
Netværk for tværfagligt samarbejde om  
unge med psykiatriske udfordringer og 
manglende tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
Projektbeskrivelse 
 

 
 
 
Baggrund 
 
Med reformen vedrørende fleksjob og førtidspension, som træder i kraft 1. ja-
nuar 2013, forventes mere helhedsorienterede forløb i kommunerne. Reformen 
indebærer blandt andet, at borgere under 40 år som udgangspunkt ikke kan få 
tildelt en førtidspension, flere førtidspensionister skal i arbejde samt, at der bli-
ver et loft over tilskuddet til fleksjob1.  
 
I de enkelte kommuner betyder reformen bl.a., at der skal oprettes rehabilite-
ringsteams, som får til opgave at sikre, at borgere med komplekse problemer 
får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret 
på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og un-
dervisningsområdet.  
 
Denne helhedsorienterede tværfaglige indsats indebærer en udfordring for 
kommunerne. Tværfagligt samarbejde er ikke nyt i kommunerne, men det er et 
kendt faktum, at det indebærer udfordringer. Faglige, juridiske og praktiske for-
skelle betyder, at det tværfaglige arbejde i kommunerne ofte tilsidesættes eller 
giver anledning til langtrukne, besværlige indsatser frem for smidig koordinering 
og synergi i indsatserne.  
 
Tværfagligt samarbejde er samtidig et område, som har stor betydning for den 
enkelte borger, da de borgere, der bliver berørt af førtidspensionsreformen, ofte 
har mange kontakter ind i kommunen. For eksempel har borgere med psykiatri-
ske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet ofte mange for-
skelligartede kontakter ind i kommunen, hvilket i sig selv indebærer udfordringer 
for borgerne.  
 
Erfaringer fra JYFE netværk om udvikling af specialiseret bostøtte til voksne 
med ADHD viser blandt andet, at samarbejde på tværs af kommunen er en ud-
fordring for borgeren med ADHD og for de kommunale medarbejdere, som ud-
fordres på deres faglighed og den faglige kultur, de kender fra den afdeling, 
hvor de er ansat i kommunen. De deltagende kommuner i netværksprojektet 

                                          
1 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/07/01/0701110224.htm 
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har således samstemmigt opfordret til, at der oprettes et nyt videnskabende netværk, hvor netop det tvær-
faglige samarbejde er i fokus2. 
 
De positive erfaringer og evaluering af at deltage i et videnskabende netværk samt opfordring til oprettelse af 
et nyt netværksprojekt med fokus på tværfagligt samarbejde har resulteret i nærværende projektbeskrivelse. 
Fokus for projektet er unge og voksne med psykiatriske udfordringer og manglende eller svingende tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Borgere i målgruppen kan være påvirket af førtidspensionsreformen, men da vig-
tigheden af tværfagligt arbejde gælder alle borgere med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til 
arbejdsmarkedet, er projektets fokus denne samlede målgruppe og ikke udelukkende førtidspensionsrefor-
men.  
 
En kommune, som deltager i det eksisterende videnskabende netværk, har allerede etableret begyndende 
formelle samarbejdsfora blandt andet med psykiatrien. Erfaringerne fra dette indledende arbejde tyder på, at 
arbejdet har omkostningsreducerende perspektiver, idet færre borgere risikerer tillægskomplikationer gen-
nem en tidlig koordineret indsats, for eksempel kortere ventetid mellem diagnosticering i psykiatrien og 
kommunal indsats fx i bostøtten eller jobcenteret. Derudover giver det koordinerede samarbejde mulighed for 
at fokusere på det hele menneske og derfor også på borgerens ressourcer og potentiale, der kan reducere 
den enkeltes sygdomsoplevelse og derfor også frigøre ressourcer i både behandlings- og støttesystemerne. 
 
Udfordringerne med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet bliver ofte tydelig, når en borger bevæger sig 
fra barn til voksen, og netværksprojektet er derfor primært orienteret mod arbejdet med unge og unge voks-
ne, som oplever udfordringer i overgangen fra barn/ung til voksen, og som har psykiatriske udfordringer samt 
manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Netværkets overordnede fokus er imidlertid det tværfaglige sam-
arbejde, hvorfor der ikke vil blive opstillet et alderskriterium. 
 
Viden om virksomme indsatser for arbejdsmarkedstilknytning indsamles allerede i beskæftigelsesregionerne, 
som videregiver viden til kommuner og jobcentre. Derfor inviteres beskæftigelsesregionerne i Region Nord-
jylland og Midtjylland med i netværket, med henblik på at bringe eksisterende viden om målgrupper og ind-
satser ind i netværket samt deltage i at udvikle og videreformidle denne viden. 
 
Projektets formål 
Projektets formål er at bidrage til øget tværfagligt samarbejde i kommunerne. Helt konkret er sigtet, at med-
arbejdere opnår bedre samarbejdsrelationer med andre kommunale instanser og deraf bedre handlemulig-
heder i arbejdet med den enkelte borger. Et forbedret samarbejde forventes at give bedre muligheder for at 
støtte borgere med psykiatriske udfordringer og manglende arbejdsmarkedstilknytning i de opgaver, som 
borgeren har brug for støtte til. Derudover forventes det at give kommunerne bedre mulighed for at kombine-
re indsatser, fx bostøtte i grupper som også kan fungere som samtalegruppe om, hvordan det kan lykkes for 
målgruppen at finde og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Et forbedret samarbejde har desuden til 
formål at lette medarbejderes arbejdsopgaver gennem bedre koordinering af indsatser, mindre dobbeltarbej-
de og mindre spildtid med at etablere nye samarbejdsrelationer til hver borger.  For den enkelte borger er 
netværksprojektets formål at bidrage til, at den enkelte borger får den bedste mulige helhedsorienterede ind-
sats.  

                                          
2 Se afsluttende evaluering af JYFE netværk for udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD, samt Midtvejsevaluering af 
netværket. Rapporterne kan hentes på www.cfk.rm.dk under Udgivelser og Kvalitetsudvikling Social 
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Udbyttet af netværksprojektet forventes således at være bedre koordineret tværgående samarbejde, som 
har både ressourcemæssige fordele for kommunen og trivselsmæssige fordele for den enkelte borger og 
kommunale medarbejder. Derudover forventes det, at de deltagende kommuner udvikler og afprøver virk-
somme indsatser til i højere grad at sikre arbejdsmarkedstilknytning for målgruppen. 
 
Formålet kan kort formuleres i fire punkter: 

• Bedre samarbejde på tværs af kommunale sektorer herunder bedre mulighed for at støtte borgere 
med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet 

• Forbedring af det tværfaglige samarbejde vil forbedre borgerens levevilkår, handlemuligheder og 
mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet 

• På sigt forventes projektet desuden at føre til omkostningsreduktioner på grund af bedre koordine-
ring, mindre dobbeltarbejde for medarbejderne, bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet og 
tidligere indsatser for borgerne, som bl.a. reducerer risikoen for tillægskomplikationer 

• Viden om virksomme indsatser til arbejdsmarkedstilknytning for borgere med psykiatriske problem-
stillinger og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet forankres i beskæftigelsesregionerne og er 
dermed tilgængelige for alle kommuner 

 
Projektets form og indhold 
Projektet gennemføres som et netværksprojekt, som er en ramme for fagfolk, der samarbejder med henblik 
på at skabe viden og udvikling indenfor et bestemt praksisområde, og som gennem netværksdeltagelsen 
deler deres viden og erfaringer indenfor praksisfeltet3. Netværket tilbyder deltagerne kompetenceudvikling, 
videndeling, konsulentbistand og fælles erfaringsopsamling. Netværket består af en række netværksmøder 
(tre en-dags seminarer og to døgnseminar) samt konsulentbistand og faglig sparring mellem møderne.  
 
Projektet strækker sig over godt 1 år, og det er opdelt i følgende fire projektmoduler: 

1. Programteori: Hver kommune udvikler en programteori over det samarbejdsprojekt, der skal afprø-
ves i projektperioden. 

2. Pilotfase: Kommunerne udvikler deres samarbejdsprojekt i en pilotfase.  
3. Testfase: Kommunerne afprøver deres samarbejdsprojekt gennem tests, erfaringsopsamling og 

gentests. Perioden skal strække sig over så lang tid, at det er muligt at træffe beslutninger om foran-
kring af metoderne, hvis de via testene viser sig virksomme, eller at foretage justeringer hvis de øn-
skede resultater ikke opnås. Det sikrer, at den opbyggede ekspertise ikke forsvinder undervejs i im-
plementeringsprocessen.  

4. Evaluering: Projektets udvikling følges systematisk af en evaluering med henblik på at sammenligne 
resultater på tværs af kommunerne samt sprede projektets resultater.  

 
Projektets deltagere 
Deltagere i netværksprojektet er medarbejdere og ledere fra de kommuner/regioner/tilbud, der ønsker at ud-
vikle det tværfaglige samarbejde for unge, som har psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Medarbejdere skal komme fra forskellige afdelinger/enheder i hver kommune. Det er såle-
des et krav for deltagelse i projektet, at der deltager medarbejdere fra minimum to forskellige enhe-
der indenfor hver kommune eller alternativt fra en kommunal og en regional/privat enhed, der har 

                                          
3 Se fx Knud Ramians beskrivelse af videnskabende netværk og vidensbasering af indsatser: 
http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751793/VisNet 
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konkret samarbejde om de berørte borgere. Deltagere i netværket kan med fordel være bostøttemedar-
bejdere pga. deres kontinuerlige kontakt til borgere, jobcentersagsbehandlere (obligatoriske) samt medlem-
mer af det nyetablerede rehabiliteringsteam, men det er ikke et krav. Ud over kommunale medarbejdere invi-
teres beskæftigelsesregionerne til at deltage i netværket for at bringe eksisterende viden fra beskæftigelses-
regionerne ind i netværket samt være med til at udvikle og formidle viden om målgruppen. 
 
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 delta-
ger i projektet. Ledelsesdeltagelse skal sikre, at der etableres formelle og varige samarbejdsaftaler mellem 
de deltagende enheder, som ikke er personafhængige. Udover organisatorisk og ressourcemæssigt at støtte 
projektet i dagligdagen deltager lederne derfor også i enkelte netværksmøder.  
 
Projektets metoder og aktiviteter 
Netværksaktiviteterne består af et antal netværksseminarer for deltagerne, løbende sparring mellem delta-
gerne, konsulentbistand fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, samt erfaringsopsamling og formidling.  
 
Netværksseminarer: Indholdet på netværksseminarerne vil være metodefaglige oplæg og workshops, pro-
jektvejledning samt videndeling og sparring på tværs af de deltagende kommuner. Sparringen projekterne 
imellem kan både omhandle konkrete problemstillinger og metoder – og mere generelt projektstyring og eva-
luering. Deltagerne vil kunne foreslå temaer, metoder, oplægsholdere mm. af interesse, som kan tages op 
på efterfølgende seminarer. 
 
Tidsplan 
 
1. halvår 2013 
(maj) 

• 1. netværksseminar: Dagseminar med deltagelse af 1 leder og min. 2 medarbejdere fra hver 
kommune. På seminaret arbejdes bl.a. med 

• Udvikling af programteori og indikatorer til måling af succeskriterier 
• Konsulentbistand 
• Igangsætning af pilotfase i hver kommune i forhold til tilpasning og kommende implementering 

af programteorien 
 

2. halvår 2013 
(september) 

• 2. netværksseminar: Døgnseminar med deltagelse af 2-4 medarbejdere fra hver kommune 
• Konsulentbistand 
• Testfase i kommunerne: Implementering og afprøvning af programteorien 

 
1. halvår 2014 
(januar)  
 
 
 
 
(maj) 

• 3. netværksseminar: Dagseminar med deltagelse af 1 leder og 2 medarbejdere fra hver kom-
mune  

• Testfase i kommunerne: Fortsat implementering og begyndende spredning af erfaringer  
• Status på netværket og evt. revision af programteori  

 
• 4. netværksseminar: Døgnseminar med deltagelse af 2-4 medarbejdere fra hver kommune 
• Spredning af erfaringer internt i kommunen 
• Konsulentbistand 

 
2. halvår 2014 
(august) 

• 5. netværksseminar: Afsluttende konference med deltagelse af min. 1 leder og 2 medarbejde-
re fra hver kommune. Invitation af relevante kommunale, regionale og private samarbejds-
partnere, potentielle samarbejdspartnere og interessenter. 

• Forankringsfase i kommunerne: Fortsat forankring og spredning af erfaringer om det tværfag-
lige samarbejde 

• Erfaringsopsamling på tværs af netværket  
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• Evaluering af netværket 
• Formidling af resultater 
 

 
 
 1. halvår 2013 2. halvår 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014 
Netværksseminarer 1.  2.  3. 4. 5.  

Tværfagligt samarbejde Pilotfase Testfase Forankring og spredning 
Midtvejsevaluering     
Afsluttende evaluering      
 
 
Dokumentation af projektets resultater 
 
Netværket skal resultere i: 

- Tværfagligt samarbejde: Konkret fastforankret samarbejdsstrukturer mellem mindst to enhe-
der/afdelinger, der arbejder med unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Et øget tværfagligt samarbejde vil bidrage til at sikre bedre arbejdsmarkedstilknyt-
ning for borgere med psykiatriske udfordringer, samtidig med at det vil forbedre kommunernes mu-
lighed for konstruktivt at arbejde tværfagligt. 

- Kompetenceudvikling: Netværksdeltagernes viden om og erfaring med at arbejde tværfagligt til 
fordel for unge og voksne med psykiatriske udfordringer øges markant. Det forventes, at erfaringer-
ne med tværgående samarbejde vil kunne spredes til andre kommuner efter udvikling i netværket 
samt anvendes på andre kommunale områder. 

- Resultater på brugerniveau: Unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til ar-
bejdsmarkedet vil opleve større handlemuligheder, bedre afklaring målrettet arbejdsmarkedet, og 
bedre livsvilkår som følge af en mere samarbejdende og helhedsorienteret kommunal indsats. 

 
Specifikke indikatorer til måling af succeskriterierne bliver udarbejdet i samarbejde med de deltagende kom-
muner i forbindelse med udarbejdelsen af programteorien. Det vil være et krav, at deltagerne ved netværkets 
start beskriver evalueringen på brugerniveau og udfører denne del af dokumentationen under vejledning fra 
projektadministratorerne.  
 
Projektets finansiering 
De deltagende kommuner finansierer de involverede medarbejderes løn og andre udgifter (transport, forplej-
ning, overnatning) i forbindelse med netværksdeltagelse samt eventuelle udgifter forbundet med implemen-
teringen af nye arbejdsgange. 
 
JYFE bevilger midler til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudviklings drift af netværket, herunder undervisning, 
konsulentbistand mv., samt til analyse og formidling af projektets resultater. Forslag til budget er vedlagt som 
bilag 1. 
 
 
 
Projektorganisation 
Netværket drives af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, som står for den daglige drift af netværket 
(gennemførelse af netværksseminarer, udførelse og/eller facilitering af konsulentbistand til projektdeltagerne, 
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dokumentation af netværkets resultater samt tværgående erfaringsopsamling af de forskellige kommunale 
projekter). Resultaterne fra de enkelte kommunalt forankrede projekter formidles af netværksdeltagerne ved 
den afsluttende konference, hvor de enkelte kommuners relevante samarbejdspartnere og andre interesse-
rede kommuner inviteres. Netværkets samlede resultater formidles i et inspirationskatalog af CFK - Folke-
sundhed og Kvalitetsudvikling. 
 
Videreførelse af projektets aktiviteter 
De deltagende kommuner forventes at få konkrete erfaringer med tværgående samarbejde, som kan foran-
kres permanent i kommunerne. Kommunernes udvikling af samarbejdet er således ikke tænkt som tidsbe-
grænsede projekter, men som udvikling af en permanent forbedret samarbejdsorganisation.  
 
Derudover vil resultaterne af projektet blive formidlet i et inspirationskatalog samt om muligt i relevante fag-
tidsskrifter med henblik på udbredelse af erfaringerne til andre kommuner/tilbud. 
 

Faser og delopgaver Timebudget4 
Udlægs-
budget 

Samlet bud-
get 

  AC Student Øvrigt Kroner 
Tværgående         

Daglig projektstyring og -koordinering 80 Kr.  60.160 

Evaluering og formidling 100 100 Kr.  98.900 

     

1. netværksseminar (1 dag)      

Forberedelse 25 Kr.  18.800 

Seminar 5 18 Kr. 6.200 Kr.  19.736 

Konsulentbistand 5  Kr.     3.760 

2. netværksseminar (2 dage)      

Forberedelse 25 Kr.  18.800 

Seminar (inkl. transporttid) 36 Kr. 11.000 Kr. 39.496  

Konsulentbistand 5 Kr.    3.760  

3. netværksseminar (1 dag)      

Forberedelse 25  Kr.  18.800 

Seminar  18 Kr. 6.200  Kr.  19.736 

Konsulentbistand 5 Kr.    3.760  

4. netværksseminar (2 dag)      

Forberedelse 25  Kr.  18.800 

Seminar  36 Kr. 11.000  Kr. 39.496  

Konsulentbistand 5 Kr.    3.760  

5. netværksseminar (1 dag)      

Forberedelse 50  Kr.  37.600 

Afsluttende seminar/konference  18 Kr. 6.200  Kr.  19.736 

     

I alt (timer) 458 100    

I alt (kroner) Kr. 357.952 Kr. 23.700 Kr. 40.600 Kr. 422.252 

 

                                          
4 Taksten er kr. 752,- for en konsulenttime og kr. 237,- for en studentermedhjælper pr. time. 
5 Eksterne oplægsholdere er indeholdt i seminar omkostninger for alle seminarer 


