
INDSATSER FOR UDSATTE OG SYGEMELDTE område 1 / udsatte /

Skræddersyede forløb for borgere med komplekse 
udfordringer, som har behov for en tværfaglig 
individuelt tilpasset indsats for at komme i job/
praktik. 
Forløbet starter med holdintroduktion og en 
individuel samtale, hvor en gennemgående 
konsulent tilrettelægger forløbet ud fra Incitas 
brede vifte af virksomhedsrettede aktiviteter, 
mestringsaktiviteter og virksomhedsplacering, fx:  
• Jobklub 
   CV og ansøgning / brancheskift / samtaletræning / 
   konflikthåndtering / bolig & økonomi mv. 

• Fysisk træning inkl. yoga og afspænding
• Mindfulness
• Smertemestring
• Mestring af psykiske lidelser
• Stresshåndtering
Vi har fokus på hurtigst mulig virksomheds- 
placering. I virksomhedsplacering fortsætter 
den tætte individuelle kontakt. Der er i hele  
forløbet fokus på motivation, mødestabilitet og 
borgerens beskæftigelsesrettede udvikling.
Incita kan som del af forløbet deltage i fælles-
samtaler med jobcenter og borger.

INDSATSSPOR 1: 
VIRKSOMHEDSSPOR A 
MEGET STORT STØTTEBEHOV 
VIRKSOMHEDSSPOR B
STORT STØTTEBEHOV
VIRKSOMHEDSSPOR C
NOGEN STØTTEBEHOV

FORMÅL OG INDHOLD PROJEKT NR FACIT ID

0766

0767

0768

3.246.423

3.246.424

VISITATION OG HENVISNING, 
RING 2634 8888 / E-MAIL 
VISITATIONEN@INCITA.DK

VIRKSOMHEDSSPOR D
LIDT STØTTEBEHOV
INDSATSSPOR 2:
FASTHOLDELSESINDSATS A
MINDRE STØTTEBEHOV

FASTHOLDELSESINDSATS B
MEGET STØTTEBEHOV

INDSATSSPOR 3:
VEJLEDNING  
& OPKVALIFICERING
INDSATSSPOR 4:
MENTOR

3.246.425

3.246.426

3.246.427

3.246.428

3.246.429

3.246.430

0770

0771

0772

0773

INDSATSSPOR 5:
TIL SÆRLIGT UDSATTE

3360 3.247.488

2-4 timer/uge 
26 uger

5-7 timer/uge 
26 uger

8-14 timer/uge          
              26 uger    

15-25 timer/uge 
26 uger

½ time/uge  
       12 uger

Forløbet forudsætter, at der er etableret praktik.  
Incita tager kontakt og aftaler møde på arbejds-
pladsen med borger og arbejdsgiver for at ud-
arbejde (eller opdatere) en praktikplan med mål, 
delmål, arbejdstider, optrapning og evt. skåne-
behov. 

Virksomhedskonsulent og/eller fysioterapeut 
kan på arbejdspladsen støtte borgeren i at 
udvikle og øge arbejdstid, afdække skånebe-
hov, træne kompensationsstrategier, optimere 
ergonomisk indretning, afprøve hjælpemidler, 
handicapkompenserende ordninger mv. 1-3 timer/uge 

            12 uger

Forløbet fokuserer på at afdække næste udviklingsskridt i retning af, at borgeren kommer i 
beskæftigelse. Alle aktiviteter foregår i hold. 5-10 timer/uge 

              12 uger

1-4 timer/uge 
            26 uger

En håndholdt, struktureret, individuel indsats af en certificeret mentor. Mentor støtter, at  
borgeren udvikler personlige, sociale kompetencer for at kunne deltage i aktivt tilbud og job.  

0769

5-9 timer/uge 
            26 uger

Til borgere, der har brug for særlig rummelige 
omgivelser og over en længere periode udvikle 
og træne beskæftigelsesrettede færdigheder. 
En fast tovholder kontakter altid borgeren før 
forløbets start. Herefter tilbydes holdintroduk-
tion og en samtale, hvor forløbet tilrettelægges 
individuelt med Incitas brede vifte af virksom-
hedsrettede aktiviteter, mestringshold og  
virksomhedsplacering. 
Der er fokus på motivation, mødestabilitet, 
håndtering af misbrug, boligløshed og samar-
bejde med andre aktører i borgerens liv.  
 

Borgeren kan komme i skånsom praktik i en af 
Incitas egne virksomheder.
Den tætte individuelle kontakt fortsætter i 
virksomhedsplacering og Incitas medarbejdere 
er særligt opsøgende ved behov.
Hvis der er bestilt timer nok, kan Incita lave en 
funktionsevnebeskrivelse i eget hjem parallelt 
med fremmøde hos Incita.
Incita kan som del af forløbet deltage i møder 
med jobcenter og borger.



FORMÅL OG INDHOLD PROJEKT NR / FACIT ID

VISITATION OG HENVISNING, 
RING 2634 8888 / E-MAIL 
VISITATIONEN@INCITA.DK

BESKÆFTIGELSESRETTET 
VEJLEDNING OG AFKLARING 
AF PSYKISKE LIDELSER

Formålet med det virksomhedsrettede psykologforløb er 
gennem samtaler at understøtte borgeren i at komme i job, 
småjob, job med løntilskud, fleksjob eller virksomhedspraktik. 

Indholdet i det konkrete forløb tilrettelægges ud fra henvis-
ningen og borgerens behov og forudsætninger. Indsatsen er 
både motiverende, støttende, mestringsorienteret og  
afklarende. 

Jobcentermedarbejderen opfordres til at deltage i første  
samtale, således at indsatsen er tæt koordineret med den 
øvrige indsats. Psykologen er gennem forløbet tilgængelig for 
faglig og metodisk sparring i forhold til den enkelte borger.

I hvert forløb indgår en samtale med psykiater med henblik 
på blandt andet screening af eventuelle behov for udredning 
eller behandling i sundhedssystemet eller om der er behov for 
kontakt til borgerens egen læge.

Alle forløb afsluttes med en grundig leverandørrapport, med 
dokumentation, vurdering og anbefalinger – indenfor rammen
af de aftaler, der er indgået ved forløbets start.

1 time/uge 
10 uger 

projekt nr 3463
facit ID 3.259.796

Beskæftigelsesindsats for udsatte & sygemeldte borgere - udbudsområde 4 (psykiske lidelser)

projekt nr 3371
facit ID 3.250.717CAB

JKI


