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Casebeskrivelse, Rum til os, Hedensted 3 

Beskrivelsen er anonymiseret. Borgeren har givet tilladelse til at indgå i casen.  

Kaj, 35 år. Har diagnosen simpel skizofreni.  

Kaj har modtaget bostøtte i Socialpsykiatrien efter Servicelovens §85 siden 2010. Kaj modtager bostøtte i 3 

timer om ugen fra 2010 til 2015 og har siden 2015 været sat ned til 1½ time om ugen. Kajs bostøtte 

afsluttes i april 2019.  

Kaj har tidligere arbejdet som lastbilchauffør. Han har på bevillingstidspunktet i 2010 behov for støtte til at 

hente medicin, åbne sin post, til at få ryddet op i lejligheden, og til at deltage i aktiviteter uden for 

hjemmet. Kaj beskriver selv, at han har ”brug for at blive skubbet i ryggen hele vejen rundt”.  

Kaj har et mål om at få afklaret sin arbejdsevne. Støtten har været målrettet at genvinde magt over eget liv, 

i en proces fra basal ADL træning frem mod afklaring/tilknytning til arbejdsmarkedet. Kajs største 

udfordring har været accept af egen situation, der har udfordret hans selvopfattelse og leveregler 

voldsomt.  

Det været en væsentlig del af Kajs recoveryproces, at han er blevet etableret i en vedvarende bolig, samt 

ikke mindst tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover har Kaj erfaret at kunne håndtere og lande en 

følelsesmæssig konflikt, hvilket har styrket hans tro på egne evner.  

Kaj har tidligere deltaget i andre indsatser gennem jobcentret med henblik på at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet, men det har ikke været en succes. Kaj beskriver sin situation som, at han føler, at han 

”har trådt vande i 9 år”.  

Kaj starter op i Projekt Rum til Os i starten af 2018. Det var Kajs visitator i Socialpsykiatrien, der anbefalede 

projektet til Kaj, fordi det var et mere skånsomt forløb end et almindeligt jobafklaringsforløb. Kaj var i 

starten skeptisk over for projektet. Han havde ingen forventninger til, at projektet kunne føre ham videre, 

og han havde heller ingen forventninger til sig selv. Han følte, at systemet havde budt ham på gentagne 

nederlag, og ved ikke at have nogle forventninger kunne han undgå endnu en skuffelse.  

Kaj gik med i projektet uden at have et mål, og han bestemte sig for bare at tage en dag ad gangen. Kajs 

billede af de tidligere indsatser, han havde deltaget i var, at de personer, der kommer videre ud i job, nok 

ville have gjort det alligevel af egen kraft, og at de indsatser kommunen stillede på benene ikke udgjorde 

nogen afgørende beskæftigelsesfremmende faktor.  

Kaj havde en oplevelse af, at de problemer og udfordringer, han havde i forhold til arbejdsmarkedet, blev 

behandlet som om kommunen forsøgte at kurere cancer med et plaster.  

Kaj starter ud med et praktikforløb på en lokal virksomhed to gange to timer om ugen. Gennem samtalen 

med virksomhedskonsulenten i Projekt Rum til Os finder de frem til de skånehensyn, der er 
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hensigtsmæssige for Kaj. Han har brug for, at han ikke bliver presset tidsmæssigt, og at han kan 

koncentrere sig om en opgave ad gangen. Kaj har svært ved selv at sige fra over for krav og arbejdsopgaver, 

da han har svært ved at se i øjnene, at han ikke kan klare det, han tidligere har kunnet, og da han gerne vil 

vise, hvad han kan. Han har jo ingen fysiske begrænsninger og har svært ved at godtage de psykiske 

udfordringer som forklaring på, at han ikke kan klare en opgave. Han kan jo bare ”tage sig sammen”.  

Virksomhedskonsulenten finder en virksomhed, hvor der er kollegaer, der kan støtte Kaj i at passe på sig 

selv. Kaj beskriver virksomheden som et fantastisk sted med et godt psykisk arbejdsmiljø. Efter et stykke tid 

bliver Kaj sat op i tid og arbejder nu 2 gange 3 timer om ugen.  

Virksomhedskonsulenten foreslår, at Kaj skal være på arbejdspladsen i et tidsrum, hvor der er indlagt ½ 

times formiddagspause. Kaj syntes først, at det er lidt mærkeligt, at han skal bruge ½ time af sin sparsomme 

arbejdstid på at holde pause med sine kolleger, men efterfølgende beskriver han dette som en væsentlig 

detalje for, at han fungerer så godt på arbejdspladsen: ”Det at deltage i pauserne sammen med de andre, 

gør, at jeg kommer mere til at føle mig som en del af gruppen.”  

Kaj har en meget stærk arbejdsidentitet. Han føler sig løftet positivt af at gå på arbejde, som om hele livet 

rykker en etage op. Det er som om, det giver livet indhold. Kaj citerer Jacob Haugaard ”Hvis arbejde er 

sundt, så giv det til de syge”. Det ville han ikke have sagt for 2 år siden, men det er sådan, han har det i dag.  

Kaj har en oplevelse af, at det at have et arbejde har virket bedre end medicin og terapi. Han er stolt af sin 

arbejdsplads. Kaj fik udleveret arbejdstøj, blandt andet en jakke med navn på. Og selvom Kaj har en fin 

vinterfrakke hængende derhjemme på knagen, som både er varmere og kønnere, så tager han alligevel 

nogle gange arbejdsjakken på, når han skal ned at handle. Fordi den giver ham en styrket identitet. Kaj 

siger: ”mit selvværd ligger i at være på en privat arbejdsplads. Her føler jeg mig lige med de andre. Det ville 

ikke være det samme, hvis jeg var på en offentlig arbejdsplads. Så ville jeg føle, at de havde ansat mig for 

min skyld. Her føler jeg, at jeg har en værdi, fordi der faktisk er nogen, der vil betale mig en løn, for det 

arbejde jeg udfører. Det er svært at forklare….”  

Det at have en bostøtte har fungeret meget tryghedsskabende. Det er egentlig ikke, fordi bostøtten har 

gjort noget særligt i forhold til praktikforløbet, men det at vide, at han kommer og bare er der, er med til at 

holde mig på sporet og hele tiden gøre, at jeg har fokus på at passe på mig selv og mærke efter. Det er rart, 

at bostøtten var med ude at se arbejdspladsen. Han har set de ansigter, jeg møder derude, og han ved, 

hvem det er, jeg taler om, når vi taler sammen om det. Det vigtigste var sådan set bare, at han var der og 

blev ved med at komme. Det var med til at gøre mig klar.  

Kaj siger: ”Når folk har lavt selvværd, så kan de ikke snakkes op med støttende samtaler. Det er en lang og 

kompliceret proces, men det at der er en, som kommer og som ikke giver op, er tryghedsskabende. Min 

bostøtte er som en blød madras, man kan falde tilbage på, og det har været en del af mit grundlag for, at 

jeg har turde tage nogle chancer og for, at jeg har været klar til at tage nogle beslutninger, som jeg skulle 

tro på, at jeg kunne komme videre. Det er som om, at beslutningen kommer af en klarhed omkring, hvad 

mit problem er. Jeg har lært at, jeg godt kan komme op igen, selvom jeg får nogle nederlag på vejen. Min 

bostøtte har været god til bare at være der. Det har ikke så ofte været de store dybe ting, vi har talt om, 
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men han har været med til at skabe ro og normalitet og skabe en hverdag og ligesom få problemerne ned 

på jorden. I stedet for at de bare fik lov til at flyve afsted med mig. Man taler godt sammen over en 

opvask.”  

Hvis jeg skal sige noget om projekt Rum til Os, så vil jeg sige, at det har været et skræddersyet projekt til 

mig. Der er ikke noget, jeg kan pege på, som skulle have været anderledes, men det handler måske også 

om, at jeg har været klar til at komme videre.  

Det der i mine øjne adskiller dette projekt fra de andre oplevelser, jeg har haft med kommunen er, at de 

forskellige mennesker arbejder sammen. At bostøtten, arbejdspladsen, rådgiveren og 

virksomhedskonsulenten arbejder sammen, det har været afgørende for mig, og noget man skulle gøre 

noget mere af. I stedet for at få folk som mig, der bare hænger fast i systemet igennem 9 år på 

kontanthjælp. Det har været hårdt, fordi man hele tiden er presset økonomisk og samtidig kører rundt i 

systemet. Det er hårdt, når man skal igennem ”møllen” flere gange.  

Når jeg i dag får udbetalt min løn hver den første i måneden, så føles det lidt som at vinde i lotto. Man 

bliver i hvert tilfælde ikke gladere af at være fattig. Jeg har været på kontanthjælp i 9 år. Det er ikke godt at 

give folk så lidt i så lang tid. Man kommer bagefter, når man skal gå at være nervøs for, om noget går i 

stykker, fordi man ikke kan erstatte det. Alle de møbler jeg havde var nogen, jeg havde fået foræret. Nu 

føles det som en sejr, at jeg kan købe et nyt bord for 600 kr. i Jysk.  

Jeg har fået meget mere energi og psykisk overskud. Jeg har nok haft ressourcerne i mig, men de var 

slappe. De er blevet trænet op igen, og det føles lidt som at få en del af livet tilbage. Jeg er blevet meget 

gladere.  

Nu har jeg et fleksjob på 6 timer om ugen, mit næste mål er at se, om jeg kan komme op på 8 timer, men 

jeg skal hele tiden passe på, at jeg ikke får flere timer, end jeg kan klare. Jeg er heldigvis på en arbejdsplads, 

hvor de passer på mig. Det er faktisk dem, der siger ”ikke mere end 8 timer til at starte med”. Siden jeg er 

startet, har jeg fået flere opgaver, der er blevet mere komplicerede. Heldigvis kan jeg altid spørge, hvis jeg 

er i tvivl om noget, og det betyder meget, at jeg kan spørge alle mine kolleger, så jeg ikke hele tiden skal 

henvende mig til den samme. 

Del 2 - Den virksomhedsrettede del af casen 

Kaj indtræder i Projekt Rum til Os i starten af 2018. Det er med en god portion skepsis, at Kaj siger ja til at 
komme med i projektet, og i starten er der flere samtaler, der omhandler Kajs forventninger og ikke mindst 
tidligere skuffelser til projekter i Jobcenter-regi. 

Kaj præsenteres for det tredelte samtaleskema, der betyder, at de kommende samtaler kræver 
forberedelse fra Kajs side, og at det bliver mere visuelt og håndgribeligt for Kaj, at der er en positiv 
bevægelse i gang. 

Kajs egen forståelse af egen formåen kontra den reelle formåen bliver tydelig i forbindelse med samtalerne, 
og Kaj begynder at reflektere over, hvordan et arbejdsliv kan se ud, uden at det indeholder elementer fra 
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tidligere beskæftigelse. Da talen falder på produktionsvirksomheder, er Kaj meget klar – det har ingen 
interesse. Et job skal indeholde noget med biler, da det er der, Kaj ser sine egne kompetencer, da han 
tidligere har været langturschauffør. 

Der laves en aftale med en produktionsvirksomhed om opstart af praktik. Opgaven skal bestå i indvendig 
rengøring samt vask af servicebilerne i virksomheden. Desuden skal Kaj sørge for at påfylde olie, 
sprinklervæske osv. Denne opgave skal løses om fredagen, og om onsdagen skal Kaj sørge for, at der er 
fyldt op i reservedelskasserne i produktionslokalet. Her tilknyttes en værkfører som mentor, således at Kaj 
har en fast kontaktperson at gå til, hvis der opstår problemer eller er spørgsmål. Desuden aftales det, at det 
kun er den pågældende værkfører, der kan give Kaj opgaver. Begge dage arbejdes fra 09:00- 11:00. 
Arbejdstiden er tilrettelagt således, at Kaj ikke deltager i pauser med kollegaerne. Dette ønsker han ikke. 

Efter en periode på 10 uger, hvor Kaj er mødt hver gang og har udført opgaverne til virksomhedens 
tilfredsstillelse, aftales det, at opgaven med bilerne om fredagen skal aflønnes, da denne opgave kan 
udføres selvstændigt og uden supervision. Derudover øges arbejdstiden med yderligere én time pr. gang, 
således at der nu arbejdes 6 timer om ugen. Arbejdstiden tilrettelægges, så Kaj nu har en halv times frokost 
med kollegaerne. 

Dette bliver tydeligvis et vendepunkt. Kaj oplever, at han er en del af fællesskabet, han får blandt andet 
gode råd omkring madlavning og motion fra sine kollegaer, og disse tager han til sig. Han fortæller selv at 
han er begyndt at spise både sundere og mere varieret, og at han laver maden selv i stedet for at købe 
færdigretter. Desuden er han begyndt at træne lidt. 

Efter yderligere seks måneder bliver Kaj visiteret til fleksjob og ansættes de 6 timer om ugen – dette er 
efterfølgende øget til 8 timer om ugen. 

De vigtigste dele af forløbet har været: 

At lytte til Kaj og derfor blev bilvask koblet med produktion. Bilvasken var et kendt element. I dag vasker Kaj 
ikke bilerne mere, men har mange forskellige opgaver i produktionen. Bilvasken var indgangen til en positiv 
kendt oplevelse, der gjorde Kaj tryg. 

Langsom optrapning af arbejdstid og langsom inklusion blandt kollegaer således at den sociale del blev en 
naturlig integreret del af arbejdsdagen. 

Hyppig opfølgning – i starten hver uge og efter 8 uger hver anden uge. Hyppig telefonisk kontakt i hele 
forløbet – flere gange om ugen – for at høre om alt er som det skal være. Telefonisk kontakt hver uge til 
virksomheden i hele forløbet. 

Tydelig og konkret tale til opfølgningsmøderne omkring det der er svært. Italesættelse af forventninger 
kontra forventningsafstemning i forhold til Kajs eget selvbillede. Det har været vigtigt at beholde fokus på 
det Kaj kan, i stedet for det Kaj ikke kan. Det har været den sværeste øvelse for Kaj selv, men den har været 
vigtig for at opnå en mødestabilitet og en glæde ved at gå på arbejde. Kaj er ikke på noget tidspunkt blevet 
presset til at yde mere, end hvad der forekom realistisk til trods for hans eget ønske om at øge timetallet 
konstant. Den proces lykkedes til sidst, men var den sidste smertelige erkendelse som Kaj måtte ”sluge”. 
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Kaj beskriver i dag sin tilværelse som værende ligesom andres. Han har en arbejdsidentitet, hans mor er 
stolt af ham, han har en økonomi, der er stabil og giver ham handlemuligheder, og hans sygdom er en 
følgesvend - ikke en barriere. 

 

 

 

 

 


