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Vedr.: Gør op med uvidenhed om psykisk sygdom – 6. tema i formidlingsindsatsen ”Per-

spektiv for alle på arbejdspladsen” 

 

Masser af borgere passer et arbejde med eller efter psykisk sygdom, men på rigtig mange arbejds-

pladser er der stor uvidenhed om psykisk sygdom og stor usikkerhed i forhold til, hvad det helt 

konkret indebærer og kræver at have en psykisk sårbar medarbejder og kollega ansat. Det er 

vurderingen fra både projektlederen af Landsindsatsen ”En af os”, der har som mål at nedbryde 

frygt og tabuer om psykisk sygdom og fra lederen af ”Human Recovery”, der bistår kommuner 

med at få svært psykisk syge i ordinær beskæftigelse. Begge giver i dette tema gode råd til ledere 

og tillidsrepræsentanter om inklusion af psykisk sårbare. 

 

På Genbrugspladserne i Nordfyns Kommune vurderer både leder og tillidsrepræsentant, at det 

giver ganske få udfordringer og mange glæder at have psykisk sårbare kollegaer. Her er erfarin-

gen, at medarbejdere med psykisk sårbarhed generelt er utroligt stabile. 

 

Også børnehaven ”Eventyrhuset” i Faaborg-Midtfyn Kommune har gode erfaringer med medar-

bejdere med psykisk sårbarhed. Efter at have overvundet startvanskeligheder fungerer det nu til 

gavn for alle – også børn og forældre. 

 

Læs artiklerne på: 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/gor-op-med-uvidenheden-om-psykisk-sygdom 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/vi-far-meget-igen-ved-rumme-psykisk-sarbarhed 

http://vpt.dk/generelle-aftaler/born-og-foraeldre-har-godt-af-mode-forskellighed 

 

Artiklerne om erfaringer med inklusion af psykisk sårbare indgår i formidlingsindsatsen ” Per-

spektiv for alle på arbejdspladsen”, som er en del af partssamarbejdet om det inkluderende ar-

bejdsmarked, der blev aftalt med KL ved OK-15. Formidlingsindsatsen sætter fokus på, hvordan 

kommunale arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får glæde 

af det, se http://vpt.dk/perspektiv 

  

Formidlingsindsatsen ”Perspektiv for alle på arbejdspladsen” løber knap et år med i alt 11 udsen-

delser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 
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