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Ta’r du det
første skridt?
Vil du vide mere? www.en-af-os.dk/arbejdsmarked

Har du brug for hjælp?
www.en-af-os.dk/hjaelp

Bag Landsindsatsen EN AF OS står et stærkt netværk bestående af:

Vi omsætter sundhed og forebyggelse til

Paneldebat fra arbejdsmarkedskonference i 2014
arrangeret af EN AF OS, hvor konflikten mellem psykisk
sygdom og tilknytning arbejdsmarkedet blev sat under lup.

Rummelighed
forudsætter åbenhed
Et stigende antal mennesker rammes af angst og depression. Forsigtige skøn anslår, at over en halv million danskere årligt
rammes af en psykisk lidelse. Myter og fordomme spiller en stor rolle i forhold til udstødelse og muligheden for tilbagevenden
til arbejdsmarkedet. Landsindsatsen EN AF OS italesætter problemet ved at fremhæve betydningen af større åbenhed som
led i at fremme forebyggelse, fastholdelse og inklusion som forudsætning for et mere rummeligt arbejdsmarked.
Af: Michael Winter
Arbejdslivet er ikke den eneste kilde til ud-

Ingen er kun sin diagnose

Udfordring af normalitet

I en omskiftelig tid har vi brug for et rummeligt

løsning af angst og depression, men der er in-

Landsindsatsen EN AF OS er en national ind-

Det bedste middel til at imødegå psykiske

arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Hvor

gen tvivl om at de stigende krav til effektivitet,

sats, der som hovedformål har at afstigma-

lidelser er åbenhed og rummelighed, og det

variationen er stor, og normalitetsbegrebet

målstyring, opgavemængde, omorganisering

tisere psykisk sygdom og mennesker berørt

gælder også på arbejdspladsen. Derfor er det

bliver udfordret. Også fordi talrige undersøgel-

af arbejdet og hensynet til den økonomiske

af psykiske lidelser. Det sker med en proak-

vigtigt, at have et arbejdsklima og samarbe-

ser peger på, at tilknytningen til arbejdsmarke-

bundlinje spiller en vigtig rolle i forhold til mis-

tiv kommunikationsindsats, der tager afsæt

jde der gør, at man tør og kan reagere, når

det betyder meget for det enkelte menneskes

trivsel.

i, at psykiske lidelser vedkommer os alle.

man oplever at medarbejdere eller kolleger

selvforståelse, og den respekt man opnår fra

- Kravet om at alle skal kunne præstere stadig

Fokus er på, at udbrede større kendskab til,

mistrives i deres arbejdsforhold. For falder

omverdenen, siger Johanne Bratbo.

mere og være robuste er også med til at fast-

hvad livet med en psykisk sygdom betyder

man først ud af arbejdsrutinen eller helt ud

holde myten om at ”det er kun svage medar-

for den enkelte, hvad der virker fremmende

af arbejdsmarkedet, er der rigtig lang vej til-

Internationalt netværk

for at komme sig, og at større åbenhed er en

bage, og det er dyrt for virksomhederne. De

De udfordringer, som vi har herhjemme i for-

afgørende faktor. Overordnet er der fokus på

samfundsmæssige omkostninger forbundet

hold til behov for afstigmatisering af psykiske

fem indsatsområder for at afstigmatisere psy-

med psykiske lidelser udgør ca. 55 mia. kr.

lidelser, deler vi med mange andre lande om-

kisk sygdom, bryde tabuerne og nedbryde for-

om året, hvoraf kun 10 procent går direkte til

kring os, som derfor også har igangsat særlige

dommene. Målgrupperne er arbejdsmarkedet,

behandling, mens øvrige udgifter omhandler

initiativer, og som EN AF OS fra starten har

unge, brugere og pårørende, fagligt personale

sygedag-penge, kontanthjælp, førtidspension-

samarbejdet med.

i sundheds- og socialsektorerne, samt medier

eringer, tabt arbejdsfortjeneste, m.m.

- Diskussionen om psykiske lidelser og hånd-

og offentligheden.

- På sin vis er det jo helt bagvendt, at det for-

teringen af dem i samfundet generelt er en

- Det er helt afgørende, at vi får brudt med

holder sig sådan. Tallene peger klart på, hvor

international affære, hvor vi kan lære af hi-

tabuerne, myter og manglende forståelse for

vigtigt det er at man løfter ansvaret for sine

nanden, se hinanden over skulderen og erfa-

mennesker der berøres af psykiske lidelser.

medarbejdere i virksomheden, så den enkelte

ringsudveksle på kryds og tværs. EN AF OS

Det er prækært, at situationen er sådan i be-

ikke unødigt mister fodfæstet på arbejdsplad-

er derfor

tragtning af, at vi alle kan rammes af det. Jeg

sen, og virksomheden mister kompetencer.

i samarbejde med World Psychiatric Associa-

er helt sikker på, og det viser tallene i øvrigt

Det ideelle er jo, at virksomheden handler

tion’s Stigma Section vært for den næste in-

også, at vi alle sammen i vores nære omgang-

proaktivt på trivslen på arbejdspladsen og

ternationale stigmakonference, som afholdes

skreds har viden om kolleger, familiemedlem-

sikrer, at der er gode og optimale arbejdsfor-

i DGI-byen i København den 20. - 22. septem-

mer eller venner, der døjer med en psykisk

hold. Og er skaden så sket, er det afgøren-

ber 2017. Her sætter vi fokus på anvendelse

lidelse. Derfor er det vigtigt, at vi får italesat

de, at virksomheden har udarbejdet nogle

af praksisorienteret viden, forskningsmæssigt

bejdere, der går ned med stress, angst eller

et modbillede, der dels viser, at personer med

personalepolitikker og nogle procedurer, der

fokus på uløste problemstillinger og casehis-

depression” eller at ”der er ikke tid og plads

psykiske lidelser har mange ressourcer at

gør, at den ramte inden for en overskuelig tid

torier med eksempler fra afstigmatiseringsind-

til medarbejdere med psykisk sygdom på ar-

byde ind med, dels får gjort det begribeligt for

kan vende tilbage til arbejdet. Det kan være

satser, afslutter Johanne Bratbo.

bejdspladsen”. Både hos ledelsen og hos kol-

omverdenen, at ingen mennesker kun er sin

aftaler om deltidssygemeldinger eller rimelige

legerne er der behov for mere tiltro til, at man

diagnose. Kort sagt skal vi have udviklet en

tilpasninger såsom nedsat tid i en periode,

kan komme sig, hvis man får taget det første

kultur, hvor der er større åbenhed om psykiske

særlig dimensionering af arbejdsopgaver,

skridt i tide. Det kræver tillid og åbenhed mel-

lidelser, og hvor vi tør tale om, hvordan vi skal

sparring, m.m. Under alle omstændigheder er

lem ledere og medarbejdere, siger psykolog

håndtere psykisk mistrivsel, forklarer Johanne

det vigtigt, at virksomhederne forholder sig til

og projektleder på EN AF OS, Johanne Bratbo.

Bratbo.

spørgsmålet om inklusion fremfor eksklusion.

Johanne Bratbo er projektleder i Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for et rummeligt
arbejdsmarked med plads til alle.

Fordomme og
fakta om psykisk sygdom
FORDOM

”En gang psykisk
syg, altid psykisk
syg.”
FAKTA

Vi ved i dag, at rigtig mange kan
komme sig, hvis de får den rigtige
hjælp i tide.

FORDOM

”Det er kun
svage medarbejdere, der
går ned med
stress, angst
eller depression.”
FAKTA

Alle kan få psykiske
problemer uanset alder,
køn og uddannelse.

FORDOM

FAKTA

”Det er mere
okay at have
en fysisk end
en psykisk
sygdom.”

Vidste du, at ca. 1 ud af
5 (20%) på et tidspunkt
har meddelt deres
arbejdsplads, at de var
fysisk syge, hvor de faktisk
havde psykiske problemer /
sygdom.

FORDOM

FAKTA

”Der er ikke tid og
plads til mennesker
med psykisk sygdom
på jobbet.”

Vi ved fra undersøgelser, at det helt at
miste kontakten til arbejdspladsen i en
sygdomsperiode forringer menneskers
chance for at vende tilbage. Det
anslås, at det årligt koster samfundet
55 milliarder i tabt arbejdsfortjeneste,
sygemeldinger og førtidspensioner. Det
kan derfor betale sig at tænke i en tidlig
indsats og rimelige tilpasninger.

FORDOM

FAKTA

”Personer, der har eller har
haft en psykisk sygdom,
kan ikke klare de samme
arbejdsopgaver som før.”

Mange kan komme sig igen efter sygdom.
Det, der har betydning, er at bruge sine
faglige evner, og at man bakkes op af
arbejdskolleger, og føler sig som en del af
fællesskabet.

Der er stadig mange fordomme om psykisk sygdom og om mennesker med psykisk sygdom i befolkningen. Fordomme, som vi har brug for at gøre op med, fordi
konsekvensen er, at alt for mange bliver udstødt af arbejdsmarkedet, selv om det ikke var nødvendigt. Al erfaring peger på, at åbenhed smitter. Derfor kan flere få
mod på at søge hjælp i tide. Det første skridt er tit det sværeste. Tag fat i hinanden.
Se mere på en-af-os.dk eller på facebook.com/en-af-os.

Grundlægger og bestyrelsesmedlem Peter Nørgaard fra
Creativ Company arbejder i praksis med at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Foto: Ole Mortensen.

Social ansvarlighed
er svært vanedannende
Med en bevidsthed om social ansvarlighed og en klar målsætning om at mindst 15 procent af medarbejderne kommer fra
kanten af arbejdsmarkedet, har virksomheden Creativ Company betydet en helt afgørende forskel for mange mennesker.
Mennesker der nu har fundet et fast ståsted i livet, og kan spejle sig i det øvrige samfund.
Af: Michael Winter
Creativ Company har gjort det til en dyd at ud-

hensyn til inklusion og rummelighed, fortæller

fortalt ved middagsselskaber og de cirkulerer

En del af fællesskabet

vise social ansvarlighed, og den er sat i system

grundlægger og bestyrelsesmedlem Peter Nør-

i familier og i venne- og bekendtskabskredse.

I 2014 var beskæftigelsesgraden for den al-

gennem en klar personalepolitik, der sikrer, at

gaard fra Creativ Company.

I hvert fald er historierne om vores praksis og

mindelige befolkning 76,5 procent. For per-

mennesker der på den ene eller anden måde

tilgang til ansættelser spredt ud over landet.

soner med mobilitetshandicap var beskæft-

er havnet på kanten af samfundet og i den

Alle kan bidrage

Sidste sommer havde vi otte ordinære ledige

igelsesgraden 42,6 procent, og for personer,

yderste kant af arbejdsmarkedet får en chance

I dag er Creativ Company båret af en fælles

stillinger. Vi fik over 600 ansøgninger, og der

hvor psykisk sygdom er det dominerende hand-

til i livet. En chance til at vise hvad de duer

ånd, hvor virksomhedens ansatte hjælper

var ansøgninger fra både København, Esb-

icap, er beskæftigelsesgraden på kun 24,5

til på arbejdsmarkedet og en mulighed for at

hinanden ud over det almindelige, og hvor

jerg, Odense, Aarhus og Aalborg – og nogle

procent. Ifølge Peter Nørgaard er det en skam-

skabe en stabil tilværelse, hvor tilknytningen

samtlige ansatte er stolte over at repræsen-

valgte at flytte hertil pga. jobbet. Det er det

plet af dimensioner. Han opfordrer derfor til at

til arbejdsmarkedet spiller en nøglerolle for

tere virksomheden. Virksomhede er blevet rol-

jeg vil kalde god omdømmekapital, og rent

politikerne, erhvervslivet, myndighederne og

deres velbefindende og selvforståelse. Virk-

lemodel for andre virksomheder, fordi Creativ

faktisk gør vi jo ikke andet end at give vores

de lokale arbejdsmarkedsindsatser forpligter

somhedens sociale kodeks gælder over en

Company er gået forrest og har anvist vejen til,

mere sårbare medarbejdere en hånd i ryggen,

sig til at gå i dialog med hinanden, for at

bred kam, og alle medarbejdere bliver mødt

hvordan man også kan organisere en lønsom

møde dem med respekt og parre dem med

finde nye og kreative løsninger på den omsig-

i øjenhøjde, og efter samme vilkår og regler,

virksomhed med positive tal på bundlinjen,

en mentor, de kan støtte sig til i dagligdagen.

gribende problemstilling. Selv samarbejder

uanset om baggrunden er kriminel, man har

på trods af nogle lidt langhårede visioner om

Det kunne mange flere virksomheder tage ved

Creativ Company med Holstebro Kommune

en psykisk diagnose, er flygtninge eller er en

mangfoldighed, rummelighed og socialt ans-

lære af. På den måde vil vi få et meget mere

om jobprøvning, job afklaring, flex-jobstillinger

ganske almindelig arbejdstager.

var i praksis.

rummeligt arbejdsmarked, der giver plads til

og praktik, og Peter Nørgaard er samtidig ini-

– VI har efterhånden fået udviklet og fintunet

alle. Og det er vigtigt, fordi alle uanset bag-

tiativtager til projektet Code of Care, der bl.a.

Priser for inklusion

vores virksomheds-DNA til perfektion. Der er i

grund har noget at byde ind med i forhold til

arbejder for at virksomheder overalt i landet

Virksomheden blev etableret i år 2000 og al-

hvert fald ingen i Holstebro og omegn, der er i

at skabe merværdi for virksomheden. Og det

skal blive bedre til at inkludere psykisk syge

lerede tre år senere, blev de nuværende spill-

tvivl om, hvad vi står for. De positive historier

uagtet om det så er 15 timer om ugen eller på

og handicappede medarbejdere.

eregler formuleret og aktiveret. Creativ Com-

om vores virksomhed florerer i byen, de bliver

fuld til, forklarer Peter Nørgaard.

- Det er muligt at arbejdsmarkedet er blevet

pany beskæftiger i dag i underkanten af 200

mere komplekst, men immervæk er der stadig

medarbejdere, og 40 af dem er inkluderet i ar-

et hav af jobs, der kan sættes i spil, hvis vi har

bejdsfællesskabet på trods af en flosset eller

viljen til at gøre det. Det skal naturligvis sta-

ustabil fortid. Men at det i den grad fungerer,

dig være ud fra devisen om, at det skal være

vidner de mange priser og positive tilkende-

lønsomt, og at de enkelte medarbejdere skal

givelser om, som virksomheden har modtaget

bidrage med mere end de får. Mulighederne

gennem årene, for deres sociale ansvarlighed,

er uendelige, det er bare et spørgsmål om at

rummelighed og arbejdsmiljø. Det gælder bl.a.

få dem sat rigtigt i spil. Og det er min faste

MIA-Prisen og Netværksprisen samt kåringer

overbevisning, at alle former for ansættelser

som Danmarks anden bedste og Europas

på særlige vilkår gavner samfundets mentale

tredje bedste arbejdsplads.

sundhedstilstand, fordi medarbejderne oplev-

- Vi hænger i, og arbejder fortsat på at udvikle

er, at de bliver værdsat. Det kan godt være,

vores arbejdsplads til gavn og glæde for vores

at en medarbejder kun er ansat på halv tid

medarbejdere. Vores vision er fortsat at være

og præsterer på halvtreds procent. Men ved-

Danmarks bedste arbejdsplads, og det skal

kommende yder, præsterer og er en del af et

nok lykkes, fordi vi grundlæggende har fok-

fællesskab. Og fællesskaber og ikke mindst

us på at skabe økonomisk sundhed samtidig

arbejdsfællesskaber skulle jeg hilse at sige,

med, at vi er bidt af at hjælpe andre. Og fordi
vi er stolte, af de resultater vi har opnået med

Creativ Company er en rummelig virksomhed, hvor 20 procent af medarbejderne kommer fra kanten
af arbejdsmarkedet - her er medarbejderne samlet til uddannelsesdag. Foto Creativ Company.

er sundt for sjælen, afslutter Peter Nørgaard.

Christina Willadsen er kommet langt i sit liv. Med den psykiske diagnose borderline
har hun hængt i kanten af arbejdsmarkedet. I dag er hun en velfungerende administrativ medarbejder, der samtidig har fundet overskud til at være ambassadør for EN
AF OS. Her ses hun sammen med Anja ved et oplysningsarrangement.

Alle har krav på at blive værdsat
For Christina Willadsen betyder det en verden til forskel, at være en del af arbejdsmarkedet. At være en del af normalitetsbegrebet og en af dem, der bidrager positivt til samfundet. Udstyret med den psykiske diagnose borderline var der ellers ikke
langt til en førtidspension. Men både Christina og hendes arbejdsgiver satte bremsen i.
Af: Michael Winter
Christina Willadsen er meget taknemmelig for,

faste mønstre er åbenbart det, der skal til, for

række arbejdspladser, fordi jeg ikke havde mo-

dagsbordet i socialt lag. Hun ser lyst på til-

at hendes tidligere leder tog en ekstra vejr-

at understøtte min arbejdsglæde og opleve

det til at fortælle, at jeg i perioder lider af angst

værelsen, er optimistisk og har energien til at

trækning, tænkte kreativt og løsningsorient-

den frihed et normalt arbejdsliv giver. Det fun-

og depression. Derfor var det faktisk også lidt

gøre en forskel. Derfor har hun engageret sig

eret da Christina for første gang i sit arbejdsliv

gerer i hvert fald optimalt for mig nu, fortæller

af en befrielse, da jeg i 2003 og efter flere års

dels i Ungdommens Røde Kors, hvor hun er

bad om at blive sagt op, men tidligere havde

Christina Willadsen.

intens terapi endelig fik diagnosen borderline,

med til at arrangere sommerlejr for udsatte

mistet otte job på grund af fravær. Den gang

som er en personlighedsforstyrrelse. Jeg fik

unge, dels engageret sig som ambassadør i

for otte og et halvt år siden var hun ansat som

Forventer noget af mig

i hvert fald en forklaringsnøgle, som gav mig

Landsindsatsen EN AF OS, der arbejder for at

pædagog i vuggestueteamet i den integrerede

Vejen til at opleve den indre ro har været lang

indsigt i hvorfor mit reaktionsmønster er ent-

afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.

daginstitution Børnehuset Nyelandsgården på

for Christina, og alt er da heller ikke rosenrødt

en sort eller hvidt, og hvorfor det er svært for

Frederiksberg i København. I dag er hun ansat

endnu. Men perioderne med angst, depres-

mig at balancere en normal tilværelse. Men

- Vi er mange, der skal lære at leve med vores

i samme daginstitution, men nu som admin-

sion og selvvalgt isolation bliver kortete og

jeg har også set lyset, og lært at tackle situa-

sygdom. Derfor tager jeg rundt i landet som

istrativ medarbejder på 15 timer om ugen, og

kortere. Sent i teenageårerne forstod Chris-

tionen, og ved at selvom jeg ryger ind i endnu

ambassadør og rollemodel for EN AF OS, og

med ansvar for de månedlige lønkørsler samt

tina, at der var noget galt. I og for sig kneb

en depression, kommer jeg også styrket ud på

fortæller min historie. Det gør jeg for at ska-

en række andre administrative driftsopgaver.

det hverken med venner eller bekendtskaber,

den anden side. Og det gør jeg, bl.a. fordi der

be håb og for at vise, at selvom oddsene er

- Jeg har rigtig meget at takke min tidligere led-

og i skolen var hun vellidt og populær blandt

er nogen, der venter på mig, og forventer no-

imod en, kan det godt føre til noget positivt.

er for. Det var hende der samlede mig op, var

de øvrige elever. Men de tætte relationer var

get af mig. Nemlig min kæreste, min familie,

Jeg synes, under alle omstændigheder, at min

konstruktiv på mine vegne, og tog kontakten til

meget intense, og hjerteveninden blev skrottet

mine nære venner og mine arbejdskolleger,

egen historie er opbyggelig, og kan medvirke

kommunen, da jeg endelig og for første gang

ved den mindste misforståelse. Det samme

forklarer Christina.

til at skabe retning og håb for andre. Selv var

i mit liv talte åbent om min psykiske lidelse.

gjorde fritidsjobbene, når arbejdsopgaverne

En lidelse der gør, at det er meget svært for

krævede hurtig omstilling. Så kunne Christina

Større åbenhed fordres

åben leder. Sådan er det ikke for alle, og der-

mig, at knytte tætte relationer, holde på ven-

ikke navigere, og derfor blev den lette løsning,

På trods af perioder med angst og svær de-

for er det nødvendigt, at italesætte en større

ner og være en stabil arbejdskraft. Men takket

at tage benene på nakken for at slippe ud af

pression og kortere eller længere sygdoms-

åbenhed om psykiske lidelser, og skabe no-

være min leders vedholdenhed lykkedes det

problemerne.

forløb lykkedes det Christina at gennemføre

gle vilkår der gør, at samfundet generelt bliver

både en HF-uddannelse og pædagogstudiet.

mere rummeligt, fordi alle uanset diagnose

dels at få arbejdsprøvet mig i kontorjobbet, og

jeg heldig ved at have en handlekraftig og

efterfølgende blive ansat på den ordning, der

- Åh - jeg har bøvlet med det her. Følt mig util-

I dag ser hun lyst på tilværelsen. Føler sig

eller ej rummer nogle ressourcer, der kan bru-

kaldes paragraf 56. I dag har jeg været admin-

strækkelig, været ked af det, følt mig tom og

værdsat og respekteret for det arbejde hun

ges i samfundet. Alle skal have en plads, og

istrativ medarbejder i over otte år. Det trives

totalt udmattet. Jeg har løjet mig syg med sal-

udfører. Hun er en del af samfundet, en del

alle skal føle sig værdsat, afslutter Christina

jeg fortrinligt med. Jeg ved hvad jeg møder ind

monellaforgiftning på grund af indlæggelse på

af arbejdsmarkedet og kan som alle andre

Willadsen.

til hver morgen, og det at arbejde i kasser og

psykiatrisk afdeling, og jeg har sagt op på en

snakke med om arbejdsoplevelser ved mid-

Åbenhed om
psykisk mistrivsel
betaler sig.
Fordomme og myter om psykisk sygdom holder alt for
mange ude fra uddannelse og arbejdsmarkedet.

“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!”
- Peter Nørgaard, Creativ Company - Code of care

Der er tre skridt til mere åbenhed om psykisk mistrivel:
Forebyggelse

Fastholdelse

Inklusion

Fordomme spiller en stor rolle på jobbet.

Husk at ingen kun er sin diagnose og det
er muligt at komme sig!

55% har det dårligt med at melde sig syg
på grund af psykisk sygdom.

Når ledelsen demonstrerer rummelighed
overfor medarbejdere med psykiske
problemer, har det betydning for et godt
psykisk arbejdsmiljø.

Mange er usikre på at spørge ind til en
kollegas psykiske sygdom.

90% ville gerne tilbyde sin støtte til sin
nære kollega, hvis kollegaen ønsker det.

Informer kolleger om evt. tilpasninger af
arbejdsopgaverne.

Fokuser på kompetencer og styrker.

Find materialer og gode råd på

www.en-af-os.dk/arbejdsmarked

