Morfeus
- på vej mod job eller uddannelse
Orientering til virksomheder og samarbejdspartnere om indsats for
mennesker med skizofreni

Morfeus er et tværsektorielt samarbejde mellem
Jobcenter Aarhus og Psykiatrien i Region Midt.
Målgruppen er mennesker med skizofreni mellem 18-40 år, der
er tilknyttet OPUS (Klinik for skizofreni) og APE (ambulant
psykoseenhed). Forsørgelsesgrundlaget kan være kontanthjælp,
uddannelseshjælp, dagpenge, revalidering, ledighedsydelse eller
sygedagpenge.
Deltagerne skal være bosiddende i Aarhus Kommune og være i
stand til og motiveret for at deltage i en beskæftigelsesrettet
indsats.

En koordineret beskæftigelsesindsats
Mennesker med skizofreni tilbydes en sammenhængende og
koordineret beskæftigelsesrettet indsats. Formålet med
indsatsen er at hjælpe dem til at påbegynde/blive fastholdt i
allerede påbegyndt afbrudt uddannelsesforløb eller til at opnå
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målet er at give den enkelte større livskvalitet og blive bedre til
at mestre de udfordringer, man kan støde på i forbindelse med
følgevirkningerne af skizofreni.
Deltagerne tilknyttes en fast virksomhedskonsulent fra
jobcentret og en fast konsulent fra OPUS.
I Morfeus sætter vi mennesket i centrum for indsatsen og
arbejder målrettet med at understøtte til aktiv deltagelse.
Den gennemgående metode i den virksomhedsrettede indsats
er helhedsorienteret og baseret på elementer fra IPS-metoden,
som er en integreret del af den psykiatriske behandling.
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Indsatsen er baseret på den enkeltes egne præferencer og valg.
Grundlæggende er tanken, at der hurtigst muligt i forløbet
etableres en virksomhedspraktik med henblik på at styrke og
træne den enkeltes individuelle behov.

Virksomheder/samarbejdspartnere
Morfeus tilbyder som en del af den beskæftigelsesrettede
indsats at vejlede og rådgive ansatte på virksomheder og/eller
undervisere på uddannelsesinstitutioner, der indgår i
samarbejdet. Det kunne fx være:
Undervisning med fokus på, hvilken betydning det kan have i
hverdagen for en ansat eller studerende at være ramt af
skizofreni.
Tæt opfølgning og sparring omkring beskæftigelsesforløbet.
Vejledning om kompenserende støtteordninger fx mentor,
personlig assistance samt øvrige handicap kompenserende
ordninger.

For nærmere information og kontakt
Konsulent Birthe Bruun Olsen
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 4060 9205
Mail: birtolse@rm.dk
Virksomhedskonsulent Lif Rosenkvist
Jobcenter Aarhus
Tlf.: 4185 4941
Mail: lifro@aarhus.dk
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Beskæftigelsesforvaltningen
Jobcenter Silkeborgvej
Silkeborgvej 622
8220 Brabrand
Tlf:  87136622
jc-silkeborgvej@aarhus.dk
Aarhus Universitetshospital, Klinik for Skizofreni –
OPUS
Skovagervej 2, indgang 51
8240 Risskov
Tlf.: 7847 1000

