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Initiativ: Fremskudt psykiatrifagligt arbejde i
den kommunale virksomhedsrettede
beskæftigelsesindsats
Baggrund
Der er sparsom viden om, hvad der virker for at få borgere med psykisk lidelse der står udenfor
arbejdsmarkedet tilbage i job. Der er behov for et nært samarbejde på tværs af sektorer med henblik på at
fastholde patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet. I regionens budgetforlig for 2018 er der prioriteret 2
mio. kr. til styrkelse af samarbejdet mellem psykiatri og arbejdsmarked.
Psykiatrisk afdeling Odense og Nordfyns Kommune ønsker at gå sammen om et projekt, der skal afprøve en
fremskudt psykiatrifaglig medarbejder i den kommunale beskæftigelsesrettede indsats. I forhold til antallet
af borgere, der er i målgruppe for en beskæftigelsesrettet indsats og samtidig er i behandling i psykiatrien,
så vurderes det, at en halvtidsstilling i en projektperiode på ca. 10 måneder vil være et godt grundlag.
Fokus for samarbejdet mellem Nordfyns Kommune og Psykiatrisk Afdeling Odense
I samarbejdet med Nordfyns Kommune er der særligt fokus på at bidrage med psykiatrifaglig afklaring hos
de kommunale medarbejdere, der er involveret i borgerens beskæftigelsesrettede indsats.
Alt efter borgerens diagnose og psykiatriske problemstillinger er der behov for at afklare følgende:
·
·
·
·

Hvad skal der så tages højde for i de tilbud og forløb borgerne er igennem?
Hvilken støtte har borgeren brug for?
Hvilke krav og forventninger kan man stille til borgerne?
Hvordan bliver virksomhederne klædt godt på i deres rolle i den beskæftigelsesrettede indsats?

Målgruppe
Samarbejdsinitiativet ønskes udviklet og afprøvet på borgere i Nordfyns Kommune, der er i et
behandlingsforløb i Psykiatrisk afdeling Odense og målgruppe for en beskæftigelsesrettet indsats i Nordfyns
Kommune.
Antal borgere i beskæftigelsesrettede
indsatser i Nordfyns Kommune
Ressourceforløb
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Jobafklaringsforløb
Ledighedsydelse

Antal ca.
10
10
30
20
10
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Aktiviteter
I projektet ansættes en socialrådgiver med psykiatrifaglig viden. Denne medarbejder har tilknytning til
Psykiatrisk Afdeling Odense, hvor rollen overordnet er at agere bindeled mellem de enkelte teams i
Psykiatrisk Afdeling Odense og de relevante funktioner i Nordfyns Kommune, som har en rolle i den
beskæftigelsesrettede indsats.
Den fremskudte medarbejder vil varetage følgende opgaver i projektet:
· Sikre overgangen fra behandling i psykiatrien til indsatsen i kommunalt regi
o Indsamle viden om patienten fra de relevante teams i psykiatrien og videregive det til
medarbejderne i kommunen
o Agere én indgang for medarbejdere fra Nordfyns Kommune til Psykiatrisk afdeling Odense
· Deltage i møder hos Nordfyns Kommune, og give sparring og rådgivning til de kommunale
medarbejder – med afsæt i konkrete sager
· Deltage i møder med virksomheder

Mål og effekt
Da der er tale om en meget bred persongruppe såvel i forhold til sygdomsforløb som i forhold til tilknytning
til arbejdsmarkedet, vil der være fokus på den enkeltes progression ud fra dennes særlige forudsætninger.
Den berørte gruppe af borgere har for indeværende indsatser i jobcentret, der spænder fra udelukkende
lovpligtige samtaler til delvist arbejde. Generelt er målet for alle dog øget tilknytning til arbejdsmarkedet
og bedret helbredstilstand. Det vil blive anvendt et progressionsmålingsværktøj i projektet.
På et mere overordnet plan, er målet med projektet, og den ønskede effekt heraf, at styrke samarbejdet
mellem jobcentret og Psykiatrisk afdeling Odense om fælles borgere og øge kendskabet til hinanden med
henblik på i fællesskab at skabe de bedste rammer og forudsætninger for borgernes tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Tidsplan
Hvad:
Rekruttering af socialrådgiver
med psykiatrifaglig baggrund
Detaljeret beskrivelse af
samarbejdsstruktur og den
fremskudte funktion
Introduktionsforløb med fokus på
at opbygge relationer til
Jobcenter m.fl.
Projektgennemførelse
Projektafslutning og evaluering

Ansvarlig:
PA Odense

Hvornår:
Sep./okt. 2019

PA Odense / Nordfyns Kommune

Okt./nov. 2019

Nordfyns Kommune

Nov./dec. 2019

PA Odense / Nordfyns Kommune
PA Odense / Nordfyns Kommune

Dec. 2019 – sep. 2020
Okt. 2020

Økonomi
1.november 2019 – 31. august 2020 (10 mdr.)
2019 (ca. 2 måneder)
2020 (ca. 8 måneder)
40.000
160.000

Finansiering af halvtidsstilling, socialrådgiver med
fremskudt funktion i Nordfyns Kommune
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