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Projekt PLUS – Fællesskab, ærlighed og tillid  

Projekt PLUS er et metodeudviklingsprojekt, som startede den 1. oktober 2017 med et mål om at flytte 

33 % af 100 mænd med angst og/eller depression i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det viste 
sig hurtigt, at denne målgruppe krævede en særlig indsats for at komme i beskæftigelse eller 
uddannelse.  

Langt de fleste af kandidaterne i projektet har særligt komplekse problemstillinger, som ud over angst 

og/eller depression, også var udfordrede med overvægt, misbrug, ADHD, epilepsi, diabetes, særligt 
kompliceret opvækst og familieforhold, m.m.  

Projekt PLUS er et fleksibelt tilbud, som dækker alle målgrupper inden for beskæftigelse. 

Kandidaterne må gerne have et misbrug, men de skal kunne overholde aftaler og være motiverede for 
at deltage. Igennem projektperioden har vi erfaret, at kandidaterne i projektet kræver et individuelt 

tilrettelagt forløb med en balance mellem autonomi og styret hjælp. Når kandidaterne begynder i 

Projekt PLUS, præsenteres de derfor allerede ved indledende samtale for målet og rammen for deres 
forløb: 

Målet med Projekt PLUS ordinær uddannelse eller beskæftigelse. 

Hvordan kommer vi sammen i mål? Og hvad siger du ja til i PLUS? 

1. Arbejde med psykiske udfordringer hos psykolog eller psykiater 
a. Enten hos os eller et andet sted 

b. Individuelt eller i gruppe 
2. Være en del af et fællesskab 

a. Natur & Bevægelse. 

b. Uddannelse, praktik eller job 
3. Hvad vil du gerne arbejde med? 

Ovenstående mål og ramme søger hurtigst muligt at få taget hul på at arbejde med kandidaternes 
psykiske udfordringer og få brudt eventuelle isolationstendenser.  

I PLUS tilbydes der et struktureret forløb med en overordnet retning, mens den enkelte kandidat 

stadig har mulighed for selv at vælge, hvordan han ønsker at tackle sin problemstilling og herved 
bevare sin autonomi.  
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Hvis kandidaterne er motiverede for at deltage, aftales indledende samtale med kontaktperson i PLUS 
og herefter screeningssamtale med psykolog i PLUS. Herefter arbejdes der med relation mellem 
kontaktperson og kandidat, kandidaternes psykiske udfordringer, samt deltagelse i et fællesskab.  

Hvis kandidaterne ikke føler sig klar til praktik, uddannelse eller beskæftigelse tilbydes Natur & 
Bevægelse, som er et lukket fællesskab for deltagerne i PLUS. Natur og bevægelse er udvalgt, da der 

efterhånden eksisterer en veldokumenteret effekt af både natur og bevægelse på angst og depression. 

Efter en bedring af kandidaternes angst, depression og trivsel, arbejdes der målrettet mod ordinær 
uddannelse eller beskæftigelse.  

I PLUS arbejdes der med længerevarende forløb (6 -18 måneder) og mulighed for efterværn. 

Kandidaterne har desuden mulighed for at deltage i fællesaktiviteterne, selvom de opnår ordinær 
uddannelse eller beskæftigelse. Denne struktur har til hensigt at skabe en ekstra tryghed og sikkerhed, 
da denne målgruppe kan være særligt sårbare over skift og usikkerhed. 

 

Foreløbige resultater 

Projekt PLUS evalueres i samarbejde med Rambøll, og der foretages både kvantitativ og kvalitativ 

evaluering af projektet. Kvantitativ evaluering foretages som start- og slutevaluering. Som 
udgangspunkt deltager alle afsluttede kandidater i et telefoninterview med Rambøll. Desværre kan 
målgruppen have så svære udfordringer, at det ikke er meningsfuldt at deltage i interviews. 

Den kvantitative evaluering består bl.a. af målinger på ordinære timer i uddannelse eller 

beskæftigelse, generel trivsel (WHO-5), samt angst (BAI) og depressionssymptomer (MDI). På 
nuværende tidspunkt er det lykkedes at bringe over 50 % af kandidaterne i ordinære uddannelse eller 
beskæftigelse (23/41 = 56 %). 

De foreløbige resultater på angst, depression og trivsel viser, at ca. 75 % af kandidaterne opnår en 
gennemsnitlig forbedring på deres angst- og depressionssymptomer og deres generelle trivsel.  

Gennem den kvalitative evaluering udtrykker kandidaterne i PLUS, at kombinationen af individuelle 
samtaler og gruppeaktiviteter, samt bevægelse og fællesskab har haft en særlig positiv betydning for 
deres forløb.  

De foreløbige resultater viser, at metoderne i Projekt PLUS virker. Elementerne natur, bevægelse, 

samtaler hos psykolog og en god relation til ens kontaktpersonen gør en forskel. Når disse elementer 
kombineres med et stærkt fokus på uddannelse eller beskæftigelse, er det muligt at få mænd med 

angst og/eller depression i job eller uddannelse samtidig med, at deres trivsel og psykiske 
velbefindende forbedres. 
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