Bilag 3
Undervisning og supervision for kommuner,
der deltager i det udvidede psykiatrisamarbejde

Som beskrevet i puljeudmeldingen igangsættes der, som led i Flere skal med 3 et
udvidet psykiatri-samarbejde for borgere med svære psykiske lidelser i de kommuner, der ønsker at deltage i indsatsen, hvilket markeres ansøgningen.
Som en del af forløbet får de deltagende kommuner får hjælp til at igangsætte
og/eller styrke deres samarbejde med psykiatrien. Kommunerne forpligtiger sig
samtidig til følge en udvidet indsatsmodel for målgruppen af borgere med svære
psykiske lidelser (se bilag 2). Den udvidede indsatsmodel er inspireret af metoden
Individuelt planlagt job med støtte (IPS), der er en særlig beskæftigelsesindsats for
borgere med svære, psykiske lidelser.
Metoden har både internationalt og i Danmark vist gode resultater i forhold til at
støtte personer med svære, psykiske lidelser til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede filosofi er, at personer med svære,
psykiske lidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt match
mellem kandidaten og arbejds- eller uddannelsesstedet, og vedkommende sideløbende modtager intensiv støtte.
For at understøtte kommunernes arbejde med den udvidede indsatsmodel for borgere med svære psykiske lidelser igangsætter STAR et kompetenceudviklingsforløb for jobformidlere, der skal arbejde med den udvidede indsatsmodel. Forløbet
skal være med til at sikre, at jobformidlerne er tilstrækkeligt rustet til at løfte opgaven.
Kompetenceudviklingen er målrettet alle de jobformidlere, der skal arbejde med
den udvidede indsatsmodel og vil dels bestå af et undervisningsforløb og dels løbende supervision.
Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet skal klæde jobformidlerne grundigt på i forhold til at arbejde målgruppen af borgere med psykiske lidelser og i forhold til at kunne styrke
deres samarbejde med psykiatrien.
Temaer i undervisningen vil fx være undervisning i samtaleteknik og relationsdannelse, tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med psykiatrien.
Det forventes, at der vil blive afholdt 3-5 undervisningsdage for jobformidlerne.
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Supervision

Efter undervisningsforløbet vil der løbende blive afholdt supervisionsmøder for de
jobformidlere, der arbejder med borgerne. Dette giver jobformidlerne mulighed for
at videndele på tværs af kommuner, så bedste praksis deles mellem kommuner –
både hvad angår succesfulde indsatser og håndtering af udfordringer.
Det forventes, at der vil blive afholdt 4-6 supervisionsdage for jobformidlerne.
STAR forventer at både undervisning og supervision gennemføres af en ekstern leverandør med særligt kendskab til IPS-metoden, borgere med psykiske lidelser og
samarbejdet med psykiatrien.
Aktiviteterne forventes at starte op primo 2022
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