
Kerneydelse i Rehabilitering Ung i Job 
og uddannelse 

  I samarbejdet med den unge, - at afklare dennes 
ønsker om job eller uddannelse. 

   At hjælpe den unge gennem de vanskeligheder 
der forhindrer tilknytning til job eller uddannelse. 

 At etablere kontakt til job eller uddannelse, og at 
følge den unge sideløbende med 
jobbet/uddannelsen med en rehabiliterende 
indsats. 

  Jobbet kan være frivilligt job, job med løntilskud 
eller job på almindelige vilkår. 

 



Individual placement and support 

 Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked 
 Alle kan deltage 
 Jobsøgningen starter hurtigt efter inkluderingen i IPS 

programmet 
 (IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling) 
 Indsatsen er baseret på deltagernes egne præferencer 

og valg 
 Støtten under beskæftigelse varer så længe der er 

behov for det 
 Vejledning om sociale ydelser og arbejde er vigtig 
 Tæt samarbejde med både borger og arbejdsgiver 

 



Værdier i forhold til vores 
samarbejdspartnere 

• Åbne hjerter  

• Åbne hjerner  

• Åbne hænder 



Værdier i Rehabilitering Ung og Job og 
Uddannelse 

• Vi ønsker at støtte den unge i at komme 
tættere på sine drømme og udleve vigtige 
personlige værdier 

• Den unge fortæller sin egen historie 

• Vi gør ikke kun det vi ”skal” men ”det der 
skal til” 

• Der er altid muligheder 

 

 



Indlæggelse et overgangs ritual? 

3 faser i  overgange mellem livsfaser ved kriser 
eller ændringer i livet. 

1.Separationfase og adskillelse fra det gamle liv. 
løsrivelse fra en måde at leve på som ikke 
længere er passende for personen. 

2.  Overgangsfase. Imellem to verdner forvirring 
og desorientering. 

3. Genindtrædelsesfase i samfundet til en ny 
måde at leve på, til nye tanke og handle vaner 

 



Netværksmøde i separationsfasen 

 Hvad ønsker personen at frigøre sig fra medhensyn til 
forventninger, roller, ansvar, pligter, tanke og 
handlevaner, tilknytningsforhold som ikke længere er 
passende eller acceptable for vedkommende ? 

 Hvad kan have virket stressende som har presset 
personen ud over det som vedkommende har oplevet 
som rimeligt? 

 Personen, personalet, netværket, socialpsykiatri 
reflekterer sammen. Udforsker bud på måder at leve 
på som kunne være mulige ved afslutningen af denne 
overgang. 



Netværksmøde i genindtrædelses- fasen 

 Personen skal have mulighed for at udtale sig 
som autoritet i sit eget liv og fortælle om den 
rejse vedkommende har gennemført. Hvad har 
det klargjort med hensyn til nye måder at leve på 
som vil passe vedkommende bedre. 

 Netværket spiller en afgørende rolle for 
bekæftigelsen af de nye historier om identitet. 

 Alle i netværket opmuntres til at overveje 
omlægning af deres forhold til personen der 
forekommer nødvendig for at få forandringerne 
indlejret i dagligdagen. 



Eksempler på samarbejde med den unge 
Afd P og Ung i job og uddannelse. 

 

• Bosteds stress og arbejds stress. Og at kæmpe 
med sort og hvid. 

• 37 timers arbejde ? Et møde uden borgeren. 

• Sensorisk profil. Her er noget jeg kan handle 
på. Chaufør i eget liv og brug af speeder og 
bremsen. 

 



Positionering 

• ”Medpositionen” er en position hvor man 
åbent går ind i den andens verden med 
nysgerrighed og indlevelse. 

•  ”Forpositionen” er en position, hvor man som 
terapeut træder frem med sin viden og 
holdninger foranlediget af den rejse man har 
foretaget i den andens univers.  



Enhver position kan være gyldig men 
valget er ikke ligegyldigt 

• Vores valg af position har  betydning for 
den position borgeren kan tage. 

• Hjælpende position - borgeren bliver 
hjælpeløs. 

• Instruerende position – borgeren bliver 
en der skal guides vejledes. 

• Bemyndigende position – borgeren bliver 
en der kan træffe beslutninger, personlig 
handlekraft og ejerskab faciliteres. 



 
 
 

Hvordan positioneres borgeren af de 
fremtidige genoptræningsplaner ? 

 
 

 

• Positioneres borgeren som ekspert i eget 
liv eller bliver vi eksperter i deres liv ? 

• Hvilket handlerum og råderum giver vi 
borgeren med en genoptræningsplan ? 



At de krav og udfordringer 

 man stilles overfor betyder noget 

At det man gør har en betydning 

At forstå det der sker, 

 at opleve at have  

informationer til  

rådighed 

Oplevelse 

af  

Sammen 

hæng 
Oplevelse af 

kontrol, 

indflydelse på  

hvad der sker, 

at kunne se 

muligheder 

Deltagelse giver meningsfuldhed 

Belastnings 

balance 

giver 

håndterbarhed 

Forudsigelighed 

giver 
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