Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Dokumenttype

Evaluering
Dato

November 2016

EVALUERING AF
PSYKIATRIFONDENS
RÅDGIVNINGSTILBUD

EVALUERING AF
PSYKIATRIFONDENS RÅDGIVNINGSTILBUD

Ramboll
92, Avenue d'Auderghem
1040 Bruxelles
T +32 02 737 96 80
F +32 02 737 9699
www.ramboll-management.be

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

INDHOLD

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

INDLEDNING
RESUME OG HOVEDKONKLUSIONER
Evalueringens baggrund
Evalueringens hovedkonklusioner
Hovedkonklusioner for det kapacitetsopbyggende spor til de
fagprofessionelle
Hovedkonklusioner for den virksomhedsrettede indsats
Hovedkonklusioner i et borgerrettet perspektiv
OM PSYKIATRIFONDENS RÅDGIVNINGSTILBUD
Beskrivelse af den kapacitetsopbyggende indsats
Beskrivelse af den virksomhedsrettede rådgivningsindsats
DEN KAPACITETSOPBYGGENDE
RÅDGIVNINGSINDSATS
Hovedkonklusionerne fra evalueringen i 2014
De fagprofessionelles efterspørgsel efter rådgivningsydelser
Kendskab til og anvendelse af rådgivningstilbud
Indholdet i rådgivningen
Behov for rådgivning
De fagprofessionelles udbytte af rådgivningen
Kurser for fagprofessionelle
Telefonisk rådgivning
Kommunale sagssparringer
Forankring af indsatsen i kommunerne: Resultater
DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE RÅDGIVNINGSINDSATS
Hovedkonklusionerne fra evalueringen i 2014
Virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivningsydelser
Kendskab til og anvendelse af rådgivningen
Indholdet i rådgivningen
Behov for rådgivning
Virksomhedernes udbytte af rådgivningen
BORGERENS UDBYTTE AF RÅDGIVNINGSINDSATSEN
De øvrige aktørers vurdering af udbyttet for borgeren
De fagprofessionelles vurdering af udbyttet for borgeren
Virksomhedernes vurdering af udbyttet for borgeren
Psykiatrifondens vurdering af udbyttet for borgeren
360 graders-interview

1
6
6
7
8
9
9
11
12
14
16
16
16
16
18
19
22
22
24
28
31
34
34
35
35
37
38
38
41
42
42
45
45
45

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

BILAG
Bilag 1
Datagrundlag
Bilag 2
Oversigt over rådgivningsaktiviteter
Bilag 3
Metodenotat
Bilag 4
Supplerende figurer
Bilag 5
Spørgeskema til fagprofessionelle
Bilag 6
Tilfredshedsundersøgelse – Virksomheder
Bilag 7
Tilfredshedsundersøgelse – Kursister
Bilag 8
Tilfredshedsundersøgelse – Fagprofessionelle
Bilag 9
Interviewguides
[Kort indhold: Placer cursor HER og indsæt fra menuen. Slet ovenstående TOC + sideskift.]
[DO NOT delete the following line since it contains a section break – delete this field before printing]

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

1.

1

INDLEDNING
I denne evalueringsrapport præsenterer Rambøll en afsluttende evaluering af Psykiatrifondens
rådgivning til virksomheder om ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser. Den
afsluttende evaluering har fokus på at indsamle erfaringer i 2015 og perspektivere disse i forhold
til den fulde projektperiode 2013-2015.

1.1

Baggrund og formål
Fra 2013-2015 fik Psykiatrifonden af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til til
opgave at udbyde rådgivning til virksomheder om ansættelse og fastholdelse af personer med
psykiske lidelser i fleksjob.
Opgaven udsprang af en aftale om flere fleksjob, som blev indgået som led i Finansloven for
2013 mellem Regeringen og Enhedslisten, med det overordnede formål at bidrage til, at flere
personer med nedsat arbejdsevne kunne bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Aftalen indeholdt
en række initiativer sigtet mod at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet
for en større gruppe med nedsat arbejdsevne og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet i virksomheden.
Et af tiltagene i aftalen var rådgivning til virksomheder om ansættelse og fastholdelse af personer
med psykiske lidelser i fleksjob. Hensigten var at forbedre muligheden for en fleksjobansættelse
for personer med psykiske lidelser ved at etablere en ordning, der gav virksomheder mulighed
for rådgivning om konkrete og generelle problemstillinger med henblik på ansættelse og/eller
fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob.
Psykiatrifondens rådgivningsindsats har dækket en række tilbud, der kan opdeles i henholdsvis
en virksomhedsrettet og en kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats. Den virksomhedsrettede
rådgivningsindsats bestod af konkrete rådgivningstilbud målrettet virksomhederne, mens den
kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats bestod af en kapacitetsopbyggende rådgivning til de
fagprofessionelle i jobcentrene, der sagsbehandler fleksjobsager og rådgiver virksomhederne i
forbindelse med ansættelse (og i nogen grad med fastholdelse) af personer med psykiske lidelser
i fleksjob.
Rådgivningsindsatsen var indledningsvist berammet til at dække 2013-14 med mulighed for forlængelse i 2015. På baggrund af erfaringerne med projektet valgte man at forlænge rådgivningsindsatsen i 2015.
Ved projektets opstart var ressourcerne fordelt således, at der var afsat flest ressourcer til den
virksomhedsrettede rådgivningsindsats. Allerede tidligt i projektperioden var det klart, at kun få
virksomheder valgte at benytte sig af rådgivningstilbuddene. Indsatsen blev derfor justeret i foråret 2014, således at der blev overført ressourcer fra den virksomhedsrettede del til den kapacitetsopbyggende del, og dermed kom der et øget fokus på den opkvalificerende indsats for de
fagprofessionelle. Evalueringen afspejler naturligvis denne justering af den overordnede rådgivningsindsats.
I evalueringen i 2014 blev Psykiatrifondens forskellige tilbudselementer illustreret ud fra nedenstående tragtmodel. Tanken hermed var at illustrere, at tilbudselementerne med fordel kan ses
som en samlet helhed fremfor som enkeltstående tilbud. Ud fra tragten ses det, hvordan kurserne har haft til formål at sikre generel kompetenceopbygning på feltet samt at udbrede et basalt
kendskab til Psykiatrifondens tilbud blandt de fagprofessionelle. Sagssparringerne, der er afholdt
for ca. 6-8 deltagere i den enkelte kommune, har haft til formål at sikre mere fokuseret viden om
psykiske lidelser blandt de fagprofessionelle samtidig med, at der er givet rum for en drøftelse af
konkrete, komplekse sager. Telefonrådgivningen har fungeret som specialistrådgivning, der har
været løbende tilgængelig i tilfælde af særligt komplekse sager, hvor specialistviden i forhold til
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psykiske lidelser har været savnet for at bringe sagen videre. Selvom der har været tale om få
sager, har det samtidig været sager, der har haft en kompleksitet, der har fordret tid og ressourcer i kommunerne. Når specialistrådgivningen har kunnet støtte kommunerne i at løse eller bringe sådanne sager ”videre”, har der potentielt været stor samfundsmæssig værdi at hente. Telefonrådgivningen har både været relevant for kommunale fagprofessionelle samt for virksomhederne, der desuden har haft mulighed for at kombinere rådgivningen med et virksomhedsbesøg.
Figur 1: Tragtmodel - et helhedsperspektiv på rådgivningstilbuddene

Ressourcerne, der er afsat til de enkelte tilbud, bør således være dimensioneret efter efterspørgsel og omkostninger ved tilbuddet. Præcis som det har været tilfældet i løbet af den samlede
projektperiode. Herudover har man skullet se de forskellige tilbud som en helhed, der har støttet
op om hinanden: Såfremt de fagprofessionelle gennem en god opkvalificering har opnået tilstrækkelige kompetencer til at håndtere hovedparten af sager selv, har behovet for specialistrådgivningen (både i relation til fagprofessionelle og virksomheder) været tilsvarende mindre.
1.2

Om evalueringen
Rambøll har været ansvarlig for evalueringen af Psykiatrifondens rådgivningsindsats i projektperioden. Rambøll udarbejdede i 2014 en evaluering af indsatsen og er i forbindelse med forlængelsen af projektet i 2015 blevet anmodet om at stå for en afsluttende evaluering. Den afsluttende
evaluering har fokus på at indsamle erfaringer i 2015 og perspektivere disse i forhold til den fulde
projektperiode 2013-2015.
Den afsluttende evaluering sigter mod 1) at vurdere konkret på den gennemførte rådgivningsindsats i 2015, herunder i hvilket omfang rådgivningsaktiviteterne er udbudt, samt de fagprofessionelles og virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivning. Herudover er der fokus på både virksomhedernes og de fagprofessionelles tilfredshed med rådgivningsindsatsen samt deres oplevede
udbytte.
Evalueringen sigter ligeledes mod 2) at vurdere overordnet på indsatsen for hele projektperioden. Det tilstræbes derfor i vid udstrækning at bygge videre på data og måleredskaber fra evalueringen i 2014. Det sker med henblik på at kunne vurdere den værdi, indsatsen skaber i overordnet perspektiv fra indsatsens begyndelse (slut 2013) til indsatsens afslutning i 2015.
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Der vil således blive sammenlignet resultater mellem 2014 og 2015 alle steder, hvor det er analytisk muligt og meningsfuldt. Og endelig vil der med evalueringen blive indsamlet perspektiver
på en eventuel videreførelse eller forankring af indsatsen i de enkelte kommuner.
Samlet bidrager de to evalueringer til projektets overordnede værdiskabelse på fire felter:
1. Behovsafdækning, hvor virksomhedernes og andre aktørers behov for rådgivning i forbindelse med formidling, ansættelse og fastholdelse er kortlagt med henblik på dimensionering og tilpasning af de beskrevne rådgivningsydelser. Behovsanalysen bestod af en
spørgeskemaundersøgelse blandt 700 virksomheder, fokusgrupper med fleksjobambassadører samt sparringsgrupper med virksomheder, brancheforeninger og fleksjobambassadører. Behovsanalysen blev afsluttet i december 2013.
2. Proces- og implementeringsunderstøttelse, hvor der løbende er samlet data ind om
implementeringen af og tilfredsheden med rådgivningsydelserne gennem etablering af et
monitoreringssystem (etableret februar 2014). Herudover har Rambøll i april 2014 gennemført en survey blandt fleksjobambassadører med henblik på at afdække deres kendskab til samt anvendelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud. Alle målingerne er samlet
anvendt til at foretage løbende justeringer af indholdet i og volumen af de enkelte rådgivningsydelser.
3. Resultat- og målopfyldelsesevaluering i 2014, der belyser, i hvilket omfang rådgivningsordningen og de konkrete tilbud i ordningen har tilføjet værdi for virksomheder og
fagprofessionelle og dermed medvirket til at styrke fastholdelsen af personer med psykiske lidelser i fleksjob.
4. Afsluttende evaluering i 2015, der har fokus på dels at vurdere rådgivningsindsatsen i
2015 og dels at vurdere overordnet på indsatsen for hele projektperioden.
Den afsluttende evaluering ser i lighed med den foregående på en række rådgivningstilbud inden
for henholdsvis den virksomhedsrettede og den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats1. I rapporten ser vi først på tilbud under den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats og derefter på
den virksomhedsrettede rådgivningsindsats.
Datagrundlaget for evalueringen i 2015 er baseret på følgende datakilder:

Løbende indsamling af tilfredshedsdata2 blandt modtagere af følgende rådgivningsydelser3
o 8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning
o 11 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning
o 189 fagprofessionelle, der har deltaget i kursustilbud

Telefoninterview med 8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning

Telefoninterview med 8 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning

Telefoninterview med 10 fagprofessionelle, der har deltaget i kommunal sagssparring

13 kursusansøgninger til kurset 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner'

Observation af to sagssparringer og efterfølgende fokusgruppe med deltagere

Spørgeskemaundersøgelse blandt fleksjobambassadører og andre fagprofessionelle, der arbejder med området i oktober 2014 (distribueret til 1.003 respondenter).

Interview med projektleder Marie Nybo fra Psykiatrifonden

Interview med chefpsykolog Michael Danielsen fra Psykiatrifonden

Herudover er nærværende slutevaluering baseret på evalueringen fra 2014.

1

Det bør i denne sammenhæng præciseres, at der efter jf. evalueringens aftalte tilgang udelukkende indsamles data vedrørende den

telefoniske rådgivning (både til virksomheder og fagprofessionelle), den kommunale sagssparring samt kurser for fagprofessionelle.
2

Der er udtrukket data fra det etablerede monitoreringssystem d. 3. december 2015.

3

Der er samlet flere virksomheder og fagprofessionelle, der har modtaget tilbuddene, end der har besvaret den løbende tilfredsheds-

måling. Per 4.12.2015 har henholdsvis 14 virksomheder og 19 fagprofessionelle gjort brug af den telefoniske rådgivning. Herudover
har der i 2015 været afholdt kurser for 311 kursister. Da der har været afholdt forskellige typer kurser, er der således ikke nødvendigvis tale om 311 unikke kursister, da de enkelte kurser kan have deltaget på mere end ét kursus.
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I forhold til ovenstående datakilder er det nødvendigt at fremhæve følgende forhold, som evalueringens konklusioner bør ses i lyset af:
For det første er grundlaget for den gennemførte survey en del anderledes end i 2014. Respondentlisten fra 2014 bestod udelukkende af kommunale medarbejdere med adgang til ambassadørsitet fleks.nu. Oversigten over disse kommunale medarbejdere har desværre ikke været opdateret siden sidste evaluering, hvorfor Rambøll vurderede, at der ville være for stor risiko for at
glippe vigtige respondenter ved at udsende til samme respondentliste som sidst. Der blev derfor
sammensat en ny respondentliste med håb om at nå flere relevante respondenter (se detaljer
herfor i bilag 1). Som følge heraf er det afgørende at påpege, at det således giver udfordringer
direkte at sammenligne de to surveys gennemført i henholdsvis 2014 og 2015, idet undersøgelsen i 2015 omfatter en langt bredere respondentgruppe end i 2014. Herudover er det afgørende
at påpege, at der i ingen af de to evalueringsår har været tale om fuldstændige stikprøver, idet
der ikke eksisterer nogen afgrænset population for området. Samlet set betyder det, at både
konklusioner på baggrund af de to surveys fra 2014 og 2015 og sammenligninger imellem dem
skal tolkes med varsomhed.
For det andet er der hverken inddraget fagprofessionelle eller virksomheder, der ikke har gjort
brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud. Det er sket efter aftale med STAR. På det foreliggende
datagrundlag er det således vanskeligt at konkludere endeligt på spørgsmålet om, hvorfor nogle
aktører – og særligt virksomhederne - vælger ikke at gøre brug af rådgivningstilbuddene. Det er
muligt på baggrund af en analyse af det foreliggende datagrundlag at opstille plausible forklaringer herpå – men altså ikke fuldstændige konklusioner på området.
For det tredje er det væsentligt at præcisere, at datagrundlaget kun i meget begrænset udstrækning giver mulighed for at drage konklusioner i forhold til den afledte effekt af rådgivningsindsatsen for det videre forløb for fleksjobansatte med psykiske lidelser. Det skyldes, at en egentlig
effektvurdering med fordel ville involvere en kontrolgruppe. Herved ville det være muligt med en
sammenligning mellem forløbet for (lignende) fleksjobansatte med psykiske lidelser, hvor virksomheden/fagprofessionelle enten modtager eller ikke modtager det konkrete rådgivningstilbud.
I boksen nedenfor er opsummeret de centrale evalueringsspørgsmål for evalueringen. Jf. metodenotatet godkendt af STAR september 2015 (vedlagt som bilag 3).
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EVALUERINGENS TEMAER OG HOVEDSPØRGSMÅL

Tema 1: De fagprofessionelles efterspørgsel efter rådgivningsydelser
•

I hvilke situationer anvender de fagprofessionelle rådgivningsydelserne?

•

Hvad er begrundelsen for at henvende sig til Psykiatrifonden ift. en kollega, andre organisationer o. lign.?

•

Hvilke behov har de fagprofessionelle for rådgivning og opkvalificering?

Tema 2: De fagprofessionelles udbytte af rådgivningen
•

Hvilket udbytte har de fagprofessionelle fået af rådgivningen (konkret hjælp med sager, øget viden, inspiration)?

•

Hvad er afgørende for god rådgivning?

•

Hvad er de fagprofessionelles oplevelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud?

•

Sker der en spredning af viden og erfaringer til andre kolleger?

•

Er de fagprofessionelles praksis blevet påvirket? Hvis ja, hvorledes?

Tema 3: Virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivningsydelser
•

Hvordan har de virksomheder, der har anvendt rådgivningen, opnået kendskab til tilbuddet?

•

Hvilke overvejelser gør virksomhederne sig om kontakt til Psykiatrifonden i forhold til jobcentre og andre aktører?

•

I hvilke situationer anvendes rådgivningen (ansættelse, fastholdelse)?

•

Hvilke udfordringer søger virksomhederne hjælp til?

Tema 4: Virksomhedernes udbytte af rådgivningen
•

Hvilket udbytte har virksomhederne fået af rådgivningen? Og hvor tilfredse er de?

•

Har rådgivningen påvirket den konkrete ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser?

•

Hvad er afgørende for god rådgivning?

•

Hvordan kan man understøtte virksomhederne i deres ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser?
Hvilke erfaringer er der fra projektet?

Tema 5: Slutbrugernes udbytte af rådgivningen
•

Hvordan vurderes slutbrugernes udbytte af tilbuddet? (Vurderet af de fagprofessionelle og virksomhederne)

•

Hvordan vurderer enkelte borgere eget udbytte? (På baggrund af 360 graders-cases)

Tema 6: Forankring og videreførelse af indsatsen
•

Oplever de fagprofessionelle et behov for at videreføre indsatsen? Hvis ja, hvilke elementer?

•

Er der allerede taget skridt til at forankre indsatsen i kommunen, når midlerne løber ud? Hvis ja, hvordan (fx tiltag til
at forankre viden, tiltag til at samle relevante medarbejdere organisatorisk mv.)?

•

Oplever virksomhederne et behov for at videreføre rådgivningstilbuddet?
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RESUME OG HOVEDKONKLUSIONER

2.1

Evalueringens baggrund
Psykiatrifonden har i perioden 2013-2015 stået for indsatsen Rådgivning til virksomheder om
fleksjobansatte med psykiske lidelser. Indsatsen har omfattet en række rådgivnings- og kompetencetilbud inden for følgende to spor:
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Et kapacitetsopbyggende spor til de fagprofessionelle:
o Kurser for fagprofessionelle på tværs af kommunerne
o Sagssparringsseancer i de enkelte kommuner
o Tilbud om telefonisk rådgivning i konkrete sager
Et virksomhedsrettet spor
o Tilbud om telefonisk rådgivning
o Virksomhedsbesøg i forbindelse med konkret sag/generel sparring
o Virksomhedsoplæg om psykisk sygdom

Rambøll har indgået i projektet som ekstern evaluator og har bidraget til projektets værdiskabelse gennem en indledende behovsafdækning, løbende proces- og implementeringsunderstøttelse,
en resultat- og målopfyldelsesevaluering i 2014 samt nærværende afsluttende evaluering i 2015.
Den afsluttende evaluering har fokus på at indsamle erfaringer i 2015 og perspektivere disse i
forhold til den fulde projektperiode 2013-2015.
Evalueringen bygger på en bred vifte af datakilder, herunder resultater af den løbende monitorering og tilfredshedsmålinger af tilbuddene, surveys blandt fleksjobambassadører, interviews med
virksomheder og fagprofessionelle, observation af sagssparringsseancer og efterfølgende fokusgrupper med deltagerne, interviews med Psykiatrifondens projektledelse og erhvervspsykolog (se
boksen nedenfor).
DATAKILDER FOR EVALUERINGEN



Løbende indsamling af tilfredshedsdata blandt modtagere af følgende rådgivningsydelse
o

8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning

o

11 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning

o

189 fagprofessionelle, der har deltaget i kursustilbud



Telefoninterview med 8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning



Telefoninterview med 8 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning



Telefoninterview med 10 fagprofessionelle, der har deltaget i kommunal sagssparring



13 kursusansøgninger til kurset 'Bliv en stærk rådgiver og sparingspartner'



Observation af to sagssparringer og efterfølgende fokusgruppe med deltagere



Spørgeskemaundersøgelse blandt fleksjobambassadører og andre fagprofessionelle, der arbejder med
området i november 2015 (distribueret til 1.003 respondenter)



Interview med projektleder Marie Nybo fra Psykiatrifonden



Interview med chefpsykolog Michael Danielsen fra Psykiatrifonden



Herudover er nærværende slutevaluering baseret på evalueringen fra 2014

I forhold til ovenstående datakilder er det nødvendigt at fremhæve følgende forhold, som evalueringens konklusioner bør ses i lyset af:
For det første skal både konklusioner på baggrund af de to surveys fra 2014 og 2015 samt sammenligninger imellem dem tolkes med varsomhed. Det skyldes, at respondentgrundlaget for de
to surveys er forskelligt. I 2015 er respondentgrundlaget noget større end i 2014, da det grundet
manglende opdatering ikke har været muligt at anvende samme respondentliste som i 2014 (se
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desuden afsnit 1.2 samt bilag 3). Herudover har der hverken i 2014 eller 2015 været tale om
fuldstændige stikprøver, idet der ikke eksisterer nogen afgrænset population på området.
For det andet er der ikke søgt inddraget virksomheder, der ikke har gjort brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud. Dette er sket efter drøftelse med STAR ud fra den betragtning, at jobcentrene med fordel kan være den centrale indgang til spredning af viden om rådgivningsindsatsen.
På det foreliggende datagrundlag er det således vanskeligt at konkludere endeligt på spørgsmålet
om, hvorfor nogle virksomheder vælger ikke at gøre brug af rådgivningstilbuddene. Det er muligt
på baggrund af en analyse af det foreliggende datagrundlag at opstille plausible forklaringer herpå – men altså ikke fuldstændige konklusioner på området.
For det tredje er det væsentligt at præcisere, at datagrundlaget kun i meget begrænset udstrækning giver mulighed for at drage konklusioner i forhold til den afledte effekt af rådgivningsindsatsen for det videre forløb for fleksjobansatte med psykiske lidelser. Det skyldes, at en egentlig
effektvurdering med fordel ville involvere en kontrolgruppe. Herved ville det være muligt med en
sammenligning mellem forløbet for (lignende) fleksjobansatte med psykiske lidelser, hvor virksomheden/de fagprofessionelle enten modtager eller ikke modtager det konkrete rådgivningstilbud.
2.2

Evalueringens hovedkonklusioner
Nærværende evaluering peger på, at tragtmodellen udviklet i evalueringen i 2014 fortsat er meningsfuld. De forskellige rådgivningselementer kan således fortsat betragtes som en samlet helhed, hvor der fra kurser over sagssparring til telefonrådgivning har været stigende fokus på den
enkelte sag og konkrete redskaber til håndteringen heraf. Tragtmodellen har ligeledes afspejlet
den egentlige dimensionering af rådgivningstilbuddene, således at det tilbud, der er anvendt i
størst omfang, har været kurserne, herefter sagssparringerne og til sidst den telefoniske rådgivning.
Overordnet peger evalueringen på, at mange af konklusionerne fra evalueringen i 2014 stadig er
gældende. Der syntes således overvejende at være interesse for og tilfredshed med de tre rådgivningstilbud. Hvad udbyttet af de tre rådgivningstilbud angår, syntes kurserne i høj grad at
bidrage med øget viden om psykiske lidelser, mens de kommunale sagssparringer og den telefoniske rådgivning har bidraget med styrket sparring om konkrete sager, styrker viden om psykiske
lidelser og øget tryghed i arbejdet med psykisk syge borgere.
Som supplement til evalueringen i 2014 har der i nærværende evaluering ligeledes været fokus
på borgernes udbytte af rådgivningsindsatsen. I den forbindelse har Rambøll nærmere indkredset
succeskriterierne for indsatsen på borgerniveau: Formålet med Psykiatrifondens rådgivningsindsats har grundlæggende været at forbedre muligheden for at få personer med psykiske lidelser i
fleksjob. Rambøll vurderer imidlertid med afsæt i evalueringen, at succeskriteriet for rådgivningsindsatsen og for målgruppen ikke udelukkende har været ansættelse eller fastholdelse i fleksjob.
I mange tilfælde kan et succeskriterium for rådgivningsindsatsen ligeliges have været, at der er
opnået en tilfredsstillende kommunikation mellem borger og sagsbehandler, eller at borgerens
psykiske tilstand er blevet afdækket og beskrevet i en tilstrækkelig grad til, at det har været
muligt at vurdere, om borgeren har været i stand til at varetage et fleksjob eller blive indstillet
til førtidspension eller andet.
På borgerniveau peger evalueringen på to områder, hvor rådgivningstilbuddet har været særligt
udbytterigt. For det første, at borgeren i relationen med sagsbehandleren i højere grad har oplevet at blive forstået og mødt. For det andet, at borgeren har oplevet en mere smidig, mindre
konfliktfyldt og hurtigere sagsbehandling. Dette har generelt medvirket til, at borgeren har følt
sig mere integreret på arbejdsmarkedet.
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Midlerne til rådgivningsindsatsen udløb ved udgangen af 2015, og vi har derfor i evalueringen
haft fokus på, hvorvidt der er taget skridt til at forankre indsatsen i kommunerne. Som eksempler på forankring nævnes det blandt nogle fagprofessionelle, at der er sket en forankring ved, at
der har været mange medarbejdere på kursus, eller at man fortsat er gode til at håndhæve den
kollegiale sparring internt i jobcenteret. Evalueringen peger dog generelt på, at det er tvivlsomt i
hvilken grad deltagelse i kurser eller intern sparring alene rækker til en længerevarende forankring i lyset af blandt andet medarbejderudskiftning, behov for specialistviden mv.
Generelt bærer de fagprofessionelles tilbagemeldinger i forhold til forankring af indsatsen præg
af, 1) at der ikke har været den store tro på, at det meningsfuldt vil kunne lade sig gøre at forankre med samme udbytte gennem en intern kommunal sparring uden Psykiatrifondens tilbud,
og 2) at der kommunalt ikke har været fokus på eller igangsat konkrete initiativer med henblik
på at sikre en forankring af indsatsen regi.

2.3

Hovedkonklusioner for det kapacitetsopbyggende spor til de fagprofessionelle
I overensstemmelse med evalueringen fra 2014 viser nærværende evaluering, at de fagprofessionelle generelt har haft et bredt kendskab til tilbuddene.
Der synes ikke at have været nogen gennemgående tendens for, hvornår i processen de fagprofessionelle har ønsket at modtage rådgivning. De interviewede fagprofessionelle har påpeget, at
rådgivningen helst skal ske, når tingene er gået i ”hårdknude”, hvilket kan være på forskellige
tidspunkter og i forskellige situationer fra sag til sag. Flertallet af de fagprofessionelle har forsøgt
først at løse sagen internt med kollegial sparring, men når dét ikke lykkedes, har de henvendt sig
til Psykiatrifonden. Af denne grund har de fagprofessionelle især søgt specialistviden og støtte til
håndtering af komplekse sager. Det har især været konkrete værktøjer til at tale med borgeren,
viden om konkrete psykiske lidelser og bekræftelse på tilgange til borgerne, der er blevet efterspurgt blandt de fagprofessionelle. Ovenstående har gjort sig i gældende i 2014 såvel som i
2015.
Denne evaluering peger i lighed med evalueringen fra 2014 på generelt stor tilfredshed med rådgivningstilbuddene, ligesom udbyttet har været stort. Kurserne har først og fremmest bidraget
med grundlæggende viden om psykiske lidelser og konkrete redskaber til håndteringen heraf.
Herudover har en del fagprofessionelle peget på, at kurserne har etableret et kendskab til Psykiatrifonden og fremmet en tillid, som har gjort det nemmere at tage kontakt til Psykiatrifonden
og derved benytte sig af de øvrige rådgivningstilbud.
Både i 2014 og i 2015 har de fagprofessionelle i mindre udstrækning anvendt den telefoniske
rådgivning. Evalueringen peger på flere årsager hertil: Som antydet ovenfor har de fagprofessionelle håndteret en del sager gennem intern sparring, hvorfor det hovedsageligt har været i særligt komplekse og akutte sager – og dermed et mindre antal sager – hvor der er oplevet et behov
for den yderligere rådgivning. Derudover har det ikke været alle fagprofessionelle, som har haft
kendskab til den telefoniske rådgivning. Evalueringen i 2014 pegede desuden på, at problemstillinger relateret til psykiske lidelser kan opleves som svære at sætte ord på. Denne tendens synes
ikke at gå igen for de fagprofessionelle i 2015. De fagprofessionelle har været meget tilfredse
med den telefoniske rådgivning og har fremhævet især fire områder som særligt udbytterige: 1)
Styrket sparring, 2) styrket viden, 3) nye redskaber og fremgangsmåder, samt 4) tryghed, støtte
og sikkerhed.
Der har ligeledes været stor interesse for og tilfredshed med sagssparringerne af flere årsager:
For det første har sagssparringerne bidraget med rådgivning til en større medarbejdergruppe på
én gang, hvorved der er skabt grundlag for fælles læring. For det andet har sagssparringerne
bidraget med øget viden og øget tryghed i arbejdet med psykisk syge borgere. For det tredje har
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det været muligt for de fagprofessionelle at anvende læringen fra sagssparringen i andre sager
og ikke kun i forbindelse med de sager, der er gennemgået ved sagssparringen.
2.4

Hovedkonklusioner for den virksomhedsrettede indsats
Anvendelsen af den telefoniske rådgivning har i 2015 været mere begrænset end i 2014. I 2014
henvendte40 virksomheder sig, mens der i 2015 har været 14 virksomheder, der har henvendt
sig. Det har ikke været muligt på baggrund af data at konkludere, hvad denne reduktion skyldes,
men de interviewede virksomheder har peget på, at manglende kendskab og berøringsangst kan
være årsager til den begrænsede anvendelse af rådgivningstilbuddet for virksomheder.
De virksomheder, der har anvendt den telefoniske rådgivning, har overvejende været informeret
om tilbuddet via de fagprofessionelle i jobcentrene. Andre har kendt til tilbuddet via deres job
eller søgning på internettet. Der synes at være en tendens til, at de virksomheder, som på forhånd har haft kendskab til Psykiatrifondens rådgivningstilbud, har foretrukket at tage direkte
kontakt hertil, da de ved den direkte henvendelse har været sikre på at få kompetent vejledning.
For de virksomheder, som ikke har kendt til Psykiatrifonden, har det virket naturligt og meningsfuldt at tage indledende kontakt til jobcenteret, som efterfølgende har kunnet vise dem videre til
Psykiatrifonden.
Rådgivningen har primært omhandlet konkrete sager i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere med psykiske lidelser. Det gælder både for evalueringen i 2014 og 2015. De gennemførte
interviews peger på, at det især har været i forbindelse med komplekse problemstillinger, der
harberørt den fleksjobansatte såvel som samspillet med kollegaer på arbejdspladsen, at der er
taget kontakt til Psykiatrifondens telefoniske rådgivning. I disse sager har det været meget konkrete råd og redskaber, der har været efterlyst.
Både for evalueringen i 2014 og 2015 gælder, at virksomhederne på baggrund af den løbende
tilfredsmåling overordnet har været tilfredse med rådgivningen. I forbindelse med de gennemførte telefoninterviews er det afdækket, at to ud af de i alt otte interviewede virksomheder ikke har
oplevet en tilfredsstillende rådgivning, men at de overordnet har bakket op om muligheden for at
modtage rådgivning på området. I forhold til virksomhedernes udbytte af rådgivningen fremhæves det, at rådgivningen i nogle tilfælde har medvirket til at fastholde den fleksjobansatte. I andre tilfælde har virksomheden fået redskaber til at dække det øjeblikkelige behov og bibeholde
en interesse i fleksjobansatte med psykiske lidelser.

2.5

Hovedkonklusioner i et borgerrettet perspektiv
Formålet med Psykiatrifondens rådgivningsindsats har været at forbedre muligheden for at få
personer med psykiske lidelser i fleksjob. I den forbindelse har Psykiatrifonden selv påpeget, at
udbyttet for borgeren har været mere indirekte i og med, at de fagprofessionelle og virksomhederne har modtaget rådgivning og input, der gerne skulle gøre, at ellers fastlåste situationer har
fået et nyt udviklingspotentiale og dermed udbytte for borgeren.
De fagprofessionelle har påpeget, at de gennem Psykiatrifondens rådgivningsindsats generelt har
opnået mere viden om målgruppen. En viden, der er vurderet at komme borgerne til gode på to
måder: For det første at borgeren i relationen med sagsbehandleren i højere grad har oplevet at
blive forstået og mødt. For det andet at borgeren har oplevet en mere smidig, mindre konfliktfyldt og hurtigere sagsbehandling. Dette har generelt medvirket til, at borgeren har følt sig mere
integreret på arbejdsmarkedet.
De interviewede virksomheder har givet udtryk for et mere varieret billede. Enkelte virksomheder
har påpeget, at der intet udbytte har været for borgeren, mens andre virksomheder har fortalt,
at rådgivningen har været direkte udslagsgivende for, at det er lykkes at fastholde borgeren i
fleksjob.
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I det gennemførte 360 graders-interview påpeges det, at et virksomhedsbesøg fra Psykiatrifonden har bidraget til at skabe mere viden om den pågældende borgeres tilstand og formåen. Herudover har det været muligt for borgeren at komme på banen og fortælle om sine udfordringer
med egne ord. Virksomhedsbesøget vurderes ligeledes at være medvirkende til, at borgeren har
opnået mere selvtillid i forhold til egen kunnen.
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OM PSYKIATRIFONDENS RÅDGIVNINGSTILBUD
Psykiatrifonden har siden efteråret 2013 udbudt rådgivning til virksomheder om ansættelse og
fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob. Rådgivningsopgaven har Psykiatrifonden
valgt at håndtere ud fra to separate – men dog gensidigt afhængige – spor:
1) En kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats til de fagprofessionelle i jobcentrene
2) En virksomhedsrettet rådgivningsindsats
Den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats har udover at opkvalificere de fagprofessionelle
også haft karakter af indirekte rådgivning, da rådgivningen har været med til at understøtte den
indsats og rådgivning, som de fagprofessionelle i jobcentrene varetager overfor virksomhederne.
Herudover har der været tilbudt telefonrådgivning i konkrete sager. Den virksomhedsrettede
rådgivningsindsats har overvejende haft karakter af en direkte rådgivningsindsats i konkrete
situationer. Herudover har der været gennemført en formidlingsindsats i form af oplæg om psykisk sygdom og arbejdspladsen. Projektet har således givet virksomhederne mulighed for rådgivning dels via direkte rådgivning fra erhvervspsykologer i Psykiatrifonden og dels indirekte via de
fagprofessionelle i jobcentrene.
Ved projektets opstart var ressourcerne fordelt således, at der var afsat flest ressourcer til den
virksomhedsrettede rådgivningsindsats. Allerede tidligt i projektperioden var det klart, at kun få
virksomheder valgte at benytte sig af rådgivningstilbuddene. Indsatsen blev derfor justeret i foråret 2014, således at der blev overført ressourcer fra den virksomhedsrettede del til den kapacitetsopbyggende del, og dermed kom der et øget fokus på den opkvalificerende indsats for de
fagprofessionelle. Der har ikke været foretaget yderligere justeringer i forhold til projektperioden
for 2015. Justeringerne mellem den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats og den virksomhedsrettede rådgivningsindsats er således videreført ind i 2015.
Nedenstående figur viser de enkelte rådgivningstilbud, som de to rådgivningsspor har bestået af.
Figur 2: Oversigt over rådgivningstilbud4

De enkelte rådgivningstilbud beskrives nærmere i de følgende afsnit.

4

*Både virksomhedsoplæg og besøg på arbejdsplads er tilbud, der har været udbudt siden oktober 2013, men de er først

blevet anvendt af virksomhederne fra henholdsvis juni og juli 2014.
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Beskrivelse af den kapacitetsopbyggende indsats
Den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats har bestået af tre overordnede rådgivningstilbud:
1. Telefonisk rådgivning
2. Kurser til fagprofessionelle
3. Kommunal sagssparring
De fagprofessionelles anvendelse af rådgivningstilbuddene fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 1: De fagprofessionelles anvendelse af rådgivningstilbud
Afholdt
1. jan.-4. dec. 2015
Telefonisk rådgivning

19

Kurser til fagprofessionelle5


'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1'

1 hold



'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 2'

6 hold



'Undervisning for undervisere'

2 hold



Temadag om personlighedsforstyrrelser



'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner'

Kommunal sagssparring

7 hold
10 hold
28

Telefonisk rådgivning til fagprofessionelle
Tilbuddet om telefonisk rådgivning til fagprofessionelle har omfattet muligheden for, at fagprofessionelle i kommunerne har kunnet ringe til Psykiatrifondens erhvervspsykologer. De fagprofessionelle har kunnet ringe til Psykiatrifonden, når de har haft behov for at modtage rådgivning i
forhold til ansættelse og fastholdelse af borgere med psykiske lidelser – herunder få svar på generelle spørgsmål om bestemte psykiske diagnoser eller typiske udfordringer forbundet med
håndteringen af personer med psykiske lidelser.
19 fagprofessionelle har gjort brug af tilbuddet om den telefoniske rådgivning i perioden 1. januar-4. december 2015, hvilket er en del under aktivitetsniveauet på 51 telefoniske henvendelser i
2013/2014.
Kurser til fagprofessionelle
Som en del af opkvalificeringen af de fagprofessionelle har Psykiatrifonden tilbudt fem forskellige
typer kurser til fagprofessionelle:
1. 'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1' (to dage)
Indholdet i kurset har været en gennemgang af begrebet psykisk sårbarhed og en række
psykiske sygdomme. Herunder hvordan sygdommen typisk opleves af den enkelte, hvordan sygdommen kan have indvirkning på arbejdsevnen, og hvordan sygdommen kan
komme til udtryk i en arbejdsmæssig situation. Målgruppen har været fleksjobambassadører og andre fagprofessionelle, der arbejder med fleksjobsager.
2. 'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 2' (1,5 dag)
Kurset har været en overbygning til grundkurset og har givet deltagerne en uddybet viden om psykiske sygdomme i relation til arbejdsmarkedet. Der har særligt været fokus
på casearbejde på dette kursus. Målgruppen har været fleksjobambassadører og andre
fagprofessionelle, der arbejder med fleksjobsager.
3. 'Undervisning for undervisere' (to dage)
Kurset har været rettet mod den undervisningsindsats (gruppeindsats), som de fagprofessionelle i kommunerne har igangsat overfor borgere, der er tilkendt fleksjob. Målgrup5

'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1 og 2', 'Undervisning for undervisere' og temadage om skizofreni, borderline og andre

personlighedsforstyrrelser er afholdt for samlet set 311 kursister. Herudover forventes det, at 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner' samlet set afholdes for 170 kursister. 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner' er startet op i 2015 men afsluttes først i april
2016. Kurserne indgår derfor ikke som datakilde i evalueringen.
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pen har således været fagprofessionelle i jobcentrene, som underviser, laver workshops
m.m. for grupper af fleksjobvisiterede borgere. Kursets fokus har været, hvordan man
bedst varetager undervisning, workshops og gruppearbejde med borgere, der er psykisk
sårbare.
4. Temadag: 'Skizofreni, borderline og andre personlighedsforstyrrelser i relation til arbejdsmarkedet' (1 dag)
De fagprofessionelle har efterspurgt redskaber til at arbejde med borgere, som har disse
sygdomme i forhold til at skabe en tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
5. 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner' (5 dage)
Uddannelsen har været en overbygning til de fire andre opkvalificerende kurser. De fagprofessionelle har fået viden om, hvordan de bedst kan støtte og motivere, og hvornår og
i hvilken grad de kan stille krav til borgeren. Et vigtigt element på kurset har ligeledes
været, hvordan man som rådgiver kan sætte sin viden i spil i sit daglige arbejde og derigennem løfte både sin egen og sine kollegers rådgivning.
Kurserne 'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1 og 2' og 'Undervisning for undervisere'
var også kursusaktiviteter i 2014. Psykiatrifonden har vurderet, at der fortsat var behov for og
efterspørgsel efter dem i 2015. Behovet blev vurderet til at være størst for overbygningsmodulerne ('At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 2' og 'Undervisning for undervisere'), hvor der
kun er afholdt ét modul 1-kursus. Som det fremgår af Tabel 1 har der i 2015 samlet været afholdt ni kurser af de tre kursustyper ('At arbejde med psykiske sårbarhed' modul 1 og modul 2,
samt 'Undervisning for undervisere'). Til sammenligning blev der i 2014 afholdt 26 kurser af de
tre kursustyper.6 Til gengæld har der i 2015 været afholdt følgende nye kursusaktiviteter:
Temadagene om personlighedsforstyrrelser har været en ny kursusaktivitet i 2015. På baggrund
af de fagprofessionelles tilbagemeldinger i evalueringen fra 2014 var det tydeligt, at de fagprofessionelle efterspurgte mere viden om skizofreni, borderline og andre personlighedsforstyrrelser.
Temadagene herom blev derfor udviklet for at imødekomme de fagprofessionelles behov for viden og rådgivning på området. Der har i efteråret 2015 været afholdt syv temadage om skizofreni, borderline og andre personlighedsforstyrrelser rundt om i landet.
Det sidste kursus 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner' var som udgangspunkt ikke en del
af rådgivningsindsatsens kursusaktiviteter for hverken 2014 eller 2015. Men i løbet af 2015 erfarede man, at der var andre rådgivningsaktiviteter, der ikke blev anvendt i så høj grad som forventet – herunder den telefoniske rådgivning og sagssparringerne. Herudover har man som
nævnt tidligere valgt at justere det overordnede fokus for rådgivningsindsatsen, således at der
forholdsvist fokuseres mest på den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats og mindre på den
virksomhedsrettede rådgivningsindsats. STAR har derfor besluttet at allokere ubrugte midler fra
den telefoniske rådgivning, sagssparringerne og den virksomhedsrettede rådgivningsindsats til
afholdelsen af en uddannelse (fem dage) med særligt fokus på at hjælpe en forankring af rådgivningsindsatsen i kommunerne på vej. Der har været afsat midler til afholdelsen af 10 kurser
rundt om i landet. Kurserne er påbegyndt i 2015 men afsluttes først i april 2016.
Sagssparringer til fagprofessionelle i kommunerne
Ved sagssparring er der kommet en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden ud til de enkelte kommuner. Tilbuddet har været målrettet de fagprofessionelle, og det har som regel været sagsbehandlere, fleksjobambassadører og job-/virksomhedskonsulenter, der har deltaget. Deltagerne
har forud for sagssparringen forberedt et par cases vedrørende borgere med psykiske lidelser,
der er visiteret til fleksjob eller allerede ansat i fleksjob, som de har ønsket sparring på. Deltagerne kan også have forberedt mere generelle problemstillinger, som de har ønsket at sparre
med erhvervspsykologen om. Sagssparringen har som udgangspunkt været en tretimers seance,
hvor der både har været drøftet helt konkrete cases, og hvor der også er givet viden om samt
6

I 2014 blev kurset 'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1 og 2' afholdt henholdsvis 16 og seks gange. Kurset 'Undervisning for

undervisere' blev afholdt fire gange. Se eventuelt Bilag 2.
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rådgivning i forhold til mere generelle problemstillinger, som deltagerne har ønsket at bringe i
spil.
I 2014 blev de fleste sagssparringer indledt med en times oplæg om psykisk sårbarhed, stress,
angst og depression. I 2015 har man valgt i højere grad at give kommunerne mulighed for at
justere indholdet i sagssparringen i forhold til medarbejdergruppens konkrete udfordringer på
fleksjobområdet. Den enkelte medarbejdergruppe har således været med til at påvirke, hvordan
tiden ved sagssparringen har været fordelt mellem supervision på konkrete sager, korte oplæg
om bestemte sygdomme/problemstillinger og øvrig inspiration.
Som det fremgår af Tabel 1, har der været gennemført 28 sagssparringer til fagprofessionelle i
kommunerne i perioden 1.januar-4.december 2015. Til sammenligning blev der i 2014 afholdt 52
sagssparringer. Men som nævnt tidligere har STAR som følge af det færre antal sagssparringer
valgt at frigive midler blandt andet fra sagssparringerne til afholdelse af femdags-uddannelsen
'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner'.
3.2

Beskrivelse af den virksomhedsrettede rådgivningsindsats
Den virksomhedsrettede rådgivningsindsats har bestået af tre rådgivningstilbud:
1. Telefonisk rådgivning
1. Arbejdspladsbesøg
2. Virksomhedsoplæg
Virksomhedernes anvendelse af de tre rådgivningstilbud fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 2: Virksomhedernes anvendelse af rådgivningstilbud

Telefonisk rådgivning
Arbejdspladsbesøg
Virksomhedsoplæg

Afholdt
1. januar-4. december 2015
14
2
9
(ca. 300 deltagere)

Telefonisk rådgivning til ledere og arbejdsgivere
Tilbuddet om telefonisk rådgivning har hovedsageligt været målrettet ledere og arbejdsgivere,
der har haft spørgsmål og/eller har haft brug rådgivning eller sparring om ansættelse eller fastholdelse af en medarbejder med psykiske problemer. Den telefoniske rådgivning har været ydet
uanset medarbejdernes ansættelsesform, selvom projektet har været målrettet fleksjobansættelser. I forbindelse med den telefoniske rådgivning har det været muligt at modtage rådgivning fra
Psykiatrifondens erhvervsrådgivere (i forhold til mere generelle problemstillinger såsom lovgivning og beskæftigelsesindsats) og/eller fra Psykiatrifondens erhvervspsykologer.
14 virksomheder har gjort brug af tilbuddet om den telefoniske rådgivning, hvilket er en del under aktivitetsniveauet på 40 telefoniske henvendelser i 2013/2014.
Arbejdspladsbesøg
Udover den telefoniske rådgivning har virksomhederne haft mulighed for at få Psykiatrifondens
erhvervsrådgivere og/eller erhvervspsykologer ud på arbejdspladsen til et møde. Det har været
muligt at afholde arbejdspladsbesøget på tre forskellige måder. For det første som en rundbordssamtale, hvor medarbejderen, lederen og en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden (og evt. en
fagprofessionel) sammen har drøftet, hvordan arbejdet bedst kan tilrettelægges. For det andet
som en sparring, hvor den enkelte leder/arbejdsgiver får mulighed for at drøfte spørgsmål om
ledelse af en medarbejder med psykiske problemer med en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden.
Og for det tredje som et oplæg for gruppen af kolleger til medarbejderne med psykiske lidelser,
hvor medarbejderen også har deltaget.
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Der har i 2015 været gennemført to arbejdspladsbesøg. Til sammenligning blev der i 2014 afholdt fire arbejdspladsbesøg.
Virksomhedsoplæg om psykisk sygdom på arbejdspladsen
Tilbuddet om virksomhedsoplæg har bestået i, at en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden har
holdt oplæg for et virksomhedsnetværk, grupper af virksomheder, grupper af ledere eller lignende grupperinger, som har ansvar for ansættelse og fastholdelse af medarbejdere. Oplægget har
taget ca. 1,5 time med mulighed for spørgsmål og dialog efter oplægget. Titlen på oplægget har
været 'Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet', herunder hvad psykisk sygdom og sårbarhed er,
samt hvad man kan gøre som leder, hvis eller når man stifter bekendtskab hermed. Ved virksomhedsoplæggene har der især været fokus på fastholdelse.
Der har været gennemført ni virksomhedsoplæg om psykisk sygdom på arbejdspladsen i 2015.
Til sammenligning blev der i 2014 afholdt 18 virksomhedsoplæg.
Virksomhedsoplæggene i 2015 har været af lidt forskellig karakter. To af oplæggene har været i
forbindelse med et projekt kaldet ’Fleksjob født med progression’, også finansieret af STAR. Herudover har der været et par oplæg, hvor en af Psykiatrifondens erhvervspsykologer har været
ude på arbejdspladsen og holde oplæg på ca. 1-2 timer for den samlede ledelsesgruppe. Endelig
har der været oplæg for forskellige virksomhedsnetværk eksempelvis i Esbjerg.
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DEN KAPACITETSOPBYGGENDE RÅDGIVNINGSINDSATS
Hovedkonklusionerne for den kapacitetsopbyggende indsats:


Evalueringen peger overordnet på, at der blandt de fagprofessionelle er behov og interesse for
rådgivning vedrørende ansættelse og fastholdelse af borgere med psykiske lidelser i fleksjob.



For den telefoniske rådgivning og sagssparringerne gælder, at rådgivningen primært har omhandlet
konkrete sager af kompleks karakter. Kurserne har haft et bredere læringssigte – primært om psykiske lidelser generelt.



Udbyttet af kurserne har primært været styrket viden om psykiske lidelser. Evalueringen peger
desuden på, at et forudgående møde med og kendskab til Psykiatrifonden gennem kurserne har
fremmet anvendelse af de andre rådgivningstilbud.



Udbyttet af den telefoniske rådgivning har primært været styrket sparring om konkrete sager, styrket viden om psykiske lidelser og tryghed i arbejdet med psykisk syge borgere.



Udbyttet af sagssparringerne har primært været styrket sparring og styrket viden – særligt fra et
psykologfagligt perspektiv – samt bekræftelse på, at hidtidige tilgange til borgerne har været hensigtsmæssige.

4.1

Hovedkonklusionerne fra evalueringen i 2014
Evalueringen fra 2014 viste først og fremmest, at de fagprofessionelle generelt havde et bredt
kendskab til Psykiatrifondens tilbud. De fagprofessionelle søgte især specialistviden og værktøjer
til håndtering af komplekse sager, som ikke kunne løses internt. Det samlede udbytte for de fagprofessionelle på tværs af tilbuddene var at blive inspireret samt at få handlingsanvisninger til
konkrete sager. Derudover opnåede de fagprofessionelle også en større viden om psykiske lidelser.
Både kurser, sagssparringer og telefonrådgivning blev anvendt i 2014. Kurserne var det mest
anvendte tilbud efterfulgt af sagssparringerne, og der var generelt stor tilfredshed med tilbuddene blandt deltagerne. De fagprofessionelle gjorde i mindre grad brug af tilbuddet om telefonrådgivning, og det blev i evalueringen knyttet sammen med, at den telefoniske rådgivning hovedsageligt blev benyttet i tilfælde af meget komplekse sager med stort behov for ekstern rådgivning.
Desuden var der en stor andel af de fagprofessionelle, som ikke have kendskab til tilbuddet om
telefonisk rådgivning.

4.2

De fagprofessionelles efterspørgsel efter rådgivningsydelser

4.2.1

Kendskab til og anvendelse af rådgivningstilbud

Den gennemførte survey blandt fagprofessionelle viser, at 84 pct. af de adspurgte har kendt til
Psykiatrifondens rådgivningstilbud helt overordnet. Det er en mindre andel end i 2014, hvor 97
pct. kendte til tilbuddet7 (se Figur 16, bilag 4).
Blandt de fagprofessionelle, der har kendt til rådgivningstilbuddene, er der blevet spurgt nærmere ind til kendskabet til de konkrete rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden. Svarene fremgår af
figuren nedenfor.

7

At kendskabet er faldet fra 2014 til 2015 synes ikke overraskende, idet survey som nævnt tidligere er udsendt til en bredere gruppe.

Derudover skal det igen påpeges, at der i de to evalueringsår ikke har været tale om fuldstændige stikprøver, idet der ikke eksisterer
nogen afgrænset population på området. Resultater skal derfor tolkes med varsomhed.
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Figur 3: Kendskab til og anvendelse af Psykiatrifondens tilbud
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle, 2015, N for telefonrådgivning = 250, N for sagssparring = 249, N for kurser
= 252)

Det fremgår, at der generelt har været et godt kendskab til alle tre tilbud. Kendskabet til tilbuddene har været stabilt i forhold til evalueringen i 2014. Og ligesom i 2014 fremgår det af de gennemførte telefoninterviews samt den løbende tilfredshedsmåling blandt de fagprofessionelle, at
de fagprofessionelle hovedsageligt har kendskab til rådgivningstilbuddene fra kurser hos Psykiatrifonden og gennem deres kolleger eller ledere (se Figur 37, bilag 4).
Figuren ovenfor viser også, at der for sagssparring og telefonrådgivning er flere respondenter,
som ikke har anvendt tilbuddet på trods af kendskab til det (henholdsvis 51 pct. og 73 pct. af
respondenterne). Dette udgør dog en forbedring i forhold til 2014, idet den tidligere evaluering
viste, at henholdsvis 67 pct. og 83 pct. ikke havde brugt tilbuddene på trods af kendskab.8 Det
gælder også for kursustilbuddet. Der er således generelt opnået en større grad af anvendelse af
rådgivningstilbuddene blandt de fagprofessionelle, der har kendskab til rådgivningsmuligheden.
En årsag til det stadigt store skel mellem kendskab og anvendelse kan muligvis forklares af travlhed i de fagprofessionelles hverdag, hvilket går igen i flere interviews. En håndfuld fagprofessionelle fortæller, at den travle hverdag kræver hurtige løsninger: ”Nogle gange glemmer man måske at stoppe op i hverdagen,” fortæller en respondent. En anden mulighed kan være, at der i
forbindelse med udvælgelsen af målgruppen for den gennemførte survey har været inkluderet
fagprofessionelle for hvem, Psykiatrifondens rådgivningstilbud ikke umiddelbart har været relevant. Herved kan de sagtens have kendskab til tilbuddet grundet kolleger mv., uden at de har
fundet det nødvendigt eller meningsfuldt at gøre brug af rådgivningstilbuddet.
Herudover har Psykiatrifonden selv det indtryk, at der er en mindre gruppe af fagprofessionelle,
som har anvendt tilbuddene meget, og at der tilsvarende er nogen, der slet ikke har overvejet
tilbuddet som en mulighed. Hertil bemærker Psykiatrifonden, at kommunerne sagtens kan have
haft andre tiltag på området for psykisk sårbare ledige (for eksempel at gøre brug af andre aktører end Psykiatrifonden, at have etableret intern kommunal sparring med de relevante fagligheder mv.), som ikke har involveret Psykiatrifonden som aktør. Dermed betyder mangel på anvendelse ikke nødvendigvis, at kommunerne ikke har haft fokus på området.

8

Det påpeges atter, at resultaterne skal tolkes med varsomhed (se afsnit 1.2)
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Indholdet i rådgivningen

Af de gennemførte interviews fremgår det, at det udslagsgivende for at søge rådgivning hos Psykiatrifonden generelt har knyttet sig til behovet for professionel, ekstern og objektiv sparring
samt tidligere, gode erfaringer med Psykiatrifonden som aktør. Psykiatrifonden besidder en stor
viden om virkeligheden inden for det beskæftigelsespolitiske område og har dermed fra de fagprofessionelles perspektiv en særligt værdsat evne til at kunne holde et arbejdsmarkedsrettet
perspektiv undervejs i rådgivningen.
Det fremgår ligeledes af de gennemførte interviews med fagprofessionelle, at sagssparringerne
og den telefoniske rådgivning i alle tilfælde har drejet sig om konkrete sager, ligesom i 2014. Ved
sagssparringerne har to ud af ti interviewede dog givet udtryk for, at rådgivningen også har indeholdt generel information om psykiske diagnoser i større eller mindre grad.
Når de fagprofessionelle enten har kontaktet Psykiatrifonden telefonisk eller selv har udvalgt
sager sagssparringer, er det gennemgående sket i følgende situationer:
 Når den fagprofessionelle har haft svært ved at forstå borgerens adfærd og reaktioner og
mangler viden og værktøjer.
 Når forsøg med at få borgeren udredt eller i arbejde har slået fejl gentagne gange, og den
fagprofessionelle ikke har kunnet forstå hvorfor – og ønsker at vide, hvad man kunne have
gjort anderledes.
 Når sagen er gået i stå på grund af dårligt samarbejde eller kontakt med borgeren.
 Når den fagprofessionelle har haft brug for objektiv og ekstern sparring på sine tanker eller
sin handlingsplan for borgeren.
 Når den fagprofessionelle har været usikker på, hvordan borgerens diagnose skal håndteres.
De interviewede spørges også ind til, om der gennemgående har været bestemte tidspunkter i et
sagsforløb, hvor der har været mere behov for rådgivning end andre. Sammenfattende har der
ikke være nogen gennemgående tendens for, hvornår i processen det har været bedst at modtage rådgivning. De interviewede har oftest oplevet, at det skal ske, når tingene er gået i ”hårdknude”, hvilket kan være på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer fra sag til sag.
Mange fagprofessionelle har forsøget først at løse sagen internt med kollegial sparring, men når
det ikke er lykkes, har de henvendt sig til Psykiatrifonden. Kollegial sparring og rådgivning fra
Psykiatrifonden kan således i høj grad supplere hinanden. Nedenstående boks indeholder uddybende citater fra de fagprofessionelle.
”Jeg vil gerne have hjælp, når jeg går lidt sur i det og synes, vi har snakket om det i evigheder, og måske går tingene
den forkerte vej. Når jeg har prøvet alt.”

”Det er aldrig lige i starten, for vi skal lige have opbygget en relation. Det er oftest, når de har været ledige i lidt tid.
4-6 måneders ledighed, der begynder vi at kigge lidt på det, og det er typisk der, vi kan få brug for hjælp. Folk
gør meget for at se normale ud udadtil. Billedet krakelerer lige pludselig på nogle af dem. Når vi over tid kan tillade os at stille dybe, undrende spørgsmål, så falder det hele fra hinanden.”

"Det handler om, at jo længere væk, de [borgerne, red.] er fra vores referenceramme, jo sværere er det. Selv helt
basale ting er rigtig svære at forklare dem.”
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

Herudover er de fagprofessionelle blevet spurgt, hvorvidt der er specifikke diagnoser, som de
særligt har haft udfordringer ved at håndtere. I den forbindelse nævnes en række forskellige
diagnoser, som de fagprofessionelle har opfattet som værende svære at håndtere og derfor oftere har krævet rådgivning. De diagnoser, som går igen på tværs af flere interviews, har været
PTSD og skizofreni. Hertil kommer åbenlyst syge borgere med manglende diagnoser eller sygdomserkendelse. Det underbygges ligeledes af den gennemførte survey (se Figur 32, bilag 4),

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

19

hvor personlighedsforstyrrelser og skizofreni (63 pct.) samt udviklingsforstyrrelser (49 pct.) har
været de to kategorier af lidelser, som flest fagprofessionelle har angivet, at de har ønsket mere
viden om. Netop de to kategorier af lidelser var ligeledes de hyppigste i 2014.
4.2.3

Behov for rådgivning

De fagprofessionelle er i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blev spurgt om, i hvilket
omfang de har arbejdet med borgere med psykiske lidelser. Som det fremgår af nedenstående
figur har borgere med psykiske lidelser udgjort en betydelig del af respondenternes borgergruppe. Sammenlignet med evalueringen i 2014 har de fagprofessionelles vurdering af andelen af
borgere med psykiske lidelser ændret sig en lille smule. Andelen af borgere med psykiske lidelser
har således været en smule stigende fra 2014 til 2015.
Figur 4: Andel af borgere med psykiske lidelser
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle i 2014 (N = 158) og 2015 (N = 301))

At borgere med psykiske lidelser fylder en betydelige del af respondenternes borgergruppe er
understøttet af de gennemførte telefoninterviews samt fokusgrupper med deltagere fra sagssparringer. Her har samtlige interviewede fagprofessionelle været enige om, at borgere med psykiske
lidelser fylder rigtig meget. Andelen af borgere med psykiske lidelser behøver ikke nødvendigvis
at være specielt stor, men oftest kan disse sager være mere komplekse og dermed mere ressourcekrævende. Herudover bliver det påpeget af en række fagprofessionelle, at målgruppen for
fleksjob er blevet ”tungere”, det vil sige en større målgruppe og mere komplekse forløb som følge
af reformen af førtidspension og fleksjob (2012). Der er således generelt tale om borgere med
færre ressourcer og borgere, der tidligere ville være tilkendt førtidspension. Det er dog væsentligt at påpege, at det ikke altid gør sig gældende for borgere med psykiske lidelser. Der er naturligvis også tale om sager, hvor borgere med psykiske lidelser er velmedicinerede og således har
en normal funktionsevne og arbejdsidentitet.
Herudover giver et par fagprofessionelle udtryk for, at de er bekymrede for, at der med tiden vil
komme flere og flere borgere med psykiske lidelser, og at man derfor kun har set toppen af isbjerget. Som en fagprofessionel udtrykker det: "Det fylder mere og mere i vores hverdag. Vi
bliver naturligvis bedre til at varetage opgaven, men den fylder mere og mere. Det er også min
opfattelse, at problemet bliver større og større – altså at vi i fremtiden får flere med psykiske
lidelser."
De fagprofessionelle er ligeledes blevet spurgt om, hvordan de vurderer det overordnede behov
for den rådgivning, som Psykiatrifonden har tilbudt på området. På nær én fagprofessionel9 har
samtlige fagprofessionelle ved de gennemførte telefoninterviews været enige om, at der generelt
er et stort behov for Psykiatrifondens rådgivningstilbud. En fagprofessionel uddyber: "Det er lige
9

Vedkommende vurderer, at der ikke vil være et behov ofte for rådgivningen, da der var søgt rådgivning i en meget speciel sag.
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det, vi havde behov for. Målgruppen har ændret sig med reformer. (…) Jeg oplever et behov – og
er meget glad for tilbuddet. Tilbuddene fra Psykiatrifonden er meget givende både for os og arbejdsgiverne."
Som det fremgår af nedenstående figur har størstedelen af de fagprofessionelle fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse oplevet at have forudsætningerne for 1) at arbejde med problemer knyttet til psykiske lidelser, 2) at vejlede virksomheder i forhold til fastholdelse/ansættelse
af psykisk syge borgere, og 3) at arbejde med personer med psykiske lidelser i enten meget høj,
høj eller nogen grad.
Figur 5: De fagprofessionelles forudsætninger for...
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle i 2015. N = 287)

Sammenlignet med evalueringen fra 2014 ses overordnet det samme billede. De fagprofessionelle har dog overordnet angivet at have fået bedre forudsætninger til at arbejde med personer med
psykiske lidelser fra 2014 til 2015. I 2015 udgør andelen af fagprofessionelle, der har angivet, at
de i meget høj, høj eller nogen grad har forudsætninger for at arbejde med personer med psykiske lidelser 90 pct. Til sammenligning var andelen på 81 pct.10 i 2014.
Ovenstående understøttes af de gennemførte telefoninterviews med fagprofessionelle, hvor de
fagprofessionelle har svaret på, hvorvidt de har følt sig klædt på til at arbejde med borgere med
psykiske lidelser og herunder at rådgive virksomhederne. I den forbindelse er de fagprofessionelles svarfaldet i tre nogenlunde lige store kategorier:
1) Den fagprofessionelle er begyndtat føle sig bedre klædt på – men har haft følt sig mindre
godt klædt på tidligere.
2) Den fagprofessionelle har følt sig overordnet godt klædt på, men der skal ikke meget til,
førend der er opstået et behov for sparring.
3) Den fagprofessionelle har følt sig godt klædt på men vil altid gerne lære mere.
Langt størstedelen af de adspurgte fagprofessionelle oplever, at rådgivningsindsatsen fra Psykiatrifonden har været med til at ruste dem bedre til at arbejde med borgere med psykiske lidelser.
Herunder har de fagprofessionelle opnået en højere grad af sikkerhed og tryghed i arbejdet med
målgruppen. Nedenfor er samlet udsagn fra interviewede fagprofessionelle, der giver udtryk for,
hvordan Psykiatrifondens rådgivning har været med til at klæde dem bedre på til at møde borgere med psykiske lidelser.

10

N = 155.
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"Psykiatrifonden har klædt mig bedre på. Jeg synes, at borgerne kan være meget tunge. Jeg kan sagtens blive ved
med at uddanne mig, men jeg tror, at jeg resten af mit praktiske liv vil have udfordringer med denne gruppe. Derfor
har jeg behov for sparring."

"Hidtil har jeg følt mig klædt på grundet min egen interesse for området og opbyggede kompetencer, men nu kan jeg
mærke, at det slider, hvis jeg kun har min egen lille erfaring. Men jeg begynder nu at opleve, at der her er noget,
der kan klæde mig "rigtigt" på. Det, jeg har modtaget, klæder mig faktisk på."

"Jeg har været meget usikker på, hvordan jeg skulle gå til de her mennesker. Jeg er klædt godt på nu. Den tidligere
berøringsangst har jeg ikke længere. Berøringsangsten har været bundet i en usikkerhed og uvidenhed."
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

I forbindelse med den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er de fagprofessionelle blevet
spurgt til, hvorvidt de kunne forestille sig at gøre brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud i
fremtiden. Som det fremgår af nedenstående figur er det særligt Psykiatrifondens kursustilbud,
som de fagprofessionelle kunne forestille sig at gøre brug af fremtidigt. Det er således 66 pct. af
de adspurgte fagprofessionelle, der i meget høj eller høj grad kunne forestille sig at gøre brug af
Psykiatrifondens kursustilbud i fremtiden.
Figur 6: I hvilken grad de fagprofessionelle fremtidigt vil gøre brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle i 2015. N = 292)

Den telefoniske rådgivning er derimod det rådgivningstilbud, som færrest fagprofessionelle kunne
forestille sig at få behov for i fremtiden. 38 pct. af de adspurgte fagprofessionelle har vurderet, at
de kun i nogen grad kunne forestille sig at gøre brug af den telefoniske rådgivning i fremtiden.
Evalueringen peger på, at den telefoniske rådgivning hovedsageligt er taget i brug ved særligt
komplekse sager, hvor andre interne rådgivningsmuligheder har været udtømte. På den måde
synes den telefoniske rådgivning at have fået karakter af en form for specialistrådgivning ved
mere komplekse – og relativt få – sager. Dette svarer til evalueringen i 2014, hvor telefonrådgivningen ligeledes fungerede som specialiseret psykologfaglig rådgivning vedrørende enkeltstående
komplekse sager.
Det er fra det perspektiv forståeligt, at færre fagprofessionelle kunne forestille sig at gøre brug af
tilbuddet om den telefoniske rådgivning. Den begrænsede forventning til brug af den telefoniske
rådgivning fremadrettet kan derfor ikke ses som udtryk for utilfredshed med rådgivningstilbuddet
som sådan, men snarere en realistisk vurdering af, hvor ofte man ville kunne bruge rådgivningstilbuddet. Dette understøttes i den løbende tilfredshedsundersøgelse blandt fagprofessionelle, der
har gjort brug af den telefoniske rådgivning. Her er de fagprofessionelle blevet spurgt til, om de
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overordnet kunne forestille sig at kontakte Psykiatrifonden igen i forbindelse med fremtidige rådgivningsbehov. Her svarer 11 ud af 11 fagprofessionelle, at de i enten meget høj eller høj grad
ville kontakte Psykiatrifonden igen (se Figur 39, bilag 4).
For sagssparringerne gælder det, at overvægten af de fagprofessionelle kunne forestille sig at
gøre brug af dette tilbud i fremtiden. Tages kategorien ”i nogen grad” med, har omtrent samme
antal fagprofessionelle vurderet at ville benytte kurser og sagssparringer i fremtiden. Af interviewene med de fagprofessionelle fremgår det desuden, at sagssparringerne har været særligt
populære. Begrundelserne herfor har hovedsageligt været, at der er givet rådgivning til en større
medarbejdergruppe på én gang, hvorved der er skabt grundlag for fælles læring. Det har således
været lettere for medarbejdergruppen at anvende det lærte efterfølgende, når alle har modtaget
samme læring. Herudover er det også blevet påpeget, at det har været nemmere at prioritere
sparringen, når den har stået som en aftale i kalenderen. Det skyldes, at det kan være sværere
for den fagprofessionelle at prioritere tiden til selv aktivt at opsøge rådgivningen samtidig med,
at rådgivningsmuligheden hurtigt kan blive glemt i en travl hverdag.
Blandt de fagprofessionelle, der har svaret, at de i mindre grad eller slet ikke vil gøre brug af et
af de tre rådgivningstilbud fra Psykiatrifondens kursustilbud i fremtiden, skyldes det overordnet,
at de bruger deres kolleger i stedet (se Figur 20, Figur 24 og Figur 28, bilag 4). Herudover påpeger et par respondenter, at de ikke har behov for rådgivning (i forhold til kursustilbuddet), eller
at de får den nødvendige viden fra skriftlige kilder (i forhold til den telefoniske rådgivning og
tilbuddet om sagssparring) eller fra Specialfunktionen Job & Handicap (i forhold til tilbuddet om
sagssparring). De fagprofessionelles oplevelse af behovet for Psykiatrifondens rådgivningsindsats
stemmer overens med resultaterne fra 2014.
4.3

De fagprofessionelles udbytte af rådgivningen

4.3.1

Kurser for fagprofessionelle

Af den gennemførte survey og den løbende tilfredshedsmåling blandt fagprofessionelle fremgår
det, at der overordnet har været stor tilfredshed med de afholdte kurser. Den gennemførte survey viser, at 95 pct. af de adspurgte kursister har angivet, at de overordnet har været enten
meget tilfredse eller tilfredse med kurserne (se Figur 7 nedenfor). Figuren illustrerer desuden, at
den overordnede tilfredshed med kurserne har været stabil over evalueringens to år.
Figur 7: De fagprofessionelles overordnede tilfredshed med kurserne
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle, N for 2015 = 126, N for 2014 = 92)

Fokuseres der herefter på forskellige elementer af kurserne, viser den løbende tilfredshedsmåling, at 86 pct. af de adspurgte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med underviserens forståelse for kursisternes udfordringer og vilkår, 94 pct. af de adspurgte kursister har væ-
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ret meget tilfredse eller tilfredse med underviserens formidling af stoffet, og endelig har 93 pct.
af de adspurgte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset som helhed.

Figur 8: De fagprofessionelles tilfredshed med kurserne
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(Kilde: Rambølls tilfredshedsmåling blandt fagprofessionelle, 2015. N = 189)

Derudover angiver 73 pct. af de adspurgte kursister, at de har været meget tilfredse eller tilfredse med kursernes anvendelighed i forhold til det daglige arbejde, og 93 pct. af kursisterne tilkendegiver, at kursernes faglige niveau har været passende (se Figur 34 og Figur 33, bilag 4).
Grundlæggende stemmer ovenstående billede overens med resultaterne fra evalueringen i 2014.
Således synes der generelt at have været stor tilfredshed med kurset, og som nævnt vil langt
størstedelen af de fagprofessionelle anvende kurser i fremtiden.
Tilsvarende evalueringen fra 2014 fremhæver kursisterne, at det særligt har været styrket viden,
der har været udbyttet af kurserne (Figur 18, bilag 4). Kurserne har således bidraget til, at kursisterne har opnået grundlæggende viden om psykiske lidelser og har tilegnet sig en række konkrete redskaber, som de kan anvende i deres daglige praksis. De adspurgte kursister har især
fremhævet det anvendelsesorienterede og arbejdsmarkedsrettede perspektiv som udbytterigt. I
boksen nedenfor fremgår direkte eksempler på kursisternes oplevede udbytte:
”Jeg har deltaget i flere af kurserne, og jeg kan kun rose dem. Vi har fået rigtig meget ud af dem. Kurserne betyder, at
vi har fået et indblik i en masse forskellige sygdomme og fået nogle værktøjer til at kunne arbejde med den enkelte i
forhold til sygdommen. Hvis jeg ikke havde været på kursus, havde jeg ikke kunnet agere, som jeg gjorde i sagen. Fordi
man får ny viden, så kan man pludselig se nogle ting og høre borgeren sige nogle ting, som man husker fra kurset.”

”Kursuset har givet mig en større viden til at arbejde med de svære psykiske lidelser. Jeg har haft teorien i skolen, men
det er ikke det samme i virkeligheden. Jeg er ikke så berøringsangst mere. Hvis vi stiller et krav, der sender vedkommende en tur ned, så det ikke kun vores ansvar. Jeg er derfor ikke lige så bange for at stille krav, for det skal vi. Det er
ikke en ansvarsfralæggelse, men jeg er mere realistisk og mere skarp på, hvad vores ansvar faktisk er.”

”Jo flere kurser, desto bedre bliver vi til at spotte de forskellige personer. Det er jo ikke altid, at der lige er en diagnose,
men så kan der være nogle signaler, vi kan opfange. I forhold til at tackle gruppen af psykisk syge, så er tilbuddet med
til at styrke vores arbejde”

(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)
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Foruden at give grundlæggende viden om psykiske lidelser og konkrete redskaber til håndteringen heraf, vidner tilfredshedsundersøgelsen samt telefoninterviewene om, at kurserne har fungeret som indgangsvinkel for øvrige rådgivningstilbud. At have deltaget i et kursus eller have en
kollega, der har deltaget, er fremhævet som værende af afgørende betydning for valget om at
benytte sig af de øvrige rådgivningstilbud hos Psykiatrifonden. Noget tyder således på, at de positive erfaringer med Psykiatrifondens kursusdage har bidraget til en form for tillid mellem de
fagprofessionelle og Psykiatrifonden, hvilket har øget anvendelsen af de øvrige tilbud.
”En af mine kollegaer var på kursus hos Psykiatrifonden, hvor hun havde hørt om den telefoniske rådgivning. Så drøftede jeg borgeren med hende, og hun foreslog, at jeg ringede til Psykiatrifonden. Det var helt sikkert derfor, at jeg tog
kontakt.”

”Jeg fik kendskab gennem et par kollegaer, der havde været på kursus. De kom tilbage med visitkort, og dem har jeg så
haft liggende.”

”Vi kom til at tale om Psykiatrifondens kursus. Jeg var ikke selv med på kurset, men jeg hørte om det gennem mine
kollegaer, som fortalte, at jeg kunne få noget god rådgivning. Jeg kendte ikke selv til tilbuddet i forvejen.”
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

4.3.2

Telefonisk rådgivning

Det fremgår af såvel den gennemførte survey som af den løbende tilfredshedsmåling blandt fagprofessionelle, at der overordnet har været stor tilfredshed med den telefoniske rådgivning. Den
gennemførte survey viser, at hele 97 pct. af de adspurgte respondenter har angivet enten at
være meget tilfredse eller tilfredse med den telefoniske rådgivning, hvilket stemmer overens med
billedet fra evalueringen i 2014. Af den løbende tilfredshedsmåling fremgår desuden, at samtlige
af de adspurgte respondenter har været enten meget tilfredse eller tilfredse med den telefoniske
rådgivning som helhed, rådgiverens evne til at hjælpe i den konkrete situation samt rådgiverens
faglige indsigt i psykiske lidelser. Derudover har 10 ud af 11 af de adspurgte respondenter angivet, at de enten har været meget tilfredse eller tilfredse med rådgiverens forståelse for den fagprofessionelles behov. Det område, hvor der er færrest respondenter, der har angivet at være
meget tilfredse eller tilfredse med rådgivningen, vedrører rådgiverens forståelse for virksomhedernes behov. Det er ligeledes her, at flest respondenter har svaret ’ved ikke’. Det hænger formentlig sammen med, at enkelte fagprofessionelle ikke har været i direkte kontakt med virksomhederne eller har kontaktet Psykiatrifonden i forbindelse med en problemstilling, der direkte har
involveret virksomhederne (eksempelvis spørgsmål relateret til håndtering af kommunikation
med borgere med en bestemt psykisk lidelse). Overordnet stemmer dette billede overens med
evalueringen fra 2014.
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Figur 9: De fagprofessionelles tilfredshed med den telefoniske rådgivning
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(Kilde: Rambølls tilfredshedsundersøgelse blandt fagprofessionelle. N = 11)

I forhold til de fagprofessionelles udbytte af den telefoniske rådgivning påpeges det i survey, at
det hovedsageligt har været styrket sparring om en konkret sag samt styrket viden generelt, der
har været udbyttet af den telefoniske rådgivning (se Figur 22, bilag 4). Hermed peger evalueringen på samme tendenser som i 2014, hvor det ligeledes var styrket sparring og styrket viden,
som de fagprofessionelle fremhævede som udbyttet af telefonrådgivningen.
I interviewene fra evalueringen i 2014 blev yderligere tre området fremhævet som særlig udbytterige. De tre områder vedrørte:
1. Nye redskaber og fremgangsmåder – særligt i kommunikationen med/om borgeren
2. Ny viden, nye vinkler og et psykologfagligt perspektiv
3. Tryghed, støtte og sikkerhed
På baggrund af de gennemførte telefoninterviews med fagprofessionelle, som har anvendt den
telefoniske rådgivning i løbet af 2015, synes de ovenstående tre områder i høj grad at gå igen.
Særligt de kommunikative redskaber synes at have været et gennemgående tema for de fagprofessionelle, som generelt har oplevet at have modtaget konkrete redskaber til at kunne forbedre
deres kommunikation med borgeren. Igennem den telefoniske rådgivning har de fagprofessionelle modtaget råd i forhold til at afholde samtaler, hvor borgere føler sig set, hørt og anerkendt. De
fagprofessionelle har ligeledes modtaget specifikke strategier i forhold til at tale med borgere,
som ikke vil erkende deres sygdom, som ikke ønsker at møde op på jobcenteret eller som generelt ikke ønsker at komme i beskæftigelse. Endelig har de fagprofessionelle modtaget konkrete
redskaber i forhold til, hvordan de kan motivere borgerne til at tage imod behandling, komme i
beskæftigelse eller møde op på jobcenteret. Nedenstående citater er eksempler på det kommunikative udbytte.
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”På anerkendende vis skulle jeg spørge borgeren, om vedkommende havde nogle tæt på sig til at snakke med, og jeg
skulle forhøre mig om, hvorvidt borgeren var et sted, hvor vedkommende kunne træffe en så stor beslutning.”

”Jeg kommer fra det private erhvervsliv og ved ikke noget om psykiske lidelser. Derfor er jeg super glad for at få nogle
værktøjer, som jeg kan bruge, når jeg taler med skrøbelige borgere og til at forstå, hvordan jeg skal tackle dem.”

(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

Også ny viden, nye vinkler og et psykologfagligt perspektiv har været fremhævet i nærværende
evaluerings telefoninterviews. Her har de fagprofessionelle påpeget, at den telefoniske rådgivning
især har bidraget med viden om konkrete diagnoser, hvilket har gjort de fagprofessionelle bedre i
stand til at spotte personer med psykiske lidelser, at håndtere personer med psykiske lidelser og
ikke mindst forstå reaktionsmønstrene hos borgerne. Foruden tilegnelsen af ny viden har den
telefoniske rådgivning bidraget til, at de fagprofessionelle har set borgerne/sagerne fra nye vinkler. En fagprofessionel udtaler: ”Rådgivningen har givet mig en bedre forståelse af, hvilke overvejelser jeg kan gøre mig, når jeg har med syge mennesker at gøre – det har givet mig en anden
måde at tænke på. Jeg snakkede med en super kompetent medarbejder, som foreslog, at jeg
skrev et håndskrevet brev, og det virkede simpelthen. Tidligere havde jeg bare skrevet almindelige maskinskrevne breve og telefonopkald”.
Tilsvarende evalueringen fra 2014 har over halvdelen af de interviewede fagprofessionelle påpeget, at de har oplevet en øget tryghed eller sikkerhed ved at have Psykiatrifondens ekspertrådgivning i baghånden, og at der har været en stor støtte og sikkerhed forbundet med muligheden
for at få af- eller bekræftet tilgangen til borgeren. Endelig gælder det, at de fagprofessionelle har
oplevet at kunne fremstå mere sikkert og roligt overfor borgeren, når de har haft modtaget Psykiatrifondens bekræftelse af, at de har gjort det rigtige – eller har haft modtaget nye redskaber
eller fremgangsmåder, som de har kunnet tage i brug overfor borgeren. Nedenstående boks giver
en række eksempler på tryghed og bekræftelse:
”Det har været perfekt, at rådgiveren ramte ind i vores tankegang. Hvis vi havde tænkt forskellige ting, ved jeg ikke, hvordan det var gået. Det giver ro, at rådgiveren er uddannet og tænker det samme som mig.”

”Jeg synes, jeg havde gjort det hele efter forskrifterne – ud fra min viden fra Psykiatrifondens kursus og ud fra mine kollegaers råd, men alligevel var filmen knækket. Jeg tænkte, om jeg havde gjort noget galt i denne sag, og om
jeg kunne have gjort noget anderledes. Derfor ringede jeg til Psykiatrifonden.”

”Jeg følte mig mere fri i min kommunikation. Vi kunne tale mere frit om diagnosen og situationen og jeg var ikke
bange for at røre ved noget. (…) Jeg fik positive tilbagemeldinger fra borgeren om, hvor anerkendende vedkommende havde følt sig mødt.”
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

Herunder bekræfter nærværende evaluering sidste års evaluering i, at de fagprofessionelle har
ønsket retningslinjer for, hvilke krav de kan stille til borgerne samt grænser for, hvad de skal
tilbyde af ydelse. Ud fra telefoninterviewene kan det konstateres, at flere respondenter har vurderet det udbytterigt at blive klogere på, hvilke krav de skal stille til borgerne: ”Jeg er ikke så
berøringsangst mere og jeg er ikke bange for at stille krav – for det skal vi”. Derudover har den
telefoniske rådgivning gjort de fagprofessionelle opmærksomme på, at de selv har mulighed for
at sætte grænser for sagsbehandlingen: ”Rådgiveren kendte til lovgivningen og kunne guide mig
i at sætte grænser. Ikke at sætte grænser slider på os. Vi vil så gerne hjælpe og har så meget
medfølelse, men vi er nødsaget til at sætte rammerne for vores hjælp, for vi kan jo ikke alt. Rådgivningen har hjulpet mig med at være skarpere på, hvilke krav vi kan stille”.
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Ved de gennemførte telefoninterviews har et overvejende flertal af de fagprofessionelle givet
udtryk for, at telefonrådgivningen har bidraget til at komme videre i den konkrete sag. Som
nævnt tidligere er det afgørende at holde sig for øje, at der oftest er tale om meget komplekse
og tunge sager, hvorfor bare små fremskridt i sagens forløb må anses som værende udtryk for
en succesoplevelse. I nedenstående boks fremgår konkrete eksempler på, hvorledes den telefoniske rådgivning har bidraget til at rykke sager videre.
EKSEMPEL 1:
En bipolar borger har bestemt sig for, at hun ikke vil arbejde mere. Den fagprofessionelle kontakter Psykiatrifonden
med henblik på at få redskaber til at kunne tale med borgeren om hendes situation: ”Jeg havde brug for at vide helt
konkret, hvor meget jeg kunne prikke til hende, og finde ud af, om hun var et sted, hvor hun kunne træffe en beslutning om ikke at ville arbejde. Jeg havde brug for at vide, hvor meget jeg kunne påvirke hende og tale direkte om
hendes psykiske lidelser”. Psykiatrifonden rådede den fagprofessionelle til på anerkendende vis at spørge borgeren,
om vedkommende havde nogle tæt på sig til at snakke. Efter samtalen med Psykiatrifonden blev den fagprofessionelle bekræftet i, at de tanker, hun havde gjort sig, var korrekte. ”Det var rigtig fedt at få at vide, at jeg var på rette
spor. Så fik jeg bare lige de sidste fif, så jeg kunne bevare en god relation til min borger, og så jeg kunne spørge ind
til de ting, der var vigtige.” Sagen er endt med, at borgeren er ”kommet til sund fornuft” og er fastholdt i sit arbejde.

EKSEMPEL 2:
Borgeren er paranoid psykotisk og tror selv, at han er død. Den fagprofessionelle kunne ikke komme i kontakt med
borgeren og henvendte sig til Psykiatrifonden for at få råd til at komme i kontakt med borgeren. Psykiatrifonden
foreslog den fagprofessionelle at skrive borgeren et håndskrevet brev. I modsætning til de utallige maskinskrevne
breve og telefonopkald, reagerede borgeren på det håndskrevne brev. Efter den etablerede kontakt er borgeren
kommet i behandling. ”Det er meget tiltrængt. Han har en tid på psykiatrisk center i morgen. Der har været støtte
fra hans egen læge og vi har fundet en støtte-kontaktperson til ham. Så nu begynder det at køre.”

EKSEMPEL 3:
En borger og en fagprofessionel har svært ved at have en konstruktiv kommunikation. Borgeren mangler sygdomserkendelse og har ifølge den fagprofessionelle urealistiske forventninger til, hvad hun kan foretage sig på arbejdsmarkedet. Sagen er gået i hårdknude, og den fagprofessionelle har brug for råd til, hvordan vedkommende kan komme
videre i sagen. Den fagprofessionelle udtaler: ”Jeg fik guldkorn i forhold til, hvordan jeg kan gå til hende i kommunikationen. Jeg fik meget konstruktive redskaber i forhold til at tale med hende. Du skal sige sådan og sådan.” Efterfølgende har borgeren besøgt en erhvervspsykolog og er blevet mere bevidst om sin sygdom. Desuden har borgeren
åbnet sig mere op og er blevet mere realistisk omkring sine egne arbejdsevner. Ifølge den fagprofessionelle har det
desuden betydet meget, at borgeren er blevet mødt med forståelse og nærvær. Sagen er endt med, at borgeren selv
har fundet et administrativt arbejde, hvor hun er ansat i fleksjob.
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

Ved de gennemførte telefoninterviews med fagprofessionelle, der har anvendt den telefoniske
rådgivning, er der endvidere spurgt ind til, hvad de fagprofessionelle har vurderet som afgørende
for god rådgivning. Særligt tre forhold går igen
1. Rådgiveren skal have tid til at lytte til problemstillingen
Flere af de interviewede fagprofessionelle har givet udtryk for, at det har været særlig
vigtigt at føle sig hørt og forstået. Afgørende for rådgivningens kvalitet har således været, at den fagprofessionelle har forstået problemstillingen og samtidig har haft forståelse
for de rammer og regler, som de fagprofessionelle arbejder ud fra.
2. Rådgivningen skal være fagligt funderet
Særlig vigtigt har det ligeledes været, at rådgivningen har været kompetent. En kompetent rådgiver har skullet stille kvalificerede modspørgsmål, bore i sager ud fra deres faglighed og gerne bidrage med ny, fagspecifik viden.
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3. Rådgivningen skal bidrage med konkrete handlingsanvisninger
Som påpeget tidligere har mange af de fagprofessionelle kontaktet Psykiatrifonden med
henblik på at få løst en helt konkret – ofte akut – sag. Hvis rådgivningen skal være god,
skal rådgivere komme med forskellige løsningsforslag/muligheder. En enkelt respondent
fortæller, at det ikke er meningsfuldt med ét enkelt handlingsforslag, men at det er nødvendigt med flere forskellige muligheder, idet forskellige sager sjældent kan håndteres
ens. Derudover pointeres det, at handlingsanvisningerne gerne skal holdes på et lavpraktisk niveau, således at de er realistiske og mulige at efterfølge i praksis.
Endelig er de fagprofessionelle spurgt ind til, om deres praksis er blevet påvirket af den telefoniske rådgivning. Et flertal af de adspurgte respondenter har svaret, at deres praksis ikke har ændret sig, mens andre har givet udtryk for en anderledes betænksomhed: ”Både og. Der er nogle
ting, jeg er nødt til at gøre rent lovgivningsmæssigt. Men vejledningen har givet en anden stemme inde i mit hoved, der siger: ”Prøv lige at tænke på det og det.”” Dog er der også respondenter, som har fortalt, at rådgivningen har bidraget til, at der er blevet sparret mere om komplekse
sager: ”Vi er blevet bedre til at drage erfaringer fra egne sager, når vi hører om andres udfordringer. Det er gået mere op for os, hvor komplekse sagerne er, og derfor har vi set, at der er et
behov for dels mere samarbejde omkring sagerne og dels mere specialisering inden for vores
arbejdsområde.”
4.3.3

Kommunale sagssparringer

Det fremgår af den gennemførte survey blandt fagprofessionelle, at der tilsvarende evalueringen
fra 2014 har været en høj tilfredshed med de kommunale sagssparringer. I Figur 10 nedenfor ses
det, at hele 65 pct. i survey svarer, at de har været meget tilfredse med sagssparringen, mens
34 pct. svarer, at de har været tilfredse. Ingen har været utilfredse eller meget utilfredse. Af figuren fremgår også, at tilfredshedsniveauet har været stabilt over de to evalueringsår.
Figur 10: De fagprofessionelles overordnede tilfredshed med sagssparringen
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle. N for 2015 = 62, N for 2014 = 27)

Af den gennemførte survey fremgår det desuden, at 89 pct.af de fagprofessionelle, der har deltaget i en sagssparring, i meget høj grad eller i høj grad har oplevet, at sagssparringen har bidraget
med viden, tilgange eller lignende, som de har kunnet anvende i deres daglige arbejde (se Figur
26, bilag 4).
Hvad angår det mere konkrete udbytte af sagssparringerne, viser Figur 11 nedenfor, at deltagerne især har modtaget sparring om en konkret sag (77 pct.) samt styrket deres generelle viden
om psykiske lidelser (77 pct.). Derudover angiver 10 pct., at de igennem sagssparringen har fået
styrket deres netværk, hvilket er en lille stigning i forhold til evalueringen i 201411. Overordnet
synes udbyttet af sagssparringerne at være det samme som i 2014.

11

Sammenligningen skal tages med forbehold: Se afsnit 1.2.
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Figur 11: Udbyttet af sagssparringen
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle, 2015. N=62, multiple choice)

Igennem telefoninterviewene er de fagprofessionelle spurgt yderligere ind til, hvad det konkrete
udbytte af sagssparringen har været. Grundlæggende bakker de interviewede fagprofessionelle
survey op, idet styrket sparring og styrket viden er fremhævet som udbytte. Foruden disse er
fremhævet rum for fælles læring, øget tryghed samt egen forberedelse som udbytterige elementer af sagssparringen.
1. Styrket sparring – særligt fra et psykologfagligt perspektiv
Samtlige af de interviewede fagprofessionelle har fremhævet værdien af at have haft mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger med såvel en fagekspert fra Psykiatrifonden som
andre fagprofessionelle. Den generelle oplevelse har været, at sparring har været godt i sig
selv, men at sparringen er blevet markant bedre, når psykologfaglige perspektiver har været
inddraget: ”Vi er jo ikke uddannede psykologer. Vi bliver selvfølgelig bedre til det, men vi har
ikke kompetencerne til at gå i dybden. Det betyder rigtig meget med en second opinion fra
Psykiatrifonden.” Oplevelsen af, at sparringen har taget udgangspunkt i en konkret faglighed,
er således vurderet meget værdifuld for de fagprofessionelle.
2. Nye viden og nye vinkler
Otte ud af de i alt ti interviewede fagprofessionelle har tilkendegivet, at de med sagssparringen har oplevet større viden om forskellige diagnoser og deres konsekvenser. Det nævnes i
forbindelse hermed, at et øget kendskab til de psykiske lidelser har banet vej for øget forståelse for borgerne og deres reaktionsmønstre, hvilket har bidraget til, at de fagprofessionelle
er blevet i stand til at hjælpe borgerne: ”Det, der især fungerede godt, var, at der blev sat en
helt ny vinkel på borgerne. Det blev altså forklaret, hvorfor borgerne handler, som de gør, og
hvordan vi kan hjælpe dem.” Flere respondenter understreger, at dét at få andre øjne på en
sag i mange tilfælde har åbnet op for nye refleksioner og løsningsmuligheder: ”Det har været
særligt godt at få andre øjne på og få små lavpraktiske fif til, hvordan man sige tingene til
borgeren på en ny måde.” En enkelt respondent har desuden givet udtryk for, at sagssparringen har bidraget til at vurdere borgeren mere objektivt, hvilket er vurderet særlig belejligt i
situationer, hvor sagen er gået i hårdknude.
Psykiatrifonden påpeger selv, at netop denne anden vinkel har været særlig vigtig, da det kan
være afgørende for, om en sag kommer videre eller ej. Psykiatrifonden har oplevet det som
en betydningsfuld opgave at slette negative tanker om borgerne hos de professionelle og bidrage til, at de fagprofessionelle ikke har fastholdt hinanden i bestemte ideer om borgerene.
Derudover har Psykiatrifonden påpeget værdien i at ruste de fagprofessionelle til mødet med
borgerne med psykiske lidelser. Forventningen/forhåbningen har været, at de fagprofessionelle efter en sagssparring har opnået tilpas generel viden om psykiske lidelser til, at de efter
sagssparringen kan gå til borgerne på en ny og mere hensigtsmæssig måde.
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3. Rum for fælles læring
En håndfuld af de interviewede fagprofessionelle har givet udtryk for, at sagssparringen i høj
grad har skabt rum for fælles læring. Sagssparringen har muliggjort, at der er etableret fælles tilgange, idet deltagerne har lært af andres erfaringer og har haft mulighed for at konfrontere hinanden i forhold til praksis på området. En respondent udtaler: ”Sagssparringen er
særligt med til at rykke os sammen og drage erfaringer til egne sager, når vi hører om andres udfordringer. Sagssparringen har virket samlende for vores team som helhed; vi har talt
om sårbarhed og udfordringer og har efterfølgende løftet sammen.”
Foruden sparring på en konkret sag har halvdelen af de interviewede fremhævet, at det har
været givtigt blot at lytte til andre cases: ”Man kan lære meget af bare at være med som
medlytter. Det giver mig nogle ideer til, hvordan jeg kan snakke med en borger, der ligner
lidt de vedrørte sager.” På trods af, at man som fagprofessionel ikke har en konkret sag med
til sagssparringen, kan den således godt have været nyttig.
4. Øget tryghed
Overvægten af de fagprofessionelle har givet udtryk for, at sagssparringen har bidraget til
mere tryghed i arbejdet med borgere med psykiske lidelser. Det skyldes dels, at der har været en stor tryghed forbundet med, at Psykiatrifonden har bekræftet den hidtidige tilgang til
borgeren, og dels at kollegaer eller andre fagfolk har bekræftet dem i deres handlinger eller
har bidraget med egne gode og mindre gode erfaringer.
”Når der kommer én udefra, som ikke kender borgeren med den psykiske lidelse, men som ser det samme, giver
det noget tryghed.”

”Sagssparringerne gør os mere trygge. De sager, vi tager med, er dem, vi er mest usikre på, og hvor vi ikke ved,
hvad vi skal gøre. Vi har behov for nogle, der har en anden erfaring – nogle, der ved mere om området.”

”Langt hen ad vejen blev jeg bekræftet i, at det, jeg gør, er det rigtige. Det er lige så vigtigt som at få nye råd.
Det afgørende er selvfølgelig, at jeg fik det bekræftet af en professionel.”

”Der var mange gode snakke, mens vi var derinde. Vi følte os meget opløftede og bedre klædt på til at håndtere
de psykiske sygdomme. Jeg havde gået og været lidt bange for, hvordan man skulle tackle borgerne og gå til
deres sager, men her blev jeg mere klar og mindre bange for at tage en beslutning.”

(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

5. Værdi i selve forberedelsen
Endelig fortæller to af de interviewede fagprofessionelle, at selve forberedelsen til sagssparringen har været værdifuld: ”Der var en meget stor værdi i selve forberedelsen. Jeg skulle
gøre mig klart, hvad jeg gerne ville spørge om, og hvad jeg havde brug for sparring omkring.
Jeg skulle også sørge for at konkretisere det.”
Samlet set ser det således ud til, at sagssparringerne har bidraget med psykologfaglige perspektiver og har nuanceret synet på de involverede borgere. Derudover har sagssparringerne skabt
rum for fælles læring og fælles afsæt for det videre arbejde med borgerne. Endelig har sagssparringerne bidraget med øget tryghed i arbejdet og givet anledning til at reflektere over den daglige praksis.
De fagprofessionelle er endvidere spurgt ind til, om de har kunnet anvende sagssparringen i deres efterfølgende arbejde, og om de har taget sagen op, enten i kollegiale eller andre sammenhænge. Samtlige af de interviewede fagprofessionelle har givet udtryk for, at de i høj grad har
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draget nytte af sagssparringen efterfølgende. Nedenstående boks giver en række eksempler på
den efterfølgende anvendelse af sagssparringen.
”Vi snakker hele tiden om sagssparringerne og bruger dem som udgangspunkt for, hvordan vi skal håndtere andre
sager. Det er ofte, at jeg genkender bidder fra de konkrete sager, og dem tager jeg selvfølgelig med videre.”

”Pointerne fra sagssparringerne er bredt ud til andre sager af samme karakter – specielt det med angst. Min kollega
bragte sagen op, fordi hans borger er et ekstremt svært tilfælde, men vi har flere borgere med angst, selvom det ikke
er ligeså ekstremt. Vi føler os lidt stærkere ift. at sagsbehandle.”

”Den konkrete sag handlede om en meget speciel person, men jeg har kunnet bruge rådgivningen mere bredt – fx i
forhold til angst.”

”Efterfølgende har jeg særligt taget pointen omkring afklaring af ressourcer og barrierer op – og også italesættelsen,
håndteringen og reduceringen af barriererne/fremhævelsen af ressourcerne.”

(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle)

4.4

Forankring af indsatsen i kommunerne: Resultater
Ved udgangen af 2015 udløb midlerne til Psykiatrifondens rådgivningsindsats, og vi har derfor i
evalueringen haft fokus på resultater i forhold til hvorvidt indsatsen er forankret i kommunerne.
I de gennemførte interviews er de fagprofessionelle blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt
det vil være muligt at forankre rådgivningsindsatsen i kommunerne, og om der allerede er igangsat initiativer i en sådan retning. I den forbindelse peger enkelte fagprofessionelle på, at der har
været etableret en form for forankring ved, at der har været mange medarbejdere på kursus,
eller at man fortsat er gode til at håndhæve den kollegiale sparring internt i jobcenteret. I den
gennemførte survey har 39 pct.12 af de adspurgte svaret, at der på nuværende tidspunkt er konkret sagssparring og vidensdeling inden for jobcenteret i forhold til arbejdet med borgere med
psykiske lidelser (se Figur 30, bilag 4). Andre fagprofessionelle fremhæver, at man kan opsøge
viden på området i andre dele af den kommunale forvaltning og herigennem etablere tværfaglig
sparring. I den gennemførte survey har 14 pct.13 svaret, at der på nuværende tidspunkt er konkret mulighed for sparring på tværs af de kommunale forvaltninger i forhold til arbejdet med
borgere med psykiske lidelser (se Figur 30, bilag 4).
Evalueringen peger på, at det er et åbent spørgsmål, hvorvidt om mange medarbejdere på kursus og den eksisterende interne kommunale sparring med rimelighed kan betragtes som forankring, dels i lyset af den specialistrådgivning, der er ydet i forbindelse med Psykiatrifondens rådgivningsindsats, og dels i lyset af den løbende udskiftning blandt medarbejderne i kommunalt
regi. Det bakkes op af de fagprofessionelle, der påpeger, at de vil komme til at savne Psykiatrifonden som mulig sparringspartner, når egne ideer til løsningsmuligheder ophører. Herudover
uddyber et par fagprofessionelle, at det tværfaglige samarbejde selvfølgelig er en mulighed, men
at det oftest er udfordrende rent praktisk. Og endelig er det en udfordring ved den tværfaglige
sparring, at den sker på baggrund af forskellige lovgivninger. I den forbindelse har de fagprofessionelle særligt været glade for Psykiatrifondens kendskab til de fagprofessionelles hverdag og
rammerne for deres arbejde. Samtidig fremhæves det blandt langt de fleste fagprofessionelle, at
udbyttet af de kommunale sparringsmuligheder (både internt i jobcenteret og tværfagligt) langt
fra vil kunne matche udbyttet af sagssparringerne med deltagelse fra en ekstern rådgiver som
Psykiatrifonden. De fagprofessionelle er således alle enige om, at en reel forankring i kommunerne på nuværende tidspunkt uden hjælp fra en ekstern aktør i form af eksempelvis Psykiatrifonden vil være problematisk.

12

N = 59.

13

N = 59.
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Det fremgår ligeledes af nedenstående udsagn fra de interviewede fagprofessionelle.
"Vi har muligheden for at sparre på tværs, men det er ikke det, vi har brug. Ved denne type sparringer (den tværfaglige sparring i kommunen, red.) opvejer det faglige udbytte desværre ikke altid tiden brugt på det. Men det gør det i
den grad med Psykiatrifonden. Det er faktisk direkte tidsbesparende. Det giver os virkelig en anden viden.(…) Vi vil
aldrig kunne forankre det selv. Det er der bare ikke tid til. Det er vi heller ikke gode nok til. Vi snakker jo sammen hele
tiden, så dem, vi snakker om ved sagssparringen, har vi jo drøftet og er kommet så langt med, som vi kan. Derfor har
vi behov for Psykiatrifonden. Vi vil ikke kunne nå samme udbytte uden Psykiatrifonden."

"Det har overhovedet ikke samme værdi, når vi selv sagssparrer. Vi bliver ikke klogere end den, der råber højest eller
ved noget. Der er behov for Psykiatrifonden."

"Vi er ikke psykologer. Vi er ikke dygtige nok til at klare dette på en kollegial sparring. (…) Vi har behov for, at Psykiatrifonden er til stede i forbindelse med sagssparring for at få høj værdi."

"Vi har jo allerede sagssparringer internt. Selvfølgelig kan vi bruge hinanden, og det gør vi også. Men det er ikke det
samme. Min verden falder ikke sammen, hvis Psykiatrifondens tilbud lukker. Men det er prisværdigt, hvis det kan blive
ved. Og det er midlerne værd!"

"Vi har ikke mulighed for at kunne videreføre indsatsen selv. Vi har ikke psykologer eller psykiatere tilknyttet. Vores
lægekonsulentfunktion er udtrappet. På det faglige plan har vi lært for lidt til professionelt at kunne vejlede hinanden.
Som model (at slukke telefonerne og lytte til hinanden) kan vi sagtens bruge det. Men det faglige udbytte afhænger af
Psykiatrifondens deltagelse – eller anden aktørs."

(Kilde: Telefoninterviews og fokusgruppeinterview med fagprofessionelle)

De fagprofessionelles oplevelse bakkes op af Psykiatrifonden, der ligeledes ser udfordringer forbundet med en direkte forankring i kommunerne på nuværende tidspunkt. For det første udfordres det af, at der oftest er tale om medarbejdergrupper med en høj grad af udskiftning. For det
andet oplever Psykiatrifonden også, at muligheden for at forankre rådgivningsindsatsen gennem
en tværfaglig sparring i kommunerne er forbundet med visse udfordringer. Eksempelvis at det
tværfaglige samarbejde som oftest er udfordret på forhånd, og at der oftest er tale om meget
forskellige virkeligheder på tværs af de forskellige forvaltninger.
Evalueringen peger overordnet på, at 1) at der blandt de fagprofessionelle ikke er den store tro
på, at det meningsfuldt vil kunne lade sig gøre at forankre med samme udbytte gennem en intern kommunal sparring, og 2) at der kommunalt ikke har været fokus på eller er igangsat konkrete initiativer med henblik på at sikre en forankring af indsatsen.
Herudover er respondenterne kommet med forslag til indsatser på området, som vil kunne bidrage til at fastholde og styrke det etablerede fokus på målgruppen. Se boks nedenfor.
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Etablering af en specialistfunktion for psykiatrien under STAR i stil med Specialfunktionen Job &
Handicap med henblik på at sikre videndeling på området i de enkelte kommuner gennem en udpegning af kommunale nøglepersoner.



Etablering af psykiatriambassadører i alle kommuner i samme still som fleksjobambassadører.
Psykiatriambassadøren kunne tænkes at have et ansvar i forhold til jobcenteret, men også i forhold
til virksomhederne. Herved kunne der skabes en tryg relation mellem jobcentret og virksomheden
gennem en konkret kontaktperson med særlig viden om borgere med psykiske lidelser. Psykiatriambassadøren kunne modtage ekstrauddannelse med henblik på at blive klædt på til opgaven.



At der eksempelvis på Psykiatrifondens hjemmeside kunne oprettes en række konkrete cases over
borgere med forskellige psykiske lidelser knyttet sammen med konkrete løsningsforslag.
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DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE RÅDGIVNINGSINDSATS
Hovedkonklusionerne for den virksomhedsrettede rådgivningsindsats:


Seks ud af de i alt otte interviewede virksomheder, som har anvendt den telefoniske rådgivning,
har værettilfredse med rådgivningen. To virksomheder har givet udtryk for, at rådgivningen ikke
har været tilfredsstillende.



Virksomhedernes anvendelse af den telefoniske rådgivning har været meget begrænset. Den begrænsede anvendelse kan ifølge evalueringen skyldes begrænset kendskab til Psykiatrifondens rådgivningstilbud eller virksomhedernes berøringsangst vedrørende håndtering af personer med psykiske lidelser.



Kendskab til Psykiatrifonden stammer primært fra jobcenteret, men tidligere/nuværende arbejde,
internettet eller andre skriftlige kilder er også identificeret som indgangsvinkler.



Rådgivningen har primært omhandlet konkrete sager i forbindelse med fastholdelse af en person
med psykiske lidelser.



Udbyttet af rådgivningen har overvejende været konkrete redskaber, viden om psykiske lidelser og
øget tryghed i arbejdet med psykisk syge medarbejdere.



Samtlige af de interviewede virksomheder har bakket op om en fortsat mulighed for rådgivning
vedrørende medarbejdere med psykiske lidelser.

Som beskrevet i afsnit 3.2. består den virksomhedsrettede rådgivningsindsats af tre rådgivningstilbud: 1) Telefonisk rådgivning, 2) arbejdspladsbesøg og 3) virksomhedsoplæg. Nærværende
evaluering har primært fokus på den telefoniske rådgivning og har kun indsamlet data i forhold til
denne, hvorfor arbejdspladsbesøg og virksomhedsoplæg kun dækkes i begrænset omfang.
I afsnittet redegør vi for evalueringens resultater i forhold til den virksomhedsrettede rådgivningsindsats. Vi indleder med et kort oprids af resultaterne fra evalueringen i 2014, hvorefter vi
sætter fokus på erfaringerne fra 2015. I det omfang det er muligt, sammenligner vi resultaterne
fra de to evalueringer.
5.1

Hovedkonklusionerne fra evalueringen i 2014
Evalueringen fra 2014 pegede på, at virksomhedernes anvendelse af den telefoniske rådgivning
var meget begrænset. Ved afslutningen af evalueringens dataindsamling14 havde 30 virksomheder henvendt sig, og der var gennemført tre arbejdspladsbesøg. Hovedparten af virksomhederne
blev informeret om tilbuddet via de fagprofessionelle i jobcentrene.
De virksomheder, der modtog den telefoniske rådgivning, var generelt meget tilfredse med rådgivningen. Evalueringen pegede på, at det oftest var i forbindelse med komplekse problemstillinger, at virksomhederne tog kontakt til Psykiatrifonden. Rådgivningen omhandlede primært konkrete sager i forbindelse med fastholdelse af medarbejderne, herunder problemstillinger vedrørende den fleksjobansatte såvel som samspillet med kollegaer på arbejdspladsen. I hovedparten
af henvendelserne blev der efterspurgt meget konkrete råd og redskaber.
I enkelte tilfælde medvirkede rådgivningen til fastholdelse af den fleksjobansatte. I andre tilfælde
fik virksomheden redskaber til at dække det øjeblikkelige behov og bibeholde en interesse i fleksjobansatte med psykiske lidelser.
I 2014 var denne del af indsatsen understøttet af en ekstern kommunikationsindsats, som havde
til formål at udbrede kendskabet til rådgivningstilbuddet hovedsageligt blandt virksomheder og
arbejdsgivere.

14

Opgjort per 31.10.2014.
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Kendskab til og anvendelse af rådgivningen
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Virksomhedernes anvendelse af den telefoniske rådgivning har generelt været meget begrænset.
I løbet af 2015 har 14 virksomheder henvendt sig med henblik på at få telefonisk rådgivning,
hvilket svarer til en reduktion på over 50 pct. i forhold til 2014, hvor 40 virksomheder anvendte
den telefoniske rådgivning.15 Årsagerne til faldet i antallet af henvendelser og den generelt begrænsede brug af tilbuddet kan være flere, men overordnet har de interviewede virksomheder
peget på to årsager.
For det første har tre ud af de i alt otte interviewede virksomheder peget på, at manglende kendskab til Psykiatrifondens tilbud har været en vigtig årsag til den begrænsede anvendelse. De tre
virksomheder har efterspurgt en større synlighed fra Psykiatrifondens side og har nævnt nyhedsbreve, informationssider, pjecer, temadage mv. som en mulig løsning. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at der i forbindelse med rådgivningsindsatsen i 2014 blev gennemført en kommunikationsindsats med henblik på at sprede kendskabet til rådgivningsindsatsen blandt virksomhederne. Psykiatrifonden og STAR vurderede imidlertid, at det var vanskeligt herigennem at skabe
kendskab til rådgivningsindsatsen blandt virksomhederne. Psykiatrifonden har selv vurderet, at
de ikke er lykkedes med at knække koden i forhold til at få kontakt til virksomhederne, men at
de igennem projektet har kunnet identificere jobcentrene som den umiddelbart bedste indgang til
virksomhederne. En eventuel genoptagelse af en kommunikationsindsats bør vurderes på baggrund af omkostningerne hertil sammenholdt med forventningen om, i hvor høj grad en sådan
kommunikationsindsats vil kunne afstedkomme en stigning i antallet af henvendelser.
For det andet er det blandt tre af de interviewede virksomheder nævnt, at virksomhederne kan
være berøringsangste overfor håndtering af personer med psykiske lidelser, og at den manglende
henvendelse til Psykiatrifonden kan skyldes, at emnerne har været følsomme eller ubehagelige at
berøre. Denne årsag blev ligeledes påpeget i rapporten fra 2014, hvor især tillid blev fremhævet
som et vigtigt parameter for, at virksomhederne henvender sig til rådgivningsindsatsen. Virksomhedernes berøringsangst overfor emnet kan således bidrage til generelt at forklare den begrænsede anvendelse af den telefoniske rådgivning. Men det er på baggrund af data ikke muligt
at konkludere, at faldet i henvendelser fra 2014 til 2015 skyldes en øget berøringsangst blandt
virksomhederne.
I forlængelse af årsagerne til den begrænsede anvendelse af rådgivningsindsatserne blandt virksomhederne skal det understreges, at dataindsamlingen efter som nævnt begrænser sig til virksomheder og fagprofessionelle, der har anvendt rådgivningstilbuddet. Perspektiver fra virksomheder, der ikke har anvendt rådgivningen, er ikke inddraget.
For de virksomheder, som har gjort brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud, har der været fire
forskellige indgange til rådgivningstilbuddene. For det første nævner tre ud af de i alt otte virksomheder, at de er blevet henvist gennem jobcenteret.16 For det andet nævner tre andre virksomheder, at de har kendt til rådgivningstilbuddet gennem deres nuværende eller tidligere arbejde. I disse tilfælde har medarbejderen enten været ansat inden for psykiatrien, medicinalindustrien eller lignende. For det tredje viser tilfredshedsmålingen blandt virksomhederne, at internettet og andre skriftlige kilder har udgjort en væsentlig indgangsvinkel. Tre ud af otte virksomheder har i 2015 fået information om Psykiatrifondens tilbud gennem denne type kilder. På baggrund af ovenstående synes billedet at være ændret en anelse fra evalueringen i 2014, hvor jobcenteret alene stod som indgangsvinkel for virksomhedernes anvendelse af rådgivningstilbuddet.
I lyset af ovenstående er det interessant at se nærmere på, hvilke overvejelser virksomhederne
har gjort sig i forhold til at kontakte henholdsvis jobcenteret og Psykiatrifonden. Fire ud af de i alt

15

Det understreges, at sammenligningen skal tolkes varsomt (se afsnit 1.2)

16

Tilfredshedsundersøgelsen understøtter dette resultat: tre ud af de i alt otte virksomheder har henvist via jobcenteret
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otte interviewede virksomheder nævner, at de har foretrukket at kontakte Psykiatrifonden frem
for jobcenteret, idet de har vurderet Psykiatrifonden som værende mere kompetent. Nedenstående citater vidner om dette:
”Jeg kan slet ikke forestille mig, at jobcenteret ved noget om personer med psykiske lidelser.”

”Jeg tager kontakt dér, hvor kompetencerne er. Jobcenteret har ikke kompetencerne, derfor tager jeg kontakt til Psykiatrifonden.”
(Kilde: Virksomhedsinterview)

En tredje respondent giver udtryk for, at Psykiatrifonden og jobcenteret formentlig har to forskellige dagsordener, hvor Psykiatrifonden ønsker at hjælpe den psykiske syge, mens jobcenteret
overvejende har interesse for hurtigt at få personen i fleksjob. Af denne grund har respondenten
fundet det mere naturligt at søge rådgivning hos Psykiatrifonden fremfor jobcenteret.
En håndfuld andre virksomheder giver udtryk for, at jobcenteret har fungeret fint som bindeled
mellem virksomhed og Psykiatrifonden, da jobcenteret netop har formået at videreformidle budskabet om, at Psykiatrifonden har udbudt rådgivning om psykiske lidelser og håndteringen heraf.
Virksomhederne her er bevidste om, at jobcentrene ikke har den nødvendige ekspertise til at
kunne vejlede om psykiske lidelser, men at jobcentrene derimod har kunnet guide virksomhederne videre. Det fremhæves, at jobcentrene især har fungeret som bindeled, fordi flere af virksomhederne allerede har haft opbygget en relation til jobcenteret i forbindelse med ansættelse af den
psykiske syge.
Der synes således at være en tendens til, at de virksomheder, som på forhånd har haft kendskab
til Psykiatrifondens rådgivningstilbud, har foretrukket at tage direkte kontakt hertil, da de ved
den direkte henvendelse har været sikre på at få kompetent vejledning. For de virksomheder,
som ikke har kendt til Psykiatrifonden, har det virket naturligt og meningsfuldt at tage indledende
kontakt til jobcenteret, som efterfølgende har kunnet vise dem videre til Psykiatrifonden.
At jobcenteret har fungeret som indgang til rådgivningstilbuddet har formentlig hængt sammen
med, at overvægten af de fagprofessionelle har været bevidste om virksomhedernes mulighed
for at benytte Psykiatrifondens rådgivningstilbud og derfor selv har henvist virksomhederne til
Psykiatrifonden (se nedenstående Figur 12). Af figuren fremgår dog også, at det kun har været
11 pct. af de adspurgte fagprofessionelle, der altid har informeret om muligheden for at få rådgivning fra Psykiatrifonden, mens 14 pct. svarer, at de sjældent eller slet ikke har informeret om
rådgivningsmuligheden.
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Figur 12: Informerer du (de fagprofessionelle) virksomhederne om muligheden?

Af og til, når jeg husker det
Ja, altid i forbindelse med sager om psykiske
lidelser
Ja, hvis jeg vurderer, at der er behov for
yderligere rådgivning og støtte
Ja, hvis virksomheden selv efterspørger mere
rådgivning
Sjældent eller slet ikke

Ved ikke
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle, 2015. N = 227)

5.2.2

Indholdet i rådgivningen

Af de kvalitative interviews fremgår det, at hovedparten (syv ud af otte) af virksomhedernes
henvendelser har vedrørt fastholdelse i forbindelse med konkrete sager. De kvalitative interviews
vidner desuden om et enkelt tilfælde, hvor henvendelsen har vedrørt ansættelse af en virksomhedspraktikant med psykiske lidelser. Der er ikke eksempler på, at Psykiatrifonden har været
kontaktet med henblik på at opnå generel viden om personer med psykiske lidelser.
Virksomhedernes henvendelser har desuden været af ”akut” karakter med henblik på at få rådgivning om, hvordan virksomheden skal agere i en konkret sag i forbindelse med specifikke og
ofte komplekse problemstillinger omkring den fleksjobansatte. Problemstillingerne har knyttet sig
enten til fastholdelse af medarbejderen eller til relationen til andre kolleger. Dette stemmer
grundlæggende overens med resultaterne fra evalueringen i 2014 samt Psykiatrifondens egen
oplevelse af, at telefonrådgivningen har vedrørt mere konkrete og praktiske henvendelser omkring regler og råd.
Tabel 3: Tre eksempler på rådgivningssituationer
Problemstilling

Indhold i rådgivning

En depressiv og skizofren fleksjobansat, der havde

”Jeg havde behov for hjælp til at finde ud af, om personen var

svært ved at arbejde sammen med resten af teamet.

skizofren, og hvordan jeg skulle håndtere en sådan lidelse. Jeg

Sygdommen havde desuden konsekvenser for perso-

prøvede at læse noget om det selv, men der var meget

nens sociale kompetencer.

svært.”

En fleksjobansat med stress, der havde været syge-

”Jeg havde en række helt konkrete spørgsmål til, hvad det vil

meldt i flere måneder.

sige at have en psykisk sårbar medarbejder, og hvordan jeg
skulle handle. Det var som sparring til mig og mine tanker.”

En fleksjobansat med potentiel spiseforstyrrelse.

”Jeg havde brug for vejledning i forhold til at håndtere situati-

Personen havde et meget lavt energiniveau og var

onen (…), jeg havde brug for helt konkrete redskaber til,

ikke i stand til at løse opgaverne tilfredsstillende.

hvordan jeg skulle gribe samtalen an.”

(Kilde: Virksomhedsinterview)

Som det også fremgår af ovenstående tabel, har hovedparten af de interviewede virksomheder
efterspurgt viden af konkret karakter samt direkte redskaber til at håndtere et opstået problem.
Fem af de i alt otte interviewede virksomheder har i den forbindelse udtrykt en usikkerhed grundet deres manglende kendskab til den pågældende psykiske lidelse og særligt, hvor mange og
hvor store krav virksomhederne kan stille til den psykiske syge. Virksomhederne har derudover
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efterspurgt en faglig sparring, der kan give dem et grundlag til at træffe beslutninger og ikke
mindst skabe tryghed omkring håndtering af situationen.
5.2.3

Behov for rådgivning

De interviewede virksomheder har generelt vurderet, at der er behov for rådgivning på området,
samt at det grundlæggende giver god mening, at virksomhederne har en mulighed for at få rådgivning på området. Der er således opbakning til ideen om rådgivningen på et overordnet plan.
Herudover påpeger to virksomheder, at der generelt er et behov for rådgivningen, men at Psykiatrifonden ikke er den eneste aktør hos hvem, man kan finde den nødvendige rådgivning. I den
forbindelse påpeger en virksomhed, at behovet for Psykiatrifondens rådgivning på en skala fra 110 ligger omkring 5, da det ellers ville være muligt at modtage rådgivning andre steder fra.
Syv ud af de otte virksomheder giver udtryk for, at de vil gøre brug af Psykiatrifondens rådgivningstilbud i fremtiden, hvis de skulle få brug for det eller have mulighed for det. En enkelt virksomhed ønsker ikke at gøre brug af rådgivningen fremadrettet, da vedkommende vurderer, at
rådgiverne hos Psykiatrifonden ikke besidder den nødvendige ekspertise. Vedkommende oplevede, at den modtagne rådgivning var på et alt for overordnet niveau og efterspørger i højere grad
mere konkret rådgivning. I forlængelse heraf foreslår vedkommende, at rådgivningen kunne opdeles på en sådan måde, at der var forskellige linjer til forskellige problematikker (eksempelvis
stress, depression, skizofreni etc.), således at man var sikret at tale med en rådgiver med stor
viden inden for det ønskede område.
Virksomhedernes oplevelse af behovet for Psykiatrifondens rådgivningsindsats stemmer overens
med resultaterne fra 2014. Her vurderede virksomhederne ligeledes, at der var et behov for rådgivningsindsatsen nu såvel som fremtidigt.
5.3

Virksomhedernes udbytte af rådgivningen
De virksomheder, som har anvendt den telefoniske rådgivning, synes overvejende at være tilfredse med tilbuddet. Fra tilfredshedsmålingen kan det udledes, at langt de fleste af de adspurgte
virksomheder har været tilfredse eller meget tilfredse med samtlige af rådgivningens elementer,
herunder rådgiverens faglige indsigt omkring psykiske lidelser, rådgiverens forståelse for virksomhedens behov og situation, rådgiverens evne til at hjælpe med den konkrete udfordring samt
rådgivningen som helhed. Dette illustreres i nedenstående figur.

Figur 13: Virksomhedernes tilfredshed med rådgivningen

Generel tilfredshed
Meget tilfred
Tilfreds

Evne til at hjælpe
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(Kilde: Psykiatrifondens tilfredshedsmåling blandt virksomheder, 2015. N = 8)
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Samme billede gør sig gældende for de kvalitative interviews, hvor seks ud af otte virksomheder
har udtrykt overvejende tilfredshed med rådgivningen. De to respondenter, som har udtrykt en
utilfredshed med rådgivningen, har begge oplevet mangelfund rådgivning. Den ene respondent
vurderede ikke, at rådgiveren havde den fornødne ekspertise, mens den anden ikke oplevede at
blive taget seriøst. De seks virksomheder, som har været tilfredse med rådgivningen, har givet
udtryk for at opleve god faglig indsigt, konkret rådgivning og dækkede behov.
De seks virksomheder, som har udtrykt tilfredshed med rådgivningen, har således oplevet i høj
grad at have fået redskaber gennem rådgivningen, som de har kunnet anvende i den efterfølgende håndtering af medarbejderen med henblik på fastholdelse. Derudover har det givet dem tryghed i deres videre ageren, da de har fået en fagligt funderet bekræftelse af deres handlinger og
ikke mindst en sikkerhed om, at de ikke forværrer medarbejderens tilstand. Virksomhedernes
vurdering af Psykiatrifondens rådgivningstilbud stemmer således i høj grad overens med resultaterne fra evalueringen i 2014.
Hvorvidt den konkrete rådgivning har resulteret i direkte fastholdelse, varierer dog på tværs af
de interviewede virksomheder. To virksomheder fortæller, at den konkrete rådgivning har været
udslagsgivende for en fastholdelse af den ansatte med psykiske lidelser, mens to andre fortæller,
at forløbet er endt med afskedigelse. I disse tilfælde har virksomhederne lagt vægt på, at matchet fra begyndelsen ikke var optimalt. I et femte tilfælde er rådgivningen endt med, at personen
blev henvist til et behandlingsforløb. De resterende virksomheder fortæller, at der ikke er sket
yderligere i sagen. Her skal det bemærkes, at fastholdelse ikke nødvendigvis er et succeskriterium for rådgivningsindsatsen, og at det i nogle tilfælde kan være det rigtige at afslutte et ansættelsesforhold. Et mere realistisk kriterium kan derfor være, hvorvidt virksomheden har fået dækket sit konkrete rådgivningsbehov, har kunnet anvende rådgivningen i håndteringen af medarbejderen og fortsat har mod på ansættelse af borgere med psykiske lidelser. Evalueringen viser
generelt, at det er tilfældet.
Psykiatrifonden vurderer selv, at et af de vigtigste elementer i rådgivning af virksomheder er
opfordringen til, at virksomhederne griber til handling og håndterer situationer, der kan virke
komplekse og svære. Interviewene med virksomhederne vidner ligeledes om, at en god rådgivning kan være mange ting, fx:






At
At
At
At
At

rådgivningen er løsnings- og handlingsorienteret
rådgiveren er uddannet og faglig kompetent
rådgiveren er god til at lytte og spørge ind til problemstillingen
rådgiveren henviser til andre, hvis henvendelsen er uden for kompetenceområdet
rådgiveren har forståelse for, at der skal handles hurtigt
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Som nævnt tidligere har nærværende evaluering primært haft fokus på den telefoniske rådgivning til virksomheden. Nedenfor følger dog en kort beskrivelse af et virksomhedsoplæg i Esbjerg
samt virksomhedernes udbytte heraf.
Oplæg for virksomhedsnetværk i Esbjerg
Oplægget var primært for ledere og HR-ledere fra forskellige firmaer i Esbjerg. Deltagerne kom bl.a. fra Post
Danmark, Hotel Scandic og den Integrerede Institution Trianglen. Arrangementet var lavet i samarbejde med
Jobcenter Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling. Oplægget havde især fokus på fastholdelse, idet mange virksomheder efterspørger dette. Derudover var der fokus på de mest gængse psykiske sygdomme såsom stress,
angst og depression.
Tilbagemelding fra deltagere:
”Det var et godt arrangement med et klart og veltilrettelagt oplæg, hvor hovedpunkterne kan omsættes til brug
i dagligdagen.”
”Jeg synes, det var et ualmindeligt godt arrangement. Erhvervspsykologen fra Psykiatrifonden var meget dygtig
i sin formidling af stoffet. Desuden var det rigtigt fint at få lidt netværkstid sammen med de øvrige deltagere.”
(Kilde: Psykiatrifondens årsrapport, 2014)
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BORGERENS UDBYTTE AF RÅDGIVNINGSINDSATSEN
Hovedkonklusionerne for borgerens udbytte af rådgivningsindsatsen:


Ifølge Psykiatrifonden har udbyttet for borgeren været mere indirekte i og med, at de fagprofessionelle og virksomhederne har modtaget rådgivning og input, der gør, at ellers fastlåste situationer har fået et nyt udviklingspotentiale.



De fagprofessionelle påpeger, at de gennem Psykiatrifondens rådgivningsindsats generelt har opnået mere viden
om målgruppen. En viden, der kan komme borgeren til gode på to måder:



1.

Borgeren har i højere grad oplevet i relationen med sagsbehandleren at blive forstået og mødt.

2.

Borgeren har oplevet en mere smidig, mindre konfliktfyldt og hurtigere sagsbehandling.

Virksomhedernes oplevelse af udbyttet for borgerne har varieret. Der er både eksempler på, at der intet udbytte
har været for borgeren samt eksempel på, at rådgivningen har været direkte udslagsgivende for, at det lykkes at
fastholde borgeren i fleksjob.



I det gennemførte 360 graders-interview påpeges det, at et virksomhedsbesøg fra Psykiatrifonden har bidraget til
at skabe mere viden om den pågældende borgers tilstand og formåen. Herudover har det været muligt for borgeren at komme på banen og fortælle om sine udfordringer med egne ord. Virksomhedsbesøget vurderes ligeledes
at være medvirkende til, at borgeren har opnået mere selvtillid i forhold til egen kunnen.

I dette kapitel stiller vi skarpt på borgerens udbytte af rådgivningsindsatsen. Datagrundlaget i
nærværende evaluering giver dog begrænset mulighed for at måle direkte på borgerens udbytte
af rådgivningsindsatsen. Evalueringens direkte indgang til borgerne er det gennemførte 360 graders-interview, hvor borgeren – og de øvrige aktører i sagen – er interviewet. Herudover er evalueringen baseret på "andenhåndskilder" til borgerens udbytte i form af fagprofessionelle, virksomheder og Psykiatrifonden, der udtaler sig om deres oplevelse af borgerens udbytte af rådgivningen. Borgerens udbytte belyses først på baggrund af de øvrige aktørers perspektiver på borgerens udbytte. Herefter bringes det gennemførte 360 graders-interviews i spil.
Det skal i forhold til borgerens udbytte bemærkes, at formålet med Psykiatrifondens rådgivningsindsats har været at forbedre muligheden for at få personer med psykiske lidelser i fleksjob. Selve rådgivningsindsatsen har været målrettet henholdsvis de fagprofessionelle (den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats) og virksomhederne (den virksomhedsrettede rådgivningsindsats)
ud fra forventningen om, at rådgivningen har en afledt positiv effekt på borgerniveau. Rambøll
vurderer imidlertid, at succeskriteriet for rådgivningsindsatsen og for målgruppen ikke udelukkende er ansættelse i eller fastholdelse af fleksjob. På baggrund af den gennemførte dataindsamling er det således væsentligt at påpege, at der ligeledes er andre væsentlige succeskriterier i
forbindelse med rådgivningsindsatsen. Som påpeget tidligere i evalueringen er målgruppen for
fleksjob i høj grad blevet ændret med reformen af førtidspension og fleksjob (2012), således at
den omfatter personer, der tidligere ville være blevet tilkendt førtidspension. I mange tilfælde
kan et succeskriterium for rådgivningsindsatsen derfor ligeledes være, at der opnås en tilfredsstillende kommunikation mellem borger og sagsbehandler. Dette er for eksempel en kommunikation, der kan føre til, at borgerens situation og psykiske tilstand kan afdækkes og beskrives i en
tilstrækkelig grad til, at det kan vurderes, om borgeren er i stand til at varetage et fleksjob eller
bør indstilles til førtidspension eller andet. Citaterne herunder illustrerer dette.
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"Intet resultat endnu. Vi er ikke kommet nærmere arbejdsmarkedet, men vi er kommet videre i en afklaring af arbejdsevne."

"Særligt italesættelsen, håndteringen og reduceringen af barriererne kontra fremhævelsen af ressourcerne. Vi kigger
oftest kun på ressourcerne og hvordan, vi kan sætte det i spil i forhold til arbejdsmarkedet. Men det er også afgørende
at se på barriererne og afgøre, om det overhovedet er realistisk med et arbejdsmarkedsperspektiv. Nogle gange dukker barriererne først op, når vedkommende er i gang med en virksomhedsrettet aktivitet."

"Jeg kan også bedre fagligt dokumentere og argumentere, når borgeren ikke længere kan fastholdes på arbejdsmarkedet, med henblik på vurdering om pågældende er berettiget til førtidspension."
(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle og ansøgning til 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner')

6.1

De øvrige aktørers vurdering af udbyttet for borgeren

6.1.1

De fagprofessionelles vurdering af udbyttet for borgeren

I den gennemførte survey blandt fleksjobambassadører og andre fagprofessionelle, der arbejder
med målgruppen, er respondenterne blevet bedt om at vurdere rådgivningens udbytte for borgerens forløb. Resultatet heraf kan ses af figuren nedenfor:
Figur 14: De fagprofessionelles vurdering af rådgivningens udbytte for borgerens forløb

Kommet i fleksjob
Fastholdt i fleksjob
Ikke fleksjob men tættere på arbejdsmarkedet
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(Kilde: Rambølls survey blandt fagprofessionelle, november 2015. N = 59, multiple choice. Note: Kategorien 'Andet' dækker
hovedsageligt over, at borgeren er blevet tildelt pension, er i ressourceforløb eller i 'det rette tilbud'. Herudover er der også
et tilfælde af mislykket fastholdelse samt en sag, der betegnes som værende kompleks.)

Af ovenstående figur fremgår det, at det kun er 7 pct. af respondenterne (svarende til fire respondenter), der har vurderet, at rådgivningsindsatsen ingen betydning har haft for borgerens
forløb. Herudover ligger de øvrige svarkategorier nogenlunde på niveau (omkring 25-30 pct.),
hvorfor udfaldsrummet for borgerens udbytte af rådgivningsindsatsen må antages at være meget
bredt. Rambøll vurderer, at dette er et udtryk for, at der med denne målgruppe oftest er tale om
komplekse sager, hvor et udbytte udelukkende relateret til ansættelse i eller fastholdelse af
fleksjob vil være for snævert.
Ved de gennemførte telefoninterviews har de fagprofessionelle generelt fokuseret på, at de har
opnået mere viden om målgruppen og om psykiske lidelser samt håndteringen heraf. På baggrund heraf har de opnået mere viden om borgerens situation til stor fordel for borgeren. Grundlæggende kan borgerens udbytte som følge af rådgivningsindsatsen opdeles i følgende to former
for udbytte:
1. Borgeren har i højere grad oplevet i relationen med sagsbehandleren at blive forstået og
mødt.
2. Borgeren har oplevet en mere smidig, mindre konfliktfyldt og hurtigere sagsbehandling.
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For det første fremhæves muligheden for, at borgeren i relationen med sagsbehandleren i højere
grad har oplevet at blive forstået og mødt. Blandt de fagprofessionelle bliver der givet udtryk for
et håb om, at borgerne i højere grad har følt sig hørt og mødt. Det kan for eksempel ske ved, at
de fagprofessionelle har opnået en øget indsigt i borgerens liv som helhed samt mere forståelse
for, tålmodighed med og tolerance overfor borgeren. Overordnet set vurderer Rambøll, at den
øgede indsigt har skabt en mulighed for en mindre konfliktfyldt relation, idet de fagprofessionelle
har oplevet at kunne være på forkant i forhold til, hvordan borgeren kan og bør mødes.
Herunder fremhæves det af to fagprofessionelle, at de håber, at borgeren som følge af rådgivningen har kunnet høre på dem, at de har haft styr på situationen. Samt at borgeren har oplevet en
sagsbehandler, der har været mere skarp på opgaven og har været i stand til at sætte tingene
lidt mere i struktur og sætte de nødvendige rammer for sagsbehandlingen. For en håndfuld fagprofessionelle går det igen, at de med rådgivningen har oplevet at være bedre til at skabe tryghed hos borgeren. At borgeren er tryg ved jobcenteret nævnes som værende vigtigt, da jobcenteret gerne skal fungere som en form for sikkerhedsnet for borgeren, hvor borgeren oplever, at
sagsbehandleren forstår dem og trygt kan vejlede dem på bedst mulig vis. Mere viden om psykiske diagnoser samt håndteringen heraf skal således medvirke til, at sagsbehandleren oplever at
være tryg ved situationen og derigennem er i stand til at skabe et trygt rum for borgeren med
klare rammer.
Herudover fremhæves det af en anden fagprofessionel, at Psykiatrifondens rådgivning har ført til,
at borgeren i langt højere grad er blevet inddraget og har taget et afgørende ejerskab for egen
sag. Den fagprofessionelle vurderer således, at hvis de når i mål med etablering af fleksjob, så er
meget af fortjenesten borgerens egen grundet det øgede ejerskab. Et ejerskab, som den fagprofessionelle vurderer, er skabt gennem en mere konkret dialog med borgeren om borgerens egne
ønsker for fremtiden på opfordring fra Psykiatrifondens rådgivere.
"Det vil gøre, at jeg bliver bedre til at rådgive mine borgere bedre, også selvom emnerne kan være svære at formidle.
Når borgeren føler sig forstået på den gode måde, bliver mødet med systemet en langt bedre oplevelse for borgeren.
Det har jeg allerede erfaret, med det jeg har nået at lære på Psykiatrivejlederuddannelsen."

"De vil få en mere professionel service, hvor det er muligt at skabe det rum, hvor den psykisk sårbare person føler sig
forstået, tryg og i sidste ende kan skabe en tillidsfuld relation, der gerne skulle resultere i den bedste løsning for borgeren."

"Jeg tror, at borgerne oplever, at vi er mere trygge ved situationen. Det betyder meget for borgeren, at der er forståelse. Og at jeg ved en lille smule om det, så jeg kan sætte mig ind i tankegangen hos borgeren. Det giver en tryghed
hos borgeren. En tryghed, der gør, at borgeren hurtigere åbner op."

"Det vil være en betydelig styrkelse af mine muligheder for at understøtte og ikke mindst inddrage og ansvarliggøre
borgeren. Denne rolle er der opbakning til i mit team, og med videndeling og kollegial sparring vil det gavne også de
borgere, som jeg ikke selv, men mine kolleger, i kontakt med. Det er win, win, win "
(Kilde: Telefoninterview med fagprofessionelle og ansøgning til 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner')

For det andet fremhæves muligheden for, at borgeren har oplevet en mere smidig, mindre konfliktfyldt og hurtigere sagsbehandling, hvilket atter må antages at styrke mulighederne for et
jobperspektiv for borgeren. Det beskrives af en håndfuld fagprofessionelle, hvordan rådgivningen
har bidraget til, at de bliver hurtigere til at spotte og agere på psykiske lidelser og dertil knyttede
problemstillinger. Herved forventer de fagprofessionelle, at det bliver muligt at undgå flere problemer samtidig med, at sagsbehandlingen forventes at kunne foregå mere smidigt. Det sker
som følge af, at der ikke vil være behov for lige så mange møder med borgeren, førend sagsbehandleren bliver klar over, hvor der skal sættes ind og hvordan. Videre vurderer tre fagprofessio-
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nelle, at den øgede baggrundsviden kan føre til, at det bliver muligt at stille krav til borgerne, der
i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og barrierer. Samtidig bliver
det muligt at have et større blik for at kunne rådgive til andre sundheds- og behandlingstilbud og
generelt at kunne støtte borgeren mere helhedsorienteret.
Herudover oplever en håndfuld fagprofessionelle, at de med Psykiatrifondens rådgivning er blevet
bedre til at matche borger og virksomhed, fordi der er opnået mere forståelse for og viden om de
enkelte diagnoser. Hertil kommer, at matchet ligeledes vurderes at være mere holdbart. Det
skyldes, at de fagprofessionelle er blevet bedre til at være opmærksomme på at etablere de nødvendige skånebehov og hjælpemidler samt at rådgive de enkelte virksomheder forud for ansættelsen og i forbindelse med særligt opståede situationer.
En fagprofessionel vurderer, at rådgivningen har stor betydning for, at man på et mere oplyst
grundlag – og med udgangspunkt i den konkrete borger og vedkommendes behov – er i stand til
at vurdere, hvornår en indsats skal tilbydes borgeren, og hvornår der er behov for en pause.
Afvejningen heraf kan være vanskellig. I relation til denne afvejning reflekterer en anden fagprofessionel i det følgende retrospektivt over rådgivningens potentielle udbytte for et sagsforløb:
"Hvis nu sparringen var kommet tidligere i forløbet, så kunne man måske have forhindret et så
langvarigt forløb. Men det er jo kun gætteri. Vi har tænkt længe, at hun bare skulle have ro. Men
mon det har været det rigtige? Det er svært at sige." I den pågældende sag havde man valgt at
give borgeren ro, fordi man var bekymret for at stille for store krav til borgeren grundet borgerens psykiske tilstand. Men efter rådgivning fra Psykiatrifonden blev man gjort opmærksom på,
hvilke krav man med rette kunne stille borgeren. Efter der blev stillet krav til borgeren, takkede
borgeren ja til deltagelse i et internt projekt. En stor adfærdsændring for borgeren, der tidligere
har sagt nej til andre forslag fra sagsbehandleren.
Særligt to fagprofessionelle fremhæver, at rådgivningen har skabt et nyt handlerum og udviklingspotentiale i borgerens sag. Som eksempel herpå nævner en fagprofessionel, at der er blevet
skabt nye handlemuligheder i forbindelse med udfordringer med at skabe kontakt til en borger
med en paranoid diagnose. Uden Psykiatrifondens rådgivning havde sidste udvej været at sanktionere den pågældende borger. Med hjælp fra Psykiatrifonden blev der identificeret en anden mulighed for at skabe kontakt til borgeren – på borgerens præmisser. En anden fagprofessionel
fremhæver, at det er blevet muligt at fokusere på nogle nye ting i sagen til fordel for borgerens
sag: "Både borgeren og jeg har oplevelsen af, at vi har nået nogle resultater i stedet for bare at
opgive sagen."
"Det bliver en mere helhedsorienteret indsats, og det giver borgeren færre nederlag, fordi vedkommende hurtigere
kommer på den rigtige hylde. Der kan gå noget tid fra start til, at borgeren selv kan se en effekt af det. Men vi kan se
det hurtigt. Det kan give borgeren nogle bedre vilkår for, at vedkommende bedre kan placeres med de rette skånebehov hos den rette arbejdsgiver."

"Mine borgere vil møde en større forståelse, og gennem kurserne vil jeg bedre kunne rådgive dem, både i forhold til
fleksjob, men også i forhold til evt. sundhedstiltag via fx sundhedshuset, læge eller andet, skubbe dem lidt til at søge
den rigtige hjælp. Desuden vil jeg få nemmere ved at finde den rigtige arbejdsplads til dem, så de måske kan undgå et
par praktikker."

"Det hjælper helt klart borgeren i enden. Rådgivningen støtter mig i omsorgen for borgeren. De krav, vi stiller, er
afstemt borgeren – og ikke min frustrationstærskel. Og heller ikke kun lovgivningen. De får glæde af, at jeg stiller
krav, der er afpasset personen – og ikke bare de krav, jeg ud fra lovgivningen ville stille til "normale personer"."

"Mine borgere vil blive mødt af en rådgiver, som har en større forståelse for deres individuelle situation, som har bedre
indsigt i, hvordan jeg bedst muligt kan støtte deres jobsøgning, og ligeså hvilke krav der kan stilles til dem i deres
jobsøgning."
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(Kilde: Telefoninterviews med fagprofessionelle og ansøgning til 'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner')

Herudover er der et par fagprofessionelle, der peger på, at rådgivningen umiddelbart ikke har
rykket så meget ved den konkrete sag eller den konkrete relation. Der er dog fortsat opnået et
udbytte på et mere overordnet eller generelt plan. Et eksempel herpå er, at en fagprofessionel på
et generelt plan har oplevet at være klædt bedre på til at håndtere borgere med psykiske lidelser, og at det herigennem er blevet nemmere både at fastholde og ansætte folk med psykiske
lidelser. Et andet eksempel er en fagprofessionel, der har fremhævet udviklingen i egen evne til
at lægge ansvaret for hele sagsforløbet lidt væk og være bedre til at sætte rammerne for sagsbehandlingen.
6.1.2

Virksomhedernes vurdering af udbyttet for borgeren

Virksomhedernes oplevelse af udbyttet for slutbrugerne varierer en del. To ud af de i alt otte
interviewede virksomheder har oplevet, at der intet udbytte har været af rådgivningen for slutbrugeren – og heller ikke for virksomheden selv. I den anden ende af skalaen har en virksomhed
oplevet, at rådgivningen fra Psykiatrifonden har været direkte udslagsgivende for, at den pågældende borger i fleksjob ikke blev afskediget men derimod fastholdt i virksomheden. Herimellem
har to virksomheder erfaret, at Psykiatrifondens rådgivning særligt er anbefalelsesværdig i forbindelse med ansættelsessituationer. Psykiatrifondens rådgivning kan bidrage til, at personer
med psykiske lidelser ikke fejlagtigt ansættes i virksomheder eller stillinger, der ikke passer til
borgeren. I den forbindelse beskriver en respondent, at rådgivningen kan være med til at sikre
de psykisk sårbares rettigheder på arbejdsmarkedet – herunder de præmisser, de kan ansættes
på.
6.1.3

Psykiatrifondens vurdering af udbyttet for borgeren

Psykiatrifonden udtrykker selv, at de heldigvis næsten altid er usynlige for borgeren. Herved forstås, at Psykiatrifonden ikke har oplevet dem selv som en form for aktør i borgerens sagsforløb,
som enten sagsbehandler eller arbejdsgiver skal henvise til overfor borgeren. Udbyttet for borgeren er i stedet, at de fagprofessionelle eller virksomhederne har modtaget rådgivning og input,
der gør, at ellers fastlåste situationer har fået et nyt udviklingspotentiale. Det vigtige er i den
forbindelse ikke, at borgeren nødvendigvis er vidende om, at Psykiatrifonden har været inde over
sagen – men at der sker en positiv udvikling i borgerens sag.
6.2

360 graders-interview
Der er som nævnt gennemført et 360 graders-interview, hvor der med udgangspunkt i den samme sag er interviewet både borger, arbejdsgiver, den kommunale sagsbehandler og erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden. Det har kun været muligt at etablere kontakt med relevante aktører
i én konkret sag.
Som det fremgår af nedenstående boks har det gennemførte virksomhedsbesøg bidraget til, at
der er blevet skabt mere viden om den pågældende borgers tilstand og formåen på arbejdspladsen. Herudover har det været muligt for borgeren at komme på banen og fortælle om sine udfordringer med egne ord. Virksomhedsbesøget vurderes ligeledes at være medvirkende til, at borgeren har opnået mere selvtillid i forhold til egen kunnen.
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360 graders-interview
Der er tale om en mindre arbejdsplads med to ansatte udover borgeren i fleksjob. Den pågældende borger er diagnosticeret med Aspergers syndrom. Borgeren og arbejdsgiveren beskriver begge, hvordan borgeren er udfordret på de sociale
kompetencer, herunder samarbejdet med andre medarbejdere om arbejdsopgaver samt sociale situationer såsom frokostpauser. Borgeren er derimod fint i stand til at udføre de stillede arbejdsopgaver, så længe opgaven kan løses individuelt, og rammerne for opgaven er klare. På opfordring fra den kommunale sagsbehandler tager arbejdsgiver kontakt til
Psykiatrifonden, da der opleves samarbejdsrelaterede konflikter mellem borgeren i fleksjob og de to øvrige medarbejdere
(særligt én af medarbejderne). Der arrangeres et virksomhedsbesøg, hvor en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden kommer ud på virksomheden og taler med arbejdsgiver, borgeren i fleksjob og de to øvrige medarbejdere. Mødet blev indledt
med generel information om Aspergers syndrom ved erhvervspsykologen fra Psykiatrifonden, hvor borgeren havde mulighed for at supplere. Herefter fulgte mere konkrete drøftelser om oplevede udfordringer og konflikter på arbejdspladsen.

Borgeren oplever mødet med Psykiatrifonden som værende fint. Erhvervspsykologen fra Psykiatrifonden var både sød og
imødekommende. Borgeren beskriver selv følgende omkring virksomhedsbesøget: "Det gav mine kolleger en god chance
for at få min tilstand formuleret af én, som er uddannet til det. Hun fortalte meget overordnet – og så kunne jeg byde ind,
hvis der var noget, der var relevant for mig. Det fungerede rigtig fint." Borgeren oplever på baggrund af mødet, at både
arbejdsgiver og den ene af medarbejderne har fået meget ud af mødet. Den pågældende medarbejder er ligeledes begyndt at spørge mere interesseret ind til borgerens tilstand. Situationen i forhold til den anden medarbejder er uændret,
hvilket er ærgerligt, da denne relation netop er den mest konfliktfyldte. Borgeren oplever selv, at konflikten i forhold til
denne medarbejder er beklagelig og fylder rigtig meget. Borgeren har ligeledes svært ved at se, hvordan det overhovedet
skal kunne ændres. Borgeren siger selv: "Det, at hun ikke har taget noget som helst til sig, undrer mig ikke. Men at Psykiatrifonden har forklaret situationen, gør, at de andre forstår, hvorfor jeg reagerer sådan overfor hende. Jeg får meget
støtte fra de andre." På trods af, at rådgivningen fra Psykiatrifonden ikke har kunnet afhjælpe den konfliktfyldte relation
mellem borgeren og den pågældende medarbejder, vurderer borgeren, at rådgivningen er en rigtig god ide.

Arbejdsgiveren oplever, at erhvervspsykologen fra Psykiatrifonden var rigtig god til at give generel information om
Aspergers syndrom, samtidig med at hun skabte en mulighed for, at borgeren selv kunne komme på banen og fortælle
om sine udfordringer med egne ord. Erhvervspsykologen var ligeledes god til på en stille og rolig måde at sætte rammerne for arbejdet med og omkring borgeren. Det er arbejdsgiverens oplevelse, at der blev skabt et rum, hvor borgeren følte
sig tryg og godt behandlet. Herudover oplever arbejdsgiveren, at borgeren som følge af mødet med Psykiatrifonden er
blevet løftet og har mere selvtillid i forhold til egen kunnen. Arbejdsgiveren oplever, at der hos den ene af de øvrige medarbejdere er en modvilje i forhold til at arbejde med borgeren i fleksjob. Arbejdsgiveren må ligeledes konkludere, at situationen desværre ikke er blevet så meget bedre, men arbejdsgiver har fokus på borgeren og tager mange snakke med
ham. Arbejdsgiveren beskriver selv, hvordan det er en svær problemstilling, at den pågældende medarbejder ikke udviser
det samme ønske om rummelighed, som arbejdsgiveren selv ønsker. Videre påpeger arbejdsgiveren, at konflikten mellem
borgeren i fleksjob og den ene medarbejder mere er et generelt samarbejdsproblem end et problem grundet borgerens
diagnose. Der opleves således at være problemer på begge sider.

Erhvervspsykologen fra Psykiatrifonden var forud for mødet blevet oplyst om situationen af arbejdsgiver. Hun oplever
generelt, at der var en bedre stemning ved mødet end forventet. Men samtidig bemærker hun også, at problematikken
centrerer sig omkring borgeren i fleksjob og én af medarbejderne. Samtidig bemærkes det, at denne medarbejder undervejs er meget passiv og udviser ingen nævneværdig interesse. Erhvervspsykologen bakker op om arbejdsgiverens oplevelse af, at der er tale om en samarbejdskonflikt, men ikke umiddelbart som følge af borgerens diagnose.
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BILAG 1
DATAGRUNDLAG
Datagrundlaget for evalueringsrapporten består af følgende datakilder:
DATAKILDER FOR EVALUERINGEN


Løbende indsamling af tilfredshedsdata blandt modtagere af følgende rådgivningsydelse
o

8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning

o

11 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning

o

189 fagprofessionelle, der har deltaget i kursustilbud



Telefoninterview med 8 virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning



Telefoninterview med 8 fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning



Telefoninterview med 10 fagprofessionelle, der har deltaget i kommunal sagssparring



13 kursusansøgninger til kurset 'Bliv en stærk rådgiver og sparingspartner'



Observation af to sagssparringer og efterfølgende fokusgruppe med deltagere



Spørgeskemaundersøgelse blandt fleksjobambassadører og andre fagprofessionelle, der arbejder med
området i november 2015 (distribueret til 1.003 respondenter)



Interview med projektleder Marie Nybo fra Psykiatrifonden



Interview med chefpsykolog Michael Danielsen fra Psykiatrifonden



Herudover er nærværende slutevaluering baseret på evalueringen fra 2014

Nedenfor vil først datagrundlaget i tilfredshedsundersøgelserne og survey præsenteres. Herefter
vil der i de øvrige bilag blive præsenteret en samlet oversigt over rådgivningsaktiviteter, metodenotat, supplerende figurer, spørgeskemaer, tilfredshedsundersøgelser samt interviewguides.
Til alle virksomheder og fagprofessionelle, der har benyttet sig af Psykiatrifondens telefoniske
rådgivning samt til fagprofessionelle, der har deltaget på Psykiatrifondens kurser, er distribueret
en tilfredshedsundersøgelse. Her er de blevet spurgt om kendskabet til, tilfredsheden med og
udbyttet af tilbuddet, ligesom de, der har benyttet telefonisk rådgivning, er blevet spurgt ind til
formålet med henvendelsen og indholdet i rådgivningen. Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor
mange tilfredshedsundersøgelsen er distribueret til, samt andelen af besvarelser.
Tabel 4: Distribution og besvarelse af tilfredshedsundersøgelse

Telefonisk rådgivning, virksomheder
Telefonisk rådgivning, fagprofessionelle
Kursusdeltagere

Modtaget tilbud
14
19
311

Distribueret til

Besvarelser (n)

Besvarelser (pct.)

11
14

8
11

73
79

311

189

61

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der færre personer, der har modtaget den løbende
tilfredshedsmåling, end der har modtaget telefonrådgivning fra Psykiatrifonden. Det skyldes, at
det fra Psykiatrifondens side i enkelte situationer er vurderet irrelevant at udsende den løbende
tilfredshedsmåling. Der er her tale om situationer, hvor vedkommende med det samme er blevet
henvist til anden rådgivning, eller hvor vedkommende har spurgt til, hvad Psykiatrifonden kan
tilbyde i projektet.
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Derudover er der udsendt et spørgeskema til i alt 1.003 fagprofessionelle vedrørende deres
kendskab til, anvendelse af og behov for Psykiatrifondens rådgivningstilbud samt spørgsmål til,
hvordan Psykiatrifonden med fordel kan udvikle deres rådgivningstilbud. Den samlede respondentliste er sammensat ud fra følgende fire lister over fagprofessionelle, der vurderes at have
berøring med det undersøgte område:
1. Respondentliste fra 2014 (nyeste)
2. Psykiatrifondens liste over fleksjob-ansvarlige i kommunerne
3. Specialfunktionen Job & Handicaps nøglepersoner
4. Deltager på kurser og telefonisk rådgivning
Herudover er respondentlisten løbende beriget ud fra returmails og henvendelser fra respondenter som følge af udsendelse af survey.
Respondentlisten fra 2014 bestod udelukkende af kommunale medarbejdere med adgang til ambassadørsitet fleks.nu. Oversigten over disse kommunale medarbejdere har desværre ikke været
opdateret siden sidste evaluering, hvorfor Rambøll vurderede, at der ville være for stor risiko for
at glippe vigtige respondenter ved at udsende til samme respondentliste som sidst. Der blev derfor sammensat en ny respondentliste med håb om at nå flere relevante respondenter. Som følge
heraf er det afgørende at påpege, at det således giver udfordringer direkte at sammenligne de to
surveys gennemført i henholdsvis 2014 og 2015, idet undersøgelsen i 2015 omfatter en langt
bredere respondentgruppe end i 2014.
Ud af de i alt 1.003 respondenter, som undersøgelsen blev distribueret til, var 227 uden for målgruppen eller frafaldet i situationer, hvor mailen ikke kan leveres, hvor respondenten er længerevarende væk fra arbejde (sygemelding, barsel etc.), eller hvor respondentens ansættelse er ophørt. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er spørgeskemaet gennemført med en svarprocent
på 49,7.
Tabel 5: Afrapportering af stikprøve og svarprocent
Pct. af nettopopulation
Tilnærmelsesvis population
-

1.003
227

Frafaldet

NETTOPOPULATION

776

100

-

Ikke gennemført

384

49,5

-

Ufuldstændige svar

6

0,8

-

Gennemført

386

49,7

SVAR

386

49,7

FRAFALD

390

50,3
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BILAG 2
OVERSIGT OVER RÅDGIVNINGSAKTIVITETER

1. okt. 2013 –

1. nov. –

1. jan. –

31. okt. 2014

31. dec. 2014

4. dec. 2015

Den kapacitetsopbyggende rådgivningsindsats
Telefonisk rådgivning
Kurser til fagprofessionelle
'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 1'
-

'At arbejde med psykisk sårbarhed – modul 2'

-

'Undervisning for undervisere'

-

Temadag om personlighedsforstyrrelser

-

'Bliv en stærk rådgiver og sparringspartner'

Kommunal sagssparring

46

5

19

12

4

1

3

3

6

3

1

2

-

-

7

-

-

10

46

6

28

Den virksomhedsrettede rådgivningsindsats
Telefonisk rådgivning

30

10

14

Arbejdspladsbesøg

3

1

2

Virksomhedsoplæg

14

4

9
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BILAG 3
METODENOTAT
Baggrund for evalueringen
Rambøll er ansvarlig for evaluering af Psykiatrifondens rådgivningsindsats. Rambøll udarbejdede i
2014 en evaluering af indsatsen og er i forbindelse med forlængelse af projektet i 2015 blevet
anmodet om at stå for en afsluttende evaluering.
Denne afsluttende evaluerings sigte er at vurdere effekt og resultater af indsatsen for slutgruppen af borgere i fleksjob samt løbende følge op på tilfredsheden med rådgivningstilbuddene
blandt de fagprofessionelle og virksomhederne.
Evalueringen tilstræber i vid udstrækning at bygge videre på data og måleredskaber fra evalueringen 2014 med henblik på at kunne vurdere tilbuddenes udvikling helt fra indsatsens begyndelse (slut 2013). Evalueringen sigter således mod at følge op på resultater og virkninger af indsatsen for slutbrugerne (fleksjobansatte med psykiske lidelser), og indsamle perspektiver og modeller for en evt. videreførelse eller forankring af indsatsen i de enkelte kommuner.
I dette metodenotat beskriver vi evalueringens temaer og hovedspørgsmål, tidsplan og de planlagte hovedaktiviteter
Evalueringens temaer og hovedspørgsmål
Evalueringen adresserer følgende temaer og hovedspørgsmål:
Omfang af ydelser
 Omfang af direkte rådgivningsaktiviteter: rådgivning til virksomheder
 Omfang af indirekte rådgivningsaktiviteter: kurser, sparring, oplæg mm. for fagprofessionelle
De fagprofessionelles efterspørgsel efter rådgivningsydelser
 I hvilke situationer anvender de fagprofessionelle rådgivningsydelserne?
 Hvad er begrundelsen for at henvende sig til Psykiatrifonden i stedet for eks. kolleger, andre
organisationer o. lign.?
 Hvilke behov har de fagprofessionelle for rådgivning og opkvalificering?
De fagprofessionelles udbytte af rådgivning
 Hvilket udbytte har de fagprofessionelle fået af rådgivningen (konkret hjælp med sager, øget
viden, inspiration m.m.)?
 Hvad er afgørende for en god rådgivning?
 Hvad er de fagprofessionelles oplevelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud?
 Sker der en spredning af viden og erfaringer til andre kolleger?
 Er de fagprofessionelles praksis blevet påvirket og hvis ja, hvorledes?

De fagprofessionelles perspektiver på en evt. forankring af indsatsen?
 Oplever de fagprofessionelle et behov for at videreføre indsatsen? Hvis ja, hvilke elementer?
 Er der allerede taget skridt til at forankre indsatsen i kommunen når midlerne løber ud? Hvis
ja, hvordan (fx tiltag til at forankre viden, tiltag til at samle relevante medarbejdere organisatorisk mv.)
Virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivningsydelser
 Hvilke overvejelser gør virksomhederne sig om at tage kontakt til Psykiatrifonden kontra jobcentre eller andre aktører der ville kunne hjælpe i situationer vedr. fleksjobbere med psykiske
lidelser?
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I hvilke situationer anvendes rådgivningen (ansættelse, fastholdelse)?
Hvilke udfordringer søger virksomheden hjælp til (ansættelsesforhold, håndtering af skånehensyn, det daglige samarbejde med medarbejdere med psykiske lidelser, m.m.).
Hvordan har de virksomheder der anvender rådgivningen opnået kendskab til tilbuddet?

Virksomhedernes udbytte af rådgivningen og syn på forankring (der er her tale om virksomheder der har anvendt rådgivningen)
 Hvilket udbytte har virksomhederne fået af rådgivningen? Hvor tilfredse er de?
 Har rådgivningen påvirket den konkrete ansættelse eller fastholdelse af personer med psykiske lidelser i virksomheden?
 Hvad er afgørende for en god rådgivning?
 Hvordan kan man understøtte virksomhederne i deres ansættelse eller fastholdelse af personer med psykiske lidelser (hvilke erfaringer er der fra projektet)?
 Oplever virksomhederne et behov for at videregøre rådgivningstilbuddet?
Slutbrugernes udbytte af tilbuddet
 Hvilken karakter har slutbrugernes udbytte af tilbuddet? Som vurderet af de fagprofessionelle, virksomhederne og evt. enkelte fleksjobansatte selv gennem 360 graders cases.
Evalueringsaktiviteter og tidsplan
Jf. tilbuddet, omfatter den afsluttende evaluering følgende dataindsamlingsaktiviteter mhp at
besvare ovenstående spørgsmål:












Løbende monitorering af tilfredshed med kurser blandt de fagprofessionelle
Løbende monitorering af tilfredshed med telefonrådgivningen blandt virksomheder. Der følges
op kort efter henvendelsen, samt endnu engang ca. 1-2 måneder herefter.
Løbende monitorering af tilfredshed med telefonrådgivningen blandt fagprofessionelle. Der
følges op kort efter henvendelsen, samt endnu engang ca. 1-2 måneder herefter.
Spørgeskemaundersøgelse blandt de relevante fagprofessionelle (fleksjobambassadører m.fl.)
i kommunerne. Temaer og hovedspørgsmål fra de tidligere surveys gentages mhp. at vurdere
tilbuddet og dets udvikling siden 2013. Der vil desuden blive supplerende spørgsmål/temaer
efter behov, herunder for at vurdere forankringsperspektivet og skærpe vurderingen af slutbrugerne behov.
Telefoninterviews med 10 virksomheder der har anvendt rådgivningen vedr. rådgivningstilbuddet og det konkrete fleksjobforløb.
Telefoninterviews med 10 fagprofessionelle der har anvendt telefonrådgivningen vedr. tilbuddet og det konkrete fleksjobforløb.
Observation/fokusgruppe af 2 sagssparringsseancer. Der suppleres med 10 telefoninterviews
med kommunale deltagere i sagssparring.
Det tilstræbes desuden at udvælge ca. 2 konkrete fleksjobforløb blandt telefonrådgivningens
henvendelse der belyses fra både virksomhed, fleksjobkonsulent og evt. borgerperspektiv
gennem telefoninterviews. Denne aktivitet afhænger dog af hvorvidt der kan identificeres relevante sager, og hvorvidt borgere og medarbejder ønsker at deltage. Hvis det ikke viser sig
muligt vil forløbs- og borgerperspektivet blive dækket gennem telefoninterviews og sagssparringer.
Interviews med projektkoordinator og rådgiver i Psykiatrifonden.

Dataindsamling vil for monitoreringsdata finde sted løbende frem til 1. december 2015, hvorefter
data gennemgås. De øvrige dataindsamlingsaktiviteter gennemføres i oktober-december 2015
mhp. rapportudkast ultimo januar 2016.
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Præcisering af aktiviteter
Nedenfor præciseres det samlede forslag til aktiviteter i resultat- og målopfyldelsesevalueringen.
Løbende indsamling af monitoreringsdata blandt modtagere af rådgivningsydelser
INDHOLD

Der udsendes skema mhp. måling af tilfredshed blandt modtagerne
af rådgivningsydelserne

FOKUS
RESPONDENTER

Tilfredshed med rådgivningsydelsen
Der er gennemført løbende tilfredshedsmålinger blandt følgende
aktører (antal fremgår i tabel over gennemgang af monitoreringsdata):

Fagprofessionelle, der har deltaget i Psykiatrifondens kurser

Fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning

Virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning

TIDSPLAN

Løbende registrering; slutpunkt for registrering 1/12-2015

Gennemgang af monitoreringsdata
INDHOLD

Udtræk og analyse af monitoreringsdata

FOKUS
RESPONDENTER

Data gennemgås med henblik på at belyse anvendelsen og tilfredsheden med den ydede rådgivningsindsats

Fagprofessionelle, der har deltaget i Psykiatrifondens kurser

Fagprofessionelle, der har modtaget telefonisk rådgivning

Virksomheder, der har modtaget telefonisk rådgivning

TIDSPLAN

Løbende registrering; slutpunkt for registrering 1/12-2015

Telefoninterviews med virksomheder
INDHOLD
Der gennemføres 10 interviews med virksomheder, der har modtaget rådgivning fra Psykiatrifonden.
FOKUS
Formålet er at opnå viden om overvejelser hos virksomhederne for
at tage imod den rådgivning, der tilbydes, og læring omkring udbytte fra dem, som har benyttet sig af rådgivningstilbuddet. Endvidere
fokus på betydningen af én indgang kontra flere rådgivningsmuligheder.

RESPONDENTER
TIDSPLAN

Interviewet vil desuden omfatte en gennemgang og opfølgning på
den konkrete case / borger som virksomheden har henvendt sig
omkring, herunder det udbytte som virksomheden har haft af rådgivningen, samt borgerens videre forløb.
10 personer i 10 forskellige virksomheder der har anvendt telefonrådgivningen
November-december 2015
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Telefoninterviews med fagprofessionelle
INDHOLD
Der gennemføres 10 interviews med fagprofessionelle, der har henvendt sig på telefonen og modtaget rådgivning fra Psykiatrifonden.
FOKUS
Formålet er at opnå viden om overvejelser hos de fagprofessionelle
for at tage imod den rådgivning, der tilbydes, og læring omkring
udbytte fra dem, som har benyttet sig af rådgivningstilbuddet.

RESPONDENTER
TIDSPLAN

Interviewet vil desuden omfatte en konkret gennemgang og opfølgning på den case / borger som den fagprofessionelle har henvendt
sig til telefonrådgivningen omkring, herunder det udbytte rådgivningen har givet, samt borgerens videre forløb
10 fagprofessionelle der har anvendt telefonrådgivningen
November-december 2015

Telefoninterviews med deltagere i kommunal sagssparring
INDHOLD
Der gennemføres 10 telefoninterviews med medarbejdere der har
deltaget i sagssparring i kommunerne (en form for supervision eller
gruppesparring som Psykiatrifonden gennemfører for interesserede
kommuner)
FOKUS
Udbyttet af sagssparring, konsekvenser for den pågældende sagsbehandling samt for praksis i øvrigt
RESPONDENTER
10 kommunale medarbejdere der har deltaget i sagssparring
TIDSPLAN
November-december 2015

Observation og fokusgrupper - sagssparringsseancer
INDHOLD
Deltagelse som observatør i 2 seancer med sagssparring i forskellige kommuner. Efterfølgende gennemføres en fokusgruppe med et
udsnit af deltagerne (3-5 personer)
FOKUS
Dybere forståelse for indholdet og udbyttet af sagssparring
DELTAGERE
Som udgangspunkt er deltagere i sagssparring fagprofessionelle
kommunale medarbejdere, der arbejder med sager omkring fleksjobansatte med psykisk lidelse, dvs. fleksjobambassadører, sagsbehandlere, virksomheds- og fastholdelseskonsulenter og evt. andre
ansatte i jobcenteret.
TIDSPLAN

November-december 2015

Spørgeskemaundersøgelse med fleksjobambassadører
INDHOLD
Opfølgende spørgeskemaundersøgelse med fleksjobambassadører
og virksomhedskonsulenter i kommunerne
FOKUS
Formålet er at opnå viden om, hvorvidt fleksjobambassadørerne og
andre fagprofessionelle bringer den viden i anvendelse, de har fået
fra Psykiatrifonden, herunder hvilken betydning det har for deres
praksis.
Mulighed for tidsserie fra første spørgeskemaundersøgelse i foråret.
RESPONDENTER
Fleksjobambassadører oa. relevante fagprofessionelle i kommunerne
TIDSPLAN
Oktober – november 2015
Interviews med projektkoordinator og rådgiver fra Psykiatrifonden
INDHOLD
Personlige interviews med henh. rådgiver(e) der har forestået den
konkrete telefonrådgivning og med projektkoordinatoren i Psykiatrifonden.
FOKUS
Indholdet af rådgivningen og de faktorer der påvirker rådgivningssituationen
DELTAGERE
Projektkoordinator. Erhvervspsykolog / rådgiver fra Psykiatrifonden
TIDSPLAN
November – december 2015

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

360-gradersafdækning af konkrete fleksjobsager.
INDHOLD
Telefoninterviews med relevante aktører i 2 konkrete sager vedr.
ansættelse af borger med psykisk lidelse i fleksjob.
FOKUS
Formålet er at opnå mere dybdegående og helhedsorienteret viden
om de forskellige mekanismer og perspektiver, som gør sig gældende i en fleksjobsag, og som har betydning for sagens udvikling.
DELTAGERE
Bemyndigende sagsbehandler og/eller fleksjobambassadør, repræsentant for virksomheden samt borgeren selv.
TIDSPLAN
November – december 2015
Afsluttende evalueringsrapport
INDHOLD
Som opsamling på evalueringen af Psykiatrifondens rådgivningsydelser sammenfattes erfaringer og resultater i en afsluttende evalueringsrapport.
FOKUS
Se hovedtemaer og spørgsmål i evalueringen (metodenotatets afsnit 2)
TIDSPLAN
Udkast: Ultimo januar 2016
Kommentar og endelig rapport: ultimo februar 2016
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BILAG 4
SUPPLERENDE FIGURER
Kilde: Survey udført blandt fagprofessionelle
Figur 15: Jobfunktion på flexjobområdet
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Figur 16: Kendskab til Psykiatrifondens rådgivningstilbud ifm. ansættelse og fastholdelse af psykisk
sårbare borgere
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Kurser
Figur 17: Har kursustilbuddet bidraget med viden o.l. som kan anvendes i det daglige arbejde?
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Figur 18: Udbytte af kursustilbuddet
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Figur 19: Ville du bruge Psykiatrifondens kursustilbud fremover?
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Figur 20: Årsager til ikke at ville bruge Psykiatrifondens kursustilbud fremover
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Telefonrådgivning
Figur 21: Har telefonrådgivningen bidraget med viden o.l. som kan anvendes i det daglige arbejde?
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Figur 22: Udbytte af telefonrådgivningen
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Figur 23: Ville du bruge Psykiatrifondens telefonrådgivning fremover?
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Figur 24: Årsager til ikke at ville bruge Psykiatrifondens telefonrådgivning fremover
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Figur 25: Generel tilfredshed med telefonrådgivningen
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Sagssparring
Figur 26: Har sagssparringen bidraget med viden o.l. som kan anvendes i det daglige arbejde?
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Figur 27: Ville du bruge Psykiatrifondens sagssparring fremover?
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Figur 28: Årsager til ikke at ville bruge Psykiatrifondens sagssparring fremover
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Virksomheder
Figur 29: Kender du til virksomhedernes mulighed for at kontakte Psykiatrifonden mhp. rådgivning?
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Forankring
Figur 30: Forankring af indsatsen
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Den fagprofessionelles behov
Figur 31: Er der områder, hvor du i særlig grad mangler information?
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Figur 32: Er der specifikke psykiske lidelser, du vil have mere viden om?
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Kilde: Tilfredshedsmåling blandt kursister
Figur 33: De fagprofessionelles vurdering af det faglige niveau på kurset
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Figur 34: I hvilken grad er kurset anvendeligt i dit daglige arbejde?
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Figur 35: Hvordan vil du vurdere din viden om arbejdet med psykiske lidelser forud for kurset?
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Figur 36: Jobfunktion
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Kilde: Tilfredshedsmåling blandt fagprofessionelle (telefonrådgivning)
Figur 37: Hvor har du hørt om Psykiatrifondens rådgivningstilbud?
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Figur 38: De fagprofessionelles tilfredshed med den telefoniske rådgivning
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Figur 39: I hvilken grad kunne du finde på at kontakte Psykiatrifonden med fremtidige rådgivningsbehov?
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Kilde: Tilfredshedsmåling blandt virksomheder (telefonrådgivning)
Figur 40: Hvor har du hørt om Psykiatrifondens rådgivningstilbud?
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Figur 41: Har virksomhederne søgt information andre steder før de henvendte sig til Psykiatrifonden
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BILAG 5
SPØRGESKEMA TIL FAGPROFESSIONELLE
Baggrundsoplysninger
1. Hvad er din jobfunktion?
(1)
 Sagsbehandler med tilknytning til fleksjobområdet
(2)

 Virksomhedskonsulent med tilknytning til fleksjobområdet

(3)

 Anden funktion med tilknytning til fleksjobområdet

(5)

 Leder (spring til afslutning)

(6)

 Jeg har ingen tilknytning til fleksjobområdet (spring til afslutning)

2. Hvor stor en andel af dine sager omfatter borgere med psykiske lidelser?
(1)
 Op til 25 %
(2)

 26 – 50 %

(3)

 51 – 75 %

(4)

 Over 75 %

(5)

 Ved ikke

Kendskab til og anvendelse af rådgivningstilbud
3. Er du bekendt med muligheden for som fagperson at få rådgivning og støtte fra Psykiatrifonden
i forhold til ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob?
(1)
 Ja
(2)

 Nej (spring til spørgsmål 21: "Kan du fremover forestille dig…")

Kendskab til og anvendelse af kursustilbud til fleksjobambassadører/fagpersoner fra Psykiatrifonden
4. Kender du, og har du gjort brug af kursustilbud til fleksjobambassadører/fagpersoner fra Psykiatrifonden?
Denne spørgeskemaundersøgelse omhandler kursustilbud gennemført i 2015. Såfremt du har deltaget i kursustilbud i BÅDE 2014 og 2015, bedes du så vidt muligt besvare de efterfølgende spørgsmål ud fra din vurdering af kursustilbud gennemført i 2015.
(1)

 Har KUN anvendt i 2014 (spring til spørgsmål 9: "Kender du, og har du gjort brug af telefonisk

(2)

 Har anvendt i 2014 OG 2015

(3)

 Har anvendt i 2015

(4)

 Kender men har ikke anvendt (spring til spørgsmål 9: "Kender du, og har du gjort brug af telefonisk

(5)

 Kender ikke (spring til spørgsmål 9: "Kender du, og har du gjort brug af telefonisk rådgivning…")

(6)

 Ved ikke (spring til spørgsmål 9: "Kender du, og har du gjort brug af telefonisk rådgivning…")

rådgivning…")

rådgivning…")

5. I hvor høj grad har kursustilbuddet bidraget med viden, tilgange e. lign., som du kan anvende i
dit arbejde?
(1)
 I meget høj grad
(2)

 I høj grad

(3)

 I nogen grad

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant

6. Hvad er dit udbytte af kursustilbuddet? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Styrket viden
(2)

 Styrket netværk

(3)

 Styrket sparring om konkret sag

(4)

 Andet__________
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7. Hvor tilfreds er du overodnet med kursustilbuddet?
(1)
 Meget tilfreds
(2)

 Tilfreds

(3)

 Hverken/eller

(4)

 Utilfreds

(5)

 Meget utilfreds

8. Hvad kan efter din mening gøre kursustilbuddet bedre?
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
Kendskab til og anvendelse af telefonisk rådgivning fra Psykiatrifonden
Denne spørgeskemaundersøgelse omhandler telefonisk rådgivning gennemført i 2015. Såfremt du har modtaget i telefonisk rådgivning i BÅDE 2014 og 2015, bedes du så vidt muligt besvare de efterfølgende spørgsmål ud fra din vurdering af kursustilbud gennemført i 2015.
9. Kender du, og har du gjort brug af telefonisk rådgivning fra Psykiatrifonden?
(1)
 Har KUN anvendt i 2014 (spring til spørgsmål 14: "Kender du, og har du gjort brug af sagssparring…")
(2)

 Har anvendt i 2014 OG 2015

(3)

 Har anvendt i 2015

(4)

 Kender men har ikke anvendt (spring til spørgsmål 14: "Kender du, og har du gjort brug af sags-

(5)

 Kender ikke (spring til spørgsmål 14: "Kender du, og har du gjort brug af sagssparring…")

(6)

 Ved ikke (spring til spørgsmål 14: "Kender du, og har du gjort brug af sagssparring…")

sparring…")

10. I hvor høj grad har den telefoniske rådgivning bidraget med viden, tilgange e. lign., som du
kan anvende i dit arbejde?
(1)
 I meget høj grad
(2)

 I høj grad

(3)

 I nogen grad

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant

11. Hvad er dit udbytte af den telefoniske rådgivning? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Styrket viden
(2)

 Henvisninger eller kontakter til andre aktører

(3)

 Styrket sparring om konkret sag

(4)

 Andet__________
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12. Hvor tilfreds er du overodnet med den telefoniske rådgivning?
(1)
 Meget tilfreds
(2)

 Tilfreds

(3)

 Hverken/eller

(4)

 Utilfreds

(5)

 Meget utilfreds

13. Hvad kan efter din mening gøre den telefoniske rådgivning bedre?
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
Kendskab til og anvendelse af sagssparring på komplicerede sager fra Psykiatrifonden
(Ved sagssparring forstås, at du har deltaget i et møde på din arbejdsplads, hvor der er drøftet konkrete
sager med en rådgiver fra Psykiatrifonden).
Denne spørgeskemaundersøgelse omhandler sagssparring gennemført i 2015. Såfremt du har deltaget i
sagssparring i BÅDE 2014 og 2015, bedes du så vidt muligt besvare de efterfølgende spørgsmål ud fra din
vurdering af kursustilbud gennemført i 2015.
14. Kender du, og har du gjort brug af sagssparring fra Psykiatrifonden?
(1)
 Har KUN anvendt i 2014 (spring til spørgsmål 21: "Kan du fremover forstille …")
(2)

 Har anvendt i 2014 OG 2015

(3)

 Har anvendt i 2015

(4)

 Kender men har ikke anvendt (spring til spørgsmål 21: "Kan du fremover forstille …")

(5)

 Kender ikke (spring til spørgsmål 21: "Kan du fremover forstille …")

(6)

 Ved ikke (spring til spørgsmål 21: "Kan du fremover forstille …")

15. I hvor høj grad har sagssparringen bidraget med viden, tilgange e. lign., som du kan anvende i
dit arbejde?
(1)
 I meget høj grad
(2)

 I høj grad

(3)

 I nogen grad

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant

16. Hvad er dit udbytte af sagssparringen? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Styrket viden
(2)

 Styrket netværk

(3)

 Styrket sparring om konkret sag

(4)

 Andet__________

17. Hvor tilfreds er du overordnet med sagssparringen?
(1)
 Meget tilfreds
(2)

 Tilfreds

(3)

 Hverken/eller

(4)

 Utilfreds

(5)

 Meget utilfreds
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18. Hvad kan efter din mening gøre sagssparringen bedre?
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
Overordnet vurdering af udbytte for borgeren og forankring af indsatsen
19. Hvilken betydning har din anvendelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud haft for borgerens
forløb? Sæt gerne flere krydser
(1)
 Borgeren er kommet i fleksjob
(2)
 Borgeren er fastholdt i fleksjob
(3)
 Borgeren er ikke kommet i fleksjob, men borgeren er kommet tættere på arbejdsmarkedet
(4)
 Borgeren er ikke kommet i fleksjob, men borgerens forløb er efter min vurdering blevet mindre
konfliktfyldt
(5)
 Borgeren er ikke kommet i fleksjob, men jobcentrets evne til at rumme og møde borgerens behov
er styrket
(6)
 Psykiatrifondens rådgivningstilbud har ikke haft betydning for borgerens forløb
(7)
 Andet__________
20. Er der igangsat initiativer med henblik på at forankre eller videreføre indsatsen overfor borgere med psykiske lidelser? Sæt gerne flere krydser
(1)
 Der er fortsat fleksjobambassadører (eller lignende rolle), der har fokus på borgere med psykiske
lidelser
(2)
 Der er ingen fleksjobambassadører, men jobcenteret har gennemgående fokus på arbejdet med
borgere med psykiske lidelser
(3)
 Der arbejdes konkret med sagssparring og vidensdeling inden for jobcenteret i forhold til borgere
med psykiske lidelser
(4)
 Der arbejdes konkret med sagssparring og vidensdeling på tværs af de kommunale forvaltninger i
forhold til borgere med psykiske lidelser
(5)
 Der er intet særligt fokus på indsatsen overfor borgere med psykiske lidelser
(6)
 Andet: ___________________________
Fremtidig anvendelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud
21. Kan du fremover forestille dig at gøre brug af Psykiatrifondens kursustilbud til fleksjobambassadører eller fagpersoner?
(1)
 I meget høj grad (spring til spørgsmål 23: "Kan du fremover…")
(2)

 I høj grad (spring til spørgsmål 23: "Kan du fremover…")

(3)

 I nogen grad (spring til spørgsmål 23: "Kan du fremover…")

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant (spring til spørgsmål 23: "Kan du fremover…")

22. Hvad er baggrunden for, at du ikke eller i mindre grad ønsker at gøre brug af Psykiatrifondens
kursustilbud? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Bruger kolleger til sparring
(2)

 Har ikke behov for rådgivning

(3)

 Vurderer ikke, at Psykiatrifonden har tilstrækkelig faglig indsigt til at rådgive om de relevante pro-

(4)

 Får dækket mine rådgivningsbehov af Specialfunktionen Job og Handicap

blemstillinger
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(6)

 Får den viden jeg har brug for fra skriftlige kilder, internettet m.m.

(7)

 Andre årsager. Hvad:
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lignende)

23. Kan du fremover forestille dig at gøre brug af Psykiatrifondens telefoniske rådgivning?
(1)
 I meget høj grad (spring til spørgsmål 25: "Kan du fremover…")
(2)

 I høj grad (spring til spørgsmål 25: "Kan du fremover…")

(3)

 I nogen grad (spring til spørgsmål 25: "Kan du fremover…")

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant (spring til spørgsmål 25: "Kan du fremover…")

24. Hvad er baggrunden for, at du ikke eller i mindre grad ønsker at gøre brug af Psykiatrifondens
telefoniske rådgivning? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Bruger kolleger til sparring
(2)

 Har ikke behov for rådgivning

(3)

 Vurderer ikke, at Psykiatrifonden har tilstrækkelig faglig indsigt til at rådgive om de relevante pro-

(4)

 Mener ikke telefonisk rådgivning er en egnet rådgivningsform

(5)

 Får dækket mine rådgivningsbehov af Specialfunktionen Job og Handicap

(6)

 Får dækket mine rådgivningsbehov af andre organisationer (Dansk Handicap Forbund, SIND og

(7)

 Får den viden jeg har brug for fra skriftlige kilder, internettet m.m.

(8)

 Andre årsager. Hvad:

blemstillinger

lignende)

25. Kan du fremover forestille dig at gøre brug af Psykiatrifondens tilbud om sagssparring på
komplicerede sager?
(1)
 I meget høj grad (spring til spørgsmål 27: "Er du bekendt med…")
(2)

 I høj grad (spring til spørgsmål 27: "Er du bekendt med…")

(3)

 I nogen grad (spring til spørgsmål 27: "Er du bekendt med…")

(4)

 I mindre grad

(5)

 Slet ikke

(6)

 Ved ikke/ikke relevant (spring til spørgsmål 27: "Er du bekendt med…")

26. Hvad er baggrunden for, at du ikke eller i mindre grad ønsker at gøre brug af Psykiatrifondens
tilbud om sagssparring på komplicerede sager? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Bruger kolleger til sparring
(2)

 Har ikke behov for rådgivning

(3)

 Vurderer ikke, at Psykiatrifonden har tilstrækkelig faglig indsigt til at rådgive om de relevante pro-

(4)

 Får dækket mine rådgivningsbehov af Specialfunktionen Job og Handicap

(5)

 Får dækket mine rådgivningsbehov af andre organisationer (Dansk Handicap Forbund, SIND og

blemstillinger

lignende)
(6)

 Får den viden jeg har brug for fra skriftlige kilder, internettet m.m.

(7)

 Andre årsager. Hvad:

Kendskab til virksomhedernes mulighed for rådgivning fra Psykiatrifonden
27. Er du bekendt med, at virksomhederne har mulighed for at kontakte Psykiatrifonden og få
gratis rådgivning i forbindelse med psykiske lidelser og fleksjob?
(1)
 Ja
(2)

 Nej (Spring til spørgsmål 29: "I hvilken grad føler du, at du har de rette forudsætninger…")
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28. Informerer du virksomhederne om muligheden for at benytte Psykiatrifondens rådgivningstilbud i forbindelse med fleksjob og psykiske lidelser?
(1)
 Ja, altid i forbindelse med sager om psykiske lidelser
(2)

 Ja, hvis jeg vurderer, at der er behov for yderligere rådgivning og støtte

(3)

 Ja, hvis virksomheden selv efterspørger mere rådgivning

(4)

 Af og til, når jeg husker det

(5)

 Sjældent eller slet ikke

(6)

 Ved ikke

Forudsætninger og behov for yderligere viden
29. I hvilken grad føler du, at du har de rette forudsætninger (eksempelvis erfaring og uddannelse) for at arbejde med psykiske lidelser og fleksjob?
I meget
høj grad

I høj grad

I nogen

I mindre

grad

grad

Ved ikSlet ikke

ke/ikke
relevant

Har du de rette forudsætninger til
at arbejde med personer med psykiske lidelser i dit arbejde?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Har du de rette forudsætninger til
at vejlede virksomheder i forhold til
ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser i dit
arbejde?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Har du de rette faglige redskaber til
at arbejde med problemstillinger
knyttet til psykiske lidelser i dit
arbejde (eksempelvis redskaber til
screening, etablering af match
mellem borgere og virksomheder,
opfølgning i forhold til borgere)?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

30. Er der områder, hvor du i særlig grad mangler information i forhold til indsatsen overfor personer med psykiske lidelser? Sæt gerne flere krydser.
(1)
 Lovgivning/ansættelsesvilkår
(2)

 Arbejdsopgaver og skånehensyn

(3)

 Samspil med kolleger

(4)

 Råd og vejledning i forhold til hvordan jeg bedst præsenterer den psykiske sårbarhed/sygdom for

(5)

 Den svære samtale med en borger

(6)

 Løsning af eventuelle problemer på arbejdspladsen

(7)

 Viden om hvilke opgaver en ansat med en psykisk lidelse kan håndtere

(8)

 Forhold knyttet til specifikke psykiske lidelser

(9)

 Hvordan man sikrer det rette match mellem den enkelte person og virksomheden

virksomheden

(10)  Sygefravær
(12)  Mangler ikke information eller rådgivningsmuligheder
(13)  Andet. Hvad:__________
31. Er der bestemte typer af psykiske lidelser eller problemstillinger, som du synes kan være særligt vanskelige at håndtere i dit arbejde?
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
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32. Er der bestemte typer af psykiske lidelser, hvor du gerne vil have mere viden? F.eks. fordi det
er vanskeligt at håndtere eller fordi, du har mange borgere med de pågældende lidelser. Sæt gerne
flere krydser.
(1)
 Angst og fobier
(2)

 Personlighedsforstyrrelser og skizofreni

(3)

 Stress

(4)

 Depression

(5)

 Udviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD, autisme)

(6)

 Nej, der er ingen specifikke psykiske lidelser, som jeg savner viden om i forhold til mit arbejde

(7)

 Andet. Hvad:__________

33. Har du yderligere kommentarer?
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
_______________________________________________________________________________________
_____________
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BILAG 6
TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE – VIRKSOMHEDER
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3.

Hvor har du hørt om Psykiatrifondens rådgivningstilbud?
 Medier (radio/tv)










Jobcenteret
Aviser
Tidsskrifter
Medarbejdere i virksomheden
Rekrutteringsbureauer, jobportaler e. lign.
Leder- eller virksomhedsnetværk
Internettet (fx Google)
Andet, angiv:______

Har du søgt information andre steder fra, inden du henvendte dig til Psykiatrifonden?
 Medier (radio/tv)











Jobcenteret
Aviser
Tidsskrifter
Medarbejdere i virksomheden
Rekrutteringsbureauer, jobportaler e. lign.
Leder- eller virksomhedsnetværk
Internettet (fx Google)
Andet, angiv:______
Har ikke søgt informationen andre steder fra

Hvor tilfreds er du med følgende?
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved
ikke

Rådgiverens faglige indsigt omkring psykiske lidelser
Rådgiverens forståelse for virksomhedens behov/situation
Rådgiverens evne til at hjælpe med den konkrete udfordring
Andet. angiv:

4.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.
(1)
(2)

Hvor tilfreds er du samlet set med den rådgivning, du har modtaget fra Psykiatrifonden i forbindelse med
din henvendelse?
 Meget tilfreds







Tilfreds
Hverken/eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Som led i Psykiatrifondens rådgivning gennemfører Rambøll en yderligere evaluering af ordningen. Må vi
evt. kontakte dig med nogle supplerende spørgsmål?
 Ja



Nej
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BILAG 7
TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE – KURSISTER
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.
(1)
(2)
(3)
(4)
3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hvor tilfreds var du med kurset som helhed?
 Meget tilfreds







Tilfreds
Hverken/eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Hvordan vurderer du det faglige niveau på kurset?
 For højt





Passende
For lavt
Ved ikke

Hvordan vurderer du kursets anvendelighed i dit daglige arbejde?
 Meget god







God
Hverken/eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

4.
Hvor tilfreds var du med underviseren i forhold til at:
… formidle stoffet:
… forstå de udfordringer og vilkår du har i dit daglige arbejde:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)








Meget tilfreds

(1)

Tilfreds

(2)

Hverken/eller

(3)

Utilfreds

(4)

Meget utilfreds

(5)

Ved ikke

(6)








Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken/eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Hvor meget viden havde du om at arbejde med psykiske lidelser forud for kurset?
 Meget høj







Høj
Nogenlunde
Begrænset
Meget begrænset
Ved ikke

6.
Har du ideer til, hvordan kurset kunne forbedres?
Skriv:_________________________
7.
Har du ideer til andre kursusemner som kunne være relevante for dig?
Skriv:_________________________
8.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hvad er din jobfunktion?
 Fleksjobambassadør






Virksomhedskonsulent
Sagsbehandler/jobkonsulent
Team/afdelingsleder
Andet_________
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BILAG 8
TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE – FAGPROFESSIONELLE
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2.

Hvor har du hørt om Psykiatrifondens rådgivningstilbud?
 Medier (radio/tv)










Jobcenteret
Aviser
Tidsskrifter
Medarbejdere i virksomheden
Rekrutteringsbureauer, jobportaler e. lign.
Leder- eller virksomhedsnetværk
Internettet (fx Google)
Andet, angiv:______

Hvor tilfreds er du med følgende?
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken
eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved
ikke

Rådgiverens faglige indsigt omkring psykiske lidelser
Rådgiverens forståelse for mine behov/situation
Rådgiverens forståelse for virksomhedens behov/situation
Rådgiverens evne til at hjælpe med den konkrete udfordring
Andet. angiv:

3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hvor tilfreds er du samlet set med den rådgivning, du har modtaget fra Psykiatrifonden i forbindelse med
din henvendelse?
 Meget tilfreds







Tilfreds
Hverken/eller
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

I hvilken grad vil du kontakte Psykiatrifonden i forbindelse med fremtidige rådgivningsbehov?
 I meget høj grad







I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke
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BILAG 9
INTERVIEWGUIDES
SPØRGEGUIDE – TELEFONINTERVIEWS 360
1. Introduktion til interviewet
INTERVIEW MED BORGER
Om respondenten

Respondentens navn
Virksomhed
Hvor mange timers fleksjob?

Om sagen

Hvad er din situation i forhold til visitering til fleksjob? Evt. diagnose.
Hvad er din arbejdsmarkedshistorik?
Hvilke særlige behov er det nødvendigt, at din arbejdsgiver kan imødekomme?

Om forløb i JC

Hvordan har du oplevet dit forløb i jobcenteret?
Hvordan er der blevet taget hånd om dine særlige behov? Har du oplevet at blive mødt?
Har du oplevet, at jobcenteret har været godt nok klædt på til at varetage dine særlige behov og din situation?
Er der noget, du kunne ønske dig, at jobcenteret havde gjort anderledes?

Om arbejdspladsen

Hvad betyder det for dig at være en del af en arbejdsplads? Hvad er udbyttet?
Hvilke udfordringer er der for dig i forhold til at være en del af en arbejdsplads?
Hvordan har arbejdsgiver og medarbejdere taget imod dig?
Oplever du, at arbejdspladsen har været i stand til at rumme og møde dig? Og dine skånebehov?
Er du noget, du kunne ønske dig, at din arbejdsplads havde gjort anderledes? Og er der noget, du tænker, at
din arbejdsplads kunne behov for?

Virksomhedsbesøg

Hvad var din oplevelse af besøget fra Psykiatrifonden?
Hvad var udbyttet af besøget for Psykiatrifonden?
Har besøget kunnet ændre på noget på arbejdspladsen? Er situationen forbedret?
Er denne type rådgivning relevant for dig som ansat i fleksjob?

Andet

Hvad kunne ellers have hjulpet dig/arbejdsgiver/kolleger i denne situation?
Har du andre kommentarer?
INTERVIEW MED ARBEJDSGIVER

Om respondenten

Respondentens navn
Virksomhed
Stilling

Om sagen

Hvad er borgerens situation? Evt. diagnose.
Hvordan kom vedkommende i fleksjob hos jer?
Hvad var udslagsgivende for, at vedkommende blev ansat i fleksjob? Har I tidligere haft personer i fleksjob?
Hvad er din rolle i forhold til vedkommende i fleksjob?

Om forløb i JC

Hvordan har dit forløb med jobcentret været i forbindelse ansættelse af vedkommende i fleksjob?
Har du oplevet, at jobcenteret har været godt nok klædt på til at varetage denne situation?
Er der noget, du kunne ønske dig, at jobcenteret havde gjort anderledes?

Om arbejdspladsen

Hvordan har det været for jer som virksomhed at have vedkommende ansat? Herunder medarbejdernes
reaktion?
Hvilke udfordringer er der i forbindelse med at have vedkommende i fleksjob?
Hvilke muligheder er der i forbindelse med at have vedkommende i fleksjob?
Oplever du, at I har været i stand til at rumme og møde vedkommende? Og skånebehovene?
Hvad kunne I som arbejdsplads have behov for i forhold til at have personer i fleksjob ansat?

Virksomhedsbesøg

Hvad var baggrunden for, at der blev arrangeret et besøg fra Psykiatrifonden? Kendskab?
Hvad var din oplevelse af besøget fra Psykiatrifonden?
Hvad var udbyttet af besøget fra Psykiatrifonden?
Har besøget kunnet ændre på noget på arbejdspladsen? Er situationen forbedret?
Er denne type rådgivning relevant for dig som arbejdsgiver med en person i fleksjob ansat?

Andet

Hvad kunne ellers have hjulpet dig/ansatte/vedkommende i fleksjob i denne situation?

Psykiatrifondens rådgivningstilbud

9-32

Har du andre kommentarer?
INTERVIEW MED SAGSBEHANDLER
Om respondenten

Respondentens navn
Organisation
Stilling

Om sagen

Hvad er borgerens situation? Evt. diagnose. Redegør for sagsforløbet.
Hvilke skånebehov har borgeren?

Om forløb i JC

Hvordan har du oplevet borgerens forløb i jobcentret?
Oplever du, at borgeren har følt sig mødt?
Har du følt dig godt nok klædt på til at varetage opgaven?
Er der noget, du tænker, at I som jobcenter kunne have gjort anderledes i den konkrete sag?

Om arbejdspladsen

Hvordan har du oplevet samarbejdet mellem dig og virksomheden?
Hvordan har du oplevet forholdet mellem borger og arbejdsgiver? Og forholdet mellem borger og øvrige medarbejdere?
Hvilke udfordringer er der for borgeren på arbejdspladsen?
Hvilke muligheder er der for borgeren på arbejdspladsen?
Oplever du, at virksomheden har været godt nok rustet til at tage imod vedkommende i fleksjob?

Virksomhedsbesøg

Hvad var baggrunden for, at der blev arrangeret et besøg fra Psykiatrifonden?
Hvad var din oplevelse af virksomhedsbesøget/besøget fra Psykiatrifonden?
Hvad var udbyttet af besøget fra Psykiatrifonden?
Har besøget kunnet ændre på noget på arbejdspladsen? Er situationen forbedret?
Er denne type rådgivning relevant i forhold til ansættelse/fastholdelse af personer i fleksjob?

Andet

Hvad kunne ellers have hjulpet dig/arbejdsgiver/borger i denne situation?
Har du andre kommentarer?
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SPØRGEGUIDE – TELEFONINTERVIEWS MED FAGPROFESSIONELLE (TELEFONISK RÅDGIVNING)
1. Introduktion til interviewet
Info om respondenten

Respondentens navn, organisation og stilling

Kendskab til tilbuddet

Hvordan fik du kendskab til tilbuddet?
Hvor mange gange har du gjort brug af tilbuddet?
Har du gjort brug af andre rådgivningstilbud?

2. Specifikke erfaringer med den konkrete rådgivning
Om sagen

Hvad var borgerens situation? Diagnose?
Hvad omhandlede forespørgslen? Ansættelse, fastholdelse, fyring, interaktion med kolleager mv.
Hvad var dit behov for rådgivning/viden/sparring?

Om den konkrete råd-

Hvilken rådgivning eller støtte modtog du i den konkrete sag? (Hvad sagde rådgiveren fra Psykiatrifonden?)

givning

Blev du henvist til yderligere rådgivning, information mv.?
Hvad var udslagsgivende for, at du valgte at gøre brug af rådgivningstilbuddet?
Hvad kan efter din mening være baggrunden for, at man som fagprofessionel vælger ikke at gøre brug af
rådgivning fra Psykiatrifonden?

Sagens udvikling

Hvad er der efterfølgende sket i sagen?(borgerens videre forløb)
Har du fået yderligere rådgivning?
Hvor er personen henne i dag?

Udbyttet af rådgivningen

Hvad var dit generelle udbytte af rådgivningen?
Hvilken værdi skaber rådgivningen for ”slutbrugeren” dvs. medarbejderen med psykisk lidelse
Var det muligt at anvende rådgivningen konstruktivt i det efterfølgende arbejde med sagen (og andre sager)?
Hvordan?
Dækkede rådgivningen dit behov for viden/rådgivning/sparring?
Har du ændret din arbejdsgang og praksis som følge af rådgivningen? Hvis ja, Hvordan?

3. Det generelle behov for rådgivning i forhold til ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob
Rådgivningens relevans
Er der overordnet behov for den type rådgivning, Psykiatrifonden tilbyder?
Hvor stor en problemstilling er ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob for jer?
Føler du dig generelt klædt på til at arbejde med personer med psykiske lidelser?
I hvilke situationer/hvilken type problemstillinger har du oftest brug for ekstern støtte? Fx bestemte diagnoser?
Hvorfor valgte du at henvende dig til Psykiatrifonden fremfor eks. En kollega eller andre organisationer?
Deler du den viden og de erfaringer som du har fået fra rådgivningen med dine kollegaer?
Hvornår i forløbet med en sag, vil man oftest have behov for rådgivning?
Værdien af rådgivning

Hvad er den konkrete værdi af den type rådgivning, Psykiatrifonden tilbyder? (fx konkret hjælp med sager,

på området

øjet viden, inspiration mm.?)
Kan rådgivningen være med til at gøre dig mere tryg i din praksis? Hvordan?
Hvad er afgørende for god rådgivning?
Vil du gøre brug af rådgivningen fremadrettet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Evt. Forankring af ind-

Er der et behov for at videreføre rådgivningen? Hvis ja, hvilke elementer af indsatsen bør videreføres?

satsen

Har I taget skridt hen til at forankre indsatsen i kommunen, når midlerne løber ud?
Hvis ja, hvordan? (tiltag til at forankre viden, tiltag til at samle relevante medarbejdere organisatorisk?)

4. Anbefalinger til Psykiatrifondens fremtidige rådgivningstilbud
Anbefalinger

Har du andre behov for rådgivning i dit arbejde med målgruppen?
Kunne andre ydelser være meningsfulde i forbindelse med støtte til ansættelse/fastholdelse af personer med
psykiske lidelser i fleksjob?
Har du ellers nogen ideer til, hvordan Psykiatrifonden fremadrettet kan udvikle eller målrette deres rådgivningstilbud?
Virksomhederne har ikke gjort af muligheden for telefonisk rådgivning i det omfang, som man havde håbet på.
Har du noget bud på, hvorfor virksomhederne ikke gør mere brug af rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden?

Andet?

Har du andre kommentarer?
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SPØRGEGUIDE – TELEFONINTERVIEWS MED FAGPROFESSIONELLE (SAGSSPARRING)
1. Introduktion til interviewet
Info om respondenten

Respondentens navn
Organisation
Stilling

Kendskab til tilbuddet

Hvordan fik du kendskab til tilbuddet?
Hvor mange gange har du gjort brug af tilbuddet?
Har du gjort brug af andre rådgivningstilbud? Enten i regi af Psykiatrifonden eller andersteds?

2. Specifikke erfaringer med den konkrete sagssparring
Om sagen

Har du til sagssparringen drøftet konkrete sager eller blot generelle problemstillinger?
Hvis konkret sag(er): Hvilken diagnose havde borgeren/borgerne?
For både konkrete sager/generelle forespørgsler: Hvad omhandlede den sag du bragte op i sagssparringen? fx
problemstillinger relateret til ansættelse, fastholdelse, opsigelse, relation til kollegaer mv.?
Hvad var dit konkrete behov for rådgivning/viden/sparring?

Om den konkrete råd-

Hvilken type rådgivning/sparring modtog du i den konkrete sag? (Hvad sagde rådgiveren fra Psykiatrifonden?)

givning

Blev du henvist til yderligere rådgivning, information mv.?

Sagens udvikling

Hvad er der efterfølgende sket i sagen/med borgeren?
Har du efterfølgende taget sagen op, enten i den kollegiale sparring eller andetsteds?

Udbyttet af rådgivningen

Hvad var dit generelle udbytte af sagssparringen?
Var det muligt at anvende den konkrete sagssparring konstruktivt i det efterfølgende arbejde med sagen (og
andre sager)? Hvordan?
Hvad betød sagssparringen for borgerens videre forløb?
Dækkede sagssparringen dit behov for viden/rådgivning/sparring?
Hvad var udslagsgivende for, at du valgte at deltage i sagssparringen? Hvad kan efter din mening være baggrunden for, at man som fagprofessionel vælger ikke at gøre brug af sagssparringen fra Psykiatrifonden?

3. Det generelle behov for rådgivning i forhold til ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob
Rådgivningens relevans
Er der behov for den sagssparring, Psykiatrifonden tilbyder?
Hvor stor en problemstilling er ansættelse/fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob for jer?
Føler du dig generelt klædt på til at arbejde med personer med psykiske lidelser?
I hvilke situationer/hvilken type problemstillinger har du oftest brug for ekstern støtte? Fx bestemte diagnoser? Hvornår i forløbet med en sag, vil man oftest have behov for sparring?
Værdien af rådgivning

Hvad er den generelle værdi af den sagssparring, som Psykiatrifonden tilbyder?

på området

Kan sagssparring være med til at gøre dig mere tryg i din praksis? Hvordan?
Vil du gøre brug af sagssparring fremadrettet? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan vil det være muligt at forankre/videreføre indsatsen i kommunen, når midlerne til projektet ophører?

4. Anbefalinger til Psykiatrifondens fremtidige rådgivningstilbud
Anbefalinger

Har du behov for andre typer rådgivning eller opkvalificering i dit arbejde med målgruppen?
Kunne andre ydelser være meningsfulde i forbindelse med støtte til ansættelse/fastholdelse af personer med
psykiske lidelser i fleksjob?
Har du ellers nogen ideer til, hvordan Psykiatrifonden fremadrettet kan udvikle eller målrette deres rådgivningstilbud?

Andet?

Virksomhederne har ikke gjort af muligheden for sagssparring i det omfang, som man havde håbet på. Har du
noget bud på, hvorfor de ikke gør mere brug af rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden?
Har du andre kommentarer?
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SPØRGEGUIDE – TELEFONINTERVIEWS MED VIRKSOMHEDER (TELEFONISK RÅDGIVNING)
1. Introduktion til interviewet
Respondentens Navn
Organisation
Stilling
Konkret anvendelse af

Hvilket tilbud?

tilbud:

Hvilken sag/anledning? (generel case, konkret erfaring?)

Kendskab til tilbud

Hvordan fik du kendskab til ydelsen?

2. Specifikke erfaringer med konkret case(s)
Konkret case

Fortæl om den konkrete case du er blevet rådgivet omkring?
Om personen? Hvilken diagnose? Hvilket sted i processen omhandler forespørgslen? Ansættelse/fastholdelse?
Hvilken rådgivning fik du? Hvilke udfordringer søgte du hjælp til? Videre rådgivning?
Hvad er der efterfølgende sket? Med personen. Har rådgivningen påvirket den konkrete ansættelse eller fastholdelse af medarbejderen med en psykisk lidelse?
Dit generelle udbytte af den konkrete rådgivning. Er du tilfreds med rådgivningen?

3. Generelle erfaringer
Dine generelle erfaringer
med rådgivning ifb.
ansættelse af personer i
fleksjob med psykiske
lidelser

Relevans: Er der behov for rådgivning? Hvor stor en problemstilling er det for jer med en person i fleksjob/psykiske lidelser? Hvornår er det problemstillinger hvor I har brug for ekstern støtte?
Hvordan kan man understøtte en virksomhed i ansættelsen eller fastholdelsen af medarbejdere med psykiske
lidelser?
Hvad synes du om at kontakte Psykiatrifonden frem for jobcenteret eller andre aktører der ville kunne hjælpe i
situationer vedr. personer med psykiske lidelser i fleksjob? I hvilken grad er det vigtig for dig at jobcenteret
fungerer som indgang til Psykiatrifondens rådgivning?
Nytte: Har det konkrete rådgivningstilbud nytteværdi? Hvilken værdi skaber rådgivningstilbuddet for ”slutbrugeren” – medarbejderen med en psykisk lidelse?
Dækkende: Kunne andre ydelser være meningsfulde ifm. støtte af ansættelse og fastholdelse af personer
med psykiske lidelser i fleksjob, fx er telefonisk rådgivning tilstrækkeligt eller kunne besøg på arbejdspladsen,
kompetenceopbygning være relevant? Samarbejdsdimensionen med jobcenteret? Hvad er afgørende for god
rådgivning?

Fremadrettet anbefaling

Vil du gøre brug af rådgivningen fremadrettet? Er der behov for at videreføre rådgivningstilbuddet?

Andet?

Hvilke andre anbefalinger eller overvejelser skal vi tage med os?
Virksomhederne har ikke gjort af muligheden for telefonisk rådgivning i det omfang, som man havde håbet på.
Har du noget bud på, hvorfor virksomhederne ikke gør mere brug af rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden?
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SPØRGEGUIDE – INTERVIEW MED PSYKIATRIFONDEN
Info om respondenten

Respondentens navn
Organisation
Stilling
Beskriv kort din rolle i projektet.

Overvejelser vedrørende

Beskriv de enkelte rådgivningstilbud i rådgivningsindsatsen anno 2015.

rådgivningstilbud i 2015

Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til udviklingen af rådgivningsydelserne som følge af sidste erfaringsopsamling fra 2014? Har der været ændringer?

Tilbud til virksomhederne

Hvordan har I opfattet virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel efter:
1) Telefonrådgivning
2) Virksomhedssparring
Og har I oplevet nogen forskel fra 2014 til 2015?
Hvad har været kendetegnende ved virksomhedernes rådgivningsbehov (fx råd om administration, ansættelse/fastholdelse, arbejdsmiljø eller trivsel)? Ændringer i rådgivningens indhold?
Hvad har været virksomhedernes udbytte/hvad har virket? Hvad ser du som de største udfordringer i forhold
til indsatsen til virksomhederne? Og hvad har været den største mulighed?

Tilbud til kommunerne

Hvordan
1)
2)
3)

har I opfattet de kommunale aktørers kendskab til og efterspørgsel efter
Kurser
Telefonrådgivning
Sagssparring

Og har I oplevet nogen forskel fra 2014 til 2015?
Hvad har været kendetegnende ved de kommunale aktørers rådgivningsbehov? Ændringer i rådgivningens
indhold?
Hvad har været de kommunale aktørers udbytte/hvad har virket? Hvad ser du som de største udfordringer i
forhold til indsatsen til kommunerne? Og hvad har været den største mulighed?
Rådgivningens relevans

Hvordan oplever I det overordnede behov for den type rådgivning, Psykiatrifonden tilbyder?
Hvad er den konkrete værdi af den type rådgivning, Psykiatrifonden tilbyder?
Hvad oplever I som værende den konkrete værdi af rådgivningen for slutbrugerne/borgerne?

Perspektivering

Hvilke tanker har I (som følge af erfaringsopsamlingen) gjort jer om:
1) Vægtningen mellem virksomhedsindsatsen og kapacitetsopbygningen?
I højere grad at tænke rådgivningstilbuddene i sammenhæng
Hvordan har I generelt oplevet udviklingen i rådgivningsindsatsen helt fra start og til nu? Både i forhold til de
enkelte rådgivningselementer men også i forhold til jer som Psykiatrifond?
Hvis I skulle have udformet tilbuddet nu, hvordan ville det så have set ud?

Fremtidige rådgivnings-

Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til afslutningen af projektet? Hvor skal/kan indsatsen forankres? Hos

tilbud

jer/kommunerne? Hvad er muligt?
Tanker om fremtidige rådgivningstilbud?
Er I blevet klogere på, hvad behovet er for jer som Psykiatrifond på området? Hvilken rolle ønsker I at spille –
og hvad kan I byde ind med?

Andet?

Har I andre kommentarer?

