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Psykiatritopmøde 2010
Fokus: Psykisk sårbarhed, arbejdsmarked, uddannelse og inklusion

Vi har alle ret til et godt og værdigt liv – også hvad angår arbejdslivet. Derfor skal rummelighed 
på arbejdspladserne blive til virkelighed.

Vi ved, at langt de fleste psykisk sårbare kan og ønsker at udfylde en plads på arbejdsmarkedet. 
Vi ved, at et arbejde og et netværk for hvert menneske er en vigtig ingrediens i et godt liv. Det bør 
“systemerne” indrette sig efter: jobcentre, uddannelser, arbejdspladser samt social- og behandlings-
psykiatrien. Ny lovgivning skal sikre, at lønindtægten ikke forsvinder i modregning af boligydelse og 
medicintilskud m.v. 

Vi kan gøre det bedre. Der er mange gode eksempler på mennesker, der kommer sig, og som har 
opretholdt eller genfundet fodfæstet på arbejdsmarkedet. Men hvis det skal blive til rigtig mange, 
skal der et helt nyt samarbejde til mellem kommunerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og 
de frivillige organisationer i Det Sociale Netværk af 2009. 

I Det Sociale Netværk af 2009 arbejder vi for 10 nye skridt fremad – 10 initiativer, som vi kan gå i gang 
med allerede i slutningen af 2010. Initiativerne bygger på en tiltro til, at mennesker med langvarig 
nedsat arbejdsevne ønsker at være en del af arbejdsstyrken. Løsninger hvor tillid, åbenhed og 
værdiskabelse er i centrum. 

* * *

1. Arbejde – også til psykisk sårbare
At have et arbejde er en vigtig del af livet. Det gælder for os alle, og det gælder også for psykisk sårbare. Især 
mennesker med en egentlig psykiatrisk diagnose fastholdes ofte i en sygdomsidentitet. Men sygdomsidentite-
ten kan ændres til en arbejdsidentitet. Inklusion på arbejdspladsen samt gode og specifikke aftaler om arbejds-
vilkår og -opgaver kan medvirke til at give psykisk sårbare selvværdet tilbage. Ansættelse af psykisk sårbare 
kan være en god anledning for ledelse og øvrige ansatte til at sætte fokus på arbejdspladsens psykiske arbejd-
smiljø. Det handler om at indrette arbejdspladsen, så medarbejderne føler sig trygge, og sygefraværet reduce-
res. Og om at bringe brugbar viden om psykisk sårbarhed ud blandt kollegerne og ledelsen på arbejdspladsen.
 
Vores mål er: Langt flere forpligtende aftaler mellem virksomheder, kommuner og organisationer – aftaler, 
som for alvor kan åbne for et nyt spring fremad for beskæftigelse af psykisk sårbare.

2. De sociale kapitler skal i spil på virksomhederne
I de fleste overenskomster er der sociale kapitler, som giver virksomheden og medarbejderne mulighed for at 
aftale og tilpasse løn- og arbejdsvilkår, opgavetilrettelæggelse, arbejdstid med videre. Ved brug af de sociale 
kapitler kan personer med nedsat arbejdsevne således blive fastholdt eller integreret i arbejdet uden offentlig 
involvering. Udfordringen er dog, at de sociale kapitler meget sjældent benyttes. 

Vores mål er: I samarbejde med fagbevægelsen og arbejdsgiverne at få udbredt viden om og kendskab 
til de sociale kapitler samt de muligheder, de giver virksomhederne. Her skal især tillidsrepræsentanter og 
personaleafdelinger inddrages.

3. Mentorordning og personlig assistance
Et menneske, der i perioder er psykisk sårbart, har brug for at vide, at der løbende er en kollega på arbejds-
pladsen eller en medarbejder på uddannelsesinstitutionen, som det er muligt at spørge til råds eller søge 
støtte hos, hvis usikkerheden melder sig. For psykisk sårbare med længerevarende nedsat funktionsevne 
bør muligheden for at få tildelt en personlig assistent udbredes langt mere, end det i dag er tilfældet. 

Vores mål er: At udbrede de gode erfaringer med at benytte sociale mentorer, der kan støtte den enkelte 
både i arbejdslivet, på hjemmefronten og i kontakten med offentlige myndigheder. Brugernes frivillige or-



ganisationer og brugerne selv bør så vidt muligt inddrages i erfaringsopbygningen og udbredelsen af ord-
ningerne, da det er her, det allervigtigste erfaringsmateriale er til stede.

4. Aktiv rehabiliteringsydelse
Alt for mange psykisk sårbare er pressede på økonomien, mens deres muligheder for recovery og rehabili-
tering afklares, og alt for mange unge mennesker bliver parkeret på en førtidspension, førend deres ar-
bejdsevne er fuldt afklaret. Derfor vil vi arbejde for, at der indføres et alternativ til førtidspensionen – en 
rehabiliteringsydelse på sygedagpengeniveau. Rehabiliteringsydelsen må ikke blive betinget af en bestemt 
diagnose eller af, at man følger bestemte former for behandling eller opsøger bestemte sociale tilbud.

Vores mål er: En rehabiliteringsydelse på sygedagpengeniveau til personer med behov for en længerevar-
ende rehabiliteringsindsats på grund af psykisk sårbarhed. Ydelsen skal være gældende under hele rehabili-
teringsforløbet, som skal rumme såvel en individuel social og helbredsmæssig indsats som en beskæfti-
gelsesmæssig indsats. En rehabiliteringsydelse vil således både sikre den enkelte økonomisk ro under 
rehabiliteringen samt sikre, at der ikke søges førtidspension, før alle muligheder er afprøvet.

5. Tidlig indsats og bedre samarbejde
For os handler den tidlige indsats også om at komme i arbejde. Vi ved, at et arbejde er en væsentlig forud-
sætning for at komme sig permanent. Jo tidligere, en psykisk sårbar får hjælp, støtte og omsorg, des mindre 
indgribende en behandling kræves der, og des større er sandsynligheden for recovery. En vigtig forudsæt-
ning for at fastholde og inkludere psykisk sårbare mennesker med længerevarende nedsat funktionsevne på 
arbejdsmarkedet er et velfungerende samarbejde på tværs af de forskellige sektorer – social, undervisning, 
sundhed og beskæftigelse. Her er det vigtigt, at vi bruger de gode og konstruktive erfaringer med Shared 
Care. Men uanset hvor mange koordinerende indsatser, der sættes i værk, må det være ud fra den enkelte 
psykisk sårbares værdighed som borger i samfundet. Det bør være personen selv og dennes tilværelse som 
individ og ikke systemerne, der er det centrale punkt i indsatsen.

Vores mål er: At behandlingsretten overholdes og får et reelt indhold. Arbejdet skal inkluderes i behand-
lingen, så den enkelte kan fastholde eller tilbageerobre tilknytningen til arbejdsmarkedet. At der indføres 
en rehabiliteringskoordinator, som kan tage ansvar for, at alle relevante sektorer inddrages og yder deres 
bedste i forhold til at sikre borgerens muligheder på arbejdsmarkedet. Vi vil ligeledes arbejde for, at familie 
og netværk inddrages i større omfang.

6. Uddannelse, der tager hensyn
Vi ved, at uddannelse er nøglen til varige, gode jobs. Derfor er det vigtigt, at psykisk sårbare har en reel 
mulighed for at gennemføre videregående uddannelsesforløb. Der skal være mere tid og hensyntagen til 
den enkelte. Allerede i dag har psykisk sårbare på en videregående uddannelse mulighed for at søge om 
et handicaptillæg ved siden af deres SU, så de ikke behøver at have et job ved siden af uddannelsen. Men 
mange, som kunne have brug for ydelsen, får i dag afslag. På alle niveauer i uddannelsessystemet kan der 
desuden søges og bevilges specialpædagogisk støtte (SPS). Men som det er i dag, er ordningerne hverken 
udbredte eller udviklede nok til studerende med psykosociale handicap.

Vores mål er: Bedre oplysning om muligheder og behov for støtteordninger til personer med psykiske 
lidelser på uddannelsesinstitutionerne – til studerende og vejledere – og hos SU Styrelsen.

7. Du kan mere, end du tror
Psykisk sårbare er nøjagtig lige så forskellige som alle andre. Derfor skal indsatsen tilrettelægges med ud-
gangspunkt i den enkeltes kvalifikationer og situation – ikke i diagnosen. 

Vores mål er: At indsatsen for at få psykisk sårbare i arbejde formes som en kontrakt mellem begge parter; 
den enkelte psykisk sårbare og kommunen/virksomheden. Basis herfor skal være en dialog mellem par-
terne. Det er således gennem dialog med det enkelte menneske, at man kan afdække ressourcer, eventuelle 
behov for støtte, rimelig tilpasning og kompensation i forhold til at varetage en konkret jobfunktion.



8. Handicapkompenserende ordninger
Hvis man er eller har været ramt af en alvorlig psykisk lidelse, kan vanskelighederne med at uddanne sig og 
få eller opretholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet opleves som et psykosocialt handicap. Personer, 
der oplever psykosociale handicap, må og skal have samme ret som andre personer med handicap til ikke at 
blive diskrimineret, til at opnå rimelig tilpasning ved uddannelse og job samt til at få afklaret behov for og til-
delt handicapkompenserende ordninger såsom personlig assistance, isbryderordninger, fortrinsadgang m.v. 

Vores mål er: At Danmark lever op til intentioner og rettigheder i henhold til FN’s handicapkonvention. At 
udbrede kendskabet til de forskellige handicapkompenserende ordninger og til, hvordan der med succes kan 
opnås og aftales rimelig tilpasning ved uddannelse og lønnet arbejde. 

9. Medarbejdere med brugererfaring
Medarbejdere med brugererfaring er vigtige ressourcer i såvel den psykosociale indsats som i distrikts- og 
hospitalspsykiatrien. Det giver håb at se, at andre er kommet sig over en psykisk lidelse, og samtidig giver 
det større mulighed for identifikation og gensidig forståelse. 

Vores mål er: At vi alle yder et bidrag til inklusion og recovery ved at ansætte medarbejdere med bruger-
baggrund.

10. Angst æder sjæle – viden skaber håb
De principper, vi her har defineret, gør det ikke i sig selv. Der er også brug for, at vi får aftabuiseret det at 
have en psykisk lidelse. Vi skal gøre op med de mange myter og fordomme, der eksisterer omkring psykisk 
sårbarhed. Fordommene spiller både en rolle for, om en arbejdsgiver tør ansætte et menneske, der lider af 
eller har lidt af en psykisk lidelse, ligesom det betyder noget for den enkeltes trivsel på arbejdspladsen. 

Vores mål er: At nedbryde fordommene omkring psykiske lidelser. Derfor igangsætter Det Sociale Netværk 
af 2009 i samarbejde med Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL) og 
PsykiatriFonden en afstigmatiseringskampagne i efteråret.

* * *

Rummelighed, åbenhed, samhørighed 

Psykiatritopmøde 2010 har kurs mod et rummeligt arbejdsmarked, positive kollegiale relationer, åbenhed og 
samhørighed. I dag samles vi om en vision: et fælles mål om bedre vilkår for psykisk sårbare i Danmark. 

Vi vil genskabe den ægte samhørighed i vores samfund. En samhørighed som bygger på, at hvert eneste 
menneske tæller, kan noget og har krav på en værdig plads i samfundet. Det er en enorm opgave, vi har sat 
os for. Vi ved det godt, men vi er mange, der kæmper for denne fælles sag.

Samfundet har for længe været præget af mistillid, ensomhed og afvisninger. Nu gælder det næste fase 
med stærkere medmenneskelighed og humanisme. Den vision, vi er fælles om, skal blive til virkelighed i det 
danske samfund – ikke bare til gavn for psykisk sårbare, men for alle borgere i Danmark. 

Dette er vores fælles erklæring: København, den 2. oktober 2010.
 
Poul Nyrup Rasmussen, Palle Simonsen og organisationerne bag Det Sociale Netværk af 2009: SIND, 
BEDRE PSYKIATRI, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Livslinien, Linien, 
PS Landsforening, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), ODA (OCD-foreningen, 
DepressionsForeningen og Angstforeningen), Fontænehusene og ADHD-foreningen.


