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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
Borgeren er en 32-årig mand, der har gennemgribende Aspergers Syndrom og autismeforstyrrelse,
og er vurderet normalt begavet.
Borgeren har siden 1 oktober 2017 været tilknyttet Respektrum.
Han har gennem længere tid modtaget bostøtte, og der er nu kommet mere styr på hans dagligdag
og ligeledes en bedre rytme, så han ikke kommer til at sove for meget. I perioder har borgeren
tendens til depressioner især om vinteren, og når han går psykisk ned, kan han sove rigtig meget.
Borgerens største problem er, at han har svært ved at komme op, derfor er det vigtigt at finde en
arbejdsgiver, som er forstående over for denne udfordring. Borgeren er uddannet butiksslagter i
Løvbjerg i Odder. Det gik fint under læretiden, men da han blev udlært, blev der større og større
problemer med fremmøde. Derfor har han ikke arbejdet indenfor det felt i mange år.
Borgeren har haft flexjob i en virksomhed i Odder Kommune.
På baggrund af tidligere praktikforløb blev følgende skånehensyn noteret: Ikke møde for tidligt,
undgå at overforbruge sig selv, max timer pr. uge 20.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET
Samtaleforløb/ afklaring af jobmuligheder
En jobkonsulent på RespektRum har fra starten af forløbet haft længerevarende samtaler med
borgere om fremtidens jobmuligheder. Borgeren ønsker meget i starten at have job udendørs, da
han befinder sig bedst i naturen. Jobkonsulenten spørger meget ind til, hvorfor han stoppede som
butiksslagter. Borgeren fortæller, at grunden var dårlig behandling fra arbejdsgiver og ingen
forståelse for hans problemer. Jobkonsulenten taler en del for, at borgeren igen skal prøve
slagterfaget, da han er dygtig butiksslagter.
Behandling
Som en del af udredningen af borgerens muligheder blev der fra starten af forløbet afholdt møder
med de behandlere, der er tilknyttet Respektrum inden for Bowenterapi og EEG-træning.
EEG-træning blev sammen med borgeren valgt for at arbejde med de udfordringer, han har i
forbindelse med Aspergers Syndrom og autismeforstyrrelser samt tendens til depression, hvilket har
været en udfordring for ham med hensyn til almindelig trivsel, stabilt fremmøde på en arbejdsplads
mv.
EEG-træning er en metode til at afdække hjernes funktion og ud fra analysen laves der et
træningsprogram, som skal forbedre borgerens udfordringer.
Borgeren har siden december 2017 haft 2 ugentlige sessioner med EEG-træning og
opfølgningssamtaler (mentorstøtte) med Respektrum’s jobkonsulent.

Praktik og ansættelse
Der er 23.10.2017 blevet oprettet en praktik hos en virksomhed, hvor slagtermesteren er indforstået
med de problemer, borgeren har i forhold til at møde. Der har været jævnlige opfølgningsmøder på
arbejdspladsen, og slagtermesteren udtaler, at borgeren er meget dygtig til jobbet. Han er meget
pligtopfyldende, og er i nogle tilfælde grænsende til det perfektionistiske.
Borgeren er efter praktikken blevet ansat i virksomheden i fleksjob pr. 1/2/2018 med 3 timer pr.
uge, der blev øget til 10 timer pr. uge 1/6 2018. De 10 timer pr. uge vurderes til at være det antal
timer, borgeren for nuværende kan arbejde. Der bliver efter ansættelsen holdt opfølgning 1 til 2
gange pr. måned.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET
Borgeren har opnået fleksjob-ansættelse efter et meget positivt praktikforløb. Desuden har borgeren
opnået mere stabilitet i hverdagen og en mere hensigtsmæssig døgnrytme som følge af EEGbehandlingen og ansættelsen i fleksjob.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER
EEG-træningen og en meget tæt opfølgning af borgeren på praktik-/arbejdsstedet har betydet, at der
kunne etableres et fleksjob. At man i praktikken og i begyndelsen af borgerens fleksjobansættelse
har kunnet arbejdet videre med at udvikle hans arbejdsevne igennem behandlingstilbuddet og lavet
løbende samtaler har været afgørende for, at forløbet er lykkes.
Desuden har det været vigtigt, at arbejdspladsen har været positivt samarbejdende ift. at
tilrettelægge borgerens ansættelse ift. mødetid og arbejdstimer, så de imødekommer hans
udfordringer.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

