
 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller idéer, er du velkommen til at 

kontakte projektleder for indsatsen Johanne Bratbo på 

jb@en-af-os.dk, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby på 

akv@en-af-os.dk eller Lars Toft på lto@en-af-os.dk. Du kan 

også ringe på tlf. 3045 0104. Der er etableret en koordinati-

onsgruppe i hver region. Nedenfor kan du se kontaktperso-

nen i dit område: 

Region Nordjylland 

Dorthe Haslund Pape, tlf. 2557 9020 

Mail: dhp@rn.dk 

Region Midtjylland 

Sara Munk Nielsen, mobil 2164 1023 

Mail: samnie@rm.dk  

Region Syddanmark 

Ulla Lindgren, tlf. 9944 4546 

Mail: ulla.lindgren@rsyd.dk 

Odense Kommune 

Else Kirk, tlf. 6375 0875 

Mail: elki@odense.dk 

Region Sjælland 

Anne Mette Billekop, tlf. 7025 0260  

Mail: psykinfo@regionsjaelland.dk 

Region Hovedstaden 

Caroline Osander, tlf. 3864 1300 

Mail: liv.rex.hansen@regionh.dk 

Læs mere om projektet og følg indsatsen på www.en-af-os.dk 

og mød os på Facebook EN AF OS. 

Sekretariatet EN AF OS – Landsindsatsen for afstigmatise-

ring 

Carl Nielsens Allé 9D, underetagen 

DK-2100 København Ø 

Tlf.: +45 3045 0104 

info@en-af-os.dk 

www.en-af-os.dk 

Er du  

jobcentermedarbejder  

eller -konsulent?  

Så har vi masser af  

inspiration til dig.  

Landsindsatsen EN AF OS udfordrer fordomme om psykisk 
sygdom. Med oplysning, aktiviteter og debat vil EN AF OS 
fremme mere viden og større åbenhed over for mennesker, 
der har eller har haft psykisk sygdom. EN AF OS består af 
en lang række involverende aktiviteter. Følg med på: 
www.en-af-os.dk. 

Partnere bag Landsindsatsen EN AF OS:  



 

 

Få inspiration til, hvordan du 

bedst muligt møder borgeren 

med psykiske lidelser og 

skaber en god dialog 
Jobcentermedarbejdere og -konsulenter er 

centrale aktører og holdningsbærere i det kon-

krete møde med personer, som rammes af 

psykiske lidelser.  

Mødet med andre mennesker i hverdagen spil-

ler en stor rolle for vores holdninger, vores 

adfærd og måder at tiltale og omtale andre. 

Usikkerhed og manglende viden kan fremme 

og vedligeholde myter og fordomme, som også 

kan påvirke de situationer, hvor vi varetager 

professionelle opgaver i forhold til borgere i 

udsatte positioner. 

Megen erfaring fra både danske og udenland-

ske undersøgelser og statistikker viser, at per-

soner, som rammes af psykiske lidelser, er en 

særligt udsat gruppe i forhold til risikoen for 

eksklusion fra arbejdslivet. Mange, som er 

eller har været berørte af psykisk sygdom, kan 

også have et lavere selvværd og ekstra be-

kymring i forhold på arbejdsmarkedet. Derfor 

betyder selve mødet med systemet meget for 

at skabe tillid og mod på samarbejde og nye 

udfordringer.  

Beskæftigelsesgraden er således markant 

lavere for borgere med psykiske lidelser end 

for personer med f.eks. fysiske funktionsvan-

skeligheder. 

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er afhængig 

af en række rammevilkår, men vi har i dag 

langt mere viden om, at mange kan komme 

sig af psykiske sygdomme eller få det så godt, 

at de kan fungere i arbejdslivet, når arbejds-

pladsen ved behov er villig til at foretage rime-

lige tilpasninger.  

Om Dialogkortene  

EN AF OS har udviklet inspirerende materialer, 

som kan give mulighed for en fælles refleksion 

over klassiske situationer og udfordringer i 

hverdagen og kan øge opmærksomheden på, 

hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og 

tilsigtet påvirker kulturen og tonen i jobcen-

tret. 

Materialet rummer 10 temaer med relevans 

for hverdagen i jobcentret og i mødet med bor-

geren. Man kan anvende alle kortene i række-

følge eller udvælge efter relevans, interesse 

og tid til rådighed. Man kan også udvælge nog-

le kort, som giver alle mulighed for at reflekte-

re inden den fælles dialog. 

Materialet bygger på inspiration, som er ind-

hentet via et samarbejde med jobcentermed-

arbejdere og borgere i kontakt med systemet 

på grund af psykiske lidelser. Der indgår ca-

ses, som tydeliggør dilemmaerne, men samti-

dig gode råd fra både jobcentermedarbejdere 

og borgere. 

Materialet kan downloades fra hjemmesiden 

www.en-af-os.dk/dialogkort, eller en trykt ver-

sion kan rekvireres hos den regionale EN AF 

OS-koordinator i din region. Ved behov for 

yderligere information om brug af dialogkorte-

ne, er du velkommen til at tage kontakt til os.  

Se kontaktoplysninger på hjemmesiden 

www.en-af-os.dk/kontakt eller på bagsiden.  


