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Projektet kort 

Med fleksjob- og førtidspensionsreformen forventes større brug af helhedsorienterede 
forløb i kommunerne. I de enkelte kommuner betyder reformen bl.a. at der oprettes 
rehabiliteringsteam, som skal sikre at borgere med komplekse problemer får en hel-
hedsorienteret og tværfaglig indsats, og at denne indsats koordineres på tværs af be-
skæftigelses-, uddannelses-, social- og undervisningsområdet. 
 
Samarbejde på tværs er altid en udfordring. I nærværende projekt under JYFE vil CFK 
– Folkesundhed og Kvalitetsudvikling derfor samle kommuner og beskæftigelsesregio-
ner i Midt- og Nordjylland med henblik på at skabe retningslinjer, metoder og modeller 
for et vellykket tværfagligt samarbejde.  
 
Målgruppen for den tværfaglige indsats er unge og unge voksne med psykiatriske ud-
fordringer og manglende eller svingende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er denne 
gruppe, den styrkede tværfaglige indsats skal hjælpe. 
 
Projektet strækker sig over godt et år og rummer 5 netværksseminarer. Det er målet 
at der fra hver kommune skal deltage 2-4 medarbejdere, som hver især repræsenterer 
relevante forvaltningsgrene eller afdelinger i forhold til den helhedsorienterede indsats 
for målgruppen. Herudover vil der fordres ledelsesdeltagelse. 
 

 

Hvem er deltagerne? 

 

 

Deltagere i netværksprojektet er medarbejdere og ledere fra de kommuner/ 
regioner/tilbud, der ønsker at udvikle det tværfaglige samarbejde for unge, som 
har psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Medar-
bejdere skal komme fra forskellige afdelinger/enheder i hver kommune. Det er 
således et krav for deltagelse i projektet, at der deltager medarbejdere fra 
minimum to forskellige enheder indenfor hver kommune eller alternativt 
fra en kommunal og en regional/privat enhed, der har konkret samarbejde 
om de berørte borgere. Deltagere i netværket kan med fordel være bostøtte-
medarbejdere pga. deres kontinuerlige kontakt til borgere, jobcentersagsbehandle-
re (obligatoriske) samt medlemmer af det nyetablerede rehabiliteringsteam, men 
det er ikke et krav. Ud over kommunale medarbejdere inviteres beskæftigelsesregio-
nerne til at deltage i netværket for at bringe eksisterende viden fra beskæftigelsesre-
gionerne ind i netværket samt være med til at udvikle og formidle viden om mål-
gruppen. Herudover inviteres en række socialøkonomiske virksomheder til at deltage. 
 
Deltagelse fordrer en vis grad af ledelsesinvolvering i netværket for at optimere 
betingelser for udviklingen af det tværfaglige samarbejde. Den ledelsesmæssige 
opbakning skal være tydelig fra alle enheder, der deltager i projektet. Ledelsesdel-
tagelse skal sikre, at der etableres formelle og varige samarbejdsaftaler mellem de 
deltagende enheder, som ikke er personafhængige. Udover organisatorisk og res-
sourcemæssigt at støtte projektet i dagligdagen deltager lederne derfor også i en-
kelte netværksmøder.  



 

CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 

Olof Palmes Allé 15 – 8200 Aarhus N 

www.cfk.rm.dk 

Netværksseminarerne 

1. Netværksseminar er et døgnseminar den 22. maj kl. 10 til den 23. maj 2013 kl. 
13 på Best Western and Golf Hotel i Viborg. Her udvikles programteori og pilot-
fasen iværksættes. Deltagelse af 1 leder og min. 2 medarbejdere fra hver kom-
mune. Mulighed for at ledere kun deltager første dag 

2. Netværksseminar er et døgnseminar (september 2013) med 2-4 deltagere fra 
hver kommune. Testfase: Implementering og afprøvning af programteorien 

3. Netværksseminar (januar 2014) er et dagseminar med 1 leder og 2 medarbej-
dere fra hver kommune. Status på netværket og evt. revision af programteori 

4. Netværksseminar (maj 2014) er et døgnseminar med 2-4 medarbejdere fra hver 
kommune. Spredning internt i Kommunen 

5. Netværksseminar (august 2014): Afsluttende konference med deltagelse af min. 
1 leder og 2 medarbejdere fra hver kommune. Forankringsfase, erfaringsopsam-
ling og erfaringsspredning 

 
Kort om JYFE - Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde 

JYFE er en forening, hvor medlemmerne tæller samtlige kommuner i det midt- og nord-
jyske, Region Nordjylland og Region Midtjylland, der samtidig er sekretariat for JYFE. 

 
Det overordnede formål med JYFE er at virke som katalysator for et socialt forsknings, 
evaluerings- og metodeudviklende miljø i det geografiske område, der dækker Region 
Midtjylland og Region Nordjylland. 
 
JYFE vil via konkrete initiativer medvirke til at inspirere, udvikle og bygge bro mellem 
forskning, uddannelse, administration og praksis på det sociale og socialpædagogiske 
område. 
 
På JYFEs hjemmeside kan du læse mere om igangværende projekter i foreningen lige-
som du kan læse om hvilke nye konkrete initiativer JYFE igangsætter. Endvidere er der 
mulighed for at læse mere om JYFE som forening og for at følge bestyrelsens arbejde. 

Se www.jyfe.dk 
 
Er du interesseret i at undersøge muligheden for et eventuelt samarbejde med JYFE 
om et konkret projekt, kan du rette henvendelse til JYFEs sekretariat. 
 

Sekretariat for JYFE: Region Midtjylland, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
 

Kontaktperson: Mette Gubi Axelsen – mette.axelsen@stab.rm.dk - Tlf. 7841 4085 

 
Find projektbeskrivelsen 

”Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske ud-
fordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.” 
 

Projektholder  

CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
- et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet 


