
EN AF OS … en kampagne for alle 

 
 Psykisk sårbare som målgruppe 

- Åbenhed betaler sig 
Oplægsholdere Johanne Bratbo, psykolog og projektleder, og ambassadør 

Christina Willadsen, begge fra Landsindsatsen EN AF OS.  

Workshop på konferencen ”Rummelighed i praksis” 
DGI-byen den 8. maj 2017 afholdt af 
Forhandlingsfællesskabet 



Program 

1. Kort præsentation 
 

2. Vigtig viden om EN AF OS 
 

3. Afstigmatisering: 
Hvad virker og hvad ikke 
 

4. Vilkår på arbejdsmarkedet 
 

5. Fokus: Åbenhed og tillid 
 

6. Erfaringer fra praksis 
Oplæg ved ambassadør 
Christina Willadsen 
 

 

 

 



Vision 
 

 

Gøre livet bedre for alle 

ved at fremme inklusion 

og  

bekæmpe diskrimination 

forbundet med psykiske 

lidelser.  

 



Hvad arbejder vi for? 

 

•  Øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom. 

 

• Mindske den afstand, der fører til stigmatisering,  

    fordomme og social udelukkelse. 

•  Skabe større forståelse for  

    psykisk sygdom i skoler, på 

    arbejdspladser og alle andre 

    steder, hvor hverdagslivet  

    udfolder sig = 5 indsatsområder: 

 Brugere & Pårørende, Personale, 

 Arbejdsmarkedet, Unge,  

 Befolkningen & medierne  

 



Mandat og finansiering 
Mandat: 
Fokus på holdningsbearbejdning og vidensformidling som led i 
afstigmatisering  
 
Ikke mandat til: 
Kritik af struktur, tilbud og finansiering af tilbud til personer med psykiske 
lidelser 
 
Finansiering: 
Satspulje i Sundhedsministeriet, Danske Region og regionerne, 
TrygFonden  – samt andre fonde ifm. konkrete indsatser 

1. fase: 2011-2015 
2. fase: 2016-2020 



            Her finder du os 

www.en-af-os.dk 

 
Elektronisk 
nyhedsbrev  

til aktive og 
involverede 
i EN AF OS 
 
 
EN AF OS-
panel: 
Elektroniske 
surveys 
Ca. 2000 
medlemmer 
med egne 
erfaringer 
med psykiske 
lidelser 

Twitter, Instagram og 
Spotify 

Under Viden og værktøjer findes 
undersøgelser og materialer 



Mindst tre vigtige grunde til at arbejde med 
afstigmatisering i relation til psykiske lidelser 

1. Mediernes negative historier 
- på grund af deres tendens til især at bringe og sprede de dramatiske 
historier der knytter psykisk sygdom sammen med farlighed : ”Psykisk syge 
står bag flere drab”…….. 
 

2. Psykisk sygdom rammer flere og flere – i al fald er der stadig flere som 
får psykiatriske diagnoser - og  problemer med at fastholde uddannelse og 
arbejde 
 

3. Synliggørelse af bedringsmuligheder   
- der bryder med kronicitetsfortællinger, fordi det sker stadig, at både 
unge og voksne ikke oplyses om håb for recovery  –  men at deres lidelse 
er kronisk og kræver medicin resten af livet 

 



Klassiske fordomme og myter om mennesker  
berørt af psykiske lidelser i forhold til 

arbejdsmarkedet? 

” En gang psykisk syg – altid psykisk syg”  
 
”Det er kun svage medarbejdere, der går ned med stress  
eller depression” 
 
”Der er ikke tid og plads til mennesker med psykisk sygdom  
på jobbet” 
 
”Personer der har, eller har haft en psykisk sygdom, kan ikke 
klare de samme arbejdsopgaver som før” 



Selvstigmatisering - risiko for mange, når og  

hvis man tager  omgivelsernes fordomme på sig  

• Får personer til at miste håbet og 
mindsker deres forventninger til 
fremtiden 
 

• Er forbundet med en følelse af 
værdiløshed og fiasko, lavt 
selvværd og tab af selvtillid 
 

• Indebærer social tilbagetrækning 
fra venner, familie eller steder, hvor 
personen ellers har holdt af at 
være sammen med andre 
 

• Gør det vanskeligere at tale om 
psykisk lidelse og forhindrer den 
åbenhed, der kan hjælpe andre til 
at tilbyde støtte 

 

 



Uddrag af befolkningsundersøgelse 2014 

Forestil dig, at du har en kollega med 
psykisk sygdom: 

 

Du er i tvivl om, hvordan du skal tale 
med vedkommende herom: 
59% Meget enig + Enig 

 

Du vil tale med din kolleger om, 
hvordan I skal opføre jer overfor 
vedkommende: 

59% Meget enig + Enig 

 

Du vil tale med din chef om, hvordan 
du skal opføre dig overfor 
vedkommende: 
44% Meget enig + Enig 

Du har angivet, at du har en nær 
kollega, der har/har haft en psykisk 
sygdom: 
 
Du vil/ville tilbyde din støtte, når og 
hvis vedkommende ønsker det: 
90% Meget enig + Enig 

 

Forestil dig, at du får/har en psykisk 
sygdom: 

Det vil ikke have betydning for 
karrieremuligheder: 
57% Meget uenig + Uenig 
 

Når du melder dig syg, vil du have det 
ligeså godt med at angive, at årsagen 
er en psykisk sygdom som en fysisk 
sygdom: 
55% Meget uenig + Uenig 



Metoder der ikke virker ved  
afstigmatisering – kan ikke stå alene 

• Gængs formidling om sygdom og 
symptomer – kan ikke stå alene og kan 
føre til pseudo-diagnosticering 

• Forenkling af problemstilling ved at 
sammenligne psykisk sygdom med fx et 
brækket ben eller diabetes.  
Det fjerner fokus på det forhold, at 
selvopfattelsen og relationerne påvirkes 
mærkbart, når man er psykisk syg.  
Og det er i det spændingsfelt, der opstår 
tavshed, vrede, afstandtagen og fordomme 
– oftest pga. tvivl og usikkerhed. 

• Skræmmekampagner eller løftede 
pegefingre! - fordi de færreste ønsker 
at blive irettesat som et ulydigt barn 

 



Metoder der virker – brugt med omhu 

      Ambassadør                          
Ambassadør aktion 

  
At fremme identifikation og indlevelse  
dialog og  refleksion over egne holdninger og 
adfærd  
holdnings- og adfærdsændringer via f.eks.: 

• Social kontakt: mødet med personer med 
egne erfaringer (ambassadører) og dialog om 
psykisk sygdom 

• Film, billeder og lydoptagelser med personer 
med egne erfaringer  

• Fremme af dialog via f.eks. elektroniske 
medier 

• Klare budskaber der trænger sig på uden at 
være påtrængende – og et stærkt brand 

• Udfordre myter med fakta bl.a. gennem egne 
undersøgelser 
 



Antallet af ”stress-ramte” er stadigt  
stigende på arbejdspladserne 

 

 

 

• stressfilmen 



Psykisk sygdom rammer stadig flere og er en alt for 
hyppig årsag til udelukkelse fra arbejdsmarkedet 

Befolkningen i 
almindelighed 

Personer med 
fysiske handicap 

Personer med 
psykiske lidelser 

77,5% 43,9% 24,2% 



Arbejdsmarkedet – mange elementer i spil 

Kompleks maskinkrum – som 
definerer praksis på et givent 
tidspunkt 
 
• Nedgangsperioder = ingen 

rummelighed 
 

• Vækstperioder = efterspørgsel 
 

• Mange ideologiske aktører og 
interessenter der plejer 
forskellige  mål og hensyn 
 

• Motivation  - et begreb i 
metermål og under konstant 
bearbejdning 
 

• Lovgivning tager tid og 
reflekterer derfor ikke altid 
den aktuelle virkelighed 
 



Førtidspension nu ikke længere en mulighed 
- hvis du er under 40 år. 

Fakta: Et vilkår for den enkelte, arbejdsmarkedet  
og behandlersystemet 

Før reformen i 2013: 
Støt stigende… 

• 49% af tilkendelserne begrundet 
i psykisk lidelse 

• I aldersgruppen 20-29 år var 
dette begrundelsen for 82% 

 

Førtidsreformen fra 2013: 
Slog hurtigt igennem… 

• Ifølge Ankestyrelsen blev der 
allerede i 2013 tildelt 67% færre 
førtidspensioner end i 2009 

• .. Og tendensen fortsætter 

• Et stigende antal personer 
havner på kontanthjælp 

 



Rummelighed?  
- her har vi kun brug for robuste medarbejdere… 

1. Organiseringen 

Spørgsmål: 
 Er det sådan hverdagen ser ud  - 

ofte? 

 Hvem trækker i hvem? 

 Hvem trækker hårdest? 

 Hvem har de største 
vinderchancer? Og hvorfor? 

E 



Behov for sparring?  
– her har vi individuelle jobfunktioner på højt niveau 

Ene på broen? 

Spørgsmål: 

 Er det sådan hverdagen kan 
opleves, når der skal 
handles? 

 Hvem trækker sig først og 
mest? 

 Er det OK at italesætte 
fælles ansvar for at tage 
hånd om psykisk mistrivsel? Teamspirit eller Teamsplit? 



Trivsel? – 
her ansætter vi kun omstillingsparate medarbejdere 

Spørgsmål: 
 Hvem kan man forvente vil gribe 

medarbejderen? 
 

 Hvem kan man stole på vil gøre 
det? 
 

 Hvem kan man drømme om vil 
spænde sikkerhedsnettet ud 
under medarbejderne, hvis de 
kaster sig ud i eksperimenter? 



Fakta: Et rummeligt arbejdsmarked med  
plads til flere forudsætter større åbenhed 

Det vedkommer og forpligter os alle 



Åbenhed om psykiske mistrivsel 

Den vitale udfordring på 
arbejdsmarkedet: 
• OK med et ærligt CV? 
• Hvad skal fortælles? 
• Hvor meget? 
• Hvornår? 
• Til hvem? 

 
• Hvilke rimelige tilpasninger 

og kultur er nødvendig? 
 

• Hvem skal handle på hvad 
ved problemer? 
 

• Hvordan undgår vi 
overfortolkning eller 
sygliggørelse af reaktioner 



Nødvendig organisatorisk afklaring af  
arbejdspladsens forudsætninger og muligheder 

Rimelige tilpasninger handler 
bl.a. om tilpasninger af: 

 Rekrutterings- og 
ansættelsesprocesser 

 Arbejdsmønstre og 
opgavefordeling 

 Arbejdstider og -vilkår 

 Adgangen til instruktion og 
kompetenceudvikling 

 Udstyr og lokaler 

 

Forudsætter bevidsthed på 
arbejdspladsen om egen 
kultur, arbejdsmiljø og tone 

 

 

Rummelighed 

Ressourcer, 
kompetencer, og 

kultur  på 
arbejdspladsen 

Tillid Åbenhed 

Personlige 
kompetencer og 

funktionsvanskelig-
heder 

Forebyggelse   -  Fastholdelse -  Inklusion 



Social ansvarlighed kan være svært 
vanedannende 

”Hvis  danske virksomheder ikke 
satser på at rumme mange flere 
fra ”kanten”, får vi et fattigere 
samfund, og det er ikke så svært 
som vi tror!”  
Virksomhedsleder Peter Nørgaard, 
Creativ Company 



 
Oplæg fra EN AF OS ambassadør  

Christina Willadsen 

 
Personlige erfaringer fra 
en arbejdsplads: 
 

Der forstår betydningen 
af åbenhed omkring 
psykisk sygdom 
 

Der aktivt forholder sig 
til rimelige tilpasninger 



Christinas budskab: 
”Alle har krav på at blive værdsat” 

• Baggrund: Christina har kæmpet med angst og depressioner og sårbarhed overfor 
selv små svigt i relationer. Hun oplevede det derfor som en befrielse for 13 år siden 
at få diagnosen bordeline. Det forklarede en del. 
 

• Før da: måttet lyve sig fysisk syg pga indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Eller sagt 
op på flere arbejdspladser pga manglende mod til at vedgå problemer med angst 
og depression. 
 

• Idag: Uddannet pædagog og ansat i en daginstitution, efter en arbejdsprøvning, og 
hvor hun varetager en række administrative opgaver på 15 timer ugentligt – en 
ansættelse der har fungeret i nu 8 år. 
 

• Institutionslederens håndtering af Christinas sårbarhed, vilje til åbenhed om 
psykisk sygdom og parathed til at tilrettelægge arbejdsopgaverne har haft 
afgørende betydning for Christinas arbejdsglæde idag. 
 

 ”Jeg ved hvad jeg møder ind til hver morgen, og det at arbejde i kasser 
 og faste mønstre er åbenbart det, der skal til for at understøtte min 
 arbejdsglæde og opleve den frihed et normalt arbejdsliv giver” 
 Citat af Christina i tillæg om arbejdsmiljø i Politiken den 29.marts 2017 

 

 



 

 

TAK FOR ORDET 

- Spørgsmål og debat 

 

 

Besøg: www.en-af-os.dk/arbejdsmarkedet 


