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Inklusion 

– af psykisk sårbare 
både i det nære og i hele samfundet

Inklusion er lig med værdighed, respekt, inddragelse og brobygning. Inklusion er at vide, at vi har 
brug for dig, du duer, du tæller, og du kan godt komme dig. 

Vi vil med denne erklæring sætte fokus på, at inklusion er mulig. Forudsætningerne for inklusion 
eksisterer og skal bruges. Men det handler om at tænke i muligheder frem for begrænsninger. Det er 
ikke nødvendigvis de store forkromede løsninger, der skal til. Ofte er det blot kendskabet til de 
allerede eksisterende ordninger, der skal udbredes. Alle skal vide, at der er muligheder for støtte, 
uanset hvor i livet man er.

* * *

Børn og unges problemer skal løses i nærmiljøet
I PsykiatriNetværket opfordrer vi kommuner, regioner, social- og sundhedsvæsen til økonomisk og med anden 
nødvendig bistand at prioritere familierådgivning, der er nødvendig for at styrke familier med psykisk udfordrede 
børn. Vi mener, at der skal ske en generel opgradering af den tværfaglige forebyggende og rehabiliterende 
psykosociale indsats i kommunerne. I de seneste år har vi set en al for stor tendens til at henvise børn og unge 
til børne- og ungdomspsykiatrien i stedet for at løse problemerne i nærmiljøet. 

Det er vores mål at sikre, at familierne får bedre information om deres rettigheder til hjælp. Kun på den måde 
kan det sikres, at inklusionen sker i samarbejde mellem familien og det offentlige system.

Inklusion i skolen – tidlig indsats er afgørende
Det er i hverdagen og i skolen, det skal ske. At børn og unge skal opleve inklusion. Jo tidligere indsatsen 
sættes ind, jo større er chancen for et godt resultat. Lærere og andre fagpersoner skal lære at lytte, se og være 
med til at skabe kontakt til psykisk sårbare børn. Det er vigtigt, at lærerne allerede på seminariet lærer at støtte 
og rumme alle børn. Børn med særlige udfordringer er efter en årrække med særlige tilbud i højere grad end 
tidligere blevet inkluderet i den almene skolegang, men vi minder fortsat om den gamle sandhed: Behandler 
man alle lige – behandler man alle ulige. Der skal fortsat tages udgangspunkt i det enkelte barns behov, og er 
der behov for særlige tilbud, skal de gives, men altid på en så inkluderende måde for barnet og dets familie som 
overhovedet muligt. 

Inklusion på uddannelser – fra fravær til nærvær
96 % starter på en ungdomsuddannelse, men så kommer frafaldet. Over en tredjedel falder fra – op mod 
halvdelen af de unge, der starter på en håndværksuddannelse. Størsteparten af dem angiver psykiske 
problemer som årsagen til, at de stopper.  Inklusion er ikke: ”Se nu at blive rask, så du kan komme tilbage i 
skolen”. Inklusion er: ”Vi slipper dig ikke. Vi har brug for dig. Du starter bare igen gradvist, når du har det lidt 
bedre. Jeg kontakter dig på mandag”

En del unge har oplevet, hvordan de fra psykiatriens side er blevet frarådet at starte en uddannelse, og når de 
alligevel har gjort det, har de erfaret, hvor inkluderende det er for dem, når det viser sig, at de får et ståsted via 
undervisningen og de andre elever.  

Der er gode erfaringer med at organisere og tilbyde gratis og anonym psykologrådgivning på ungdomsuddan-
nelserne, som bør yderligere intensiveres. Specialpædagogisk støtte har for mange psykisk sårbare været 
afgørende for at kunne gennemføre en uddannelse. PsykiatriNetværket mener, at der er behov for, at 



kendskabet til og brugen af sådanne tilbud og støtteordninger udbredes til alle, men også at undervisere og 
UU-vejledere bliver efteruddannet i at arbejde med de unge og deres psykiske udfordringer. Der bør også 
arbejdes for, at flere kan få bevilliget handicaptillæg til deres SU, som p.t. kun udbydes på de videregående 
uddannelser.

Inklusion på arbejdsmarkedet – psykiatrien og jobcentrene har en fælles opgave
I dag angives psykisk sygdom som årsag til hver anden førtidspension. I 1999 var det hver fjerde. Lige nu lider 
en halv million mennesker af depression og angst, 75.000 af spiseforstyrrelser og 40.000 af psykoser. En stor 
del af dem er enten ekskluderet fra arbejdsmarkedet eller har lange sygdomsperioder. Det må dog ikke 
underkendes, at overdreven brug af psykofarmaka kan være medvirkende årsag til fraværet. 

At have et arbejde er en vigtig del af livet. Inklusion på arbejdspladsen samt gode og specifikke aftaler om 
arbejdsvilkår og -opgaver kan medvirke til at give psykisk sårbare selvværdet tilbage. 

Der findes allerede en lang række ordninger til støtte og fastholdelse af medarbejdere, der er ramt eller 
rammes af psykiske lidelser og vanskeligheder – både periodisk og længerevarende. Kommunerne skal 
sammen med arbejdsmarkedets parter forpligte sig til at udbrede kendskabet til og brugen af de eksisterende 
tilbud, der kan hjælpe til at inkludere og fastholde psykisk sårbare i beskæftigelse, fx personlig assistance mv. 
efter lov om kompensation til handicappede i erhverv, rimelig tilpasning af arbejdspladsen, diverse 
mentorordninger i beskæftigelses- og uddannelseslovgivningen, deltidssygemeldinger, fleksjob m.v.., men 
også til at udvikle nye modeller på baggrund af de erfaringer, der allerede er gjort på området. 

OECD fremhæver i rapporten ”Sick on the job”, at psykiatrien har brug for at udvikle nye og effektive strategier, 
der understøtter borgerens muligheder for at komme ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet og aktivt samar-
bejder med de øvrige systemer om at give borgeren de bedst mulige vilkår herfor. Det kræver, at psykiatrien og 
for eksempel jobcentrene, i langt højere grad end tilfældet er i dag, begynder at tale og arbejde sammen.

Ved tildeling af mentorstøtte er det afgørende, at den enkelte får mulighed for at have den samme mentor 
tilknyttet i længere perioder på tværs af sektorer og lovgivning. Personer med egen brugererfaring, peers, 
kan med fordel benyttes. PsykiatriNetværket opfordrer det offentlige og private arbejdsmarked til i højere grad 
at åbne sig over for mennesker med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser, og hvor det er muligt at benytte 
de sociale kapitler, der er aftalt mellem arbejdsgiver og fagbevægelsen. Arbejdsmarkedet skal forpligtes til at 
arbejde systematisk med forebyggelse, så man får fat i medarbejderen, inden denne går ned, gennem kom-
petenceudvikling, mestringsstrategier, ressourceafdækning og rimelig tilpasning til gavn for alle. Inklusion på 
arbejdspladsen handler om en tidlig indsats men også om at lære at forstå, at psykisk sårbarhed ikke smitter 
– det gør fordomme. 

Inklusion i sundhedssektoren – inddragelse af patient og pårørende i forløbet
Recovery og den helhedsorienterede rehabilitering er afgørende for, at psykisk sårbare og syge har en reel mu-
lighed for at komme sig efter et sygdomsforløb og for at genskabe en god tilværelse. Inklusion er ikke fordom-
me, den gamle ekspert/patient relation, overmedicinering, tvang eller underbemanding. I forhold til ordentlig 
inklusion er det helt essentielt, at den enkelte inddrages i eget behandlingsforløb og har medbestemmelse. Ind-
dragelse af pårørende er også en vigtig faktor for at skabe et bedre fundament til støtte for den sygdomsramte. 
Pårørende skal ses som en ressource og en vigtig støtte for den psykisk sårbare. Kommunerne skal forbedre 
indsatserne for hele behandlingsforløbet ved at tilbyde tilstrækkelig rehabilitering og mentorstøtte i forbindelse 
med udskrivelse – og i alle tilfælde med udgangspunkt i og med respekt for den enkeltes vilkår og ønsker. 

Inklusion i samfundet – udbred erfaringerne fra det, der virker
PsykiatriNetværket vil arbejde for tolerance, åbenhed, nysgerrighed og trivsel uanset graden af psykisk robust-
hed eller mangel på samme. 

Vi vil stå fast på, at man ved hjælp af inklusion kan få lov at komme indenfor rammerne og fungere – også når 
man ikke er helt rask. Erfaringer og viden fra projekter, som fremmer inklusion af psykisk sårbare og syge, skal 
udbredes, så flest muligt får gavn af og kan bygge videre på erfaringerne. På samme måde skal evidens-
baseret viden om inklusion i alle sammenhænge udbredes og deles til gavn for flest mulige. 



* * *

Dette er vores fælleserklæring, Frederiksberg den 4. oktober 2014.

Poul Nyrup Rasmussen samt organisationerne bag PsykiatriNetværket:

ADHD-foreningen
BEDRE PSYKIATRI 

Fontænehusene Danmark
Foreningen Det Sociale Netværk 

Foreningen DØD i psykiatrien
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)

Landsforeningen af spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
Linien

Livslinien 
ODA (OCD-foreningen DepressionsForeningen og Angstforeningen)

Outsideren 
PS-Pårørende til Spiseforstyrrelser

SIND

* * *


