Initiativ: Kobling af psykiatri-pakkeforløb
og IPS-indsats i Vejle
Baggrund
Der er sparsom viden om, hvad der virker for at få borgere med psykisk lidelse der står udenfor
arbejdsmarkedet tilbage i job. En evidensbaseret metode, der sætter retning for, hvordan målgruppen
hjælpes tilbage i job, er IPS-metoden, Individual Placement and Support. Den overordnede filosofi i IPS er,
at personer med en psykiatrisk diagnose kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående
træning, hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes. Viden om medvirkende faktorer til at få
udsatte ledige i job peger desuden på at man øger borgerens sandsynlighed for at få ordinært arbejde ved
at give borgeren én samlet indsats fremfor at forsøge at løse et problem af gangen. Det er afgørende at få
en beskæftigelsesindsats, men effekten kommer når den kobles med eksempelvis en helbredsindsats, en
opkvalificeringsindsats eller social indsats. Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i Vejle Kommune vil
derfor igangsætte en fokuseret indsats med udgangspunkt i IPS-metoden, med det formål at styrke
samarbejdet på tværs af psykiatrien og jobcentret samt øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for 30-67
årige borgere med angst eller depression, der er tilknyttet pakkeforløb i psykiatrien og tilknyttet jobcentret
på offentlig forsørgelse.

Målgruppe
Samarbejdsinitiativet ønskes udviklet og afprøvet på 30-67 årige borgere fra Vejle Kommune der er
tilknyttet jobcentret på offentlig forsørgelse og tilknyttet følgende pakkeforløb i Psykiatrisk Afdeling Vejle:
·
·

Pakkeforløb for angst DF40 og DF41
Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode DF32

Den 20. september 2018 har Psykiatrisk Afdeling Vejle følgende antal borgere fra Vejle Kommune i aktive
pakkeforløb, fordelt på aldersgrupperne 20-29 og 30-67 år:
Antal borgere i aktive pakkeforløb:
Pakkeforløb for angst DF40 og DF41
(AGB01A)
Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode
DF32 (AGB04A)

20-29 år
10

30-67 år
14

I alt
24

23

31

54

Aktiviteter
Vejle Kommune arbejder ud fra at borgeren får en helhedsorienteret indsats på tværs af sundhed,
arbejdsmarked og socialpsykiatrien, når borgeren har behov herfor. Med henblik på at skabe
sammenhængende forløb og give borgeren de rette muligheder på rette tid og sted for at øge borgerens
tilknytning til arbejdsmarkedet, vil Jobcentret i Vejle Kommune og Psykiatrisk Afdeling Vejle med
udgangspunkt i psykiatriens pakkeforløb for angst og depression udarbejde et flow, hvor jobcentret kobles
på psykiatrien og samarbejder struktureret med udgangspunkt i IPS-metoden, som en integreret del af

pakkeforløbene. I trin 1 udvikles og afprøves derfor et flow for det ideelle pakkeforløb for henholdsvis
angst og depression, hvor en IPS-medarbejder i jobcentret kobles på, som en del heraf. Praksiskonsulent i
Vejle Kommune inviteres med i udviklingsarbejdet. I udviklingsfasen indgår en borger, nøglemedarbejdere
fra jobcentret og psykiatrien, og der ansættes en delt projektleder 15 timer/ugen i 1 år på tværs af
jobcentret og psykiatrien til at drive projektet. Projektlederen tilknyttes jobcentret, men vil have skiftende
arbejdsplads i Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcenter Vejle. I opstart af trin 1 afvikles fælles
kompetenceudvikling på tværs af psykiatrien og jobcentret, for at opnå fælles viden om IPS-metoden, som
grundlag for udvikling af indsatsen.
Hvert af de integrerede pakkeforløb mellem psykiatri og jobcentret afprøves på 10 testpersoner og justeres
undervejs ved behov herfor. Pr. 1. juni 2019 starter løbende inklusion af testpersoner i afprøvningen. Efter
afprøvningsperioden evalueres erfaringer herfra ved projektleder, med henblik på stillingtagen til endelig
implementering af de to integrerede pakkeforløb for angst og depression.
Der eksisterer et godt samarbejde mellem psykiatrien og jobcentret på borgerniveau, men det kan være
svært for jobcentret at skelne mellem, hvornår det er psykiatri og ikke psykiatri. I psykiatrien kan der være
behov for at viden om lovgivningen, som jobcentret er underlagt og jobcentrets muligheder. For at opbygge
viden om psykiatritænkning og psykopatologi i arbejdsmarkedsområdet og øge psykiatriens viden om
arbejdsmarkedslovgivning og muligheder, er der behov for at styrke vidensdelingen på tværs for
nøglemedarbejdere i psykiatrien og jobcentret i trin 2.

Mål og effekt
Målet med initiativet er at styrke samarbejdet på tværs af Psykiatrisk Afdeling Vejle og jobcentret i Vejle
Kommune. På borgerniveau er målet med initiativet at gøre borgerne i stand til at få eller bevare tilknytning
til uddannelse/arbejdsmarkedet. Overordnet forventes 50 % af målgruppen at få eller bevare tilknytning til
uddannelse/arbejdsmarkedet, herunder subsidiær beskæftigelse (virksomhedspraktik, revalidering mv.).
Der indhentes samtykke fra borgeren til at indhente oplysninger herom i jobcentret. Jobcentret opgør
målet ved inklusion af borger i pakkeforløbet, efter ½ år, 1 år og 1½ år.
Borgerrettede procesmål udvikles, når indhold i de integrerede pakkeforløb er identificeret. Projektleder
måler på procesmål i trin 1, og resultater heraf indgår sammen med foreløbigt resultat af overordnet mål i
en evaluering, som skal ligge til grund for stillingtagen til implementering i drift.

Tidsplan
Hvad:
Stillingsopslag på delt
projektleder
Etablering af styregruppe og
arbejdsgruppe for projekt
Ansættelse af delt projektleder i
Jobcenter Vejle og Psykiatrisk
Afdeling Vejle
Trin 1 - Udvikling og afprøvning af

Ansvarlig:
Jobcenter Vejle

Hvornår:
Marts 2019

Afdelingsledelsen Psykiatrisk
Afdeling Vejle og ledelsen af
Jobcenter Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle og
Jobcenter Vejle

April 2019

Psykiatrisk Afdeling Vejle og

Maj 2019 – oktober 2019

Forventeligt maj 2019 eller
snarest herefter.

integrerede pakkeforløb for angst
og depression,
kompetenceudvikling i IPS for
nøglemedarbejdere

Jobcentret i Vejle

Afvikling af trin 2 - vidensdeling
på tværs af nøglemedarbejdere
Evaluering, med henblik på
stillingtagen til implementering.
Evt. implementering

Psykiatrisk Afdeling Vejle og
Jobcentret i Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle og
Jobcentret i Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle og
Jobcentret i Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle

Status på fremdrift på bilateralt
møde med sygehusledelsen
Afrapportering af resultater af
igangsat initiativ til
sygehusledelsen

Afdelingsledelsen, Psykiatrisk
Afdeling Vejle

Fra 1. juni tages løbende 20 nye
patienter og patienter, der
allerede er i pakkeforløb
(testpersoner) ind i projektet.
Løbende måling af
arbejdsmarkedstilknytning:
- efter ½ år: fra 1. december
2019.
- efter 1 år: fra 1. juni 2020
- efter 1½ år: fra 1. december
2020.
Løbende måling af procesmål.
Måling opdeles på om
testpersoner er hhv. nye
patienter eller patienter der
allerede er i igangværende
pakkeforløb.
Juni – september 2019
Marts 2020
Marts 2020 – april 2020
Forår 2019 og efterår 2019
Marts 2020

Økonomi
Finansiering af delt projektleder 15 timer/ugen
(Psykiatriens andel)
Fælles kompetenceudvikling og vidensdeling
i trin 1 og 2
I alt (Psykiatriens andel)

1. maj 2019 – 30. april 2020 (1 år)
2019
2020
67.000
33.000 kr.
100.000 kr.
167.000 kr.

33.000 kr.

