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Udviklingsprojekt 
 
Der sidder en elefant på mig hver morgen... 

 
Morfeus-unge med skizofreni i job eller uddannelse. et IPS projekt og et eksempel på 

tværsektoriel arbejdsmarkeds rehabilitering i et recovery-orienteret perspektiv. 

 
OPUS-klinik for skizofreni, Aarhus Universitetshospital Risskov, Region Midt og Job & Trivsel, 

beskæftigelsesafdelingen Aarhus Kommune har med projekt Morfeus indledt et intensivt 

samarbejde med unge med nydebutteret skizofreni. 

 
Baggrund  

Efter førtidspensionsreformen er det stort set umuligt at få tilkendt førtidspension hvis man er 

psykisk sårbar under 40 år. Intentionerne med reformen er gode, men inklusion på 

arbejdsmarkedet falder ikke ned fra Himmelen. 

 
Formål   

Inklusion, fastholdelse og afstigmatisering for mennesker med skizofreni. 

 
Resultatmål  

I en to-årig projektperiode at få 40-50 unge tilbage fra ofte svære sygdomsforløb til inklusion i 

civilsamfundet. Afklaring ift job- eller uddannelsesmæssig fremtid. 

 
Anvendte metoder 
Recovery orienteret  arbejdsmarkedsrehabilitering i et tværsektorielt perspektiv. 
Dialogsamtaler udviklet efter ergoterapifaglige principper , håndholdt indsats, gruppeforløb i kognitiv 
referenceramme, undervisning af arbejdsgivere og studiesteder i skizofreni og skånehensyn, mentorkorps 
tilknyttet. 
 
 

Konklusion 

Der er gået 1,5 år af projektperioden og der er aktuelt inkluderet 80 unge, der er eller har 

været i virksomhedspraktik, i uddannelse eller er i gang med at blive afklaret ift 

fremtidsdrømme og forventninger. Der er skabt stabilt samarbejde med 65 arbejdsgivere, 

private som offentlige. Der er afholdt 3 gruppeforløb med de unge og rigtig mange 

dialogsamtaler med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

En stor del af arbejdsgiverne har desuden modtaget undervisning om skizofreni og 

skånehensyn, idet viden, indsigt og forståelse erfaringsmæssigt understøtter stabil fastholdelse 

i forløbene. 

De udviklede metoder har succes og er aktuelt ved at blive implementeret ift sammenlignelige 

målgrupper i Job & Trivsel, Aarhus kommune, såvel som Morfeus står midt i en 

forankringsproces og formentlig snart udvides til at dække hele den ambulante psykiatri for 

mennesker med skizofreni i Aarhus. 

 

Nøgleord 

Unge med nydebutteret skizofreni, arbejdsmarkedsrehabilitering, recovery, tværsektoriel 

indsats, afstigmatisering, håndholdt indsats, metodeudvikling, IPS-tilgang, inklusion, 

fastholdelse, livskvalitet 

 
Mundtligt ved postersessions gives eksempler på: 

Hvordan skabes det gode match? 

Hvad siger arbejdsgiverne og de unge? 



Hvordan arbejdes der målrettet med at gå fra en ofte meget svær livsfase der ofte har været 

fyldt med tab af studie, økonomi, netværk tilbage til normalisering af restsymptomer, der ofte 

trigges når man skal tilbage i job eller uddannelse? 

 
Der gives eksempler på erfaringer og metoder fra det daglige arbejde i Morfeus: Ude hos 

arbejdsgiverne, på studiet, i Morfeus gruppeforløb sammen med de andre unge, arbejdes der 

med metoder som dialogsamtaler med henblik på kompetenceudvikling både fagligt og 

personligt.   

Der gives eksempler på hvordan de unge gennemgår en personlig recovery rejse, der ender ud 

med en endog ofte meget hurtigere afklaring til enten flexjob eller job og uddannelse end før-

Morfeus gik i gang. 
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