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”Min hverdag fungerer ikke, hvis jeg  

ikke har noget af stå op til” 

For 20 år siden blev John Iversen, der i dag er 54 år, diagnosticeret med  skizofreni.  Dette udløste en førtidspensi-
on. Men John, der, indtil han blev syg, altid havde været aktiv på arbejdsmarkedet, havde ikke lyst til at gå der-
hjemme. 
 
”Jeg har altid arbejdet, især i det private, og arbejde er ikke en sur pligt for mig. Jeg kan godt lide det, og jeg synes, 
det er rart at være en del af et fællesskab, der giver noget indhold i hverdagen.  Så da jeg kom på førtidspension, var 
det vigtigt for mig, at der var nogen, der kunne hjælpe mig med at fastholde et arbejdsliv, selvom jeg ikke kunne 
klare det samme pres længere,” fortæller John. 
 
Hjælpen fik John hos Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud i Odense (CSD), hvor han til en start blev en del af 
produktionsværkstedet, der bl.a. løser opgaver for eksterne virksomheder. I dag har John et arbejde hos Hjælpe-
middelservice Odense, hvor han går til hånde med løst og fast. Og det job er han rigtig glad for. 
 
”Det giver mig mod på livet, og det bekræfter mig i, at jeg dur til noget og kan fungere i et team. Det betyder meget 
for min selvtillid at være ude på en rigtig arbejdsplads, og jeg drømmer om, at mit arbejde hos Hjælpemiddelservice 
kan blive springbrættet til et skånejob i det private, f.eks. med noget lettere kontorarbejde,” siger John. 
 
Selvom John i dag arbejder hos Hjælpemiddelservice, er hans tovholder og kontaktperson i CSD hele tiden med på 
sidelinjen. Hun hjælper John med at strukturere hans hverdag og tager et par gange om ugen med ham ud til Hjæl-
pemiddelservice for at sikre, at alt kører, som det skal. 
 
”Det er fantastisk, at jeg har den opbakning, og at jeg altid kan ringe til min tovholder. De er rigtig flinke ude på 
Hjælpemiddelservice, men det gør det mere trygt at have et arbejder, når jeg ved, jeg kan ringe til Louise. Hun ken-
der mig nemlig rigtig godt, og jeg ved, hun altid vil hjælpe mig,” lyder det fra John.  


