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EQUIL er et strategisk partnerskabsprojekt, 
der er medfinansieret af EU-Kommissionen 
inden for Erasmus+ Programmet, Key 
Action 2 for voksenuddannelse. EQUIL har 
til sigte at fremme inklusionen af psykisk 
sårbare borgere på arbejdsmarkedet. 
Igennem den toårige projektperiode har 
partnerne udviklet efteruddannelses- og 
træningsmoduler for fagprofessionelle, der i 
den daglige jobudførelse har kontakt til 
psykisk sårbare borgere, enten i jobcentre 
eller social- og sundhedsforvaltninger mv. 

http://www.equilcoproduction.eu/
https://www.facebook.com/equil.eu/


I løbet af den toårige projektperiode er vi genem det europæiske samarbejde 
blevet opmærksomme på både forskelle og ligheder, hvad angår de 
organisatoriske og metodiske tilgange, værdisæt og udfordringer, der kendetegner 
den beskæftigelsesrettede indsats over for psykisk sårbare borgere. Et fællestræk 
er dog, at psykisk sårbare borgere i alle lande befinder sig i en position mellem 
socialpskiatriske og beskæftigelsesrettede politikker og indsatser.

På denne baggrund har vi gennemført en generel strategisk analyse med det 
formål at sammenfatte de strategiske resultater fra EQUIL projekter og endvidere 
give anbefalinger til, hvordan den samlede indsats kan forbedres og behovsrettes 
i Europa.  

Den strategiske rapport tager sigte på at strukturere og opsummere de vigtigste 
læringspunkter, udfordringer og dilemmaer i beskæftigelsesindsatsen over for 
psykisk sårbare borgere i partnerlandene: 

Dilemmaer og udfordringer på et strukturelt niveau:

• med fokus på de lovbaserede, juridiske og institutionelle rammebetingelser 

Dilemmaer og udfordringer på et organisatorisk niveau:

• med fokus på "siloer", tværgående samarbejdsformer og arbejdsdelinger i 
tilrettelæggelsen af indsatserne

 
Dilemmaer og udfordringer på et kompetencemæssigt og metodisk niveau

• med fokus på kompetencemæssige og metodiske behov og krav til 
professionelle i indsatserne

Dilemmaer og udfordringer på et holdningsmæssigt og relationelt niveau

• med fokus på holdninger og adfærd, relationer og værdier bag mødet mellem 
professionelle og psykisk sårbare borgere i indsatserne 

Den overordnede konklusion på tværs af partnernes erfaringer og på tværs af de 
analytiske niveauer er, at metodikkerne i samproduktion og samskabelse kan 
være velegnede til at løse mange af de dilemmaer og udfordringer, der er blevet 
synlige gennem projektets aktiviteter og gennem den strategiske analyse.

Den samlede strategiske analysereport er offentliggjort på EQUIL projektets 
hjemmeside.  



EQUIL metodikken: en toårig rejse

EQUIL partnerskabet har udviklet en værktøjskasse, som kan bistå professionelle 
i indsatsen for at inkludere psykisk sårbare borgere både socialt og 
beskæftigelsesmæssigt. Værktøjskassen er blevet testet af professionelle inden 
for beskæftigelsesindsatsen i alle partnerlande. Udviklingen af EQUIL metodikken 
beror desuden på, at psykisk sårbare borgere, arbejdsgivere samt professionelle 
fra den socialpsykiatriske og beskæftigelsesrettede indsats sammen har bidraget 
aktivt til udviklingsarbejdet gennem samproduktive processer.

Værktøjskasen består af   fire moduler : beskæftigelsesfremmende metoder med 
fokus på overbevisninger og værdier, kompetenceudvikling for fagprofessionelle, 
vejlednings- og samarbejdsmetoder i forhold til arbejdsgivere samt metoder til 
samproduktion. 

Værktøjskassen findes på EQUIL projektets hjemmeside.

Lokale formidlingsarrangementer



Hver partner organisation har tilrettelagt lokale seminarer med henblik på at 
præsentere EQUIL værktøjskassen for fagprofessionelle inden for den 
socialpsykiatriske, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede indsats samt 
borgere og andre aktører med interesse og engagement i indsatsen over for 
psykisk sårbare borgere, eksempelvis organisationer for patienter og pårørende.

Partnere

Mere information
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Merseyside Expanding Horizons (UK)
Acción Laboral (Spain)
CESIE (Italy)
Mersey Care NHS Trust (UK)
 Mht Consult (Denmark)
 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (Netherlands)

EU-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation indebærer ikke en 
godkendelse af indholdet, som udelukkende afspejler forfatternes holdninger og 
synspunkter. EU-Kommissionen kan således ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af de 
indeholdte oplysninger.
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