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1. Indledning 
Joborienteret mestringsforløb et tilbud til borgere, der modtager kontant-

hjælp, og som lever med psykiske lidelser eller udfordringer som barriere for 

fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 

 

Denne beskrivelse af mestringsforløbet er udarbejdet på baggrund af en dre-

jebog, som PPClinic udviklede i samarbejde med medarbejdere fra tre jobcen-

tre (Køge, Halsnæs og Greve) i 2013. De tre jobcentre har alle konkret afprø-

vet et mestringsforløb ved brug af drejebogen og erfaringerne er opsamlet af 

Marselisborg i ”Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret me-

stringsforløb for psykisk sårbare borgere”.  

 

Udgangspunktet for mestringsforløbet var at bruge ACT – Acceptance and 

Commitment therapy. Afprøvningen i Køge har dog vist, at anden terapeutisk 

metode også kan anvendes. 

Formål  

Formålet med Joborienteret mestringsforløb er at forbedre borgerens evne til 

at mestre personlige og psykiske lidelser eller udfordringer og herigennem 

blive i stand til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse.  

 

Gennem det Joborienteret mestringsforløb skal borgerens handlingskompe-

tencer styrkes med bedre trivsel og større selvværd. 

Målgruppe 

Målgruppen for mestringsforløbet er kontanthjælpsmodtagere, fortrinsvis 

aktivitetsparate. Målgruppen er kendetegnet ved at have et bredt udsnit af 

psykiske helbredsproblemer, der har resulteret i forskellige personlige barrie-

rer for at starte i og efterfølgende fastholde job eller uddannelse. 

 

Jobcentret udarbejder en konkret beskrivelse af målgruppen med beskrivelse 

af udfordringer, udviklingsmål samt behandlingsmæssige eller adfærdsmæssi-

ge forhold. 

 

Alle deltagerne skal dog være indstillet på at indgå i et positivt og udviklende 

samarbejde med undervisere og medkursister. 

Et lokalt forankret initiativ 

Mestringsforløbet er forankret i det enkelte jobcenter, og jobcentret kan væl-

ge en ekstern leverandør, der konkret står for at gennemføre forløbet.  

 

Tilgangen til den enkelte deltager i forløbet vil være størst mulig inddragelse 

og anvendelse af deltagerens egne ressourcer. Direkte involvering giver de 

bedste rammer for læring og efterfølgende anvendelse af erfaringerne. Sam-

tidig forventes den lokale forankring af projektet med placering i det umiddel-
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bare nærmiljø at fremme læringen og den enkelte deltages ejerskab i forhold 

hertil. 

 

Jobcentret udpeger en projektleder. Projektlederen er den koordinerende 

person, som samler alle trådene fra deltagerne og de involverede parter. Pro-

jektlederen koordinerer visitationen til forløbet på baggrund af indstillinger 

fra sagsbehandlerne. Projektlederen har endvidere ansvaret for den helheds-

orienterede tilgang til forløbet byggende på principper indeholdt i me-

stringstilgangen.  

2. Struktur og indhold 
Mestringsforløbet består af tre faser: 

1. Visitation og forberedelse 

2. Intensivt 4-ugers gruppeforløb med undervisning 4 dage om ugen. 

3. Minimum 12 ugers virksomhedspraktik + 1 ugentlig kursusdag. 

 

Oversigt over forløbsstrukturen: 

Fase 1 2 3 

Uge Før 1 - 4 5 - 8 9 - 20 

 

Aktivitet 

 

Henvisning 

 

Visitation 

Plan med 

må/delmål 

Forberedelse 

Praktikplads 

 Behandling 

Mentor 

 

Kursus 

4 dage om 

ugen 

 

Praktik + 

1 undervisningsdag om 

ugen 

 

Fase 1. Visitation og forberedelse 

Henvisning: Projektleder henviser deltagerne til forløbet, evt.  i samarbejde 

med sagsbehandlere. Der henvises ca. 10 deltagere pr. forløb, så en brugbar 

gruppedynamik kan etableres. 

 

Visitation: Efter henvisning afholdes en samtale mellem deltageren og en kli-

nisk psykolog (som også bør være underviser på forløbet). Samtalen afholdes 

med det formål at kortlægge deltagerens samlede psykosociale situation ved-

rørende sygdomsmestring, trivsel, uddannelses- og erhvervserfaring (Se bilag 

1: ”De 5 visitationskategorier”). Projektlederen og psykologen (underviser) 

etablerer et samarbejde med borgeren, hvor borgerens oplevelser og sagsbe-

handlerens og psykologens professionelle viden er med til at danne en samlet 

forståelse af barrierer og ressourcer. Disse barrierer og ressourcer anerkendes 

og normaliseres for at vise borgeren, at vejen frem er farbar og for herved øge 

borgerens motivation.  
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På baggrund af samtalerne med psykologen fastlægges klare mål og delmål 

for hver deltager.  

 

Forberedelse: Forberedelse af deltagerne til forløbet skal sikre, at deltagerne 

er forventningsafstemt og motiverede for at deltage og forpligter sig til at 

gennemføre forløbet. Deltagerne skal motiveres til at tage ansvar for de mål, 

de sætter, og være i stand til med vejledning og støtte, at styre egen proces 

hen imod de individuelt fastlagte mål.  

 

Praktikplads: Efter den forberedende samtale og to til fire uger før opstart af 

kursusforløbet (fase 2) afholder hver deltager det første møde med jobkonsu-

lenten med henblik på at arrangere praktikperioden. Borgeren deltager aktivt 

i at finde og kontakte en ønsket praktikplads. Praktikken bør være aftalt inden 

kursusopstart, og senest inden udgangen af kursusforløbet. Udgangspunktet 

for samtalen er de mål og delmål, der er fastlagt for borgerens deltagelse i 

kursusforløbet ved samtalen med psykologen og i den lediges jobplan. 

 

Yderligere initiativer som mentor eller behandling: Projektlederen og borge-

ren aftaler, om yderligere initiativer bør igangsættes, fx konsultation ved psy-

kiater, tidlig tilknytning af mentor eller behandling ved afvænningscenter.  

Fase 2. Kursus  

Kursusforløbet er et intensivt forløb på 4 uger med undervisning 4 dage om 

ugen (mandag, tirsdag – torsdag, fredag), fra kl.10-15. Forløbet er et gruppe-

forløb, hvor der kan optages 10 kursister, Underviserne er to psykologer (3 

timer hver dag), en fysioterapeut (1 time pr. dag) samt relevante fagperso-

ner/eksperter. Strukturen i dagene er ens med varieret indhold:  

 

• Hver dag indledes med fokus på kroppen, hvor fysioterapeut underviser i 

kropsforståelse og via en række øvelser gør deltagerne mere bevidste om 

de ressourcer, der ligger i kroppen, samt hvordan man lytter til kroppens 

signaler.  

• Derefter undervisningsmoduler, der tilrettelægges med konstant veksel-

virkning mellem underviser og deltager: 

o Emne, der rammesættes ud fra ACT (se metodeafsnit) 

o Kost og ernæring 

o Praktikforberedelse, fx virksomhedsbesøg 

o Fysisk træning  

• Der afsluttes med mindfulness, for at bevidstgøre deltagerne om effekten 

af dagens arbejde – en bevidsthed der træner dem i at rumme forskellige 

fornemmelser og tanker, som de måtte have. Det giver mulighed for at 

handle stabilt (f.eks. fastholde en stabil tilknytning til en arbejdsplads) på 

trods af variationer i humør.  

• Endelig skriver deltagerne logbog, så de er med til at observere egen pro-

ces. Mange personer med en psykisk lidelse har svært ved at huske, hvor-

for logbogen skal støtte dem heri. 



 

                                                                                                            6/17  

  Mandag Tirsdag Ons

dag 

Torsdag Fredag 

Kl.10-11 Krop & Psyke Krop & Psyke Fri Krop & Psyke Krop & Psyke 

Kl.11-12 1. Ressourcer 

2. Værdier 

3. Defusion/accept 

4. Gruppespecifikt, fx 

økonomisk rådgivning, 

øvelse i jobsamtale 

1. Ressourcer og ejer-

skab 

2. Handling 

3. Defusion/accept 

4. Gruppespecifikt, fx 

økonomisk rådgivning, 

øvelse i jobsamtale 

 Forberedelse til 

praktik 

Den gode historie 

Besøg på virk-

somhed eller 

uddannelsesinsti-

tution 

Det gode liv: 

Kost og ernæring 

Kl.12-13 Frokost Frokost  Frokost Frokost 

Kl.13-14 1. Ressourcer 

2. Værdier 

3. Defusion/accept 

4. Gruppespecifikt, fx 

økonomisk rådgivning, 

øvelse i jobsamtale 

1. Ressourcer og ejer-

skab 

2. Handling, forpligtelse 

3. Defusion/accept 

4. Gruppespecifikt, fx 

økonomisk rådgivning, 

øvelse i jobsamtale 

 Fysisk aktivi-

tet/træning 

Procesgruppe 

Hvad tager du 

med dig? 

Kl.14-15 Mindfulness 

Logbog 

Mindfulness 

Logbog 

 Mindfulness 

Logbog 

Individuelle sam-

taler 

 

Kursusindhold 

De forskellige temaer rammesættes som nævnt ud fra en ACT tilgang, som 

bestemmer rækkefølgen. I de første to uger sættes der fokus på deltagernes 

ressourcer og kompetencer. Troen på egen mestring er afgørende for, at del-

tageren sætter sig mål og tror på, at disse kan gennemføres. De to sidste uger 

har dels fokus på nogle redskaber, der kan anvendes i praktikken og dels fokus 

på praktikken. Nedenfor beskrives de forskellige temaer med en række forslag 

til undervisningens indhold. Formålet er det afgørende, mens indholdet kan 

variere.  

 

Temaer Forslag til indhold Formål 

Krop og psyke Øvelser og træning i mindfuld-

ness samt råd til forbedret 

søvn, regelmæssig kost og mo-

tion. Modulet varetages af en 

fysioterapeut. 

At øge opmærksomheden på egen 

krop og egenomsorg samt øge 

nærvær og tolerance for smerte og 

psykisk ubehag med det mål at øge 

borgerens mulighed for at tage 

ansvar for egen sundhed. 
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Ressourcer Øvelser, hvor borgeren skal 

beskrive eksempler på vellyk-

kede situationer og kvalifikatio-

ner.  

At øge bevidsthed om egne res-

sourcer og anvendelsen af disse. 

Ressourcer og ejerskab Beskrive, hvordan borgeren 

konkret kan anvende sine fær-

digheder i arbejdslivet. 

At vove at benytte egne ressourcer 

til at opnå de ønskede mål. 

At anskueliggøre ansvaret for egen 

proces. 

Værdier Øvelser, der fremmer opmærk-

somhed på værdifulde oplevel-

ser. 

Opmærksomhed på værdiernes 

emotionelle betydning. 

Arbejde med ”værdivejen” og 

”sølvknappen” (ACT-øvelser). 

At sikre en proces, hvor borgerens 

egne værdier bliver styrende for 

forløbet og dermed ruste borgeren 

til fremtidige udfordringer og tilba-

gefald. 

Handling Konkretisere delmål mod sine 

værdier og forpligte sig på at 

handle ud fra disse. 

At skabe fleksibilitet og anskuelig-

gøre for borgeren, at denne har en 

funktionel handleevne. 

Defusion og Accept Defusionsøvelser, ”spiraløvel-

ser” og ”ACT i en nøddeskal”. 

Mindfulness. 

At opnå villighed til at acceptere et 

givent vilkår. At lære at benytte 

defusion til at kunne handle på 

trods af ubehag og tanker om ikke 

at kunne.   

Virksomhedspraktik og 

plan 

Udarbejde plan for forløbet, 

forventningsafstemning ift. eg-

ne krav og virksomhedens krav. 

Besøg af borgere, der har været 

i praktik. 

Besøg på praktiksteder, uddan-

nelsesinstitutioner 

Balance arbejdsliv/fritidsliv. 

Forberedelse til praktik og at tage 

ansvar for mål og delmål, planlæg-

ning og opøvning af funktionsni-

veau. 

Procesgruppe  

Hvad vil du tage med 

dig? 

Modulet har til formål at foku-

sere på de emner, borgerne 

bringer frem. I gruppen tydelig-

gøres, hvordan den viden, der 

er formidlet i kursusdelen, kan 

benyttes i forhold til konkrete 

problemstillinger.  

Give borgerne mulighed for at re-

flektere over nytten af ny viden og 

nye forståelser. Også for at sikre, at 

færdighederne anvendes i praktik-

perioden 

Kost og ernæring Tilrettes deltagernes behov: At give viden og reflektere over 
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Oplæg fra sundhedskonsulent 

Fælles frokost 

egen praksis 

Fysisk aktivitet Tilrettelægges efter deltagernes 

behov: 

Gå/løbe 

Besøg i sports-

klub/motionsklub/svømmehal 

At give erfaring med bevægelse 

Gruppespecifik aktivitet Tilrettelægges efter deltagernes 

behov, f.eks.: 

Få økonomien til at hænge 

sammen 

Øvelse i jobsamtaler 

At afhjælpe andre barrierer 

Logbog Hver kursusdag afsluttes med 

refleksion over temaerne for at 

sikre, at indlæringen forankres. 

Under praktikforløbet indledes 

dagen med logbog med reflek-

sioner over praktikken. 

Logbogen er et refleksionsredskab, 

der giver mulighed for borgerens 

egen procesmonitorering 

 

Fase 3. Praktik  

De tre kursusuger efterfølges af et 12 ugers praktikophold på en arbejdsplads. 

Udgangspunktet for praktikstedet er deltagerens egne ønsker og valg. Dette 

er en forudsætning for, at borgeren kan tage ejerskab og være tilstrækkelig 

motiveret til at udholde det ubehag og de vanskeligheder, der måtte være 

forbundet med opstart. Sagsbehandler og jobkonsulent er i denne forbindelse 

vejledere, der understøtter de valg, som deltageren selv træffer. 

 

Formålet med praktikopholdet er, at deltagerne bliver afklarede i forhold til 

egne muligheder og ønsker vedrørende job og uddannelse, og konkret får 

styrket motivationen til at komme videre ad job- eller uddannelsesvejen. Prak-

tikken skal ses som et første skridt mod en stabil tilknytning til arbejdsmarke-

det. Praktikken kan foregå på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitu-

tion. Under praktikken varetager deltagerne relevante arbejds- eller studieop-

gaver. 

 

Under praktikken afholdes en ugentlig undervisningsdag fra kl.10 - 15 (ons-

dag). I forbindelse med undervisningsdagen kan afholdes individuelle møder 

med projektleder, psykolog eller mentor for yderligere støtte i praktikken. 

Den ugentlige undervisningsdag indeholdende følgende elementer:  
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Tid Onsdag 

Kl.10-11 15 min. logbog 

Opfølgning i praktik Kl.11-12 

Kl.12-13 Frokost 

Kl.13-14 Procesgruppe 

½ time mindfulness Kl.14-15 

 

Elementerne mindfulness og logbog går igen fra ugeforløbet, mens opfølgning 

i praktik sætter fokus på deltagernes praktikoplevelser. Det er vigtigt her at få 

afklaret, hvilket udfordringer deltagerne møder, så deltagerne kan dele erfa-

ringer og støtte hinanden i praktikken.  

 

Elementet Procesgruppe har til hensigt at tage udgangspunkt i de oplevelser, 

som deltagerne har beskrevet fra praktikken og anvende temaerne fra det 4-

ugers kursusforløb hertil. Således gentages læringen og deltagerne støttes til 

at implementere denne læring i praksis. 

3. Metode 
De joborienterede mestringsforløb er bygget op om en række grundantagel-

ser med nøje udvalgte metoder. De antagelser er, at beskæftigelsesrettede 

aktiviteter – når de er tilpassede den enkeltes situation/behov – har en hel-

bredsfremmende funktion. I det følgende gennemgås forløbets grundantagel-

ser og metoder.  

 

Arbejdet som en del af behandlingen 

Arbejdslivet bidrager for de fleste til livskvalitet. Det drejer sig ikke blot om 

indtægter, men også om områder som social identitet, status og kontakter. 

Barriererne for beskæftigelse til personer med psykisk sygdom udgøres af ar-

bejdspladsernes fordomme, stigmatisering og diskrimination og et generelt 

presset arbejdsmarked. For personen ramt af sygdom kan det være forbundet 

med en stigende angst at skulle tilbage til arbejdspladsen, jo længere syg-

dommen og dermed fraværet trækker i langdrag. 

 

Det joborienterede mestringsforløb har fokus på samtale om beskæftigelse fra 

forløbsstart mhp. normalisering af tankegangen og minimering af angsten. 

Strukturen har samtidig til hensigt gradvist at eksponere borgeren ved at øge 

omfanget af deltagernes beskæftigelsesrettede aktiviteter fra samtaler, til 

ugeforløb til praktik og undervisning. 

 

Mennesker med psykisk lidelse er sårbare overfor tabet af struktur, formål og 

identitet, som arbejdsløshed ofte indebærer. Det joborienterede mestrings-
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forløb har en fast struktur i kursusforløb og praktik, der således giver delta-

gerne første spadestik til at få mere struktur i hverdagen. Der vil i de indle-

dende samtaler (fase 1) være fokus på deltagernes hverdagsrutiner, for at 

afklare i hvilken grad de formår at fastholde en daglig struktur.  

 

Har man forgæves prøvet at komme ind på arbejdsmarkedet, kan fraværet af 

en normal, social rolle føre til en sygeliggørelse eller patientrolle, som det kan 

være vanskeligt at komme ud af. Gruppetilgangen er her afgørende, da delta-

gerne får mulighed for dels at tale åbent om deres rolleopfattelse og dels få 

nye roller i samværet med de øvrige deltagere samt i praktikken. Det er yderst 

vigtigt at gøre deltagerne opmærksomme på deres rolleforståelse, da en op-

fattelse af at være i rollen som ”social taber” vil fraholde den enkelte at ople-

ve mestringsfølelse.  

 

Mestring 

Begrebet mestring (eller coping) vedrører menneskers måder at opleve, forstå 

og handle på. Vore mestringskompetencer udvikles gennem hele livet, og kan 

være mere eller mindre brugbare til at møde de udfordringer, som livet brin-

ger. Erfaringer med mestring opnås, når vi har udført en vellykket handling og 

gradvis opbygger tro på og oplevelse af at kunne mestre udfordringer. Efter at 

være blevet overbevist om, at vi har det som skal til, eller at vi er i stand til at 

udføre forskellige aktiviteter, bliver vi bedre rustet til modgang og tilbagefald. 

Et godt humør er påvist at have en positiv virkning på, hvordan vi opfatter 

evne til mestring, mens negativt humør reducerer denne. Dette kan betyde, at 

depressive perioder kan medføre manglende tiltro til vores mestringsevne og 

herved forstærke afmagtsfølelse og negative tanker.  

 

En uhensigtsmæssig mestringsstrategi kan være undgåelse. Undgåelse medfø-

rer ofte kortvarige løsninger, men giver problemer på langt sig. F.eks. kan det 

at ryge hash distancere os fra situationen kortvarigt, men på længere sigt gør 

det situationen værre. At blive væk fra forskellige tiltag er ligeledes en kortsig-

tet løsning til f.eks. at håndtere social angst, idet angsten fastholdes og ofte 

tiltager i takt med isolationen. At skulle møde i jobcentret, søge jobs eller be-

gynde på en uddannelse kan opleves som farligt eller ubehageligt, og søges 

derfor undgået. Herved fastholdes vi i en oplevelse af ikke at slå til og ikke 

være i stand til at forandre den aktuelle utilfredsstillende situation, hvilket 

typisk medfører en følelse af handlingslammelse. Via det joborienterede me-

stringsforløb opnås færdigheder i at kunne indstille sig på forandring. Også 

selv om det giver angst undervejs i processen. 

 

At være i en gruppe 

At indgå i en gruppe muliggør, at deltagerne kan spejle sig i hinanden, hvilket 

minimerer skam, tilbagetrækning og angst. Miljøet i gruppen skal være trygt 

og give mulighed for at træne sociale og kommunikative færdigheder. Kursi-

sterne kan opnå støtte fra andre gruppedeltagere, som kan genkende barrie-
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rerne, men som måske har opnået andre mestringskompetencer. Ved at lytte 

til de andres erfaringer, bliver det muligt at få øje på egne ressourcer og at se 

sig selv i en fremtidig jobmæssig sammenhæng. Således støtter gruppen en 

social overbevisning, hvor borgeren bliver overbevist verbalt om at være i 

stand til at mestre en opgave eller aktivitet, og hvor dette genererer indsats 

og vedvarende tro på egen mestring.  

 

Kroppen og mestring 

Som beskrevet i afsnittet omkring mestring, oplever personer med psykiske 

lidelser typisk en øget mistillid til egen mestring i forskellige situationer. Flere 

har oplevet, at deres psyke har begrænset dem i forhold til opgaver, som de 

tidligere har udført uden problemer. De kan derfor miste tillid til egen handle-

kraft – til egen psyke. På samme måde kan den enkelte miste tillid til kroppen. 

F.eks. kan en person med mange smerter have mistillid til sin egen krops ev-

ner til at udføre visse opgaver. Ofte kan usikkerheden i forhold til kroppens 

ressourcer betyde, at den enkelte ikke forholder sig til sin krop. Det efterlader 

en række ressourcer ubrugte. F.eks. er det velkendt, hvordan bare den mind-

ste smule kropslig aktivitet kan give velvære. Den enkelte bliver ved træning 

af kroppen mindet om, at personen selv kan gøre noget for sit helbred og op-

bygger herved sin mestringskompetence. Undervisning i kropsbevidsthed er 

derfor et en væsentlig aktivitet i relation til at tydeliggøre borgerens ressour-

cer og øge mestringsfornemmelsen. 

 

Acceptance and Commitment therapy (ACT) 

ACT kaldes for 3. bølge af adfærdsterapier, hvor traditionel kognitiv adfærds-

terapi kaldes for 2. bølge. Der er derfor visse fællestræk mellem tilgangene, 

som f.eks. psykoedukation (undervisning i psyken) om sammenhængen mel-

lem tanker, følelser, handlinger og kropslige fornemmelser (den kognitive di-

amant). Den afgørende forskel er, at undervisere, der benytter sig af ACT, ikke 

vil fokusere på at ændre tankemønstre, men i stedet fokuserer på måden bor-

gerne forholder sig til deres tanker. F.eks. kan man ikke forvente, at en person, 

der har haft betydelige svigt i sin barndom, kan ændre sin lave selvfølelse på 

kort sigt. Derimod kan personen forandre, hvordan han/hun handler på selv-

følelsen. Personen kan enten lade det dominere og derfor blive væk fra socia-

le events og måske udføre selvskade. Eller personen kan erkende dets eksi-

stens, men samtidig handle ud fra, hvad man synes, der er vigtigt – f.eks. at få 

en uddannelse, og på den måde forbedre selvfølelsen.  

 

ACT har vist sig at være effektiv i forhold til de fleste ikke-psykotiske psykiske 

lidelser. Et positivt udbytte fordrer, at borgeren kan motiveres til at indgå i et 

samarbejde med underviserne og medkursister. Hvis borgeren har betydelige 

mangler i evnen til at bruge sprog, sådan som det kan være tilfældet med 

flygtninge, nogle mennesker med autisme, personer med erhvervet hjerne-

skade ol., har ACT dog begrænset effekt.  
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4. Kompetencer hos undervisere m.fl. 
Det er afgørende, at medarbejderne omkring borgere i jobrettede mestrings-

forløb er interesserede, empatiske og opmærksomme overfor hver enkelt 

deltager, og anerkender deres individuelle mestring. Alle er med til at tilføre 

deltagergruppen håb ved at bevare vitalitet og spontanitet. Undervisningen 

varetages af psykologer med inddragelse af de øvrige ressourcepersoner i 

projektet, når der er behov herfor. Det kunne f.eks. være oplæg ved jobkonsu-

lent, sagsbehandler fra socialforvaltningen og mentor. 

 

Alle faggrupper bør desuden have erfaring med beskæftigelsesfokus som et 

vigtigt element i forløb, der skal hjælpe borgere med psykiske lidelser til et 

aktivt og tilfredsstillende liv. Samtidig bør alle faggrupper kende til en række 

selvbeskyttende reaktionsmåder (modstand), som denne målgruppe typisk vil 

generere i samtalen omkring beskæftigelse.  

 

Psykologerne:  

Psykiatriske, kliniske færdigheder, undervisningserfaring og erfaring med samt 

forståelse for gruppedynamik og gruppeledelse. Derudover bør psykologerne 

have erfaring med ACT eller tilsvarende metode i en sådan grad, at metoden 

kan anvendes fleksibelt i forhold til deltagernes beskrivelser.  

 

Psykiater:  

Behandling i en helhedsorienteret, tværfaglig sammenhæng og erfaring med 

at tænke beskæftigelse som en del af behandlingen. For at sikre lokal foran-

kring af initiativerne, bør psykiateren i videst muligt omfang overveje, hvorvidt 

egen læge kan varetage opfølgningen på eventuel ny medikamentel behand-

ling.  

 

Mentor:  

Mentoren skal have erfaring med socialpædagogisk arbejde, hvor det er væ-

sentlig at kunne se det hele liv. Barrierer i forhold til fastholdelse i beskæfti-

gelsesinitiativer findes på alle livets områder og kan være alt lige fra søvn-

mønstret til boligsituationen til forholdet til en kollega. Mentoren er tænkt 

som en person, der skal yde en ekstra indsats for at støtte borgeren i at delta-

ge i forløbets aktiviteter ved individuelt at adressere barriererne undervejs i 

forløbet. Det kan overvejes, om mentoren skal deltage i praktik-

opfølgningsgruppen for at få relevante informationer om deltagernes oplevel-

ser i praktikken.  

 

Fysioterapeut:  

Kendskab til mennesker med psykiske vanskeligheder og erfaring med kom-

munale forløb. Fysioterapeuten skal være i stand til at undervise en gruppe 

med forskellige fysiske udfordringer og dermed kunne tilrettelægge gruppe-

undervisningen, så alle kan være med. Fysioterapeuten skal have kendskab til 

en række øvelser, der øger kropsbevidsthed og gerne have kendskab til afkla-
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ring af fysiske begrænsninger, for bedst muligt at kunne vejlede den enkelte 

deltager.  

 

Virksomhedskonsulent:  

Kendskab til mennesker med psykiske vanskeligheder kombineret med et 

stærkt ressourcefokus, herunder kan spørge ind på måder, der kan belyse 

deltagernes ressourcer. Det er afgørende, at virksomhedskonsulenten har en 

optimistisk tilgang med et bredt kendskab til arbejdsmarkedet og et stort net-

værk af mulige praktiksteder.  

5. Forslag til initiativer inden opstart  
I selve etableringsperioden for projektet kan anbefales en række initiativer, 

for at forløbet er så køreklart som muligt ved opstart: 1) Aftaler inden forløbs-

start. 2) Fælles indføring i metoden bag de joborienterede mestringsforløb for 

den tværfaglige gruppe.  

Aftaler inden forløbsstart 

Følgende kontakter anbefales etableret inden opstart: 

• Aftale med psykiater, så henviste borgere kan få tid senest 14 dage efter 

anbefalingen om psykiaterkonsultation.  

• Aftale med misbrugssted om, at der vil kunne komme borgere fra  dette 

forløb, hvor misbrugsbehandlingen gerne skal  foregå sideløbende.  

Fælles indføring i metoden 

Der kræves et tæt samarbejde mellem jobcenter, socialforvaltning, mentor og 

behandlere samt en fælles forståelse for de processer, der kan bringe borge-

ren i bedring og i retning af uddannelse og arbejde. Det er vigtigt, at alle med-

virkende i projektet har indsigt i og erfaring med en tilgang til deltagerne, der 

bygger på mestring for at sikre, at alle trækker på samme hammel i projektet.  

 

En fælles forståelse kan f.eks. opnås ved, at alle involverede medarbejdere i 

jobcentret undervises på et opstartsseminar som led i forberedelsen. Semina-

ret skal gennemgå forløbet i detaljer, herunder den metode der ligger bag. 

Derudover skal seminaret sørge for, at rollerne blandt de involverede medar-

bejdere defineres og relationerne i gruppen klargøres, så kommunikationen 

har de bedst mulige betingelser fra starten. Heri ligger også aftaler omkring, 

hvem der har beslutningskompetence, når der igangsættes initiativer for bor-

geren.   
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Bilag 1: De 5 visitationskategorier 
 

Efter henvisningen afholdes en samtale mellem deltageren og en klinisk psy-

kolog. Samtalen afholdes med det formål at kortlægge deltagerens samlede 

psykosociale situation vedrørende sygdomsmestring, trivsel, uddannelses- og 

erhvervserfaring med udgangspunkt i følgende 5 visitationskategorier:  

 

1. Psykiatrisk 

Dispositioner   

Tidligere psykiatrisk  

Medicin 

Tidligere behandling 

Misbrug, tobak, alkohol 

Aktuelt psykisk  

Objektivt psykisk 

 

 

 

2. Somatisk 

Allergier  

Tidligere somatisk  

Aktuelt somatisk 

 

 

 

3. Præmorbid psyke  

Præmorbid psyke (dvs. psykisk tilstand før sygdom) 

Forventninger til fremtiden 

 

 

 

4. Socialt 

Baggrund  

Ydelse (hvis nogen) og varighed 

Uddannelse og erhverv  

Socialt i øvrigt  

Forventninger til fremtid 

 

 

 

5. ADL  (activities of daily living) 

ADL (bl.a. rengøring og oprydning, madlavning, økonomi, osv.) 

Transport 

Fritidsinteresser 
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Bilag 2: Oversigt over forløbet 
 

Fa-

ser 

Elementer Indhold Hvem? 

1 Henvisning Motivation til delta-

gelse med under-

stregning af potentia-

let i tilbuddet og ud-

vælgelse af den sær-

ligt egnede borger + 

præcisering af obliga-

torisk fremmøde el-

lers afslutning af for-

løb. 

 

Præsentation af kur-

susindhold og hvilke 

færdigheder, som 

borgeren vil erhverve 

undervejs.    

 

Sagsbehandler eller 

Projektleder 

Visitation v. projekt-

leder 

 

Sørge for at opsamle 

alt relevant materiale 

om personen, så det 

ligger klar i mappen, 

før den henviste bor-

ger har sin første sam-

tale med visiterende 

psykolog. 

 

Ved misbrugsproble-

matik henvi-

ses/igangsættes be-

handling v. misbrugs-

center. 

- Tilknytning af men-

tor. 

 

Projektleder 

Visitation v. psykolog 5 visitationskategorier 

(se bilag 1) 

1. Psykiatrisk  

2. Somatisk 

3. Præmorbidt  

4. Socialt  

5. ADL  

Klinisk psykolog  
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Vurdering og plan:  

- Behov for yderligere 

psykiatrisk vurdering 

og behandling. 

 

 Opstartsseminar, v. 

aktøren 

Fælles indføring i me-

toden, indsigt i pro-

jektet, rollefordeling, 

beslutningskompe-

tencer 

Projektleder, sagsbe-

handlere, virksom-

hedskonsulenter, 

mentorer, undervisere 

2 Kontaktpersonsam-

taler  

 

Psykoedukation 

(angst, sygdomsme-

string, søvnhygiejne, 

kostvaner). 

Forberedelse på 

gruppetilgang. 

Plan, delmål og tilpas-

set handling.  

Støtte i at skifte fokus 

fra barrierer til res-

sourcer.  

 

Psykolog og/eller 

mentor 

Virksomhedskonsu-

lent-samtale 

Ressourcefokus, hvad 

vil borgeren? Ud-

gangspunkt i tidl. erfa-

ringer og ønsker. 

VK og borger hjælpes i 

fællesskab med at 

finde et praktiksted.  

 

Virksomhedskonsulent 

3 4-ugers kursus Kursusforløb, hvor der 

præsenteres en række 

temaer mhp. dels at 

give deltagerne en 

viden om egne res-

sourcer og dels at give 

dem en mestringsfø-

lelse i forbindelse 

med beskæftigelses-

rettede aktiviteter.  

 

2 psykologer 

Fysioterapeut 

Relevante fagpersoner 

4 Praktik  Praktik på 12 uger, 

der iværksættes efter 

det 2-ugers kursusfor-

Praktiksted/mentor 
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løb. Det er afgørende, 

at der ligger en plan 

for fremmøde, der 

tager højde for delta-

gerens ressourcer og 

arbejdsplad-

sen/studiets normale 

rutiner og arbejdsop-

gaver.  

 

1–dages kursus un-

der praktikken 

En dag om ugen, hvor 

deltagerne får formid-

let deres oplevelser 

fra praktikken og bli-

ver mindet om, hvor-

dan de kan mestre de 

udfordringer, som de 

møder.  

 

2 psykologer 

Opfølgning  Forløbet afsluttes 

med udarbejdelse af 

en opfølgningsplan for 

hver enkelt deltager. 

Planen giver konkrete 

anvisninger på op-

følgning af det jobori-

enterede mestrings-

forløb, hvorvidt der er 

behov for en yderlige-

re indsats, og hvordan 

denne i givet fald kan 

tilrettelægges. 

 

Psykolog 

 Efterværn  Den afsluttende plan 

fra forløbet drøftes 

mellem deltageren og 

sagsbehandleren, evt 

med deltagelse af 

mentor 

mentor/sagsbehandler 

 


