Casebeskrivelse 3 – SIND, AARHUS KOMMUNE OG ODDER KOMMUNE

Introduktion
Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet
tilbage i job. Selvom dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter,
der er udviklet under Rummelig imidt, ligeledes føre andre positive effekter med sig
end blot beskæftigelse.
Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange
og beskrive diversiteten i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige
borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for fire forskellige borgere, der har
været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så forskellige
case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som
har opnået beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for
de officielle måltal og skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser
kan have forskellige effekter på forskellige borgere af forskellige årsager. Casebeskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor projektdeltagelsen havde
positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde
udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.
Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer
holdes anonymt, hvorfor disse ikke bør angives ved navn.
/Rummelig imidt

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X
Kvinde på 49 år, som er ufaglært og som bor sammen med sin mand og 2 hunde.
Borgeren har i mange år lidt af depressioner, som i perioder har voldsom indflydelse på
hendes liv, herunder selvmordsforsøg.
Borgeren er en meget sød og hjælpsom kvinde, som i perioder har meget lidt overskud
og initiativ. Da borgeren startede i projektet, glemte hun ofte vores aftaler og samtaler
og der blev investeret meget energi i at fastholde borgeren, da hun i lange perioder
ikke gav lyd fra sig. Vi fik dog en rigtig god relation til borgeren, og den gode relation
har været et godt udgangspunkt for de lidt sværere samtaler, som har været
nødvendige. Borgeren har rykket sig meget, siden hun startede. Hun er i dag meget
stabil i fremmøde og fortæller, når noget er svært eller, hvis hun kommer ud for ting,
som er svære for hende, og som tidligere kunne vælte hende.
Borgeren passer ind i målgruppen, da hun i perioder har store problemer med
depressioner og følgerne deraf. Hun har ligeledes ikke haft en fast tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Borgeren er visiteret via sagsbehandler i jobcentret og målet har været af finde
beskæftigelse.
BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET
Borgeren har deltaget i et samtaleforløb hos os siden august 2019. Samtalerne har
været ud fra metoden “Du bestemmer”, og det har derfor været borgeren, der har
valgt, hvor ofte vi skulle mødes. I udgangspunktet har der været planlagt samtaler
hver anden uge.
Borgeren har været i praktik hos en genbrugsforretning ad to omgange (pause mellem
praktikkerne pga. Corona). Første praktik var på 13 uger. Borgeren er pt i gang med
sin anden praktikperiode. Borgeren har været i praktik hos genbrugsbutikken på et
tidligere tidspunkt og havde ønske om at komme tilbage. Borgeren er steget i timer,
mens hun har været i praktikken fra 6 til 7 timer fordelt på to dage. Efter Corona er
borgeren gået ned på 4 timer fordelt på to dage, da der ikke er behov for samme hjælp
som før Corona. Borgeren kunne dog godt have arbejdet 7 timer, hvis det var muligt.

BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET
Det er lykkes at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet (praktik), efter hun i en
periode har været meget langt væk. Da hun starter i projektet i sommeren 2019, har
hun det rigtig skidt psykisk. Hun er nede i et hul, kan ikke overskue hverdagen, sover
dårligt, har mistet modet og er trist. Hun er ustabil i sit fremmøde og ukontaktbar i op
til 3 uger. Ved samtalerne virker hun nedstemt og har let til tårer.
Ved en samtale med borgeren i maj måned i år fortæller hun, at hun aldrig har haft det
så godt, som hun har det nu. Hun sover godt om natten og er generelt meget mere
optimistisk omkring sin livssituation end tidligere. Det bringer mening til hendes liv, at
hun bidrager til samfundet, og at hun har noget at stå op til. Hendes familie og venner
samt arbejdsgiver fortæller også, at de oplever, at der er sket en stor fremgang for
borgeren. Arbejdsgiver fortæller ligeledes, at han ser en stor forskel på den borger,
han har i praktik nu, end den borger han havde i den første praktik.
Vi håber på, at praktikken kan give job. Arbejdsgiver fortæller, at det er længe siden,
det har gået så godt for butikken, så vi har aftalt at tage en snak med arbejdsgiver i
løbet af sommeren omkring ansættelse.
Borgeren har for nuværende været medicinfri i en længere periode, end det tidligere
har været muligt.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER
Borgeren har haft godt af den tætte opfølgning fra os i perioden, hvor hun har haft det
rigtig skidt. Det har været godt for hende, at en enkelt person kunne følge med på tæt
hold og være der i det omfang, hun havde brug for. Der er brugt mange ressourcer og
tid på at fastholde borgeren, da hun i starten var meget svær at fastholde ift. aftaler,
da hun glemte/ikke magtede dem. Vi har kunnet give borgeren et skub i den retning,
hun havde brug for. Vi har i perioder måtte skubbe på, hvor overskuddet har været
meget lille. Og der er holdt samtaler med borgeren om, hvor vigtigt det var, hun holdt
i. Nogle samtaler har været svære, men den gode relation gjorde samtalen mere
ligeværdig, og borgeren har taget det, der blev sagt til sig.
Ift. virksomhedskontakten skulle det ske, når hun følte sig klar, og hun havde
overskuddet til praktik/job. Hun har selv valgt, hvilke steder der skulle kontaktes, og
hvilke arbejdsopgaver hun kunne tænke sig at arbejde med. Vi mener, at begge dele
har bidraget til motivationen for at komme i gang med praktikken.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET
Borgeren deltager fortsat i projektet og er i praktik. Vi håber på, at praktikken kan føre
til job engang efter sommerferien. Hvis ikke er det positivt, at borgeren er et helt
andet sted både fysisk og psykisk, end da hun startede i projektet. Det er vores håb, at
borgeren vil kunne gøre nytte af disse færdigheder i den efterfølgende jobsøgning.

