MB-forløbet er et jobskabelsesforløb, der siden
2001 har genereret praksisviden og metodeudvikling. Rapporten ”En anderledes brik” kan
downloades på www.socialstyrelsen.dk

Medarbejder med
Brugererfaring

Tal på landsplan har tidligere vist at 75% af de
som har gennemført MB-forløbet fortsat er beskæftiget et halvt år efter forløbets afslutning.
Igennem din kommune søges der om forløbet.
Prisen er kr. 69.000,- eks moms for et år, ugepris
er kr. 1.327,- eks moms. Beløbet opkræves kvartalsvis forud.

●

I Socialpsykiatrien

●

I Behandlingspsykiatrien
●

Du kan kontakte os på telefon:
4587 3532 eller
mail: mb@dsinettet.dk

Har du selv haft en psykisk sygdom?
●

MB-forløbet ved
Fonden NETTET
Jægersborgvej 19, 1.
2800 Lyngby
www.dsinettet.dk

Har du en socialfaglig, sundhedsfaglig eller
pædagogisk uddannelse?
●

H
 ar du brug for støtte til at komme ind på
arbejdsmarkedet?
●

Så er MB-Forløbet måske noget for dig

For at komme i betragtning til MB-forløbet skal du ud over at opfylde de formelle krav, have din egen psykiske sygdom så meget
på afstand, at du kan sætte et andet menneske i centrum.
Du skal også være motiveret for at bruge dine egne erfaringer
med psykisk sygdom åbent, for at hjælpe og støtte de borgere du
kommer til at arbejde med.
Erfaringer fra de seneste år viser, at det oftest er en kompleks og
vanskelig opgave at integrere mennesker med psykisk sygdom
på arbejdsmarkedet.
Det specielle ved MB-forløbet er, at det får vendt ofte meget negative erfaringer med psykisk sårbarhed og sygdom, til at være
en kompetence i et arbejde i psykiatrien og socialpsykiatrien.
Samtidig er der stor støtte til den enkelte i forløbet, man kan
f.eks. altid få fat i en af MB Konsulenterne – også efter normal
arbejdstid hvis der er et akut behov.
MB forløbet arbejder efter IPS modellen, (Individual Placement
Support). Det betyder at placering på en arbejdsplads, undervisning og individuel træning finder sted samtidig. Forløbet har en
varighed på et år, med mulighed for forlængelse.
Forløbet kan gennemføres på alle de måder beskæftigelsesindsatsen normalt foregår på. Dvs. revalidering, aktivering, job med
løntilskud, job med løntilskud til førtidspensionister, aktivering
m.v.
Du skal søge din kommunale sagsbehandler om at få bevilget
forløbet.

MB-forløbet
MB konsulenterne finder og forbereder arbejdspladserne, ved at komme på et personalemøde og informere om forløbet, samt indgå i en
åben dialog omkring eventuelle bekymringer. Arbejdspladsen stiller en
vejleder til rådighed ca. en halv time ugentligt. MB konsulenterne følger op minimum 3 gange i forløbet på selve arbejdspladsen. Som regel
sammen med vejlederen.
Undervisningsdelen er et særligt tilrettelagt forløb, med erfarne undervisere indenfor det socialpsykiatriske område. Der undervises bl.a.
i recovery, relationsarbejde og i at tage vare på sig selv i arbejdet med
mennesker.
Der etableres et studienetværk blandt deltagerne, hvor vi stiller skarpt
på det at bruge sine egne erfaringer samt erfaringsudveksling deltagerne i mellem.

