
Team Futurum
-Et tilbud til psykisk sårbare,

der har gennemført eller afbrudt en videregående uddannelse



Metoder i Projektet

1. ”Place-then train” i stedet for ”Train-then place”

2. IPS individuel placement and support
• Målet er beskæftigelse 

• Ingen bliver ekskluderet

• Tæt samarbejde med psykiatri og andre behandlingsformer

• Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov

3. Fokus på adfærd fremfor diagnosen



Mål og effekter

• Hensigtsmæssig koordinering mellem understøttende sociale-, 
sundhedsmæssige og psykiatriske indsatser og beskæftigelsesindsatsen

• Opnå min. 110 deltagere indenfor målgruppen i projektperioden

• 60% af deltagerne kommer i job eller uddannelse

• At IPS metoden udbredes til andre målgrupper end skizofreni

• Opnå viden og erfaringer med virksomhedernes behov i forbindelse med 
opstart og fastholdelse i jobbet med borgere med psykisk sårbarhed



Kendetegnene for målgruppen

• Gør ikke helt som vi forventer i vores system eller på arbejde

• Glemmer aftaler, får ikke svaret, udebliver fra møder, tit sygemeldte

• Diagnoserne og deraf adfærden skaber forhindringer for at 
komme/blive på arbejdet

• Lavt selvværd/selvtillid og oplevelser om stigmatisering på 
virksomheden

• Mange afbrudte forløb – korte ansættelser



Diagnoser og adfærd
• Spiseforstyrrelser

• OCD

• Asperger syndrom

• Stress

• Depression

• Angst

• Bipolar lidelse

• Skizofreni

• ADHD

• Personlighedsforstyrrelse

• Selvskadende adfærd

• Misbrug

• Hukommelsesbesvær

• Social angst

• Mangler overblik

• Koncentrationsbesvær

• Nedsat tid

• Flere pauser

• Brug for kontaktperson

• En opgave af gangen

• Nedsat tempo

• Nedsat evne til planlægning og problemløsning

• Svært ved at aflæse andre

• Lavt selvværd og selvtillid



Uddannelsesmæssige baggrund
• Pædagog

• Ingeniør

• Ordblindelærer

• Bio molekylær kemiker

• IT uddannet

• Administrativ uddannet

• Ergoterapeut

• Jurist

• Statskundskab

• Finansøkonom

• Sygeplejerske

• Socialrådgiver

• Kandidater i historie, arkæologi, økonomi, geologi, middelalder, psykologi, nordisk litteratur

Der er masser af kompetencer
Der er høj motivation

Det kræver tid og god ledelse
-men det betaler sig!



• Anette Filtenborg fian@aarhus.dk 41856376

• Pernille Rix riper@aarhus.dk 41874548  
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