Projekt ”Fælles Indsats”
Baggrund
Der er erfaring for, at der er forløb i jobcenter-regi, hvor ellers velfungerende borgere med fast tilknytning
til arbejdsmarkedet, ender på passiv forsørgelse som følge af psykiatriske lidelser. Sammen med Svendborg
og Langeland Kommune vil Psykiatrisk Afdeling Svendborg igangsætte et projekt, hvis formål er at fastholde
disse borgere i beskæftigelse under hele sygdomsforløbet ved en fælles, hurtig og koordineret indsats. Der
er tilsagn fra Svendborg Jobcenter og Langeland Jobcenter, der indgår som partnere i projektet. Projektet
skal understøtte, at der sker en parallelindsats, således at de indsatser og behandlingstiltag, der sættes i
værk i de to sektorer komplimenterer hinanden. Beskæftigelse kan være med til at skabe struktur, når det
er foreneligt med behandlingsforløbet. Dermed er projektets formål ikke kun fastholdelse i beskæftigelse,
men også at borgeren får en bedre effekt af behandlingen. Projektet tager udgangspunkt i de gode
resultater fra samarbejdsprojektet om rehabilitering og recovery i Sønderjylland.

Målgruppe
Der er to målgrupper i projektet.
Primær målgruppe: Sygedagpengemodtagere bosat i enten Svendborg eller Langeland, sygemeldte fra
beskæftigelse med normal fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Sygemelding skal være med baggrund i
PTSD, angst eller depression og borger skal have samtidig tilknytning til psykiatrien. Det vurderes, at der er
ca. 50 relevante borgere i forløb lige nu, som opfylder målgruppekriterierne.
Sekundær målgruppe: Borgere på uddannelses- eller kontanthjælp, der ligeledes har et fravær som følge af
PTSD, angst eller depression, med samtidig tilknytning til psykiatrien. Denne målgruppe kan visiteres, hvis
der ikke er nok borgere at henvise fra den primære målgruppe.

Aktiviteter
Der ansættes en fuldtidsmedarbejder i projektet, med delt ansættelse på tværs af de medvirkende
jobcentre og Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Medarbejderen skal være koordinator i projektet og har
følgende hovedopgaver:
-

-

Tovholder i forløb i projektet: Når en borger henvises ind i projektet, får projektkoordinatoren
ansvar for at være tovholder. Det betyder et ansvar for afholdelse af opstartsmøde med deltagelse
af borger, arbejdsgiver, kommune og psykiatri. På mødet lægges en plan for forløbet, som
koordinatoren laver referat af og herefter følger op på igennem hele forløbet.
Sparringspartner for jobcentermedarbejdere, der er i tvivl om hvorvidt en borger kan deltage i
planlagte aktiviteter
Vidensdeling på tværs, herunder undervisning og udarbejdelse af skriftligt materiale til deltagende
borgere og medarbejdere på tværs af de to sektorer.
Formidling af viden om psykiatriske lidelser til både arbejdsgivere, medarbejdere i kommunalt regi
og til pårørende

-

Løbende opfølgning og dokumentation i projektet
Afsluttende afrapportering
Afholdelse af temaeftermiddag med opsamling på projektets resultater

Koordinatoren skal være sundhedsfaglig uddannet og have indsigt i og viden om psykiatri, herunder særligt
om PTSD, angst og depression. Desuden skal koordinatoren have viden og indsigt i arbejdsmarkedet,
herunder viden om betydningen af at have et arbejde på trods af, at borger har en psykiatrisk diagnose.

Mål og effekt
Projektets formål er, at fastholde borgerne i beskæftigelse under sygdomsforløbet, samt at borgerne opnår
en bedre effekt af behandlingen. Målet er, at der sker raskmelding blandt deltagerne målt ved en øget
andel af sygedagpengemodtagere, der bliver raskmeldt indenfor 26 uger. Ved projektstart opgøres
udgangspunktet. Endvidere måles effekten også på den borgeroplevede tilfredshed ved at høre om
borgerne oplever høj grad af koordinering og sammenhæng i forløbet. Koordinator forestår løbende
opfølgning på målene.

Tidsplan
Projektperiode fra 1. maj 2019 – 31. oktober 2019.
Hvad:
Delt ansættelse af koordinator i
Jobcentrene og Psykiatrisk
Afdeling Svendborg
Igangsætning af aktiviteter
Løbende opfølgning og
dokumentation
Afsluttende afrapportering til
styregruppe og sygehusledelsen
Afholdelse af temaeftermiddag
med opsamling på resultater

Ansvarlig:
Psykiatrisk Afdeling Svendborg,
Jobcentrene i Svendborg og
Langeland
Koordinator
Koordinator

Hvornår:
Fra 1. maj 2019 indtil 31. oktober
2019

Koordinator

Ultimo oktober 2019

Koordinator

Ultimo oktober 2019

Fra maj 2019
Fra maj 2019 – oktober 2019

Økonomi
1. maj 2019 – 31. oktober 2019 (½ år)
Lønudgift til delt ansættelse af koordinator
0,2 mio. kr. *
(sygeplejerske) på fuldtid i ½ år
I alt (Psykiatriens andel)
0,2 mio. kr.
*Medfinansiering fra kommunerne: Deltagelse i vidensdeling, og afvikling af netværkssamtaler i projektet.

