatser, er der en naturlig læringskurve i 
projektet. Som konsekvens heraf er der ofte en forbedret effekt i afslutningen af 
projektet end i opstarten.  

   
  I projekt Usa gør denne tendens sig også gældende. I nedenstående figur beskrives 

forsørgelsesflowet for borgerne tilknyttet projektet de sidste fem måneder.  
   
Tabel 13   Forsørgelsesflow de sidste fem måneder 
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  N=13 
  Som det fremgår af tabellen, har de sidste fem måneder vist stærke resultater. Lige-

som det var tilfældet i den samlede redegørelse, udgør borgerne på førtidspension i 
omegnen af 50 pct.. I de sidste fem måneder, er der ingen af borgerne på førtids-
pension, der er faldet fra, og alle er således blevet formidlet til enten skånejob, eller 
ordinær beskæftigelse.  

   
  For den samlede målgruppe, var der 33 pct. hvis situation var uændret efter indsats. 

Hvis vi isolerer de sidste seks måneder af projektperioden, bliver det tydeligt, at der 
i projektet er sket en fremadskreden læring.  

   
Markant for-

bedring af 

effekt i afslut-

ningen af pro-

jektperioden 

 Deltagerne i de sidste seks måneder har for næsten 77 pcts. vedkommende opnået 
en ændring, mens der således kun er 23 procent, hvis situation er uændret efter 
indsats. En opgørelse for samtlige deltagere undtagen de sidste seks måneder viser, 
at der kun er opnået en ændring for næsten 56 pct.. Der er derfor sket en markant 
forbedring af effekten i afslutningen af projektet.  

   
  

4.2.3 Årsager til de forbedrede resultater 

  Ledelsen i projektet peger på flere forskellige årsager til, at projektet i afslutningsfa-
ser har opnået bedre resultater end i opstartsfasen. 

  
• Forbedret indsigt i arbejdet med målgruppen 
• Fokus på den individuelle progression 
• Mere ansvar til praktikanterne 
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  Forbedret indsigt i arbejdet med målgruppen 

  I opstartsfasen var der stort fokus på at, projektet skulle være et rummeligt projekt, 
hvor selv få timer var en succes. I løbet af projektperioden, blev det dog klart, at 
projektets bedste mulighed for effekt hang tæt sammen med antallet af timer, som 
deltagerne tilbragte på projektet. Det resulterede i, at deltagerne blev opfordret til at 
tilbringe mere tid på projektet, også selvom de ikke mente at de kunne. Medarbej-
derne i projektet fik således en bedre føling med hvor meget deltagerne kunne og 
skulle presses.  

   
  Fokus på den individuelle progression 

  Selvom projektet i hele projektperioden har haft fokus på udvikling af den enkeltes 
situation, var det først i den sidste periode, at forventningerne til progression blev 
udtalte. I opstartsfasen vægtede projektet, at deltagerne ikke skulle opleve et for-
ventningspres fra medarbejderne, og derfor var progressionsforventningerne mindre 
udtalte. Medarbejderne fandt dog ud af, at målgruppen ønskede at der blev talt om 
forventningerne til den enkeltes progression. 

   
  Mere ansvar til praktikanterne 

  I den sidste fase af projektet blev praktikanternes rolle mere tydelig i foreningen, og 
deres opgaver fik således større vægt i foreningens virke. Det betød, at praktikanter-
ne oplevede et større ansvar for arbejdsopgaverne, og derigennem en større fæl-
leskabsfølelse og forpligtelse. 

   
  

4.3 Tematiseringer 
  De kvalitative studier af projektet giver et indblik i, hvordan deltagerne i forløbet 

har oplevet det, og hvilke tiltag de vurderer virker, og hvor der stadig er behov for 
ændringer.    

   
Fokusgruppe-

interview med 

deltagerne 

 I projektperioden er der gennemført tre fokusgruppeinterviews. Et blev gennemført 
i forbindelse med midtvejsevalueringen, mens de resterende to er blevet gennemført 
i forbindelse med nærværende evaluering. Eftersom denne evaluerings samler op på 
hele projektperioden, indgår interviewet, der blev gennemført som led i midtvejs-
evalueringen, også som grundlag til dette afsnit.  

   
  De afsluttende fokusgruppeinterviews blev gennemført med to grupper af deltagere; 

Én gruppe, der gennemførte deres praktik i Sindslidendes Vilkår, og en anden 
gruppe, der var udplaceret i skånejob. 

   
  På den led, er der indsamlet erfaringer fra forskellige niveauer af indsatsen og et 
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mere komplet billede kan her fremstilles.  
   
Syv temaer  Generelt kan der opstilles seks temaer, der kendetegner deltagernes oplevelse af ind-

satsen: 
• Tryghed og omsorg 
• Ansvar for opgaver 
• Ro 
• Kontinuerlige små udfordringer 
• Indsigt i målgruppen 
• Strukturelle problemer 

   
  Overordnet set er temaerne et udtryk for positive oplevelser med indsatsen, mens 

kun et enkelt tema er af negativ karakter. I det følgende præsenteres de enkelte te-
maer, og afslutningsvist sammenfattes afsnittet. 

   
  

4.3.1 Tryghed og omsorg 

Trygheden 

skaber tillid til 

processen 

 Et af de ord, der går igen hos samtlige borgere, der har deltaget i fokusgruppeinter-
viewene, er ordet tryghed. Det er helt tydeligt, at deltagerne har følt sig trygge i 
projektet, og at der har været en faglig omsorg i arbejdet med den unge borger.  

   
  I mange andre forløb eller hos den kommunale sagsbehandler, har mange følt at 

deres forsørgelsesgrundlag blev truet, at de blev mødt med mistanke og at de ikke 
blev mødt med omtanke og omsorg.  

   
  Når man i forvejen ikke har det godt med sig selv og sin situation, er det endnu 

mere vanskeligt at blive mødt med et system, som man opfatter fremmed og mis-
tænkeliggørende. Her har projekt Usa været et åndehul, hvor deltagerne har ople-
vet, at de er blevet taget seriøst og mødt med omsorg i arbejdet.  

   
  

4.3.2 Ansvar for opgaver 

  Når praktikanterne udtrykker, at projekt Usa indeholder stor tryghed, betyder det 
for flere af dem, at de kan få lov til at være sig selv i deres daglige gang i projektet, 
uden at de bliver set skævt til af kolleger og ledelse.  

   
Ansvaret skal 

følges af aner-

kendelse 

 En af praktikanterne understreger vigtigheden af at føle sig anerkendt og socialt 
inkluderet i sin dagligdag og udtrykker et ønske om, at en eventuel fremtidig ar-
bejdsplads måtte indeholde samme rummelighed som igangværende projekt gør. 
Ifølge denne praktikant er det netop vigtigt, når man er syg, at man ikke føler sig 
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udenfor på sin arbejdsplads.  
   
  Det forhold, at praktikanterne i en vis grad er i samme situation, synes at gøre pro-

jektet særligt rummeligt, da det medfører, at der på en hel naturlig måde bliver ta-
get hensyn til den enkeltes situation i det daglige arbejde og i det sociale liv.    
En praktikant udtrykker det således: 

   
  ”Jeg føler ofte, at man bliver set skævt til, når folk ikke rigtig ved, hvad det handler 

om… Det oplever man ikke her”.    
   
  

4.3.3 Ro 

Ro til at få 

skabt overskud 

 Rigtig mange af deltagerne giver udtryk for, at projektet har været med til at skabe 
ro om deltagernes tilværelse. Mange oplever, at de bliver jagtet i systemet, og at der 
konstant er noget, de skal forhold sig til. Selvom projekt Usa har haft et klart be-
skæftigelsessigte, har det samtidig stået klart, at det er på den unges egne præmisser, 
og at det er den unge selv, der bestemmer hastigheden på udviklingen.  

   
  Dette kommer til udtryk ved, at der er flere, der ikke har haft ordentligt tid til at 

reflektere over deres egen sygdomssituation, og derfor ikke har været i stand til at 
forholde sig til situationen, og forstå hvordan de står i forhold til arbejdsmarkedet.  

   
  Det er med andre ord, godt givet ud, at indsatsen bliver struktureret således, at der 

kommer ro omkring borgeren. På den måde, bliver borgeren i stand til på et senere 
tidspunkt at indgå på arbejdsmarkedet i en mere varig funktion.  

   
  

4.3.4 Konstante små udfordringer 

Det er vigtigt at 

deltagerne 

bliver udfor-

dret 

 Selvom det er vigtigt, at der er ro om borgeren og borgerens situation, er det samti-
dig vigtigt, at projektet hele tiden formår at rykke den enkelte. Deltagerne fortæller 
således, at flere af dem oplever, at de hele tiden bliver udfordret og opfordret til at 
udvikle sig selv og sine kompetencer. 

   
  I fokusgruppeinterviewene har deltagerne giver udtryk for, at de små skub, har væ-

ret med til at fastholde dem i at bevare fokus på målet. Mange oplever at på grund 
af deres sygdom, mister de noget af initiativet, og har derfor brug for andre til at 
holde én på sporet.  

   
  

4.3.5 Indsigt i målgruppen 

  Der var bred enighed blandt fokusgrupperne om, at en af de ting, der udgør en 
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barriere på arbejdsmarkedet, er den manglende kendskab til psykiske lidelser. Deres 
oplevelse er, at såvel medarbejdere som ledelse på virksomhederne ofte mangler 
indsigt i og forståelse af, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse. 

   
  Oplevelsen er, at psykiske lidelser til en vis grad bliver opfattet enten som et udtryk 

for dovenskab, dårlig attitude eller manglende vilje til at ”tage sig sammen”. Dette 
er med til at give endnu et nederlag til en person, der i forvejen kan have problemer 
med selvværdet og generelt er usikker på sig selv.  

   
Deltagerne er 

blevet mødt 

med forståelse  

 Den generelle opfattelse er at på projekt Usa, har dette ikke været tilfældet. Her er 
de blevet mødt med forståelse, og indsigt i hvad det vil sige at have en psykisk lidel-
se. De oplever, at de bliver mødt som hele mennesker, der blot har en sygdom, som 
de og omverdenen skal lære at håndtere.  

   
  At have en sund indstilling til deltagerne kan være en svær balancegang, på den ene 

side, handler det om at forstå hvor den unge person er, mens det på den anden side 
er vigtigt, at forståelse ikke bliver omklamrende. Medarbejderne på projekt Usa har, 
ifølge deltagerne, formået at mestre denne balance. Deltagerne giver udtryk for, at 
det netop er en oprigtig omsorg og genuin indsigt i området, der har præget ar-
bejdsgangen i projekt Usa. 

   
  

4.3.6 Strukturelle problemer 

  Selvom der generelt over hele linjen udtrykkes stor tilfredshed med projektet og 
indsatsen, så er der alligevel enkelte bump på vejen. Deltagerne giver udtryk for, at 
projektet i forskellige tilfælde mangler struktur. De vurderer, at dette skyldes, at der 
har været for få personer tilknyttet til at løfte arbejdsopgaverne.  

   
  Her skal nævnes, at projektet har været normeret til to fuldtidsansatte i hele pro-

jektforløbet. Normeringen har under hele projektperioden være anset som i under-
kanten af behovet. Samtidig har projektet været ramt af langtidssygdom i de sidste 
fem måneder af projektperioden, hvorfor projektet er blevet yderligere underbe-
mandet.  

   
Manglende 

personaleres-

sourcer 

 Spørgsmålet om de manglende personaleressourcer betyder, at flere oplever, at der 
ikke har været styr på koordineringen af de daglige praktiske opgaver. Selvom flere 
beskriver denne mangel, er der dog bred enighed om, at dette ikke skyldes projek-
tets opbygning eller medarbejdernes kompetencer, men udelukkende et spørgsmål 
om, at der ikke har været nok personale tilknyttet projektet.  
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  Samtidig har deltagerne givet udtryk for, at beskæftigelsesdelen af indsatsen ikke har 
været nok inde over i dagligdagen. Hvis indsatsen skulle have endnu større effekt, 
ville det være nødvendigt med en tættere kontakt mellem deltagerne og beskæftigel-
seskonsulenten.  

   
  

4.4 Progressionsmålinger 
  En vigtig del af projektet har været, at indsatsen skulle medføre, at deltagerne, ud 

over at blive mere fokuseret og forberedt på arbejdsmarkedet, ligeledes skulle opleve 
personlig udvikling i forhold til øget selvværd, øget selvindsigt og styrkede sociale 
kompetencer.  

   
  I det følgende præsenteres udviklingen af deltagernes holdninger til sig selv og om-

verdenen, med udgangspunkt i en start måling ved forløbets opstart, og en afslut-
tende måling efter endt forløb. 

   
Seks kategorier  Udviklingen præsenteres ud fra seks kategorier: 

• Helbred 
• Overskud og struktur i hverdagen 
• Social interaktion og mod på hverdagen  
• Computerkompetencer 
• Mål med fremtiden 
• Tro på fremtiden 

   
  

4.4.1 Helbred 

  Helbredet er et centralt emne for borgerne som projektet omfatter. Flere har været 
igennem et længere udredningsforløb, for at få klarlagt hvad de fejler, mens andre 
stadig ikke ved hvad grunden er til deres sygdom. Psykiske lidelser præger personens 
forhold til andre personer, samtidig betyder en sindslidelse også, at mange har et 
lavt selvværd, og er kede af hvordan deres liv, har udartet sig.   

   
Borgeren skal 

lære at håndte-

re sit helbed 

 Ud over at have et beskæftigelsessigte, har projekt Usa sat fokus på den unge bor-
gers oplevelse af sig selv og sit helbred. Målet har ikke været at behandle, men at 
lære den enkelte at håndtere sin sygdom.  

   
Tabel 14   Helbredet fylder i hverdagen 
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Helbredet fyl-

der mindre 

 Generelt fylder helbredet mindre ved afslutningen af indsatsen end ved opstarten. 
En væsentlig mindre andel giver udtryk for at helbredet i høj grad fylder meget i 
hverdagen. Der er således en forskel på godt 17 procentpoint mellem opstartsmå-
lingen og afslutningsmålingen. I stedet er der væsentligt flere der vurdere at det 
hverken fylder meget eller lidt. 

   
  Samlet set indikerer dette, at borgeren har oplevet, at kunne fokusere på andet end 

helbredet. Ud over at det er væsentligt, at helbredet fylder mindre, er det også inte-
ressant at se, hvorvidt dette også har betydning for, om borgeren oplever, at humø-
ret påvirkes i negativ retning på grund af helbredet 

   
Tabel 15   Oplever dårligt humør på grund af helbredet 
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Humøret bliver 

i mindre grad 

påvirket af 

helbredet 

 Her fremgår det, at der er lige under 20 procentpoint, der vurderer at de kommer i 
dårligt humør på grund af deres helbredssituation. Dog er der lidt flere der vurde-
rer, at de i meget høj grad oplever, at deres humør bliver påvirket i negativ retning. 
Samlet set, må det dog konkluderes, at ikke nok med at helbredet fylder mindre i 
hverdagen, humøret bliver også i mindre grad påvirket negativt af helbredssituatio-
nen.  

   
  Mange af deltagerne har tidligere givet udtryk for bekymringer for fremtiden på 

grund af deres helbredssituation. Projektet skulle gerne hjælpe den unge sindsliden-
de til at få mere styr på fremtiden, og i højere grad se positivt på fremtiden, frem for 
at bekymre sig. 

   
Tabel 16   Bekymring om helbred og fremtiden 
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  Her kan man ligeledes se, at borgerne ikke bekymrer sig i lige så høj grad som tidli-

gere om helbred og fremtiden. I opstartsmålingen var der en meget stor andel på 
samlet set mere end 76 pct., hvor helbredet gav anledning til bekymringer for frem-
tiden. Ved afslutningen af forløbet er dette tal nu faldet til godt 37 pct. Det er såle-
des tæt på en halvering i forhold til opstartsmålingen 

   
  

4.4.2 Overskud og struktur i hverdagen 

  Borgere med sindslidelser har ofte meget svært ved at overskue daglige opgaver, og i 
mange tilfælde er der ikke overskud til at få gjort andet end det mest nødvendige. 
Det er meget utilfredsstillende for borgerne, og betyder også at livskvaliteten i man-
ge henseender, kommer til at lide under det manglende overskud og den manglende 
struktur i hverdagen.   

   
  Emnet er ikke direkte omfattet af de opstillede målsætninger, men emnet kan være 

en god indikation for, hvorvidt borgeren oplever, at der er overskud i hverdagen til 
at få plads til arbejde. 

   
Tabel 17   I hvilken grad har du i den seneste uge (inklusiv i dag) haft overskud til at nå alt 

det, du gerne ville? 
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Fremgang at 

spore, men 

mange ube-

kendte 

 Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke en ligefrem tolkning på besvarel-
sen. Umiddelbart er der en større andel, der i enten høj eller meget høj grad vurde-
rer, at de har haft overskud til at nå, det de gerne ville nå i løbet af den forgangne 
uge. Dog er der en forholdsvis stor andel på næsten 41 pct., der hverken i høj eller i 
lav grad vurderer, at de har haft overskud til, at nå det de gerne ville nå.  

   
  Når der er en så forholdsvis stor andel, der indtegner sig i hverken-eller kategorien, 

kan det betyde flere ting. På den ene side kan det betyde, at borgeren ikke oplever 
spørgsmålet som relevant, mens det på den anden side måske har svært ved at vur-
dere for deltagerne. Eftersom der har været en stor andel i denne kategori i såvel 
opstart som afslutningsmålingen, må afrapporteringen stadig anses som positiv, da 
en større andel oplever et overskud i hverdagen, og en mindre andel oplever dette i 
mindre grad.   

   
Tabel 18   I hvilken grad har du i den seneste uge (inklusiv i dag) været god til at plan-

lægge din tid? 
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  Også ved dette spørgsmål er der en stor andel, der har afkrydset hverken-eller kate-

gorien. Men derudover er der en mindre men alligevel tydelig fremgang at spore. 
Der er således samlet set godt 7 procentpoint flere, der har svaret i høj eller meget 
høj grad til spørgsmålet. Ligeledes er der godt 6 procentpoint færre, der har svaret 
enten i lav eller meget lav grad.  

   
  

4.4.3 Social interaktion og mod på hverdagen 

  Flere af de unge mennesker i målgruppen har enten på grund af deres sygdom eller 
på grund af manglende social kontakt, dårligere sociale kompetencer end andre 
unge mennesker normalt har.  

   
Fokus på socia-

le kompeten-

cer, og deltage-

rens lyst og 

motivation til 

hverdagen 

 Gennem praktik og afklaringsforløb har projektet understøttet en indsats, der skulle 
arbejde på at styrke de sociale kompetencer hos deltagerne. Sociale kompetencer er 
en kompleks størrelse, og det kan være vanskeligt, at skulle forholde sig til denne 
form for abstrakte spørgsmål i et spørgeskema. Det har også betydet, at en stor an-
del har svaret indifferent på spørgsmålene, hvorfor vi ikke kan konkludere hverken 
fremgang eller tilbagegang på basis af datagrundlaget.  

   
  Ud over de sociale kompetencer er der ligeledes blevet spurgt ind til borgerens mo-

tivation i forhold til hverdagens prøvelser.  
   
Tabel 19   I hvilken grad har du i den seneste uge (inklusiv i dag) haft lyst til at stå op til en 

ny dag? 
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Ingen fremgang 

på spørgsmål 

om lyst til at stå 

op til en ny dag 

 Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der både fremgang og tilbagegang at spore. 
Overordnet set, er der dog samlet 0,7 procentpoint færre, der har svaret i meget høj 
grad eller i høj grad i afslutningsmålingen end i opstartsmålingen. Samtidig er der 
også samlet set færre, der har svaret i enten lav grad eller meget lav grad. Det må 
derfor konkluderes, at færre deltagere oplever en øget lyst til at stå op til en ny dag 
efter afsluttet forløb. 

   
  Dette kan dog skyldes en række forskellige faktorer, og den manglende entydige 

struktur i besvarelserne betyder, at forskellen må vurderes at være insignifikant i 
relation til denne måling.  

   
Tabel 20   I hvilken grad har du i den seneste uge (inklusiv i dag) været aktiv og arbejdet 

sammen med andre? 
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Ingen fremgang 

på spørgsmål 

om aktivitet og 

arbejde med 

andre 

 Når vi ser på spørgsmålet om graden af hvorvidt deltagerne har været aktive og ar-
bejdet sammen med andre, er der ligeledes ikke et entydigt svar, der viser sig. Dog 
kan vi se, at der er færre, der har i høj grad har været aktive og arbejdet sammen 
med andre i afslutningsmålingen i forhold til opstartsmålingen. Samtidig kan vi se, 
at der er flere, der svarer at de i enten i lav grad eller meget lav grad, har været aktive 
og arbejdet sammen med andre. Dermed ligner det, at der er tale om en mindre 
tilbagegang, men da der ikke viser sig et entydigt mønster, kan vi ikke endegyldigt 
konkludere tilbagegangen.  

   
  Dog lader det til, at deltagerne ikke har oplevet decideret fremgang på de to oven-

stående parametre.  
   
  

4.4.4 Computerkompetencer 

Gode compu-

teregenskaber 

 Et af de vigtigste redskaber for unge mennesker på arbejdsmarkedet er kendskab til 
computere og IT. Flere af praktikstillingerne har arbejdet direkte med deltagernes 
kompetencer på IT området. Dette har været tilfældet i forhold til såvel grafiske 
stillinger som hjemmesideopbygning. Samtidig har det også været et centralt ele-
ment i arbejdet med administration og kontor.  

   
  Generelt er det tydeligt, at målgruppen i forvejen har et godt kendskab til compute-

re og IT. Det skal dog her bemærkes, at nedenstående tabel ikke er et udtryk for 
deltagernes realkompetence på området, men et udtryk for deres egen vurdering af 
kendskabet til IT området.  
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Tabel 21   Hvordan vil du vurdere dit computerkendskab? 
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computere, der 

er blevet styrket 

i forløbet 

 Tabel 16 viser, at der generelt er flere, der vurderer, at de har et enten godt eller 
særdeles godt kendskab til computere. Som nævnt tidligere, vurderede deltagerne 
allerede i opstartsmålingen, at de havde et relativt godt kendskab til computere, det 
er derfor interessant, at forløbet alligevel har formået at øge deltagernes kendskab til 
computere og arbejdet med computere.  

   
  

4.4.5 Mål med fremtiden 

  I mange tilfælde følges en psykisk lidelse af manglende overblik og modløshed. Det 
resulterer i, at det kan være svært at sætte ord på hvilket mål man har med fremti-
den. For nogle handler målet blot om at få det bedre, mens for andre er der også 
mere beskæftigelsesrettede mål. Uanset hvilket mål den unge borger har, er det væ-
sentligt, at vedkommende har et mål, og arbejder for at nå det.  

   
Tabel 22   Jeg har et klart mål, som jeg gerne vil nå 
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  Tabel 17 viser, at der allerede i opstartsfasen var en forholdsvis stor andel, der havde 

et mål som de gerne ville nå. Efter indsatsen er denne andel vokset en smule. Lige-
ledes er der generelt færre, der er enten uenige eller meget uenige i udsagnet.   

   
  Det indikerer, at indsatsen har forholdt sig til dette spørgsmål, og deltagerne er 

blevet fastholdt i at opstille et mål for fremtiden. Det samme billede viser sig hvis 
der bliver spurgt på en lidt anden måde. 

   
Tabel 23   Jeg ved, hvad jeg vil 
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  Ovenstående viser hvordan klart hovedparten er enten enig eller uenige i udsagnet. 

Samtidig viser den, at der er fremgang fra opstartsmålingen til afslutningsmålingen, 
der er således 17,5 procentpoint flere der giver udtryk for at de er meget enige i 
udsagnet; jeg ved, hvad jeg vil.  

   
  Selvom der var en stor andel, der i forvejen gav udtryk for enighed i udsagnet, viser 

tabellen, at der efter afsluttet indsats er en meget stor andel, der giver udtryk for, at 
de ved hvad de vil.  

   
  

4.4.6 Tro på egne muligheder 

  Et er, at der er flere, der giver udtryk for at vide hvad de vil, noget andet er spørgs-
målet om hvorvidt, deltageren også tror på egne muligheder. Før end en egentlig 
ændring er mulig, er det væsentligt, at deltageren tror på egne muligheder og kan se 
muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.  

   
Tabel 24   Jeg har det, der skal til for at få et arbejde 
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  Som tabel 19 viser, er der ikke et helt entydigt billede. Dog er der en generel frem-

gang at spore, når tabellen anskues i sin helhed. Der er således samlet set 12,7 pro-
centpoint flere, der er enten enige eller meget enige i udsagnet; Jeg har det, der skal 
til for at få et arbejde. Dette indikerer, at deltagerne gennem forløbet har fået større 
tro på egne evner i forhold til arbejdsmarkedet. 
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  Selvom der er flere, der har fået støre tro på egner evner i forhold til arbejdsmarke-
det, er det stadig relevant at spørge, om deltageren også føler sig parat til at indgå på 
arbejdsmarkedet. 

   
Tabel 25   Jeg føler mig parat til at arbejde 
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  Her står det ligeledes klart, at der er tale om en generel fremgang. Der er således 

samlet set 15,8 procentpoints forskel mellem startmålingen og opstartsmålingen i 
kategorierne meget enig og enig. Det betyder, at samtidig med at deltagerne har fået 
en større tro på, at de har, hvad der skal til for at komme nærmere arbejdsmarkedet, 
så føler de sig også mere parate til at skulle indgå på arbejdsmarkedet 

   
Tabel 26   Hvordan vurderer du dine fremtidige jobmuligheder 
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  I kontrast til de to forrige tabeller, kan man se i tabel 21, at deltagernes egen vurde-

ring af egne muligheder på arbejdsmarkedet er blevet dårligere efter forløbet. Det er 
svært at forklare denne udvikling, men en del hænger muligvis sammen med den 
nuværende lavkonjunktur, hvor det er blevet meget udtalt, at der er færre jobmu-
ligheder generelt, og endnu færre muligheder for borgere med særlige behov.   

   
  

4.4.7 Sammenfatning af progressionsresultater 

Generel positiv 

udvikling 

 Som det fremgår af de seks ovenstående afsnit, er der stort set over hele linjen sket 
en positiv udvikling med deltagerne. Der er enkelte områder, hvor udfaldet har 
været knap så tydeligt, eller hvor der har været tale om en mindre tilbagegang. Of-
test har disse tilfælde været isolerede, og i stor grad forbundet med komplekse 
spørgsmål, og insignifikante besvarelser.  

   
  Deltagerne har således oplevet et bedre billede af egen helbredssituation, forbedret 

struktur og større overskud i hverdagen.  
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5 Metode og datagrundlag 

  Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af flere forskellige datakilder. I da-
tagrundlaget indgår såvel kvalitative undersøgelser som kvantitative. De kvalitative 
fokuserer på beskrivelser, der kan forklare indsatsen og resultaterne, mens de kvanti-
tative belyser progression og resultaterne i indsatsen.  

   
  I de nedenstående afsnit beskrives den metodiske tilgang, samt overvejelser forbun-

det med undersøgelserne. 
   
  

5.1 Kvalitative interviews 
  Til indsamling af kvalitativ viden er der anvendt fokusgruppeinterviews. Grunden 

til at fokusgruppeinterviewet er valgt som metode skyldes, at denne form for inter-
view indbyder til diskussion, og giver evaluator mulighed for at få et indblik i delta-
gernes oplevelser og holdninger.   

   
  Metoden tillader en større grad af dynamik, hvor deltagerne har mulighed for at 

reflektere hinandens udsagn, og be- eller afkræfte påstande.  
   
  

5.2 Spørgeskemaundersøgelse 
  Spørgeskemaundersøgelsen blev anvendt til at vise, hvorvidt deltagerne igennem 

forløbet havde ændret sig på en række forskellige parametre.  
   
  Ved opstartsmålingen var der 39 respondenter, mens der ved slutmålingen var 32 

respondenter. Dette udgør en acceptabel repræsentation, og målingerne kan på den 
baggrund anskues som repræsentative for deltagernes oplevelser af forløbet.  

   
  Dog skal det siges, at det ikke er muligt at udelukke at den gruppe, der ikke har 

besvaret spørgeskemaet, kan have homogene karaktertræk, som således ikke er re-
flekteret i undersøgelsen.  

   
   

 


