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NEUROCOM



MORFEUS-unge med skizofreni 

i job og uddannelse

BORGER

Virksomhedskonsulent

Virksomhed

Sagsbehandler

OPUS konsulent og 
behandlere i OPUS og 

APE



FORMÅL: 

INKLUSION, FASTHOLDELSE, AFSTIGMATISERING

 Borgerne opnår reel eller varig tilknytning til arbejdsmarkedet

 Borgerne påbegynder og/eller fastholdes i uddannelsesforløb

 Borgerne oplever en tidligere, mere kvalificeret, koordineret 

og sammenhængende beskæftigelsesfremmende indsats

 Borgerne oplever øget livskvalitet og afstigmatisering



20 % kommer sig helt

60%  må leve med mindre funktionsnedsættelser og/eller
enkelte tilbagefald

20% har et mere kronisk forløb med mange vedvarende 

symptomer og/eller mange tilbagefald

Skizofreni er for langt de fleste idag

en station på en livslang rejse



Særlige kendetegn for målgruppen 

i forhold til arbejde og uddannelse

• Skizofreni medfører nedsat stresstærskel

• Kan typisk bestå af restsymptomer som kognitive 
forstyrrelser, socialkognitive forstyrrelser, let vakte 
hallucinationer eller vrangforestillinger, negative 
symptomer, lavt angstniveau, lav selvtillid

• Længere progressionstid ift arbejdsmarkedet

• Fokus er stresshåndtering og normalisering 

• Målet er inklusion på egne præmisser og fokus på 
fastholdelse , recovery og stigma/selvstigmatisering



Metoder

 Håndholdt indsats

 Samarbejde mellem OPUS + VK

 Dialogsamtaler 

 Undervisning af virksomheder

 Temaeftermiddage i grupper



Undervisning af virksomheder 

og uddannelsessteder

 Oplæg om skizofreni og skånehensyn

 Strategier og metoder til det gode samarbejde
➢ ”Nu er han vel ikke farlig?”

➢ ”Skal jeg så købe 2 koste til ham?”

➢ ”Jeg troede ikke hun var så skarp, så jeg har ikke talt til hende….”

➢ ”De første dage kom han snigende sig ind i butikken uden 
øjenkontakt og sagde ikke et ord. Jeg tænkte at det her, det bliver 
op ad bakke. Nu går han herfra med et stort smil og siger farvel 
inden han går. Men han kan dog stadig ikke huske de andre ansattes 
navne, kun mit.”



Principper og tilgange

Tidligere: Pre-vocational training (PVT)

”Train-then place”

Nu : Supported employment (SE)

Herunder: Individual placement and support tilgang
(IPS)”Place-then train”

Stor variation i funktionsniveau: Mange er klar, en del 
har brug for for-træning til arbejdsmarkedet

For den enkelte deltager: 

Timing og motivation er alt!



Dialogsamtalen

Samtalen foregår i kognitiv referenceramme

 Samtalen holdes efter 4-6 ugers praktik

 Borger og arbejdsgiver ”rater” fra 1-5

 Spørgsmål indenfor:

 Almene arbejdspladskompetencer

 Kognitive kompetencer

 Socialt

 Kommunikation

 Faglig udvikling

 Hverdagen udenfor job/uddannelse



VIDEN OM TÆNKNING

1. Bevidsthed om styrker og 
svagheder

2. Database af strategier

REGULERING

3. Hvornår og hvor anvend hvilke  strategier

Dialogredskabet

Fremskridt

i Job eller på 

studie



Temaeftermiddage

 Forberedelse til 

praktik eller 

uddannelse

 Vejen til job

 Løn, fagforening, A-

kasse

 Regler på 

arbejdspladsen

 Krav til medarbejder

 Uddannelsesmiljø

 Skånejob, fleksjob, 

løntilskud, ordinært 

job

 Restsymptomer og 

håndtering af disse

 Kognitive 

forstyrrelser

 At tackle negative 

tanker

 Sociale færdigheder 

på arbejdspladsen – 1

 Sociale færdigheder 

på arbejdspladsen – 2

 Stress og 

stresshåndtering

 At tackle lav selvtillid 

og selvværd 



Resultater (2014-2017)

 I alt 143 borgere

 33 borgere er startet i uddannelse

 18 er fleksjobbere og på vej til fleksjob

 9 er blevet selvforsøgende og helt ude af systemet

 11 er fraflyttet kommunen

 8 er tilkendt førtidspension

 34 er i forløb og uafklaret (det kan gå til uddannelse, 
praktik, fleks eller selvforsørgelse)

 30 er lukket/pauserer (de er for syge til tilbud og 
kommer ofte i ressourceforløb)

 78 arbejdsgivere



Implikationer

 Metoderne kan overføres til andre diagnosegrupper

 OCD, bipolar lidelse, autismespektret, angst, depressioner

 Turde specialisere virksomhedskonsulenter og bringe sundhedsfaglig viden ind i 
jobcentrene

 En særlig viden er ikke dårligt

 Bedre og tættere forståelse mellem kommunen og psykiatrisk hospital

 Fordommene lever stadig

 Turde sige højt, at det er relationsbåret arbejde. Gå målrettet efter faste 
samarbejdspartnere i systemerne-networking!

 Dette gælder både i forhold til virksomheder og borgere

 Bedre forhold til  ”systemet” 

 Opleves klientcentreret, hurtigere, billigere, mere seriøst og sammenhængende



Det tværsektorielle samarbejde

 Kommunen

 Borgere

 Fremtid

 Udvikling

 Funktionsniveau

 Langsommeligt system

 For mange instanser

 Mange personskift

 Økonomisk tænkende

 Uhensigtsmæssige placeringer

Livskvalitet

 Regionen

 Patienter

 Nutid

 Behandling

 Diagnose/symptomer

 Medicin

 Mastodont

 Gammeldags tankegang

 Lukket system

 Osteklokke

Livskvalitet



Udsagn fra de unge
➢ At få det bedre kræver meget tålmodighed……..Det føles som en ufattelig stor løgn i lang

tid at sige til sig selv at man er okay!

➢ ”Jeg har taget et billede af dyrlægens natmad for at kunne huske hvordan den skal se 

ud…”

➢ ”Det er som om der sidder en elefant på mig om morgenen – og det er ikke altid at, jeg 

kan få den til at gå væk…”

➢ ”Jeg mener, at der er puttet gift i de produkter der sælges i butikken og det skal jeg da 

gøre kunderne opmærksom på…”

➢ ”Da jeg blev fik travlt, kunne jeg pludselig se sorte bjørne i butikken..”

➢ ”I starten kunne jeg ikke cykle hen til min virksomhedspraktik pga angst. I dag er jeg i 

gang med en ny uddannelse!”

➢ ”Jeg er bange for at gå ned i kantinen, men nu har jeg allerede været der 3 gange i 

denne måned…”



Tak for ordet

Birthe Bruun Olsen

birtolse@rm.dk

mailto:birtolse@rm.dk

