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TRÆNINGSMODUL 3 

MEDARBEJDERKOMPETENCER TIL RÅDGIVNING AF 

ARBEJDSGIVERE I 

BESKÆFTIGELSES- OG FASTHOLDELSESINDSATSEN 

OVER FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE 

 

1. INTRODUKTION OG METODE 

Udviklingen af dette træningsprogam er blevet realiseret på grundlag 

af samproduktions modellen som involverer ekspert praktiserende, 

mennesker med levet erfaring og arbejdsgivere. Programmet 

inkluderer en række redskaber og øvelser til at understøtte 

praktiserende i at støtte og opfordre arbejdsgivere til at rekruttere 

mennesker som kan have oplevet psykiske lidelser. Det tilbyder også 

praktiserende evner til at støtte arbejdsgivere i at fastholde 

eksisterende personale som eventuelt er i risiko for arbejdsløshed på 

grund af deres oplevelser med psykiske lidelser, og til at støtte mental 

sundhed for hele deres arbejdsstyrke. 

Produktet er blevet udviklet med højdetagen for hovedresultater fra C1 

Learning Mobility, fokusgruppe med mennsker med levede erfaringer, 

feedback fra indsamlede spørgeskemaer, desk-research og yderligere 

forslag fra partnere eller engagerede interessenter (peer support, 

facilitatore eller eksperter).  



  

 

 

 

3 

Efter interviews med adskillige arbejdsgivere i hvert land, er 

forskellige situationer blevet observeret omkring relationer 

mellem virksomheder og mennesker med levede erfaringer som 

viser at arbejdsmarkedet og arbejdsgiveres forventninger adskiller sig 

meget mellem Storbritannien, Italien, Holland, Danmark og Spanien. 

Selv hvis mange forskelle er blevet observeret, er der også opstillet en 

række tværgående overbevisninger og værdier, som udgør grundlaget 

for dette træningsmodul.  

 

Behovene og forventningerne, afsløret af arbejdsgivere i de 

forskellige lande involveret i projektet, for at kunne hyre og fastholde 

mennesker som har oplevet psykiske lidelser er: 

• Afklaring af hvad der menes med psykiske lidelser fra et 

psykologisk synspunkt 

• Afklaring af hvad der menes med psykiske lidelser fra et 

beskæftigelsesperspektiv (arbejdsklarhed) 

• Review af de juridiske rammer i hvert land og eksisterende 

understøttelse  

• Hårde og bløde færdigheder repræsenteret af mennesker som 

har oplevet psykiske lidelser  

• Hvordan kan jeg introducere disse emner med mine klienter og 

leverandører  
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• Forholdet mellem typer af arbejde og niveau af integration af de 

ansatte  

• Team building aspekter ved en ønskelig integration 

• Evaluering af effekten af disse ansatte i min organisation 

 

Med tanke for disse behov of forventninger, inkluderer strukturen i 

dette træningsforløb praktiske værktøjer og øvelser der vil forberede 

og kvalificere praktiserende i deres arbejde med arbejdsgivere til at 

opnå integration at slutbrugerne på arbejdsmarkedet. 

2. OVERSIGT. GUIDELINE FOR THE INTELLEKTUELLE  

RESULTAT 

 

Træningsmodulet vil indehole de følgende trin og aktiviteter: 

 

 

 

 

 

 

TRIN 2 TRIN 1 
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TRIN 1. HVORDAN TAGES KONTAKT TIL POTENTIELLE 
ARBEJDSGIVERE 

 

TRIN 2. POSITIVE ASPEKTER SOM KAN FREMHÆVES VED AT 
REKRUTTERE MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER  

 

TRIN 3. HVORDAN FORBEREDES ARBEJDSGIVERE OMKRING DE 
BARRIERER DE EVENTUELT VIL MØDE EFTER REKRUTTERING AF 
MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER 

 

TRIN 4. FASTHOLDELSE AF DE NYE ANSATTE I ORGANISATIONEN 

  

TRIN 3 TRIN 4 
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3. TRIN 1. HVORDAN TAGES KONTAKT TIL 

POTENTIELLE ARBEJDSGIVERE 

 

Aktivitet 1 Hvordan bør de praktiserende præsentere konceptet om 

“psykisk lidelse” udover de generaliserede stereotyper og forberede 

slut-brugerne til at præsentere sig selv  

Som praktiserende, er din første opgave at tage dig af og forberede 

mennesker som har levet med psykiske lidelser til at træde ind på 

arbejdsmarkedet (emner der er dækket i andre træningsmoduler i 

projektet). 

Vedrørende arbejdet med at kontakte arbejdsgivere for at give 

muligheder for dine slut-brugere til at opnå et arbejde, er den første 

overvejelser du bør gøre dig i forhold til konceptet om “psykisk lidelse” 

og hvordan dette introduceres til arbejdsgivere. 

Problemstillingen og synspunktet der bør anlægges er markant 

forskelligt fra praktiserende til arbejdsgivere. 

Din hovedopgage vil være at forklare dem at dine slut-brugere kan og 

bør blive taget i betragtning som arbejdere som blot har behov for en 

grad af specialiseret støtte for at kunne integreres i organisationen. 

Den overgangsudgift som denne specialiserede støtte kan medføre (se 

aktiviteten mentorer og vejledere) er i de fleste lande dækket af 

særlige støttemidler. 
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HVORDAN SKAL JEG PRÆSENTERE MIG SELV TIL 
ARBEJDSGIVERE SOM PROFESSIONEL? 

ELEVATOR PITCH FOR MENNESKER MED PSYKISKE 
LIDELSER  

Introduktion 

Præmis:  

Spørgeskemaerne har vist at en af hovedbarriererne der eksisterer 

for at mennesker med psykiske lidelser kan integreres på 

arbejdsmarkedet er stigma og at arbejdsgivere mangler viden om 

talentet hos mennesker med psykiske lidelser. 

For det meste, kan dette faktum stoppe dem fra af ansætte 

mennsker med psykiske lidelser. 

Løsningsforslag:  

En af de opstillede løsninger til at modvirke denne barrier er gennem 

teknikken ‘Elevator Pitch’ som vil lade dem forberede en passende 

præsentation der kan anvendes under interviews. 

Kompetence vurdering: 

Formålet med en “kompetence vurdering” er: 

• Identificere og evaluere viden, evner og kompetencer.  
• Identificere og evaluere interesser, forventninger, værdier og 

motivationer. 
• Definere den personlige og professionelle profil 
• Analysere overførsels-muligheden baseret på kritiske 

kompetencer 
• Identificere professionelle alternativer 
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• Designe skræddersyede planer for professionel karriere 
planlægning   

 

DIAGRAM OVER EN KOMPETENCE VURDERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det inkluderer: 

Professionel profil analyse  

• Viden 
• Evner 
• Kompetencer 
• Alsidighed 
• Overførsels mulighed 

Personlig profil analyse 

• Interesser 
• Motivationer 
• Forventninger 
• Værdier 
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• Familiesituation 
• Livs projekt 

 

 

Arbejdsmarkeds analyse 

• Arbejdsløshedsrater  
• Sektorer af aktivitet 
• Virksomheds stof 
• Kilder til beskæftigelse  
• Ledige stillingsopslag  
• Ansættelsesforhold  

 

Den psykiske lidelse er blot et kendetegn i deres kompetence 

balance.  

Elevator pitch: 

Efter af have analyseret deres kompetencer og personlige profil, 

forbereder mennesker med psykiske lidelser, med støtte fra deres 

praktiserende, en kort beskrivelse af dem selv baseret på “Elevator 

Pitch” rådene.  

Traditionelt, er en elevator pitch rettet mod at præsentere en 

virksomhed til en potentiel investor på fem minutter, ved at opridse 

dens styrker. 

I forhold til job research, anvendes elevator pitch i stigende grad i 

de seneste år således at arbejdsløse mennesker kan præsentere sig 

selv på en mere effektiv måde fremhævende deres styrker  

(professionelle og sociale). 
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Deltagerne forestiller sig et tilfældigt møde med en entrepenør eller 

en HR leder fra en virksomhed de gerne vil arbejde i, de har kun to 

minutter i elevatoren til at udnytte mødet og præsentere sig selv 

som en kandidat til deres virksomhed. Vil du miste denne mulighed? 

Ville du vide hvordan du skulle præsentere dig selv på så kort tid på 

en måde der er effektiv og attraktiv for arbejdsgiveren?  

I kontekst af EQUIL projektet, er formålet med aktiviteten at 

forberede mennesker med psykisk lidelse til at præsentere sig selv i 

job samtaler og integrere deres “levede erfaringer” i en komplet 

beskrivelse af deres profil der viser at deres kompetencer passer 

med arbejdsgiverens behov. 

Afvikling af aktiviteten  

Øvelsen består i at gennemføre en øvelse af rollespil. 

Deltagerne skal opdeles i grupper på to mennesker. 

Hver gruppe skal udstyres med en beskrivelse af en person med 

psykiske lidelser som vil indeholde en beskrivelse af deres 

erfaring, uddannelses baggrund, personlig profil og psykiske lidelser. 

Hver gruppe vil forberede en “professionel præsentation” ved 

anvendelse af elevator pitch teknikken (20 minutter): 

Præsentationen er rettet mod at indfange og fastholde din 

samtalepartners opmærksomhed på meget kort tid og på en uventet 

måde, så den skal være meget klar i relation til formålet der arbejdes 

henimod (i dette tilfælde for at komme i betragtning til en stilling og 

præsentere din erfaring med at have overvundet episoder med 
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psykiske lidelser som en process af overvindelse og at udvikle nye 

kompetencer som kan tilføre værdi snarere end være end at være 

fordumsfuld ulejlighed eller forårsage ængstelse. 

Præsentationen skal som minimum indeholde de følgende 

elementer: 

- Introducere dig selv / Sig hvem du er (helst på en sjov måde) og 

dine bedste kompetencer og evner  

- Indikere hvad du laver, har lavet eller ved hvordan man gør 

(træning, andre former for erfaring) på arbejds niveau  

- Hvad du ville være meget glad for (i forhold til arbejdet der skal 

udføres) 

Husk at du har meget kort tid til at præsentere dig selv, fange 

opmærksomheden og gøre et godt indtryk, så det er tilrådeligt at 

være kortfattet, konkret og original. 

Hver gruppe vil fremføre den præsentation den har forberedt. 

(Se nedenfor beskrivelsen af fire hypotetiske individder med levet 

erfaring med psykiske lidelser) 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 
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Synes du det har været en effektiv præsentation?  

Med henhold til de følgende aspekter: 

- Professionel erfaring 
- Uddannelses baggrund 
- Personlig profil og interesser 
- Psykiske lidelser  

 

Hvordan ville du forbedre præsentationen? 

Synes du denne præsentation ville være effektiv mod stigma? 

 

Fire profiler af mennesker med psykiske lidelser  

 

SUSANA 
Alder: 33 år 

Psykiske lidelser:  Depression 

Opståelse af psykisk lidelse: 18 
år 

Uddannelses baggrund:  
Erhvervsfaglig træning i  
Administration 

Professionel erfaring: 
Receptionist og sekretær (fem år 
i alt) 

Bløde kompetencer: 
organiseret, ærlighed, ansvarlig 

JOSE CARLOS 
Alder: 31 år 

Psykiske lidelser:  Skizofreni 

Opståelse af psykisk lidelse: 20 
år 

Uddannelses baggrund:  
Erhvervsfaglig træning -Metal 
sektoren 

Professionel erfaring: Tre år 
som tjener  

Bløde kompetencer:  empati,  
team work, problemorienteret 
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JAVIER 
Alder: 42 år 

Psykiske lidelser:  Bipolar 
lidelse 

Opståelse af psykisk lidelse: 28 
år 

Uddannelses baggrund:  
Erhvervsfaglig træning i 
Svejsning 

Professionel erfaring: Industri 
sektoren gennem 15 år 

Bløde kompetencer: Hårdt 
arbejdende, ansvarlig 

CLARA 
Alder: 51 år 

Psykiske lidelser:  
Personlighedsforstyrrelse 

Opståelse af psykisk lidelse: 22 
år 

Uddannelses baggrund:  
Folkeskole 

Professionel erfaring: 
Skrædder (30 år) 

Bløde kompetencer: Hårdt 
arbejdende, ærlig, punktlighed 

 

 

Aktivitet 2 Hvordan skal de praktiserende forberede slut-brugerne til 

job samtaler 

 

Som praktiserende er en af dine opgaver at tilstrækkeligt forberede 

mennesker som har levet erfaring med psykisk lidelse for deres 

arbejdsmarkedsindtrædelse.  

Vedrørende arbejdet med at kontakte arbejdsgivere som kan give 

muligheder til mennesker med psykiske lidelser for at opnå et job, den 

første overvejelse du skal gøre dig vil være vedrørende “psykiske 

lidelser” og hvordan dette koncept introduceres til arbejdsgivere. 

Problemstillingen og synspunktet der bør anlægges er markant 

forskelligt fra praktiserende til arbejdsgivere. 
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En af dine opgaver er at gøre den bevidste om det potentiale 

mennesker med psykiske lidelser har og at de blot skal tilbyde dem 

noget støtte for succesfuld integration (vejleder). Den overgangsudgift 

som denne specialiserede støtte kan medføre (se aktiviteten mentorer 

og vejledere) er i de fleste lande dækket af særlige støttemidler. 

 

 

 

STIGMA I ARBEJDSGIVERES STRATEGIVER TIL AT 
IMPLEMENTERE I PROFESSIONELLE JOBSAMTALER  

Introduktion 

Spørgeskemaerne har vist at en af hovedbarriererne der eksisterer 

for at mennesker med psykiske lidelser kan integreres på 

arbejdsmarkedet er stigma og at arbejdsgivere mangler viden om 

talentet hos mennesker med psykiske lidelser. Selv hvis realiteten 

kan være meget forskellig afhængigt af landet. 

I øvelse 1 er et første trin blevet taget i at arbejde med og tænke 

over hvordan jeg skal præsentere mig selv i en job samtale på en 

effektiv måde (udvikling af et godt Elevator Pitch). 

Praktiserende bør tilbringe tid med slut-brugerne til at forberede 

deres Elevator Pitch. 
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Dog, selv hvis det er nødvendigt at lave en god præsentation af mig 

selv, bør slut-brugere også være forberedte på reaktionen fra 

arbejdsgivere under job samtaler og på de forskellige spørgsmål de 

vil skulle besvare. 

Afvikling af aktiviteten 

Øvelsen består i at gennemføre en øvelse af rollespil. 

Deltagerne opdeles i to grupper: brugere og arbejdsgivere.  

Alle arbejdsgiverne udleveres med en beskrivelse af deres profil 

(baseret på en virkelig sag fra spørgeskemaerne) 

Slut-brugerne vil være de samme som fra den forudgående dag.  

På tilfældigvis, matches hver arbejdsgiver med en slut-bruger. 

Slut-brugeren vil starte med sin præsentation, uden at vide hvilken 

slags arbejdsgiver det er, og vil være nødt til at adaptere sine svar i 

forhold til arbejdsgiverens spørgsmål. 

De andre deltagere vil fungere som observatner til hver job samtale. 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvordan bør vi svare på stigma spørgsmål? 
• Hvilken slags strategier er mere effektive overfor modvillige 

arbejdsgivere? 
• Hvilke slags spørgsmål lader mig præsentere mine styrker 

bedre? 
 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet  
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• Udføre vidtgående research af virksomheden 
• Forvente spørgsmål du kan blive spurgt om 
• Ankomme tidligt og være velforberedt til job samtalen 
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4. TRIN 2. POSITIVE ASPEKTER SOM KAN 
FREMHÆVES VED AT REKRUTTERE MENNESKER 
MED PSYKISKE LIDELSER 

 

Aktivitet 3 Positive aspekter relateret til støttemidler der finds i hvert 

land – Macro synspunkt 

 

Det første positive aspekt som du som praktiserende bør præsentere 

til arbejdsgivere er i forhold til støttemidler der findes i de fleste lande 

til at rekruttere mennesker med psykiske lidelser. 

Du bør være bevidst om af ”finansiel fordel” aldrig vil være den 

afgørende grund til at en arbejdsgiver ansætter vores slut-brugere, 

men det kan afveje de udgifter de kan have for deres effektive 

integration i organisationen (forberedelse af de ansatte forud for deres 

integration, tid til en vejleder/ mentor, team building aktiviteter, osv.) 

Tagende højde for dette præmis burde de praktiserende være bevidste 

om støttemidler der er til rådighed i deres land/region.  
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RAMMER OG STØTTEMIDLER  

Introduktion 

Regulationerne og rammerne der påvirker sociale organisationer 

samt professionelle der arbejder med området om at integrere  

mennesker med handicap og psykiske lidelser kan gøre det på tre 

beslutningsniveauer: europæisk og internationalt, nationalt og 

regionalt. 

På nuværende tidspunkt er der i Spanien ingen specifik lovgivning 

eller regulering for mennesker med psykiske lidelser, så området 

underligger spansk lovgivning om handicap generelt og andre 

regulationer der refererer til handicap. 

Dette faktum gør det nødvendigt for praktiserende at være klare 

omkring vigtigheden af at identificere konteksten og de juridiske 

rammer på bredere vis, for at være bevidst om de midler og støtter 

der kan tilvælges af mennesker med psykiske lidelser, til at facilitere 

deres integration på arbejdsmarkedet. 

Afvikling af aktiviteten  

Øvelsen består beskrivelsen af: 

1. Rammerne i dit land. 

2. Hvilke former for støttemidler findes i dit land?  
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Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvad er den nuværende situation i dit land?  
• Hjælper de eksisterende støttemidler reelt?  

 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet  

• Klargøre elementerne der har behov for at blive lavet om i hver 
regulering. 

• Lav en liste over ikke-anvendelige støttemidler og andre som 
kunne være meget brugbare i forhold til hvert land. 
 

 

  



  

 

 

 

20 

Aktivitet 4 Evaluering af bløde kompetencer hos ansatte - Mikro 

perspektiv 

Mens praktiserende vil være i kontakt med arbejdsgivere for at 

facilitere ansættelse af mennesker med psykiske lidelser, er et af de 

aspekter der kunne støtte organisationen bedre et redskab til at 

evaluere kompetence udvikling for de ansatte – for deres indledende 

situation og evaluering efter ansættelsen. 

BLØDE KOMPETENCER 

Introduktion 

Når man præsenterer i en job samtale er de kompetencer man 

illustrerer kaldet Hårde Kompetencer; der er baseret på viden der er 

opnået og memoriseret gennem vores år af træning og er det første 

der værdsættes af den person der evaluerer os i disse situationer. 

Nu, når vi er en del af et team, er de kompetencer vi anvender kend 

som Bløde Kompetencer og det er de kompetencer hos en 

professionel der tillader dig at relatere bedre og og udvikle dig 

gennem modgang, som er essentielle for alt i verden. Begge er 

selvfølgelig komplementerende. 

I opsummering er Bløde Kompetencer det sæt af kendetegn der får 

os til at fremstå som gode professionelle, er det talent der får os til 

at vide hvordan vi kommunikerer korrekt, lede en gruppe 

mennesker, løse en konflikt mellem peers eller vide hvordan vi kan 
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motivere og lytte til dem omkring os. Nogle af de mest værdsætte 

er: 

 

Motivation, forhandling, delegation, tids-håndtering, personlig 

interaktion og kommunikation, konfliktløsning, offentlige 

præsentationer osv. 

I dag er det ikke nok at du er den bedste rent teknisk (det vil sige, 

at gøre brug af dine Hårde Kompetencer) du er også nødt til at 

udvikle dine interpersonelle evner (Bløde Kompetencer) og  anvende 

dem korrekt i dine projekter. I dit daglige liv, er den rette balance 

mellem dine tekniske og dine interpersonelle evner (Hårde 

Kompetencer og Bløde Kompetencer) nøglen til at opnå success for 

dine projekter og din virksomhed.  

Dermed vil det at have fuld bevidsthed om dine intpersonelle evner 

og at vide hvordan du bruger dem, ikke blot hjælpe dig til at opnå 

dine arbejdsmål, men du vil opnå det med mindre anstrengelse. 

At gå fra teori til praksis er det der kræver mest anstrengelse i bløde 

kompetencer, kaldet bløde på grund af deres tilpasningsevne, fordi 

de ikke følger en fast regel og fordi de er evalutionære, 

forbedringsmulige, formbare. 

Når vi matcher vores hårde og bløde evner, åbner vi op for rækken 

af muligheder for interaktion og interrelation, og at gå fra teori til 
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praksis kræver et rum eller miljø hvori læring og deling af viden og 

erfaring kan gøres i par og i fortrolighed. 

 

 

 

Afvikling af aktiviteten  

Indenfor rammerne af EQUIL projektet, vil vi fokusere på bløde 

kompetencer idet hårde kompetencer er meget bredere afhængigt 

at job og sektor.   

Efter analysen af udvalget af bløde kompetencer, har vi udvalgt 10 

af dem for vores slut-brugere til at blive evalueret ved 

ansættelsestidspunkter og i månederne efter ansættelse for at 

evaluere deres integration i organisationen (effekt af vejleder/ 

mentor arbejde og team building øvelser). 

De 10 udvalgte kompetencer er: 

1. Ærlighed  

2. Empati 

3. Ansvarlighed 

4. Integritet 

5. Problemløsning 

6. Team work 

7. Optimisme 

8. Omstillingsparathed 
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9. Fleksibilitet 

10. Kundeorientering 

 

Disse evner/ kompetencer bør reflekteres i evalueringsskemaet af 

professionelle med henhold til den udvikling der er observeret hos 

slut-brugeren, så det kan facilitere støtten til at forbedre deres 

kompetencer og fremme deres integration i virksomhederne 

 

Evalueringsskema: 

KOMPETENCE DEFINITION HOVED 
SPØRGSMÅL  

TOP 
ADFÆRD 

UNDERSKUDS 
ADFÆRD 

NIVEAU 

(1-5) 

Ærlighed      

Empati      

Ansvarlighed      

Integritet      

Problem-
løsning      

Team work      

Optimisme      
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Omstillings-
parathed      

Fleksibilitet      

Kunde-
orientering      

 

 

 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvad er de bløde kompetencer hos de nye ansatte? 
• Har de udviklet særlige bløde kompetencer takket være deres 

levede erfaringer? 
 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet  

• Takket være dette redskab vil vi se og validere de bløde 

kompetencer hos vores ansatte og på denne måde få dem til 

at føle sig værdifulde og nyttige  
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Aktivitet 5 Positive aspekter relateret til den tilførte værdi som det vil 

medføre for mig som organisation/ rekrutterende - Reflektionsniveau  

Et andet aspekt der bør fremhæves når man tager kontakt til 

arbejdsgivere er at ansættelse af mennesker med handicap/ levede 

erfaringer beriger virksomhedens sociale ansvarligheds politik – dette 

opnår et mere “reflekterende niveau” som kan udvikles med 

arbejdsgivere. 

BRAINSTORMING OM SOCIAL ANSVARLIGHED  

Introduktion 

Hvad er social ansvarlighed? 

Ifølge Wikipedia, er social ansvarlighed (corporate social 

responsibility, også kaldet samfundsansvar, virksomheds 

samvittighed, ansvarlig virksomhedsførelse) er en form for 

virksomheds selv-regulering integreret ind i en forretningsmodel.  

Social ansvarligheds politik fungerer som selv-regulerende 

mekanisme hvorved en virksomhed overvåger og sikrer sin aktive 

overholdelse af lovgivning, etiske standarder og nationale og 

internationale normer. 

Formålet er at forøge langvarige overskud og tillid fra 

aktionærer gennem positive omtale og høje etiske standarder 

for at reducere forretningsmæssig og juridisk risiko ved at tage 

ansvar for virksomhedsmæssige handlinger. Social ansvarligheds 

strategier opfordrer virksomheden til at have en positive effekt på 
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miljøet og på interessenter inklusive forbrugere, ansatte, investorer, 

samfund og andre. 

EFQM Model: 

Det sidste år har Acción Laboral arbejdet på at opdatere sin filosofi 

og formål med udgangspunkt it EFQM Excellence Modellen. Denne 

model giver et holistisk syn på organisationen og det kan anvendes 

til at fastslå hvordan disse forskellige metoder passer sammen og 

komplementerer hindanden. Modellen kan derfor anvendes i 

kombination med et antal af disse redskaber, baseret på behovene 

og funktionerne i organisationen, som en overordnet ramme for at 

udvikle bæredygtig præstation. 

Fremragende organisationer opnår og fastholder ypperlige 

præstationer der møder eller overgår forventningerne fra alle deres 

interessenter. EFQM Excellence Modellen tillader mennesker at forstå 

årsag og effekt relationer mellem hvad deres organisation gør og de 

resultater den opnår.  

Hvordan er det relateret til EQUIL projektet? 

Når praktiserende og slut-brugere vil kontakte arbejdsgivere for 

potentiel ansættelse er det vigtigt at kende Makro Rammerne 

(støttemidler og lovgivning) men også at gå et step videre med noget 

”reflektions” analyse af hvad der fremmer min organisation til at 

ansætte mennesker med psykiske lidelser og levet erfaring. 

På linje med deres sociale ansvarligheds strategi, kan de evaluere 

den tilførte værdi det kunne indebære. 
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Afvikling af aktiviteten  

Øvelsen består af en reflection omkring hvilken positive effekt der 

kunne opnås ved at ansætte slut-brugere for organisationen fra et 

social ansvarligheds perspektiv. 

Deltagerne bør organiseres i grupper på to mennesker. 

Hver gruppe vil arbejde med en profil for de virksomheder der 

anvendtes i Øvelse 2, og vil overveje positive aspekter ved at 

ansætte mennesker med psykiske lidelser. 

Hver gruppe vil præsentere sine tips og en brainstorming session for 

ideer vil begynde.  

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

Er social ansvarlighed vigtigt for organisationer nu om dage?  

Hvordan kan ansættelse af mennesker med levet erfaring have en 

effekt på social ansvarlighed? 

Hvordan bør vi præsentere det til organisationer (afhængigt af deres 

profil og den viden de har om det)? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

Fordele ved at rekruttere mennesker med psykiske lidelesr for din 

virksomhed: 

• Forbedring af arbejdsmiljøet. 

• Bevidsthed for resten af arbejdsstyrken. 
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• Nedsættelse af arbejds fravær. 

• Større engagement. 

• Det lader effective ansatte arbejde på specifikke opgaver 

• Forbedring af virksomhedens omdømme  
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5. TRIN 3. HVORDAN FORBEREDES ARBEJDSGIVERE 

OMKRING DE BARRIERER DE EVENTUELT VIL 

MØDE EFTER REKRUTTERING AF MENNESKER MED 

PSYKISKE LIDELSER 

For arbejdsgiverne er det vigtigt at vide hvordan de kan rekruttere og 

fastholde mennesker med psykiske lidelser i deres virksomheder. De 

har brug for at blive bevidste om de barrierer de vil møde og hvordan 

de kan overvinde dem.  

Der er aktiviteter som arbejdsgivere kan udvikle på deres 

arbejdspladser i tre relaterede områder: 

1. Forebyggelse: hvordan forebygges psykiske lidelser på arbejdet. 

2. Recovery: hvordan kan man hjælpe mennesker med milde eller 

moderate psykiske lidelser mens de er i behandling enten mens 

de forbliver i arbejde eller ej.  

3. Reintegration til arbejde: hvordan kan man hjælpe disse 

mennesker i deres tilbagevenden til arbejde og at give dem den 

hjælp de har brug for.  

At integrere disse dynamikker i organisationen er fordelagtigt for 

arbejdsmiljø og må accepteres af alle arbejdsgivere, idet fordelene på 

kort og medium sigt opfattes med det samme, men også gode 

langsigtede fordele som kan tilføre til udviklingen af virksomheden.  
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Aktivitet 6 Er min organisation klar til at rekruttere mennesker med 

psykiske lidelser? Bryd barrierer!! 

Stigma som psykisk lidelse er genstand for er en af hovedbarriererne 

som brugere møder når de forsøger at opbygge relationer, finde og 

beholde et arbejde, træning og passe en familie, simpelthen lede et 

normalt liv.  

Alt dette har konsekvenser for deres recovery. Derfor vigtigheden ved 

at bryde barriererne gennem kampagner og handlinger der informerer 

om hvad disse sygdomme medfører, afmystificere de misforståelser 

der på livslang basis påvirker de mennesker der lider af dem og opnå 

en større social og arbejdsmæssig inklusion af de påvirkede. 

 

BRYD BARRIERERNE I DIN VIRKSOMHED 

Introduktion 

Når en ansat opfattes som værende anderledes på grund af deres 

psykiske lidelse er det et klart eksempel på stigma. 

At håndtere stigma og diskrimination og udvikle en kultur hvor 

ansatte føler sig i stand til at tale åbent om deres psykiske problemer 

bør være en top prioritet i enhver organisation. 
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Afvikling af aktiviteten 

Kontakt forskellige arbejdsgivere for at tilbyde dem muligheden for 

at ansætte gennem forsøg eller på test basis personer med psykiske 

lidelser. 

Dette vil fremvise denne realitet til forretningsverdenen og tilføre til 

at fjerne misforståelser omkring denne gruppe. 

I disse aftaler forpligter vi os selv til at udføre en job vejleder service, 

at foretage individuel opfølgning på sager, og at støtte både de 

ansatte og de personaleansvarlige i virksomheden. 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvad er arbejdsgivernes reaktion? 
• Accepterer de fra starten? 
• Ombestemmer de deres negative synspunkt når vi nævner 

vejleder servicen? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

• Hvordan kan men bedre forklare de psykiske lidelser. 
• Mere empowerment for arbejdsgivere og ansatte der kæmper 

med psykiske lidelser. 
• Hurtigere og nemmere integration i virksomheden. 
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Aktivitet 7 Hvordan bør jeg introducere mine nye ansatte til 

leverandører og kunder  

Stigma omkring psykiske lidelser påvirker enhver sphære af 

arbejdsmiljøet, så arbejdsgivere er nødt til at tage højde for hvordan 

de skal håndtere det og introducere deres nye ansatte på en naturlig 

og normal måde. Undgå voldelige situationer og normalisere deres 

tilstedeværelse, så de kan medvirke til project formålene, og skabe et 

trygt sted at integrere mennesker med psykiske lidelser på 

arbejdsmarkedet.  

LEVERANDØRER OG KUNDER 

Introduktion 

At normalisere disse ansatte i en virksomehed er ikke noget der 

burde være så svært, men i de fleste tilfælde er de nødt til at tackle 

barrierer der er svære at overkomme. Disse barrierer findes ikke blot 

blandt de ansatte men også i relationer til leverandører og kunder 

hos virksomheden. 

Afvikling af aktiviteten 

Introducer disse ansatte på en måde der empower dem og får dem 

til at føle sig værdifulde og nyttige. At udtrykke empati og tro på 

selv-effektivitet hos disse nye ansatte foran leverandører og kunder 

er afgørende. Udvikling at langvarise strategier i organisationen er 

mest effektivt når det kobles sammen med direkte services der 
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hjælper de ansatte som har brug for støtte og forventelige 

tilpasninger på arbejdspladsen.  

 

At behandle disse ansatte med psykiske lidelser som ansatte uden 

disse problemer er den bedste måde at integrere dem og skabe en 

tryg arbejdsplads hvor de kan udvikle sig og overkommer 

forhindringer. 

For at kunne forbedre dette miljø, kan vi skabe en gruppe af ansatte 

(med og uden psykiske lidelser) som fremlægger hvilke områder for 

forbedring som virksomheden har og hvad de mener der taler for og 

imod (inklusive hvordan de bliver behandlet og præsenteret) 

Dermed kan ansatte med psykiske lidelser se at de ikke er de eneste 

der møder problemer i arbejdsmiljøet. 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Normaliserede jeg disse ansatte i min virksomhed? 
• Hvordan har mine kunder og leverandører accepteret disse 

ansatte? 
• Har mine nye ansatte følt de er værdifulde? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

• Få de nye ansatte til at føle de allerede er integreret  
• Få dem til at føle sig ligestillede med de andre ansatte i firmaet  
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Aktivitet 8 Team Building strategier for integrationen af mine nye 

ansatte  

Blandt formålene for enhver virksomhed burde være integrationen af 

arbejds teams eller integrationen af nye ansatte. For at opnå dette, må 

du vælge dynamiker for medarbejdere der vil hjælpe dette formål. 

Denne tyoe gruppe-integrations spil er brugbare for at lære hindanden 

at kende, etablere forbindelser og forbedre arbejdsmiljøet. 

Hvis målet at er udføre aktiviteter til at fremme teamwork i en 

virksomhed, er det nødvendigt at trække på dynamikker for ansatte 

baseret på teamwork lege hvori gruppen af ansatte eller grupper af 

ansatte arbejder sammen for at opnå et specifikt mål. På denne made 

kan de ansatte udveksler ideer, lytte, deltage og foreslå strategier. Alt 

dette vil medvirke til at fremme teamwork i virksomheden.  

INTEGRATION OG TEAM BUILDING 

Introduktion 

Moderne virksomheder omfavner diversitet. Standardisering af 

forskelle og fremmelse af ligestilling er inkluderet i det første kapitel 

af de etiske standarder for de mest succesrige virksomheder. Oveni 

de sociale og arbejdsmæssige fordele ved indførelse af disse regler 

kan lægges de finansielle fordele, som de mest pålidelige analyser 

på området fremhæver. Og dog er der stadig lang vej igen. 
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Er vi virkelig åbne for forskellighed i vores organisationer? Fælles 

adfærd kræver nogle gange intern reflection At møde diversitet 

involverer at addressere egne fordomme Især dem vi ignorerer 

Forandring i organisatioen starter med en selv.  

Afvikling af aktiviteten  

 

For at forbedre integrationen af ansatte i firmaet, er de vigtigt at 

udvikle dynamikker der hjælper med at facilitere dette arbejde, 

skaber passende arbejdsklima for den professionelle udvikling af 

medarbejdere. 

Der findes en dynamik kaldet ”Best Team", som består af: 

• To kort, et grønt og et rødt. 

• Hver deltager skriver tre styrker på det grønne og tre 
ting en partner i deres team skal arbejde med på det 
røde. 

• Så sættes alle de grønne kort sammen på den ene side 
og de røde kort på den anden. 

• Kontroller så det reelle udstyr (grøn) og de ideelle 
udstyr (rød). 

 

Dermed studerer vi styrker og svagheder, og lærer hvordan vi kan 

forbedre og forøge begge. Et integrations spil for firmaer der er højt 

værdsat af personale professionelle. 
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Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvordan fremmes integrationen af mennesker med psykiske 
lidelser i mit firma?  

• Er der en sand “team spirit” blandt mine ansatte? 
• Er mine personale professionelle klar til at håndtere 

situationen? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

• Reel integration og et trygt arbejdsmiljø  
• Opnå fuld ligestilling for alle firmaets ansatte 
• Få sårbare ansatte til at føle sig værdsat og som del at et team 
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Aktivitet 9 Rollen for mentorer og/eller vejledere  

De fleste arbejdsgivere kontaktet under udviklingen af 

træningsmodulet har fremhævet det faktum at ansættelse af personer  

med levede erfaringer altid bør inkludere en rolle for en vejleder eller 

mentor. Dette vil sikre en bedre integration, personale fastholdelse og 

højere produktivitet. 

Hvad er en vejleder eller mentor? 

Mentoren har stort ansvar, personen er ansvarlig for at hjælpe 

mennesker med at gennemtænke vigtige beslutninger og retning for 

deres karriere, især i denne slags sager, hvor de guider mennesker 

med psykiske lidelser. En mentor tilbyder for eksempel vejledning på 

at udvikle strategier og udvide arbejdsevner. Desuden kan de rådgive 

om at håndtere problemer på arbejdspladsen. En coach ville kigge efter 

specifikke adfærds elementer som de kan hjælpe med at styrke eller 

udvikle; en mentor vil guide personen med kompasretning for deres 

karriere-kort. Det er meget vigtigt at kunne regne med denne mentor 

rolle i virksomheden til at støtte og guide disse ansatte. 

At agere som mentor er både givende, og støttende af din egen 

udvikling som person og professionel. Værdier såsom tålmodighed og 

visdom er afgørende for enhver mentor. Dette er en vigtig bestræbelse 

i at støtte andre og det vigtigste element er altid at sætte den anden 

persons interesser i højsædet. 
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MENTOREN 

Introduktion 

Mentor arbejde er en proces hvori en person med erfaring hjælper 

en andne person til at opnå deres mål og udvikle deres evner 

gennem en række personlige, fortrolige, tidsbegrænsede samtaler 

og andre læringsaktiviteter. Mentorer drager også nytte af mentor 

relationen. Som mentor vil du have mulighed for at dele din visdom 

og erfaringer, udvikle dig i din tænkning, udvikle en ny relation og 

yderligere styrke dine mentor evner. 

 

Afvikling af aktiviteten 

Der er nogle kvaliteter der behøves hos enhver mentor, såsom: være 

bevidst, være proaktiv, være eftertænksom, være positive, være 

relations-fokuseret, være vedholdende og være informeret. 

Der er en aktivitet til at hjælpe mentoren og den sårbare person til 

bedre at kende hinanden. 

Leg “Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor, hvordan” legen. Klargør 

seks stykker papor og på hvert stykke skrives “hvem”, “hvad”, 

“hvornår”, “hvor”, “hvorfor” og “hvordan”. Efter tur, fortæl en vigtig 

historie inspireret af dit eget liv, og skiftes til at tegne på et af 

papirerne og besvar et opfundet “hvem”, “hvad”, “hvornår”, “hvor”, 

“hvorfor” eller “hvordan” om historien. Ikke bare personen men også 

mentoren vil fortælle en personlig historie for at skabe empati og 

forbindelse. 
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Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvor vigtig er mentor rollen? 
• Hvilken særlig støttebehov har en person der håndterer disse 

problemer? 
• På hvilken måde vil denne slags støtte hjælpe mine ansatte? 

 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet  

• Mentor er en fundamental del af projektets succes. 
• Mentor rollen er vigtig for de ansatte men også for 

arbejdsgiveren, for at kunne gøre de ansattes integration og 
deres arbejdsudvikling nemmere. 
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6. TRIN 4. FASTHOLDELSE AF DE NYE ANSATTE I 

ORGANISATIONEN 

Fastholdelse af de ansatte med psykiske lidelser i virksomheden er et 

af formålene med EQUIL. Der er nogle ruter arbejdsgivere kan følge 

for at opnå dette formål, såsom: forfremme internt hvor muligt, stotte 

personale udvikling, skabe åben kommunikation mellem ansatte og 

ledere, empower mentor rollen, sikre sig at ansatte ved hvad der 

forventes af dem og værdsætte de særlige evner hos denne slags 

ansatte. 

Aktivitet 10 Hvordan evalueres udviklingen af de nye ansatte siden 

deres rekruttering og den mulige effekt på organisationen 

UDVIKLING AF DE NYE ANSATTE   

Introduktion 

I begyndelse vurderede vi de Bløde Kompetencer (sættet af 

kendetegn der får os til at fremstå som gode professionelle) hos de 

mennesker med psykiske lidelser vi gerne ville rekruttere. Nu, efter 

noget tid, vil vu bruge det samme redskab til at vurdere deres 

udvikling. 

Afvikling af aktiviteten 

For at evaluere udviklingen af disse evner/ kompetencer skal vi igen 

anvende evalueringsskemaet af professionelle, men denne gang 
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efter de har arbejdet for virksomheden i noget tid. Takket være dette 

vil vi vide hvordan de har forbedret sig. 

KOMPETENCE 

NIVEAU VED 
REKRUTTERING 

(1-5) 

HANDLINGER 

IMPLEMENTERET 

FOR 

FORBEDRING  

NUVÆRENDE 

NIVEAU   

(1-5) 

FORSLAG TIL 

FORBEDRING  

Ærlighed     

Empati     

Ansvarlighed     

Integritet     

Problem-

løsning 
    

Team work     

Optimisme     

Omstillings-

parathed 
    

Fleksibilitet     

Kunde-

orientering 
    

 

Forslag til forbedring: Disse handlinger kan være  

• Træningskurser  
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• Mentor støtte 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Hvordan er udviklingen af de bløde kompetencer hos mine nye 

ansatte forløbet?  

• Har de forbedret deres bløde kompetencer siden de blev ansat 

i firmaet? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

Dette redskab er blevet skabt for at måle om de bløde kompetencer 

virkelig har hjulpet dem til at føle sig motiveret og empowered. 

 

Aktivitet 11 Tips omkring hvorfor det er vigtigt at fastholde de ansatte 

mennesker 

Som det er blevet nævnt før, er fastholdelsen af ansatte med psykiske 

lidelser et hovedelement i dette projekt. Vi har allerede talt om hvorfor 

det er vigtigt for disse ansatte at forblive i deres jobs, men der er også 

fordele for virksomheden. 

FASTHOLDELSES TIPS 

Introduktion 

Fastholdelsen af de ansatte i virksomheden forbedrer menneskernes 

tillid såvel som et velfungerende arbejdsmiljø. Få dine ansatte til t 
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føle sig værdsatte og stolte af deres arbejde, dette vil skabe en stærk 

branding strategi, og vil med det samme forbedre organisationens 

rater. Frem en arbejdskultur der opfordrer til forskellighed og 

kreativitet og indsæt effektive anti-diskriminations regler der 

fremmer fleksible arbejdsforhold, hvor muligt.  

Afvikling af aktiviteten 

Nogle metoder kan hjælpe til denne fastholdelse og udvikling:  

• Sørg for at de personer med psykiske lidelser der bliver 

ansat har en realistisk ide om hvad jobbet indebærer. 

• Forbedrede karriere udviklings muligheder. 

• Effektive vurderinger. 

• Mentorer til støtte og empowerment. 

• Stærke diversitets regler. 

• En praktisk måde at håndtere mobning og marginalisering. 

• En god arbejds-livs balance. 

• En mekanimse for at ansatte kan registrere utilfredshed, 

hvorend det er med deres vurderinger, klagehåndtering osv. 

• Lederskabs træning for ledere. 

• Tilpasse arbejdsplads og opgaver til de individuelle behov 

hos den enkelte ansatte.  
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• Sørg for at din arbejdsplads er inkluderende og ikke skaber 

barrierer for mennesker med handicap. 

• Arbejdsgivere forventes at være fleksible, for eksempel ved 

at tillade tid fra arbejdet til at gå til aftaler. 

 

Generel eftertanke at foretage efter præsentationen: 

• Har mine ansatte tillagt særlig vigtighed på nogle metoder 
mere end andre? 

• Har mine ansatte nævnt specifikke svagheder i systemet 
relateret til deres sårbare situation? 

Hvad skal vi opnå for at integrere i Træningsmodulet 

• Udfør de påkrævede ændringer for at forbedre fasholdelsen og 
udviklingen af de ansatte. 

• Skab et trygt miljø både for de nye ansatte og de gamle. 
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