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EQUIL – EQUALITY IN LEARNING – I KORTE TRÆK:   
 

EQUIL er et EU projekt, der medfinansieres af EU-Kommissionens Erasmus+ program. 
Hovedformålene er at understøtte en aktiv recovery proces blandt psykisk sårbare borgere 
og endvidere at fremme psykisk sårbare borgeres arbejdsmarkedstilknytning. Det skal ske 
gennem en ny tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen, hvor såkaldte samskabelses- og sam-
produktionsmetoder styrker det tværgående samarbejde mellem borgere, myndigheder, 
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre aktører, der på forskellig vis er involve-
ret i psykisk sårbare borgeres arbejdsmarkedsintegration. I løbet af EQUIL projektets toåri-
ge projektperiode har seks partnerorganisationer fra henholdsvis England, Italien, Holland, 
Spanien og Danmark udviklet træningsmoduler til fagprofessionelle og frivillige, der arbej-
der inden for psykisk sundhed og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i henholdsvis 
den offentlige, private og frivillige sektor. Træningsmodulerne har til formål at øge fagpro-
fessionelle og frivilliges færdigheder og kompetencer, hvad angår en hensigtsmæssig og 
effektiv beskæftigelsesfremmende støtte til psykisk sårbare borgere.  

  

 



 
HIDTIDIGE AKTIVITETER I EQUIL PROJEKTET: 

 

I hvert af de seks partnerlande er træningsmodulerne blevet afprøvet i en pilotfase, hvor 
fagprofessionelle, frivillige og virksomhedsrepræsentanter er blevet instrueret i at bruge 
projektets metoder og øvelsesværktøjer. Det gælder blandt andet beskæftigelsesforbere-
dende og beskæftigelsesfremmende metoder og værktøjer med fokus på værdier, overbe-
visninger og negative forforståelser omkring psykisk sårbare borgeres behov og beskæfti-
gelsespotentiale. Det gælder endvidere metoder til inddragelse, anerkendelse og nyttiggø-
relse af borgernes selvoplevede erfaringer – brug af peer-to-peer støttefunktioner samt op-
bygning af positive relationer, dialogiske arbejdsformer og mentoring af virksomheder og 
arbejdspladser. Alle metoder og værktøjer indgår som delelementer i EQUIL projektets 
overordnede tilgang, hvor samproduktion og samskabelse er nøgleordene for en tværfag-
lig, tværsektoriel og gensidigt anerkendende praksis i beskæftigelsesindsatsen over for 
borgere med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser. 
 
De fagprofessionelle, frivillige og repræsentanter fra den private sektor, der har deltaget i 
træningsmodulerne, har efterfølgende afprøvet udvalgte metoder og værktøjer i deres 
samspil med borgere i den beskæftigelsesrettede og socialpsykiatriske indsats. Undervejs 
har både fagfolk og virksomhedsrepræsentanter givet feedback på metodernes og værktø-
jernes anvendelighed og tilpasningsbehov. Derved er der sket en løbende modificering af 
træningsmodulerne. 
  

SAMLET HAR PILOTFASEN INVOLVERET: 
 
 Mere en 40 praktikere fra den offentlige, private og frivillige sektor, som har opnået 

øget viden og bevidsthed om nødvendige værdier og overbevisninger i arbejdet med at 
støtte psykisk sårbare borgere på vejen til en bæredygtig arbejdsmarkedstilknytning.  

 

 Omkring 250 borgere præget af psykisk sårbarhed, som er blevet støttet af fagfolk i 

en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 

 Mere end 20 arbejdsgivere, som er blevet støttet i og opmuntret af fagfolk til at rekrut-

tere borgere med psykisk sårbarhed på grundlag af en større indsigt i borgernes be-

hov, forudsætninger, ressourcer og arbejdspotentiale. 

 

 Omkring 25 offentlige, private eller frivillige aktører med strategisk viden og speci-
alkompetence, der har bidraget med erfaringer, synspunkter og perspektiveringer for 
brugen af samproduktions- og samskabelsesmetoder i en effektivisering af den be-
skæftigelsesfremmende indsats over for psykisk sårbare borgere.  

 

HVAD SIGER FAGFOLK TIL PROJEKTETS PRODUKTER:  
 
Flertallet af de deltagende fagfolk har oplevet, at deres evne til at støtte borgere med psykisk 
sårbarhed er blevet styrket – blandt andet gennem opbygningen af co-produktive supportnet-
værk, der understøtter borgernes håb og drømme i forhold til det fremtidige arbejdsliv. 
 
Endvidere oplever flere fagfolk, at træningsmodulerne har udfordret deres værdier og 
overbevisninger, hvad angår betydningen af psykisk sårbarhed for borgernes kompeten-
cer og ressourcer. Hertil kommer en øget bevidsthed om vigtigheden af at være opmærk-
som på egne og andres fordomme og negative forforståelser, som kan påvirke psykisk 
sårbare medarbejderes arbejdsmiljø og arbejdskapacitet i en nedadgående spiral. 
 

 



 
LOKAL TILPASNING AF METODER OG VÆRKTØJER:  

 

Partnerorganisationerne har haft mulighed for at tilpasse pilotaktiviteterne til den nationa-

le/lokale kontekst og herved tage højde for nationale lovrammer, organisatoriske strukturer 

i den beskæftigelsesrettede og socialpsykiatriske indsats over for psykisk sårbare borgere 

mv. I praksis har der således vist sig at være en del forskelle partnerlandene imellem. Det 

gælder blandt andet det kulturelle syn på psykiske lidelser og adgangen til beskæftigelses-

fremmende støtteforanstaltninger mv. Disse aspekter vil blive beskrevet i EQUIL projektets 

strategiske analyserapport, der afslutter projektperioden og præsenteres i det fjerde og 

sidste nyhedsbrev med udgangen af august 2017.  

 

WORKSHOP OM EQUIL BLEV TILLØBSSTYKKE: 
 
Som en vigtig del af EQUIL projektets formidlingsindsats har den danske partner, mht-
consult i samarbejde med BEDRE PSYKIATRI afholdt en velbesøgt workshop om EQUIL 
projektets mål og resultater med særlig vægt på anvendelsen af samproduktion og sam-
skabelse i den beskæftigelsesfremmende og socialpsykiatriske indsats over for psykisk 
sårbare borgere i kommuner og regioner.  

 

 
 
Centerchef Charlotte Aagaard fra Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats satte 
i et oplæg fokus på mulighederne for at skabe konstruktivt samspil mellem professionelle, frivil-
lige og borgere i en mere behovsrettet og fleksibel indsats over for borgere med psykiske ud-
fordringer. To medarbejdere fra Helsingør Kommunes Peer-to-Peer indsats berettede om, 
hvordan de omsættter deres egne erfaringer med psykisk sårbarhed i en ligeværdig støtte til 
andre borgere, der står et sårbart sted i livet. 
 
 
 
 
 



 
Workshoppen tiltrak omkring 40 deltage-
re med stor spørgelyst. Det blev blandt 
andet klart, at mange af de fagprofessi-
onelle deltagere fra den lokale beskæf-
tigelsesfremmende og socialpsykiatriske 
indsats ofte mangler gensidig viden om 
de initiativer, der bliver iværksat inden 
for den enkelte forvaltning. Flere af de 
fremmødte medarbejdere fra Jobcentret 
kendte for eksempel ikke til Peer-to-
Peer indsatsen og så et stort behov for 
at henvise borgere til denne ordning.    
Det store fremmøde vidner således om, 
at der er en stærk grobund for tværgå-
ende samarbejde og koordinering af en 
indsats, der i dag spreder sig på flere 
sektorer, forvaltninger og myndigheds-
områder.  

 



AFSLUTTENDE KONFERENCE I SPANIEN: 
 
I midten af juni måned samledes repræsentanter fra alle projektorganisationerne sammen med 
en lang række eksterne gæster til en afsluttende konference om EQUAL projektets resultater. 
Konferencen fandt sted i Valladolid i Spanien. Blandt de indbudte gæster var borgere, fagpro-
fessionelle, frivillige og virksomheder, som på forskellig vis har medvirket aktivt i EQUIL projek-
tets dataindsamling, interviewrunder, fokusgrupper, pilot- og testforløb. Ud over konferencen 
dannede Valladolid også ramme om det afsluttende møde mellem partnerorganisationerne.  
 
Den afsluttende konference markerede den officielle europæiske lancering af EQUIL-
metodikken. Det skete gennem metodiske oplæg og kollektiv testning af værktøjer samt rund-
bordsdiskussioner, workshops og – ikke mindst – oplæg om værdien ved at være med i projek-
tet, således som det er oplevet blandt psykisk sårbare borgere og professionelle i den beskæfti-
gelsesfremmende og socialpsykiatriske indsats i partnerlandene.  

 

 

 

 
 



 



 
 

 

DE NÆSTE SKRIDT: 
 
I den sidste del af projektperioden vil partnerne udarbejde de følgende afsluttende projekt-
materialer: 
 

 En strategisk analyse af dilemmaer og udfordringer i den beskæftigelsesfremmende ind-
sats over for psykisk sårbare borgere rundt i Europa. Korte nationale rapporter vil blive 
samlet i en transnational slutrapport, der skal samle trådene på tværs af partnerlandenes 
forskelligheder og ligheder. 

 

 Afholdelse af lokale workshops i alle partnerlande. 
 

 Færdiggørelse af rapport med præsentation af EQUIL projektets metodik og trænings-
moduler. Rapporten kommer til at foreligge på engelsk, spansk, italiensk, hollandsk og 
dansk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTNERORGANISATIONER: 
 

 Merseyside Expanding Horizons (UK) 

 Acción Laboral (Spanien) 

 CESIE (Italien) 

 Mersey Care NHS Trust (UK) 

 Mhtconsult (Danmark) 

 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (Holland) 
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