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Titel: Styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Job- og Ydelsesafdelingen, Aalborg Sundhedscenter, Center
for Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team

Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Nr. 58 – Sikre særlig indsats til unge, der
ikke er i uddannelse eller arbejde
Nr. 76 – Understøtte tidlig opsporing af
dårlig mental sundhed i jobcentre

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Tal fra Jobindsats viser, at der i 2017 var 16.575 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Borgere på efterløn og
førtidspensionister er ikke medtaget) i Aalborg Kommune. Flere af de borgere, som er uden for arbejdsmarkedet har
sundhedsmæssige udfordringer. Det har betydning for deres livskvalitet, men det kan også være med til at hæmme deres
mulighed for at fastholde beskæftigelse eller for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):
I den forgangene politikperiode for sundhedspolitikken har beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet arbejdet sammen
om flere indsatser. Et eksempel herpå er samarbejdet omkring ulighed i sundhed, hvor der er blevet placeret fremskudte
medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed i flere af jobcentrets enheder. Samarbejdet har
resulteret i etableringen af en Sundhedsstrategisk Styregruppe med lederrepræsentanter fra Job- og Ydelsesafdelingen,
Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team. Styregruppen skal koordinere
samarbejdet og tager initiativet til etablering af nye indsatser.
I den kommende politikperiode vil der løbende blive taget initiativ til nye indsatser og følgende indsatser er allerede på
tegnebrættet:
 Styrke brugen af parallelforløb, hvor borgerne deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud samtidigt med at de deltager
i et sundhedstilbud.
 Videreudvikling af samarbejdet omkring fremskudte medarbejder fra Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental
Sundhed i Job- og Ydelsesafdelingens enheder.
 Sundhedsindsatser målrettet unge i Uddannelseshuset - Sund Ung er tilstede i Uddannelseshuset engang om ugen
og dette samarbejdet kan med fordel udvides.
 Styrke samarbejdet på ungeområdet – Både på beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet er der indsatser
målrettet ungeområdet f. eks. har begge områder et samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Forventet resultat:
Etablering af indsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, der forbedre borgernes sundhed og deres muligheder
for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere der modtagere offentlig forsørgelse og som er omfattet en indsats i Jobcenter Aalborg
Aktører:
Jobcenter Aalborg
Aalborg Sundhedscenter
Center for Mental Sundhed
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatser under ulighed i sundhed

