
Equality in Learning

Træningsmodul:  
Medarbejderkompetencer i 

beskæftigelsesindsatsen over for 

psykisk sårbare borgere

www.equilcoproduction.eu 

Agreement number: 2015-1-UK01-KA204-013821



c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

Equil partnerne giver dig tilladelse til frit at anvende disse publikationer uden begrænsn-
inger. Vi håber, de kan være til nytte i undervisning og træning mv. Hvis du bruger vores 
værktøjer, vil vi dog venligst anmode om, at du henviser til Equil projektet. Vi vil også gerne 
høre, hvordan du anvender værktøjerne:  info@expandinghorizons.uk

Koordinator 
Merseyside Expanding Horizons
www.expandinghorizons.co.uk
Storbritannien

Mersey Care NHS Trust
www.merseycare.nhs.uk
Storbritannien
 
Accion Laboral 
www.accionlaboral.com
Spanien 
 
MhtConsult
www.mhtconsult.dk
Danmark 
 
CESIE
www.cesie.org
Italien 
 
Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland 
www.zogmh.nl
Holland



  

         
 

 
 

 
 

2 

Træningsmodul 
 

IO2 – Træningsmodul – Underviser/praktiserende evner til at støtte mennesker 
med psykiske lidelser som gerne vil arbejde -  KernKracht 

 
 
Beskrivelse 
 
Gennem research og samproduktion indeholder træningsprogrammet en række redskaber og 
øvelser der understøtter praktiskerende til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser for at 
støtte dem til at arbejde. Udviklet med eksperter via erfaring vil modulet kompetenceudvikle 
praktiserende til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser ved brug af personcentrerede 
tilgange til at støtte og motivere mennesker til at komme (tilbage) i arbejde.  
 
Træningsmodulet vil give redskaber og øvelser til praktiserende som støtter mennesker med 
psykiske lidelser til at komme i arbejde.  
 
Koncepterne om recovery, stigma og kompetencer udviklet gennem levet erfaring vil blive videre 
undersøgt og konverteret til redskaber og øvelser i træningsmodulet.    
 
 
 
Indhold 
 

1 Redskaber og øvelser for praktiserende  
 

2 Bilag om emnerne: 
• recovery,  
• stigma  
• kompetencer udviklet gennem levet erfaring  
• ekspert via erfaring  

 
3 Hovedresultater fra fokusgrupperne  
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IO2  Redskaber og øvelser for praktiserende 
 
 
Redskaberne og øvelserne i dette træningsmodul kan anvendes individuelt eller i grupper. 
Nedenfor finder du anbefalinger for praktiserende som er relevante for alle redskaberne og 
øvelserne.  
Bilagene til redskaberne og øvelserne kan finds efter beskrivelserne af redskaberne og øvelserne. 
 
 

Anbefalinger 

• Facilitatoren er godt beredt omkring begreberne: recovery, stigma og selv-stigma, 
kompetencer udviklet gennem levet erfaring, ekspert via erfaring  
 

• Sørg for en tryg atmosfære  
 
• Praktiserende bruger sine egne erfaringer til at skabe lighed med deltagerne  
 
• Løbende mulighed for at stille spørgsmål  
 
• Respekt for alles tempo  
 
• Bed gruppen om at foreslå nogle grundregler. Efter de kommer op med nogen, så sørg for 

at listen inkluderer de følgende: 
 

- Vi vil gerne have at alle deltager.  
- Information som deles i grupperne skal holdes fortroligt  
- Bliv med gruppen og undgå venligst at have side-samtaler 
- Sluk mobiltelefoner hvis muligt  
- Hav det sjovt  

 
• Introducer en ekspert via erfaring i øvelser hvori egne erfaringer er hovedemnet, hvis 

muligt.  
 

• Tænk på at henvise deltagere som har brug for yderligere støtte til eksperter via levet 
erfaring eller peer support grupper, ligesåvel som professionel støtte. 
 

• Hvis den praktiserende er ekspert via erfaring, præsenterer den praktiserende sine egne 
erfaring på en funktionel måde for deltagerne. For eksempel for at skabe en tryg 
atmosfære, for at give et eksempel, for at bekræfte og anerkende oplevelser, for at 
empower deltagerne.  
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1 Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
Titel 
 

Diagnosticer mig!! 

Mål 
 

Isbryder 

Formålet med øvelsen er at blive bevidst om sine egne stigmatiserende 
tanker og adfærd. Målet er at kunne tilgå andre med et åbent sind.  

Grupper 3-15 personer 
 

Individ 
 

- 

Varighed 
 

15-30 minutter 
 

Nødvendigheder 
 

15 blanke kort 
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 Alle deltagerne, inklusive den praktiserende, skriver på et kort en 

sårbarhed og en hobby eller passion. Alle kortene indsamles og blandes. 
Efter tur tager hver deltager et kort og læser sårbarheden og 
hobby/passionen højt. Deltagerne gætter hvem sårbarheden og 
hobbyen tilhører. Til slut træder deltageren som skrev sårbarheden og 
hobbyen frem.  
 
Deltageren hvis kort blev trukket, tager et nyt kort. De samme trin 
udføres til alle kort er gennemgået. 
 

Eksempel 
 
 
 

En deltager skriver på et kort:   
Sårbarhed: Jeg har svært ved at stole på nogen 
Hobby / passion: synkronsvømning  
 
Efter deltagerne har gættet på hvem kortet tilhører, træder deltageren 
frem.  
 
I dette eksempel har deltageren problemer med tillid, men kan stole på 
andre i forbindelse med at udføre sin hobby. Dette kan lære deltagerne 
at en sårbarhed er specifik til en person i bestemte sammenhænge og 
ikke betyder du ikke er i stand til at håndtere andre mennesker 
overhovedet.  
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2 Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Overskrid Stigma Linjen 

Mål 
 

Isbryder 

At lære hindanden bedre at kende og at skabe bevidsthed om de 
ligheder I kan have (nogle gange har I mere til fælles end I tror). Være 
bevidst om fordomme.  

Grupper 5 - 50 
Varighed 
 

15 - 60 min. 
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 

 Overskrider du Stigma Linjen? 
 
Svar ærligt på stigma spørgsmålene. Tør du? 
 
"Jeg vil gerne invitere dig til at træde over stigma linjen, hvis:” 
 
• Du er nervøs for denne leg  
• Du har et kæledyr der betyder meget for dig 
• Du tør være sårbar 
• Du nogle gange er bange  
• Du nogle gange føler dig dømt af andre  
• Du er god til at sige ‘nej’  
• Du er god til at bede om hjælp når du har brug for en hjælpende 

hånd  
• Nogen tæt på dig har en psykisk lidelse  
• Du har (eller har haft) psykiske lidelser selv  
• Du nogle gange ikke kan drikke alkohol med måde 
• Du nogle gange føler dig udenfor  
• Du nogle gange føler dig ret nedtrykt  
• Du nogensinde har brugt stoffer  
• Du ofte føler dig alene, også når der er mennesker omkring dig  
• Hvis din situation derhjemme ikke altid er eller var rar  
• Hvis du nu føler i er mere forbundne til hindanden  
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3 Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Grønt kort  

Mål 
 

Lighed i forholdet mellem klient og praktiserende. For at vise at du 
genkender noget. 

Grupper 2 - 20 
Individ  
Varighed 
 

Ingen tidsbegrænsning, under gruppemøder, i individuel støtte osv.  

Nødvendigheder 
 

Grønne kort  

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 Før øvelsen påbegyndes skal der være enighed om hvordan det grønne 

kort anvendes. 
 
Hvis du genkender noget fra oplevelser der deles af andre, kan du 
indsætte det grønne kort. Oplevelsen er muligvis ikke helt den samme, 
men nogle gange genkender du følelsen, nogle barrierer, behandling 
osv. Dermed kan du se at der nogle gange er flere mennesker med 
lignende erfaringer, uden at du er klar over det.  
 
Trin 1  
Forklar gruppen/ den individuelle deltager funktionen for det grønne 
kort og hvordan det vil blive anvendt 
Tring 2  
Lav aftaler om hvad der skal gøres hvis det grønne kort bliver brug: 
diskuter det med det samme, eller efterfølgende. 
Trin 3  
Grønne kort anvendes under mødet/ samtalen 
Trin 4 
Efterfølgende en kort evaluering hvis nødvendigt 
 

Eksempel 
 
 
 

En deltager fortæller en gribende historie om stigma på arbejdspladsen. 
En deltager med en historie med misbrug anklages for at drikke alkohol i 
arbejdstiden. En kollega er uden at sige det til hende gået til hendes 
chef, og hun var nødt til at forsvare sig selv. Hun har ikke haft drukket, 
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 men hendes chef troede ikke på hende: en gang alkoholiker, altid 
alkoholiker.  
 
En deltager bruger sit grønne kort og deler en oplevelse med at blive 
stigmatiseret.  
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4A. Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Omvendt Tænkning  
 

Mål 
 

Bevidsthed om at oplevelse af psykiske lidelser udover kampe, besvær 
og negative følelser, også kan indebære noget positivt. Oplevelser 
medfører evner, kvaliteter og kompetencer som du eventuelt ikke ville 
have udviklet hvis du ikke havde psykiske lidelser. Disse kvaliteter kan 
anvendes til at komme tilbage i arbejde og forøge dine muligheder på 
arbejdsmarkedet.  

Grupper Antal personer: 2 – 12  
 

Individ 
 

Kan også andvendes individuelt  

Varighed 
 

45 minutter 

Nødvendigheder  • Bilag: Kompetencer udviklet via levede erfaringer 
• Listen over kompetencer/ evner/ kvaliteter  
• Flipchart 
• Blyanter og papir 
• God sans for humor  

 
Metode Kort beskrivelse af indholdet  

 
  

1 Introduktion af øvelsen (5 min) 
2 Arbejde i små grupper (30 min) 
3 Fælles diskussion (10 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

         
 

 
 

 
 

9 

 
Øvelse: 
 

1) Del en oplevelse med at være sårbar. Det er lige meget hvilken 
slags erfaring du deler. Det kan handle om psykisk lidelse, 
misbrugsproblemer, at miste sit arbejde, et forhold eller en 
person du elskede osv.  

2) Vi diskuterer ikke de delte oplevelser, vi giver ikke råd eller 
løsninger til de delte oplevelser.  

3) Vi kan stille spørgsmål for at opnå bedre forståelse.  
4) Gruppen vil finde kompetencer, kvaliteter og evner udviklet via 

denne oplevelse 
I kan anvende listen med kompetencer/ evner/ kvaliteter. 

 
Eksempel 
 

For eksempel: (der kan naturligvis også være et mindre intenst emne) 
 
“I et antal år hørte jeg stemmer inden i mit hovede. Dermed var der 
meget travlt og larmende i mit hovede. Stemmerne var meget negative 
overfor mig og de fortalte mig hele tiden hvad jeg skulle eller ikke skulle 
gøre. Det kostede mig meget energi at fokusere på mine opgaver, 
ignorere stemmerne, ikke svare dem i offentlige situationer såsom 
arbejde, venner, studie osv. At håndtere stemmerne hele dagen var hårdt 
arbejde” 
 
Kompetencer/ evner/ kvaliteter udviklet ved disse oplevelser: 
(se også Bilag: Liste over kompetencer) 
 

1 Konflikthåndtering  
2 Vedholdenhed 
3 Empati 
4 Lytte 
5 Håndtere modstand  
6 Problemløsningsevner  
7 Samarbejde 
8 Selv-bevidsthed 
9 Selv-reflektion 
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 4B. Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Stadier af Recovery  

Mål 
 

Opnå indsigt i deres egen recoveryproces og hvordan de kan anvende 
den til at støtte brugere. 

Individ 
 

For praktiserende til at udføre selv  

Varighed 
 

30 Minutter 
 

Nødvendigheder 
 

Bilag: Stadierne af recovery  
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 

 Læs bilaget med stadierne af recovery. Tænk på en situation hvor du var 
sårbar, hvor du oplevede en vigtig livsbegivenhed. For eksempel at miste 
et job, en sygdom, afbrud af et forhold, at miste en nær person. Hvis du 
står i en stor livsbegivenhed vil du gennemgå en recoveryproces. Denne 
øvelse lader dig opnå indsigt i din egen recoveryproces. 
 
Identificer ved hvert stadie af din recoveryproces i nøgleord nogle 
konkrete opleveler. Tænk dernæst på de kompetencer du udviklede ved 
at håndtere disse oplevelser.  
 

Stadier 
 

Kort beskrivelse af oplevelser Kompetence 

Stadie 1  
 
 

  

Stadie 2 
 
 
 

  

Stadie 3 
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Stadie 4 
 
 
 

  

 
Tag kompetencerne listet i skemaet og overvej hvordan du anvender 
eller kan anvende disse kompetencer i studier, arbejde eller andre 
aktiviteter. 
 

Stadier 
 

Kort beskrivelse af oplevelser (Ønske) beskæftigelse, 
arbejde, studie, frivilligt 
arbejde, andre aktiviteter 

Stadie 1
  
 

 
 
 
 
 

 

Stadie 2 
 

  
 
 
 
 

Stadie 3 
 

  
 
 
 
 

Stadie 4 
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4C. Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel  
 

Stadier af Recovery 

Mål 
 

 

Opnå indsigt i din egen recoveryproces of hvordan du kan bruge den til 
at komme (tilbage) i arbejde  

Grupper  
 

2-12 

Varighed 
 

60 Minutter 
 

Nødvendigheder 
 

Bilag Stadier af Recovery  
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 

 Læs bilaget med stadierne af recovery og skriv ned ved hvert stadie en 
oplevelse med at være sårbar. 
Identificer ved hvert stadie i nøglekord konkrete oplevelser og forbind 
det med tre evner som har hjulpet dig under denne periode.  
 

Stadier 
 

Kort beskrivelse af oplevelser Kompetence 

Stadie 1  
 
 

  

Stadie 2 
 
 
 

  

Stadie 3 
 
 

  

Stadie 4 
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Tag kompetencerne listet i skemaet og tænk på hvordan du anvender 
eller kan anvende disse kompetencer i studie, (frivilligt) arbejde, eller 
andre aktiviteter. 
 

Stadier 
 

Kort beskrivelse af oplevelser (Ønske) beskæftigelse, 
arbejde, studie, frivilligt 
arbejde, andre aktiviteter 

Stadie 1
  
 
 

 
 
 
 
 

 

Stadie 2 
 
 
 

  
 
 
 
 

Stadie 3 
 
 

  
 
 
 
 

Stadie 4 
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5. Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Er der et sting løst?  

Mål 
 

Dele erfaringer og tanker på basis af udtalelser og spørgsmål, med det 
formål at:  

• Støtte klienten i at fortælle sin historie 
• Gøre det nemmere at tale om sine sårbarheder 
• Opnå mere indsigt i arbejdserfaring, nuværende arbejde og 

fremtid 
• Indsamle information for at kunne opstille en handlingsplan 
• Ankerkende og bekræfte opleveler  
• Empowerment 
• Bevidsthed om stigmatiserende tanker og adfærd  

 
Grupper 2-20 personer 

 
Individ 
 

Praktiserende og deltager  

Varighed 
 

45 – 60 minutter 
 

Nødvendigheder 
 

Spillet: Er der et sting løst? 
 

• Kort med udtalelser, spørgsmål og koncepter omkring 
uddannelse, arbejde og stigma. 

• Bilag Stigma 
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 

 • Det er en metode for grupper  
• For praktiserende og deltagere 
• For deltageren 
• For arbejdsgivere 
• Det er en metode med tale, diskussions og tegne elementer  
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Eksempel/er 
 
 
 
 

Gruppe: 
Du kan anvende udtalelserne og koncepterne på forskellig vis:  

• Put alle kortene på bordet og lad deltagerne vælge et kort der er 
vigtigt for ham/hende. Derefter kan I begynde at tale med 
hindanden. Så forskellige temaer adresseres. 

• Du kan også lade dem tegne deres oplevelse 
• Desuden kan du som praktiserende vælge et eller flere kort du 

synes det er vigtigt at diskutere med denne gruppe; for eksempel 
fordi gruppen undgår visse emner 

• Når gruppemedlemmerne kender hinanden bedre og 
atmosfæren er tryg, kan gruppemedlemmerne vælge et kort med 
en udtalelse eller et koncept de gerne vil spørge et andet 
gruppemedlem om.  

 
Individuelt: 

• Put alle kortene på bordet og lad deltageren vælge et kort det er 
vigtigt for ham/hende at diskutere 

• Når I taler om emnet kan du bede ham om at tegne situationen 
• Desuden kan du som praktiserende vælge et eller flere kort du 

synes det er vigtigt at diskutere med deltageren, for eksempel 
fordi han undgår visse emner 

• Deltageren kan tage en udtalelse eller et koncept med hjem og 
skrive om det. Dette kan være udgangspunktet for det næste 
møde.  

 
Note:  
Den praktiserende deltager også i øvelsen. Udtalelserne, spørgsmålene 
og koncepterne omkring uddannelse, arbejde og stigma er alle baseret 
på oplevelser fra mennesker med psykiske lidelser. Selvom du måske 
ikke er enig i nogle udtalelser, kan du forestille dig at mennesker med 
psykiske lidelser kan have oplevet stigmatiserende tanker og adfærd? 
Som praktiserende stiller du deltageren dette spørgsmål fremfor bare at 
være enig eller uenig. Understøt en diskussion omkring emnet på kortet.  
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6. Metode for praktiserende 
   

Organisation KernKracht 
Land Holland 

 
 

Titel 
 

Daglige livsroller for klienter  

Mål 
 

 

Målet er at skabe bevidsthed om tabet eller ændringen i roller for 
klienter i deres dagligliv når de bliver psykisk syge eller afhængige. Og 
hvordan man kan fokusere på andre roller end patient-rollen. Dette kan 
hjælpe klienter til at genopbygge deres selvtillid. 
 

Grupper 5-15 praktiserende, teams 
 

Individ 
 

Øvelse på papir for en praktiserende 

Varighed 
 

20 minutter 
 

Nødvendigheder 
 
 

Flipchart eller whiteboard 
 

Metode Kort beskrivelse af indholdet  
 

 Psykisk sygdom og/ eller afhængighed involverer ofte tab af roller, f.eks. 
rollen som ansat, partner eller forælder. Klienter har den oplevelse at de 
ofte kun ses som patient af de sundhedsfaglige praktiserende. Der er 
ingen eller meget lidt opmærksomhed på de roller de har mistet eller at 
de er nødt til at udføre disse roller under andre omstændigheder. 

Den anvendte metode er 

• Diskussion på grundlag af spørgsmålene  

• Diskussion på grundlag af spørgsmålene i undergrupper 

• Gæst: en ekspert via erfaring fortæller sin historie 
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Eksempel 
 
 
 
 

Psykisk sygdom og/ eller afhængighed involverer ofte tab af roller, f.eks. 
rollen som ansat, partner eller forælder. Klienter har den oplevelse at de 
ofte kun ses som patient af de sundhedsfaglige praktiserende. Der er 
ingen eller meget lidt opmærksomhed på de roller de har mistet eller at 
de er nødt til at udføre disse roller under andre omstændigheder. 

Rolle øvelse 

Tal om de vigtigste roller i livet. 

Spørgsmål den praktiserende diskuterer: 

1) Hvilke roller har du i dit daglige liv. 

2) Hvad betyder disse roller for dig, hvad er den tilførte værdi? 

3) Hvad ville der ske hvis du pludselig mister din rolle som ansat? 
Hvordan ville du føle det?  

Den praktiserende kan invitere en ekspert via erfaring 

Eksperten via erfaring fortæller derefter en historie om deres oplevelse 
med at miste roller. Hvad skete der? Hvordan føltes det? Var der fra 
sundhedsfaglige praktiserende fokus på andre roller end patient? Hvad 
var brugbart og hvad var ikke?  

Praktiserende kan stille spørgsmål til eksperten via erfaring. 

Erfaringer fra eksperter  

• Fra den almindelige verden til psykiatriens verden 
• Magtesløshed 
• Ikke længere tilladt at træffe egne beslutninger  
• Tab af selv-tillid 
• Udelukkende set som patient 
• All adfærd forbindes til diagnose og symptomer 
• Følelser grundet oplevelser af tab tilskrives symptomer 
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Bilag til redskaberne og øvelserne 

 

Bilag Recovery 

Recovery er en unik og livslang proces af at få det bedre, gennem accept og forståelse af sygdom 
og at anvende dine håndterings-strategier til at leve det bedste og sundeste liv du kan, imens du 
siger farvel til negativitet ved at indse at du har magten, ved at vælge de rigtige mennesker at 
omgive dig med.   

 

BETYDNINGER AF RECOVERY? 

→ Unik Proces 

→ Lev det bedste liv du kan og klar det til den tid  

→ Få det bedre  

→ Forstå og håndtere sygdom og accept  

→ Løbende/Livslang proces  

→ Personlig udvikling 

→ Indhendte tabt tid og empowerment 

→ Anerkende at du har magten  

→ Gode relationer til andre og at vælge mennesker som er en god indflydelse  

→ Sige farvel til negativitet 

 

 

Stadier af recovery 

• Stadie 1: Overvældet  

I dette stadie bliver det daglige liv tit en psykisk og fysisk kamp mens folk prøver at forstå 

og håndtere hvad der sker, men føler sig forvirrede, afskåret fra sig selv og fra andre, ude 

af kontrol og magtesløse over deres liv.  
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• Stadie 2: Kæmpende 

Dette stadie karakteriseret ved en løbende kamp med handicappet, fordomme, 

diskrimination, og følelser af håbløshed og ensomhed.  

• Stadie 3: Leve med 

I dette stadie af recovery accepterer folk deres handicap og føler sig selvsikre i at håndtere 

det. Omend de stadig kan føle sig begrænsede af deres handicap, har de fundet deres 

niche i verden.  

• Stadie 4: Leve udover  

I dette stadie af recovery er handicappet en meget mindre del af menneskers oplevelser, 

og forstyrrer ikke betydeligt deres mulighed for at have en tilfredstillende og bidragende 

liv.  
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10 top tips for recovery-orienteret praksis  
 

Efter hver interaktion, spørg dig selv “fik jeg”... 

 

• Lyttet aktivt for at hjælpe personen med at forstå deres psykiske sundhedsproblemer? 
 
• Hjulpet personen med at identificere og prioritisere deres personlige mål for recovery? 
 
• Demonstreret en tro på personens eksisterende styrker og resourcer? 
 
• Identificeret eksempler fra min egen levede erfaring som inspirerer og validerer deres håb? 
 
• Lagt specifikt mærke til vigtigheden af mål som understøtter personen i aktivt at bidrage til 

andres liv? 
 

• Identiceret ikke-sundhedsmæssige resourcer der er relvante for at opnå deres mål? 
 
• Opfordret til selv-management? 
 
• Diskuteret hvad personen ønsker i forhold til terapeutiske interventioner, respekteret 

deres ønsker hvor det er muligt?  
 
• Opført mig til alle tider for at udtrykke en holdning af respekt for personen og et ønske om 

et lige partnerskab, indikeret villighed til at gå den ekstra distance? 
 
• Mens accepterende omkring at fremtiden er usikker, fortsat udtrykt støtte for muligheden 

af at opnå disse selv-definerede mål – opretholdt håb og positive forventninger? 
 
 
Adapteret fra ‘Making Recovery a Reality’, Shepherd, G., Boardman, J. and Slade, M. (2008) 
Centre for Mental Health 
  
 
  

http://www.centreformentalhealth.org.uk/publications/making_recovery_a_reality.aspx?ID=578
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Bilag Stigma 

 

 

 

 

Hvilken effekt har stigma?  

At få venner, opretholde et job, holde sig i form, forblive sund… disse er alle normale elementer af 
livet. Men den stigma der omgiver psykiske lidelser gør alle disse ting sværere for mennesker som 
har psykiske lidelser. 

Stigma isolerer mennesker. Mennesker finder det ofte svært at fortælle hinanden om en psykisk 
lidelse de har, fordi de frygter en negativ reaktion. Og når de taler om det, siger størstedelen at de 
de er misforstået af familiemedlemmer, får hånden slået af og ignoreres af venner, 
arbejdskollegaer og naboer.  

Stigma ekskluderer mennesker fra dagligdags aktiviteter. Dagligdags aktiviteter som at handle 
ind, tage på bar, tage på ferie eller melde sig ind i en klub er meget sværere for mennesker med 
psykiske lidelser. Endvidere er omkring en fjerdedel af mennesker med psykiske lidelser blevet 
afvist af forsikrings eller finans firmaer, hvilket gør det svært at rejse, eje ejendom eller køre en 
virksomhed.  

Stigma stopper mennesker fra at få og fastholde arbejde. Mennesker med psykiske lidelser har 
den højeste rate af ’vil gerne arbejde’ blandt alle grupper med handicap – men har den laveste 
arbejdsrate. En tredjedel rapporterer at være blevet fyret eller tvunget til at opsige deres job, og 
70% tøver med at søge job, af frygt for urimelig behandling.  
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Stigma forhindrer mennesker i at søge hjælp. Vi ved at når mennesker først oplever psykiske 
lidelser har de tendens til ikke at søge hjælp, og ofte kommer de først i kontakt med mentale 
sundhedsservices når en krise har udviklet sig.  

Stigma har negativ effekt på fysisk helbred. Vi ved at mennesker med psykiske lidelser ofte har 
dårligere fysisk helbred end gennemsnittet, og deres fysiske sundhedsproblemer er ofte 
misdiagnosticeret. Som resultat dør mennesker med de mest alvorlige psykiske lidelser 
gennemsnitligt ti år tidligere.  

(‘Time to change’, UK, 2016: http://www.time-to-change.org.uk/what-is-stigma) 

• Myte: Psykiske lidelser er sjældne  
• Fakta: 1 ud af 4 mennesker vil opleve psykisk lidelse i løbet af et år. 
• Myte: Mennesker med psykiske lidelser kommer sig aldrig 
• Fakta: Med den rette støtte får de fleste mennesker med psykiske lidelser det bedre 
• Myte: Mennesker med depression kunne ‘bare overvinde det‘ hvis de ville. 
• Fakta: Mennesker med depression har alvorlige symptomer som ikke er i deres 

kontrol 
 

(PPT Merseycare NHS Trust, Equil TNM 1, Palermo) 
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Bilag Kompetencer udviklet ved levet erfaring 

Bevidsthed omkring psykiske lidelser. Erfaringer med psykiske lidelser kan, udover kampe, besvær 
og negative følelser, også indebære noget positivt. Erfaringen medfører evner, kvaliteter og 
kompetencer som du eventuelt ikke ville have udviklet hvis du ikke havde psykiske lidelser. Disse 
kvaliteter kan anvendes til at komme tilbage i arbejde og forøge dine muligheder på 
arbejdsmarkedet. 

At leve med en sårbarhed kan være meget svært. Men når du er nødt til at kæmpe i livet lærer du 
nogle meget vigtige ting. Dette vil være din viden gennem erfaring! 

 

 

At anvende dine erfaringsviden i dit job 

Skridt 1: Erfaring 

Skridt 2: Omvendt tænkning 

Skridt 3: Oversættelse til arbejdssituationer  

 

Skridt 1 Erfaring: Jeg arbejdede i mange år i mental sundhedspleje. Men efter mange år fik jeg en 
psykisk lidelse og nu er jeg en klient in den mentale sundhedsinstitution 

Skridt 2: Omvendt tænkning: erfaring som socialrådgiver og oplevelsen af at være en klient  

Skridt 3: Oversættelse til arbejdssituationer: 
-  Forståelse af begge positioner: klient og socialrådgiver 
-  Mere forståelse og empati overfor mine klienter i mit arbejde   
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Liste over kompetencer  
 

1. Opmærksomhed for detaljer 
2. Tilpasningsevne 
3. Omhyggelighed 
4. Rådgivning 
5. Holde afstand 
6. Ambitiøs 
7. Analysere 
8. Forvente 
9. Argumentere 
10. Fastholde  
11. Autencitet 
12. Indflydelse 
13. Beslutningstagen 
14. Engagement 
15. Coaching 
16. Kollegial 
17. Kommerciel indsigt  
18. Konflikthåndtering 
19. Kreativitet 
20. Delegering 
21. Didaktiske evner 
22. Disciplin 
23. Diskutere 
24. Håndtere forskellighed  
25. Målsætning 
26. Stille flere spørgsmål  
27. Vedholdenhed 
28. Skabe støtte  
29. Turde 
30. Empati 
31. Energisk 
32. Give feedback 
33. Modtage feedback 
34. Fleksibel 
35. Fokusere 
36. Interviewevner 
37. Helikopter synspunkt 
38. Håndtere information 
39. Initiativ 
40. Empati / sensitivitet 
41. Innovation 

42. Integritet 
43. Tilpasselig 
44. Udgiftsbevidsthed 
45. Kritisk tænkning 
46. Kvalitetsfokus 
47. Indlæringsevne  
48. At lede 
49. Loyal til organisation 
50. Aktiv lytter  
51. Udvikle ansatte  
52. Viden om menneskelig natur  
53. Verbal kommunikation  
54. Motivering 
55. Networking 
56. Tage referat 
57. Observation 
58. At håndtere aggression 
59. Håndtere modstand 
60. Håndtere pres  
61. Miljøbevidsthed  
62. Uafhængighed 
63. Forhandle 
64. Initiativrig 
65. Dømmekraft 
66. Løsnings-orienteret 
67. Organisatorisk følsomhed 
68. Organisatorisk talent 
69. Overbevise 
70. Prævalens 
71. Præsentere 
72. Motivation til at levere 
73. Sætte prioriteter 
74. Problemløsnings evner  
75. Reflektion 
76. Resultat-orienteret 
77. Samarbejde  
78. Forbedre samarbejde 
79. Skreven kommunikation   
80. Sensitivitet/ empati   
81. Kan omskifte hurtigt  
82. Omgængelig 
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83. Stresshåndtering 
84. Takt 
85. Teambuilding 
86. Tids-management 
87. Ansvarlig 
88. At møde 
89. Sælge 
90. Innovations-orienteret 
91. Visionsudvikling  
92. Overvåge fremskridt  

93. At overse  
94. Stille spørgsmål 
95. Gruppearbejde  
96. Selv-kontrol 
97. Selv-bevidsthed 
98. Selv-reflektion 
99. Uafhængighed 
100. Selv-tillid 
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Hovedresultater fra fokusgrupperne 

Egne hovedbarrierer til arbejde 

En vigtigt egen barriere til arbejde som deltagerne i fokusgrupperne beskriver er frygten for 
afvisning hvis de søger et job. Oplevelsen af afvisninger fører til lav selv-tillid og megen frustration, 
den berøver dem håb for et bedre resultat næste gang. De er bekymrede for hvordan de kan 
forklare deres mangel på arbejdserfaring på grund af psykiske lidelser og hvad information de skal 
dele om det og ikke dele.  Nogle af dem oplever megen anstrengelse omkring hvordan de kan 
diskutere deres sårbarheder. 

En anden barriere de oplever er deres frygt for tilbagefald. De er bekymrede for at kravene ved 
jobbet vil være for meget, og at de vil blive psykisk syge igen. Adskillige deltagere indikerer at de er 
nødt til at finde en balance mellem hvad de kan klare og hvad de ikke kan klare, og at de endnu 
ikke ved hvad denne balance er. De er nødt til at finde ud af det, og de frygter de ikke vil få tid til 
det og at der ikke er plads til udsving i produktivitet. Nogle af dem indikerer desuden at de har 
fordomme omkring de uddelende myndigheder. De er bange for at de vil blive tvunget til at 
acceptere et job de ikke er tilfredse med. En anden fordom de nævner er at de tror at 
arbejdsgivere ikke vil acceptere dem på grund af deres sårbarheder. 

Eksterne  barrierer til og i arbejde  

En hoved ekstern barriere som deltagerne i fokusgrupperne oplever er at de bliver overvurderet. 
Psykiske lidelser er ikke synlige og hvis du kan udtrykke dig selv godt, antager arbejdsgivere at du 
kan klare meget. En yderligere ekstern barriere der nævnes er at de bliver undervurderet, at de 
bliver beskyttet og at fokus ligger på sårbarhederne og ikke på mulighederne.  

En ekstern barriere som de desuden peger på er at arbejdsgivere ikke er villige til at tage en risiko 
ved at ansætte en person med sårbarheder, de frygter tab på arbejde.  

Mange deltagere i fokusgrupperne nævner adskillige barrierer på grund at kravene på 
arbejdsmarkedet: være for gammel, ikke have de rette kvalifikationer, et krav om at søge jobs, 
mange kandidater til et job.  

Modtaget støtte 

Den modtagede støtte som deltagerne oplever kan inddeles i støtte fra de uddelende 
myndigheder og støtte fra uafhængige organisationer. Støtten fra de uddelende myndigheder er 
ikke uden forpligtelser, det kan have konsekvenser for din understøttelse hvis ikke du accepterer 
denne støtte. Støtten fra uafhængige organisationer er efter eget valg.  
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Profil at støtte til arbejde  

Den nødvendige støtte til at arbejde skal være skræddersyet støtte der tager højde for de 
individuelle behov for personen med sårbarheder. Deltagerne i fokusgrupperne understreger 
vigtigheden af empati, forståelse af dine sårbarheder, empowerment og ligestilling. De behøver en 
støtteperson som: kan lytte, spørger ‘hvad har du brug for?’, sætter realistiske mål, giver håb, er 
optimistisk, har en positiv tilgang, er pålidelig, fleksibel og har et åbent sind for dine egne ideer.  

Recovery 

Nogle deltagere fik støtte på en recovery-orienteret måde. De finder det meget brugbart hvis 
støttepersonen viser empati, forstår deres sårbarheder, og øger deres selv-tillid, anerkender dem. 
Andre aspekter de finder vigtige er at støtten er skræddersyet, og at deres egen viden om deres 
sårbarheder inkluderes i støtten.   

Deltagerne indikerer at det er vigtigt at ønsker, håb og drømme er centrale i støtten. De 
understreger dog at det skal være med en realistisk tilgang.  

Ligestilling mellem praktiserende og klient nævnes også som et vigtigt aspekt at recovery-
orienteret støtte. En praktiserende som står ved din side og støtter dig til at finde dine egne 
løsninger i stedet for at fortælle dig hvad du skal gøre.  

Stigma og selv-stigma 

Desværre mødte adskillige deltagere stigmatiserende tanker og adfærd i at komme (tilbage) i 
arbejde. I forhold til familie og venner oplevede de stigma i form af beskyttende adfærd, men også 
i at undervurdere deres sårbarheder.  

Stigmatiserende tanker og adfærd som opleves fra arbejdsgivere og kollegaer er ideen om at de er 
syge meget af tiden, koster mange penge, ikke passer ind i teamet, ikke er fleksible, ikke kan 
håndtere stress, ikke er pålidelige, mangel på vedholdenhed. Nogle deltagere indikerer at de ikke 
tør tage sygeorlov hvis de fysisk er syge fordi de frygter at dette vil blive set som et tilbagefald. 
Nogle andre deltagere nævnte at arbejdsgivere konkluderer at de ikke er dygtige fordi de har haft 
forskellige stillinger.   

Deltagerne nævner også meget selv-stigmatiserende tanker og adfærd i at komme (tilbage) i 
arbejde. Selv-stigmatiserende tanker de mindes er relateret til lavt selvværd og mangel på 
selvtillid. Denne slags selv-stigmatiserende tanker begrænser troen på at kunne blive succesfuld i 
forhold til at komme (tilbage) i arbejde og forhindrer nogle deltagere i at tage skridt mod arbejde. 

Støtten deltagerne har brug for til at håndtere stigma og selv-stigma er en praktiserende som 
forstår og motiverer, arbejder med levede erfaringer, viser empati, er tålmodig, giver selvtillid og 
øger selvforståelse.  
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Kompetencer udviklet via levede erfaringer  

De fleste deltagere i fokusgrupperne mener at det er muligt at udvikle kompetencer og evner 
gennem erfaringer med psykiske lidelser. I begyndelsen var nogle af dem nødt til at blive bekendt 
med denne tilgang. De havde aldrig tænkt på denne tilgang før, men genkendte eksemplerne. 
Kompetencer og evner deltagerne udviklede er: mere tålmodighed, mere empati for andre, 
mindre fordomme, mere viden om administration og finans på grund af modtaget støtte for dette, 
lærte at lytte, mere mod og lyst til at gå udenfor, bedre kommunikationsevner, opdage andres 
styrker.  

Alle deltagerne kan de tilført værdi i de kompetencer og evner udviklet ved levede erfaringer for 
arbejde. Den tilførte værdi kalder de: menneskelig værdighed, empowerment, selvtillid, recovery, 
selv-bevidsthed, få det bedre, fungere bedre, bedre kontakt med familie, kreativitet.  

De fleste deltagere tror de kan bruge disse kompetencer og evner udviklet gennem levede 
erfaringer til at komme (tilbage) i arbejde.  

Eksperter via erfaring 

Nogle af deltagerne i fokusgrupperne har erfaring med eksperter via erfaring. Fordelen de nævner 
er at det kunne være dem selv og de følte sig forstået.  

Alle deltagerne kunne se fordel i eksperter via erfaring i støtten. Den tilførte værdi de nævner er i 
forhold til at blive hørt, mere forståelse, mere viden og styrker og sårbarheder, bedre 
kommunikation, en ligestillet tilgang, og forhandling med de uddelende myndigheder og influere 
systemet.  

De fleste deltagere vil gerne have en praktiserende der har levede erfaring i deres støtte til 
arbejde. De mener de vil have mere forståelse for deres sårbarheder og have en mere ligestillet 
tilgang. Nogle deltagere siger at det er vigtigst at praktiserende som støtter dem til at arbejde 
møder deres forventninger, uanset om støttepersonen har levet erfaring.  
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