
 
”Vi duer jo allesammen til noget”  

 
Gennem hjælp fra SIND Erhverv har Lise-Marie langt om længe fundet et job, som hun nyder og 
som er tilpasset hendes udfordringer. Hun håber, at hendes historie kan være med til at inspirere 
andre, som har svært ved at passe deres arbejde pga. fysiske eller psykiske udfordringer.  
 
“Endelig har jeg fundet et arbejde, jeg kan lide”, sådan lyder meldingen fra Lise-Marie, som siden i 
sommers har arbejdet hjemmefra fire timer om ugen som flexjobber hos en virksomhed på 
Sjælland.  
 
Det så ellers sort ud, da Lise-Marie, som bl.a. lider af fibromyalgi og slidgigt, for nogle år siden fik 
at vide af lægen, at hun ville ende i kørestol inden hun fyldte 50, hvis hun fortsatte med at arbejde 
fuldtid. Men bl.a. gennem støtte fra sin kontaktperson i SIND Erhverv, Jane Tolstrup Christensen, 
har Lise-Marie nu fundet det, som hun selv kalder sit drømmejob som kontorassistent hos 
virksomheden, BizCall: “Arbejdet giver mig en masse og udvikler bl.a. mine evner indenfor 
økonomi. I det hele taget er arbejdet med til at give mig selvtillid, fordi jeg får udrettet noget på 
egen hånd og dermed føler, at jeg kan bruges til noget.”  
 
Lise-Marie lægger ikke skjul på at hendes mentor og kontaktperson i SIND, Jane, har haft en stor 
betydning for at hun er, hvor hun er i dag: “Jane gav mig en hel del redskaber, som jeg kunne 
bruge, når jeg skulle søge jobs. Fx skrev hun en seddel til mig med ting, jeg kunne sige, når jeg 
ringede rundt til virksomhederne for at søge job”. Derudover fremhæver Lise-Marie også Janes 
evne til at motivere hende og give hende opbakning: “Jeg kæmper af og til med en følelse af ikke 
at være god nok, men Jane har virkelig hjulpet mig med at tro mere på mig selv, så jeg ikke bliver 
slået ud, når der fx er noget på arbejdet, som er svært, eller når jeg har en øv-dag.” Chris 
Christiansen, Lise-Maries chef, oplever også at samarbejdet fungerer rigtig godt: 
“Ansættelsesprocessen var meget ligetil, og jeg havde en god dialog både med Jane og Lise-
Marie. Vi har aftalt, at Lise-Marie selv kan bestemme, hvornår hun vil arbejde, ud fra hvornår hun 
har overskud til det, hvilket passer både mig og hende rigtig fint.”  
 
For Lise-Marie er det et håb, at hendes historie kan være med til at motivere andre, som er 
psykisk sårbare eller lider af et fysisk handicap, så de opdager og indser, at de også kan bruges til 
noget på trods af deres sygdom og udfordringer. Som hun selv udtrykker det: “Vi duer jo alle 
sammen til noget, vi skal nogen gange bare lige have fundet det frem, og det er jo sådan set også 
det Jane har hjulpet mig til at se - altså at jeg også duer til noget på trods af de ting, jeg har med i 
baggagen.” 
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