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Kære EN AF OS 
Jeg vil bare gerne sige tusind tak for jeres kampagne. Jeg har brugt mange år på at 
skamme mig over min fortid i psykiatrien og brugt alt for meget energi på at passe 
ind og virke "normal", mens der i virkeligheden foregik en krig indeni mig. Her i 
øjeblikket hvor der er mere ro omkring mig, er jeg begyndt at reflektere mere over 
mit liv, og hvor langt jeg er kommet nu. Og dét at der er sådan en kampagne giver 
mig virkelig modet til at hente min fortid hjem og acceptere den som en del af min 
historie. Så snart det er muligt, har jeg tænkt mig at gå en tur ude på Bispebjerg 
hospital, så jeg kan vende tilbage til, der hvor jeg var indlagt, og virkelig omfavne 
hvad end der kommer op i mig. Det er så stort, at jeg endelig tør det. Og jeg har lyst 
til at stå ved mig selv, og det jeg har været igennem i stedet for at forsøge at skjule 
det for andre ud af frygt og skam. Måske kan det invitere til en større åbenhed og 
give andre modet til at række ud. Så endnu engang tusind tak for jer 🤗” 
 

Privat besked på Facebook fra Maja 
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1. Indledning 
Den nuværende projektperiode for Landsindsatsen EN AF OS omfatter årene 2016-2020.  Partnerskabet 
bag EN AF OS har siden starten i 2011 bestået af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne, 
TrygFonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.  

Årsrapporten beskriver Landsindsatsen EN AF OS i årene 2018 og 2019 og dækker både organisationen, 
vigtigste undersøgelser gennemført i regi af EN AF OS og et bredt udvalg af de mange aktiviteter fordelt på 
de fem indsatsområder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Den nuværende projektperiode udløber med 
udgangen af 2020. I 2018-2019 er derfor gennemført en ekstern evaluering om erfaringer og perspektiver 
for en mulig fortsættelse af indsatsen, som partnerskabet fortsat arbejder videre med i 2020. 

Aktivitetsniveauet har været højt og stigende over hele projektperioden og dermed også fra 2018 til 2019. 
Arbejdet med EN AF OS har udviklet sig stadig mere kreativt, ligesom netværket af samarbejdspartnere 
fortsat udvides og baner vejen for at komme endnu længere ud med budskabet om afstigmatisering – både 
ud fra viden, metoder og de personlige historier, som leveres af de mange ambassadører. EN AF OS er aktiv 
i et internationalt netværk med andre afstigmatiseringsprojekter, som bidrager til viden om kulturelle 
forskelle, hvad der virker, målgrupper, metoder og materialer.  

I perioden 2018-2019 har EN AF OS sat et særligt fokus på den diskriminationsproblematik, der knytter sig 
til ulige behandling af mennesker med psykisk sygdom i mødet med det somatiske sundhedsvæsen og 
behovet for øget opmærksomhed på helbredsmæssig betydning af tandsundhed. Begge forhold kan have 
stor betydning for underbehandling af fysiske sygdomme hos personer med psykiske lidelser og dermed 
også betydning for både forringet livskvalitet og forkortet levealder.  

Det er vores klare forhåbning, at rapportens indhold og beskrivelser kan medvirke til en øget forståelse for 
arbejdet med viden, holdninger og adfærd i praksis samt inspirere til egne mulige aktiviteter. Det er 
derudover forhåbningen, at data fra nogle af de undersøgelser, som EN AF OS har gennemført i perioden, 
og som er tilgængelige på hjemmesiden www.en-af-os.dk, også vil være andre til gavn. 

Der er grund til at takke det samlede partnerskab bag EN AF OS for fortsat opbakning, som har haft en stor 
betydning for muligheden for at fastholde et flerårigt perspektiv for indsatsen og motivation i egne rækker 
for fokus på afstigmatisering.  

Helt centralt i indsatsen står ambassadørerne, som med åbenhed om deres personlige erfaringer med 
psykisk sygdom nedbryder stigmatisering. Der skal derfor først og fremmest lyde en dybfølt tak til alle 
ambassadører og frivillige i EN AF OS men også til medlemmer af ressourcegrupper og arbejdsgrupper, 
medlemmer af EN AF OS-panelet samt alle medarbejderne i PsykInfo’erne og det nationale sekretariat, som 
alle lægger et imponerende engagement i indsatsen! 

God læselyst! 
På vegne af partnerskabet i EN AF OS 

Martin Lund 
Formand  

http://www.en-af-os.dk/
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2. Organisation 
Det netværk af organisationer, som for perioden 2010-2015 besluttede at etablere en fælles indsats for 

afstigmatisering, er fastholdt også i forlængelsen af EN AF OS efter 2016: Sundhedsstyrelsen, TrygFonden, 

PsykiatriNetværket1, Danske Regioner, regionerne, Psykiatrifonden, KL og Socialministeriet. I forbindelse 

med den nye periode blev dog besluttet mindre organisatoriske ændringer, således at den oprindelige 

styregruppe med repræsentation af alle organisationerne, blev omdøbt til Partnerskabet. Samtidig hermed 

etableredes et formelt forretningsudvalg med repræsentanter for de parter, der yder direkte økonomisk 

bidrag til EN AF OS. Komiteen for Sundhedsoplysning skiftede fra observatørstatus til fuldgyldigt medlem af 

partnerskabet, og Socialministeriet blev fremover repræsenteret ved Socialstyrelsen. Endvidere skiftede 

Landskampagnen EN AF OS navn til Landsindsatsen EN AF OS, idet dette navn i højere grad signalerer 

profilen på indsatsen, og at der ikke alene er tale om en kampagne.  

 

Organisatorisk er der fastholdt de tre niveauer i det eksisterende EN AF OS: Nationalt, regionalt og lokalt: 

2.1 Organisatoriske enheder 

 

2.1.1 Partnerskabet og forretningsudvalg 
Består af de parter, der i 2010 var med til at aftale afstigmatiseringsindsatsen, og fungerer som det 
overordnede beslutningsorgan. Formandskabet varetages af Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden, 

som i samarbejde med det nationale sekretariat via møder i forretningsudvalget, hvor også Danske 

 
1 PsykiatriNetværket består af organisationerne Landsforeningen SIND, Bedre Psykiatri, DepressionsForeningen, OCD-
foreningen, Fountain House, LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere), Livslinien, LMS 
(Landsforeningen mod spiseforestyrrelser og selvskade), ADHD-foreningen, Angstforeningen, Startlinjen, 
Skizofreniforeningen, Død i Psykiatrien, Outsideren og Det Sociale Netværk.  
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Regioner er repræsenteret, aftaler dagsorden og indhold for partnerskabets kvartalsvise møder samt 

drøfter økonomi. 

2.1.2 Koordinatorgruppen 
Koordinatorgruppen mødes tre gange årligt med sekretariatet, hvor der drøftes strategier og aktiviteter 

både på nationalt og regionalt niveau og udveksles erfaringer herfra. I disse møder deltager som oftest to 

medarbejdere fra hver regionale PsykInfo og fra Center for Mental Sundhed i Odense og i nogle tilfælde 

også et antal ambassadører i tilknytning til et særligt indsatsområde. Derudover afholder koordinatorerne 

egne samarbejdsmøder, hvor sekretariatet ikke deltager. 

Udover koordinationsmøder i sekretariatet afholdes et årligt 2-dages inspirationsseminar, hvor der også i 

2018 og 2019 har deltaget 1-2 ambassadører fra hver PsykInfo og Odense, som led i at fremme 

medejerskab hos ambassadørerne og sikre deres bidrag med erfaringer og holdninger i forhold til strategier 

og indsatser i EN AF OS.  

I 2018 blev seminaret afholdt i Odense, hvor der var to centrale temaer på programmet: 1) Bidrag til 

Feldballe Films research i forhold til arbejdet med udvikling af en hjemmeside om temaet Ulighed i 

Sundhed, og 2) Oplæg fra evalueringsfirmaet Decide om de foreløbige fund fra interviewrunden til 

PsykInfoerne som led i evalueringen af EN AF OS og et gruppearbejde omkring udvalgte problemstillinger. 

I 2019 blev seminaret afholdt i Vejle, og her var det væsentligste punkt en drøftelse af forventninger til 

fremtiden for EN AF OS efter udgangen af 2020 med oplæg fra både sekretariatet, koordinatorerne og 

inddragelse af ambassadørerne i debatten. Derudover orientering om indsatsområderne med et særligt 

fokus på temaerne selvstigma, ulighed i sundhed og erfaringer fra samarbejdet med de internationale 

kontakter og et koncept udviklet i Canada målrettet ambulancefolk (first responders).  

2.1.3 Det nationale EN AF OS-sekretariat  
Opgaven med at drive EN AF OS nationalt er af partnerskabet uddelegeret til det nationale 

projektsekretariat. I forbindelse med forlængelse i 2016 blev sekretariatet på grund af den økonomiske 

ramme reduceret fra fire fuldtidsansatte til tre medarbejdere og med fortsat studentermedhjælp på 15 

timer ugentligt.  

Sekretariatet fungerer som projektorganisationens helt centrale spilfordeler i forhold til udvikling af 

indsatsområderne i EN AF OS, herunder initiering, koordinering og servicering ift. medie- og PR-kampagne, 

udvikling af materialer og koncepter, hjemmeside, sociale medier, uddannelse af ambassadører, 

undersøgelser og evaluering, vidensindsamling og netværksdannelse nationalt og internationalt (se Bilag 7 

med oversigt over overordnede opgave i sekretariatet). 

Derudover har udviklingen over projektperioden vist, at sekretariatet også har fået en funktion som en 

form for videnscenter med baggrund i et stigende antal henvendelser om viden, materialer, referencer og 

casepersoner fra studerende, journalister, fagpersoner, brugerorganisationer, borgere, m.fl. 
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Henvendelser til sekretariatet 

Kategorier 

 

2018 2019 I alt I alt i % 

Skoleelever: typisk projektuger og 

søgen efter viden, fakta, casepersoner, 

interview med sekretariatet 

10 7 17 9% 

Studerende på videregående 

uddannelser (BA, specialer m.v.): viden, 

fakta, casepersoner, interview med 

sekretariatet, fokusgrupper 

29 23 52 29% 

Medier, film, TV, bøger 

 

10 11 21 11,5% 

Personale: oplæg med casepersoner 

m.v. 

 

5 8 13 7% 

Virksomheder, projekter, kreative tiltag, 

kampagner, udgivelse af bog, 

fotoudstillinger, kampagnematerialer, 

etc.  

22 10 32 18% 

Frivillige: Melde sig som ambassadør, 

fortælle sin historie, råb om hjælp 

8 21 29 16% 

Oplæg for et forum/politisk/befolkning 

 

1 0 1 0,5% 

Uopfordret ansøgning job og/eller 

praktikant 

 

7 4 11 6% 

Køb af T-shirt, merchandise 

 

5 1 6 3% 

I alt 

 

97 85 182 100% 

 

Sekretariatet får mange henvendelser per email især fra skoleelever og studerende, som søger viden, 

undersøgelser, referencer, interview med sekretariatet om emner med relevans for stigma og psykiske 

lidelser og ikke mindst adgang til casepersoner via ambassadørerne. I alt udgør denne gruppe 69 (17+52) 

henvendelser og dermed 38% af det samlede antal. Henvendelserne prioriteres højt af sekretariatet på 

trods af ofte korte deadlines ved projektuger og opgaver med at søge casepersoner blandt ambassadørerne 

eller hjælpe på vej med spørgeguide. Denne prioritering bunder i en erfaring for, at der er stor interesse for 

at vide mere og nuancere sin forståelse af kompleksitet og også oprigtig interesse for at inddrage erfaringer 

fra personer med egne oplevelser med psykisk sygdom. 

Den næststørste gruppe henvendelser kommer fra firmaer, projekter og enkeltpersoner med ideer (18%). 

Disse har meget forskellig karakter fra ønsket om at søge midler til et tiltag, til at inddrage EN AF OS i en 

kreativ kampagne eller få hjælp til at udgive sin historie i bogform. I flere tilfælde afholder sekretariatet 
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møder som led i afklaringer omkring et muligt samarbejde eller er behjælpelige med henvisninger til andre 

relevante steder og organisationer. Men generelt udtrykkes en interesse for at skabe større åbenhed 

omkring (livet med) psykiske lidelser. 

Medierne fylder mere begrænset i forhold til henvendelser på email – det sker i højere grad via telefonisk 

kontakt, bl.a. når journalister har brug for en hurtig adgang til info om fakta, referencer til fagpersoner og 

ikke mindst mulighed for kontakt til casepersoner. I perioder oplever sekretariatet ugentlige henvendelser 

af denne art. 

Henvendelser om oplæg for personalegrupper fylder meget lidt i oversigten her (7%), men det skyldes først 

og fremmest, at denne type henvendelser journaliseres under den pågældende arbejdsplads, organisation 

eller myndighed, da disse henvendelser ofte kræver et samarbejde omkring planlægning og afvikling, som 

er mere ressourcekrævende end henvendelserne fra enkeltpersoner, som indgår i henvendelsesstatistikken 

her. 

Henvendelser fra personer, som selv er berørt af psykiske lidelser, og som ønsker at melde sig som 

ambassadør, få optaget sin historie eller henvender sig om hjælp til at finde frem til en professionel, er 

steget tydeligt fra 2018 til 2019. Jo flere steder personer ser eller møder EN AF OS, bl.a. via de mange 

aktiviteter med bidrag til andres aktiviteter, desto mere afføder det mod på direkte kontakt.  

Medarbejderstab i sekretariatet 

Sekretariatet har også i 2018-2019 bestået af et fast team på de tre fuldtidsmedarbejdere Johanne Bratbo, 

Anja Kare Vedelsby og Lars Toft og Sarah Emilie Christensen som student på 15 timer ugentligt. Derudover 

fik vi ultimo 2018 i forlængelse af en praktikperiode i efteråret tilknyttet studentermedhjælp Malou Cecilie 

Frydendahl Julskjær 4 timer ugentlig til arbejdet med administration af EN AF OS på sociale medier. 

I december 2019 sagde sekretariatet så et foreløbigt farvel til Sarah Emilie Christensen i forbindelse med 

hendes studieophold i Australien i foråret 2020, og hun blev afløst af Louise Hornbøll på posten.  

Skiftet til lokaler på Carl Nielsens Allé i januar 2016 har samtidig muliggjort indretning af i alt 7 

velfungerende kontorarbejdspladser og dermed skabt rammer for under ordnede forhold at kunne have 

studerende i praktikforløb og personer i jobpraktik fra jobcentre i hverdagen.  

Studenter i praktik 

I efteråret 2018 havde sekretariatet hele tre studenter tilknyttet i deres praktikperiode fra tre forskellige 

uddannelsesinstitutioner og alle med en særlig interesse for forskellige aspekter af arbejdet med 

afstigmatisering i forhold til livet med psykiske lidelser. Under praktikopholdet har alle med afsæt i deres 

individuelle faglige engagement været med til at fremme viden og materialer, som EN AF OS fortsat har 

glæde af.  

Psykologstuderende Amalie Bülow fra Københavns Universitet havde et særligt fokus på problemstillinger 

omkring diagnosen borderline, og sammen med sekretariatet gennemførte hun en EN AF OS-

panelundersøgelse, som gav en række interessante fund. Animationsstuderende med kunstnernavnet 

Andrea var i praktik fra The Animation Workshop i Viborg, som er en uddannelsesinstitution, som vi 

tidligere har samarbejdet med. Under sit ophold producerede hun bl.a. en række tegnede illustrationer til 

brug for ungeindsatser, ulighed i sundhed og ikke mindst to tegnede historier baseret på interview med 

pårørende til pjece i kampagnen 1 AF 3.  
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Malou Cecilie Frydendahl Julskjær valgte som student 

fra kommunikation på RUC især at fokusere på 

problematikker omkring stigmatisering og medierne. 

Hun udarbejdede bl.a. til hjemmesiden pjecen ”Tænk før 
du taster på sociale medier” som bidrag til at øge 
bevidstheden om, hvordan man vælger at fremstille sig 

selv på sociale medier og konsekvenser heraf - også når 

man har en psykisk sygdom. I anledning af Verdens 

Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 2018 indgik 

praktikanterne og studentermedhjælper Sarah 

Christensen i et team, der sammen udviklede en 

kampagneindsats på EN AF OS’ facebookside med fokus 

på unge.  

I efteråret 2019 valgte så psykologistuderende Julie 

Strange-Thomsen at afholde sin praktik hos EN AF OS og 

med et særligt fokus på temaer som beskæftigelse og 

arbejdsmiljø. Samtidig blev Louise Hornbøll fra 

sundhedsfremme og sundhedsstrategier på RUC tæt 

involveret i arbejdet i EN AF OS med temaet Ulighed i 
sundhed med baggrund i hendes forudgående uddannelse som sygeplejerske og arbejde i Børne- og 

Ungdomspsykiatrien.  

 

Udover at arbejde med de udvalgte specifikke områder og metoder giver praktikforløbet i EN AF OS et øget 

indblik i: Vilkår for arbejdet i en projektorganisation, møder med eksterne samarbejdspartnere og deres 

kulturer, kendskab til betydningen af match mellem kommunikation og målgrupper og ikke mindst også 

erfaringer i mødet med personer med egne erfaringer med psykiske lidelser, og hvad der for dem har været 

vigtige vendepunkter for at komme sig.  

Jobpraktikker 

Da EN AF OS bl.a. har arbejdsmarkedet som indsatsområde og ønsker at fremme mere åbenhed og brug af 

rimelige tilpasninger, ser vi det også som en oplagt forpligtelse selv at honorere disse budskaber i egen 

hverdag.  

Derfor har vi løbende siden 2016 haft personer i forløb i jobcentre fra flere kommuner af længere eller 

kortere varighed og med meget forskellige udgangspunkter i forhold til afprøvning af arbejdsevne og 

mulighed for at øge denne undervejs i praktikken. Alle praktikanter har haft en særlig motivation for at 

søge netop EN AF OS. Vi får løbende henvendelser fra jobcentre eller direkte fra personer, som søger 

praktikplads, men må afvise flere på grund af de stramme regler i lovgivningen om, hvor mange 

praktikanter der må være på samme tid, også da vi kun er en lille medarbejdergruppe i sekretariatet. I 2018 

og 2019 har vi haft to praktikanter ad gangen og dertil en enkelt arbejdsprøvning, hvor vi pga. de samlede 

helbredsudfordringer har anbefalet jobcentret at overveje førtidspensionering.  

 

Det er et vigtigt udgangspunkt i sekretariatet ved tilrettelæggelse af praktikforløb at holde fokus på de 

faktorer, som vi ved fremmer recovery-processer:  
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1) at arbejdsopgaverne giver mening for den enkelte og for sekretariatet,  

2) at kunne vedligeholde og/eller udvikle sine kompetencer fra uddannelse eller andre tidligere erfaringer,  

3) at opleve sig værdsat som en del af et kollegialt fællesskab, og  

4) at der er ordnede forhold omkring de økonomiske ydelser, som den enkelte får fra systemet.  

 

Det er vores erfaring, at den tilgang giver bonus både for den enkelte og for teamet i sekretariatet, fordi 

praktikanterne på denne måde leverer brugbare produkter og også supplerer med indsatser, som 

sekretariatet ikke ellers ville have mulighed for at fordybe sig tilsvarende i. 

For nogle jobpraktikanter bliver der tale om lange forløb, også fordi det ofte viser sig noget vanskeligt at få 

jobcentre til at udarbejde en realistisk handlingsplan, der tager afsæt i den enkeltes samlede situation, og i 

det hele taget at følge op. Sekretariatet har derfor også flere gange leveret udtalelser eller presset på i 

forhold til jobcentrene for at få afholdt møder undervejs. Processen frem til f.eks. at blive godkendt til et 

fleksjob er krævende og langsommelig og giver 

efterfølgende desværre ingen garanti for hjælp til at få 

et job.  Disse oplevelser har i sig selv, udover vores 

budskab om at ”Åbenhed på arbejdspladsen betaler 
sig”, bidraget til vores nye budskab om, at ”Flere skal 
have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige 
tilpasninger”.  
 

Repræsentation i eksterne referencegrupper 

Sekretariatet har også i 2018-2019 været repræsenteret 

i flere eksterne organer med henblik på at kunne 

bidrage med viden på relevante områder samt drage 

fordel af et bredere netværk i forhold til 

samarbejdspartnere: 

• Projektleder Johanne Bratbo 

Komiteen for Sundhedsoplysning: Lær at tackle 

kurserne – angst og depression; pårørende; 

unge 

Startlinjen: Medlem af bestyrelsen – udpeget hertil af Socialministeriet 

• Projektkoordinator Anja Kare Vedelsby 

Referencegruppe i det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt Na Rovinu 

• Projektmedarbejder Lars Toft 

Komiteen for Sundhedsoplysning og NFA: Sammen om mental sundhed  

Læseforeningen: Projekt læseguiden  

2.1.4 GDPR-aktiviteter i 2018 og 2019 
I forbindelse med gennemførelsen af Databeskyttelsesforordningen, der er en EU-forordning, som har til 

formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union, har 

sekretariatet i foråret 2018 arbejdet med at implementere denne forordning således, at vi kunne være klar 
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med virkning fra 25. maj 2018, hvor forordningen trådte i kraft i Danmark. Landsindsatsen EN AF OS lægger 

stor vægt på at behandle personoplysninger med omhu og inden for lovens rammer.  

Der er foretaget en gennemgang og dokumentation af følgende informationsaktiver som EN AF OS 

anvender: 

1. Data der indsamles via hjemmesider som: www.en-af-os.dk og www.againststigma2017.com2 

2. Data der indsamles i forbindelse med brug af EN AF OS-panelet 

3. Data som indsamles i forbindelse med drift af Landsindsatsen EN AF OS i øvrigt, og som er samlet i 

sekretariatets journal 

4. Data der formidles i nyhedsbreve via Campaign Monitor 

Dokumentation af indsamling og anvendelse af data er beskrevet i Privatlivspolitik, som ligger på de 

respektive hjemmesider samt i notat om ”Brug af personoplysninger fra EN AF OS-panelet”. 

Ultimo 2019 har sekretariatet arbejdet med en opdatering af Privatlivspolitikken og foretaget en opdatering 

af samtykkeerklæringen i forhold til medlemskabet af EN AF OS-panelet. Endelig er der foretaget en række 

administrative justeringer i anledning af, at den satspuljefinansierede kommunikationsaftale med 

PrimeTime ophørte ved udgangen af 2019, og en række opgaver dermed overtages af sekretariatet. 

Konsekvensen af denne opdatering er fuldt ud realiseret med virkning fra starten af 2020. 

2.1.5 Indsatsområder og ressourcegrupper 
Til hver af de fem indsatsområder er fortsat knyttet en ressourcegruppe, der har repræsentanter for 

bruger- og pårørendeorganisationer, faglige selskaber, fagpersoner, regionale koordinatorer og andre 

relevante interessenter. Fra 2016 indgår også repræsentation af EN AF OS-ambassadører fra alle regionerne 

fordelt på grupperne, og i forhold til udvalgte indsatsområder har der været nedsat særlige arbejdsgrupper 

også med repræsentation af eksterne aktører, faglige organisationer m.fl. 

Ressourcegruppernes opgave er bl.a. at levere sparring, viden og befordre netværk i forhold til 

sekretariatets arbejde med udvikling af materialer og aktiviteter med relevans for indsatsområderne. 

2.1.6 Regional og lokal forankring 
På det regionale niveau har hver region fortsat finansieret ½-1 koordinatorstilling, som er placeret i 

regionens PsykInfo (Psykiatrisk Informationscenter), og derudover har PsykInfo i Odense kommune, nu 

Center for Mental Sundhed, også fra starten engageret sig i EN AF OS.  

Koordinatorens rolle er at føre EN AF OS ud i livet på et regionalt plan samt at understøtte udvikling af et 

lokalt samarbejde herom på tværs af region, kommuner og frivillige organisationer. De regionale 

koordinatorer og Center for Mental Sundhed fungerer således som et meget betydningsfuldt bindeled 

mellem Landsindsatsens nationale, regionale og lokale niveau og står for planlægning, styring, pleje og 

udvikling af ambassadør-korps, udvikling af koncepter, afholdelse af aktiviteter og mobilisering (læs om 

aktiviteterne i kapitel 5 og 6).  

 
2 www.againststigma2017.com er hjemmesiden for den internationale stigmakonference, som EN AF OS havde 
værtskabet for i 2017. 

http://www.en-af-os.dk/
http://www.againststigma2017.com/
http://www.againststigma2017.com/
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2.1.7 Kommunikation 
Sekretariatet har haft et fortsat samarbejde med PR-bureauet PrimeTime i 2018-2019 i forlængelse af, at 

PrimeTime også for perioden 2017-2019 vandt EU-udbud. Derudover er kontakt til medarbejdere, der 

varetager kommunikation i partnerskabets forskellige organisationer afhængigt af temaer, andre eksterne 

interessenter, samt et internationalt netværk (GASA) af andre afstigmatiseringsindsatser (læs mere om det 

internationale samarbejde i kapitel 8). 

2.2 Økonomi 
I perioden 2016-2020 er økonomien for EN AF OS fortsat sammensat af konkrete økonomiske drifts- og 

aktivitetsmidler fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, regionerne og fonde. De samlede bevillinger for 

hele etableringsperioden 2011-2020 inklusive satspuljebevillinger for 2020-2021 fremgår af nedenstående 

oversigt: 

Bevillingsgiver/donor Perioden 

2011-2013 

Perioden 

2014-2016 

Perioden 

2017-2019 

Året 2020 Året 2021 I alt 

Satspuljen 12,8 7,1 6,0 1,0 1,0 27,9 

Danske Regioner 1,8 1,8 1,8 0,6 - 6,0 

De fem regioner 4,5 4,5 4,5 1,5 - 15,0 

TrygFonden 5,0 5,0 7,4 - - 17,4 

Andre fonde 

(særskilte formål) 

- 1,1 1,0 - - 2,1 

Samlet 24,1 19,5 20,7 3,1 1,0 68,4 

 

Som tillæg til de økonomiske midler der er nævnt i tabellen, har de fem regioner bidraget med 0,3 mio. kr. 

årligt til finansiering af en halvtidskoordinatorstilling i hver af de fem regionale PsykInfo’er. Desuden har 

regionerne (Region Hovedstaden) haft formandskabet i partnerskabet herunder lagt lokaler til EN AF OS-

sekretariatet mm.  

Udgiften til driften af selve sekretariatet har hidtil beløbet sig til ca. kr. 2,7 millioner årligt til dækning af løn, 

husleje, administration, driftsomkostninger, transport og møde- og konferencedeltagelse mv. Dette beløb 

er eksklusiv projektmidler, som anvendes til koordinatormøder og -inspirationsseminar, indsatsområder, 

udvikling af materialet, afholdelse af udgifter til ambassadørområdet, større events som eksempelvis 

Folkemødet på Bornholm, kommunikations- og kampagnemidler til PR-bureauet PrimeTime, eksterne 

undersøgelser mv. 

2.3 Fremtiden for EN AF OS efter udgangen af 2020 
Som led i afklaringen af perspektiver for afstigmatiseringsindsatsen efter udløb af den nuværende 

projektperiode fra 2016-2020 blev det i slutningen af 2017 besluttet at gennemføre en evaluering ved 

eksternt firma. Valget faldt på firmaet Decide som omtalt i årsrapporten fra 2016-2017. Samarbejdet om 

opgaver knyttet til evalueringsprocessen og forløbet af denne har i 2018 og indtil afrapporteringen i foråret 

2019 levet op til den ønskede fleksibilitet og dialog undervejs. 

I løbet af 2018 gennemførte Decide således en proces med interview af sekretariat, partnerskab, 

koordinatorer og medarbejdere i de fem regionale PsykInfo’er og Center for Mental Sundhed i Odense 
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kommune, en udvalgt gruppe ambassadører i de regionale korps samt udvalgte aftagere/interessenter. 

Fokus var i denne evaluering både på organisatoriske erfaringer og udfordringer i forhold til den 

eksisterende opbygning, oplevelse af hvilke indsatsområder og aktiviteter som giver særlig mening, 

ambassadørarbejdet, eksterne netværk, ressourceforhold og forslag til fremtidige modeller for organisering 

af arbejdet nationalt, regionalt og lokalt.  

Undervejs afholdt Decide møder med sekretariatet og orientering på partnerskabsmøder. Endvidere 

fremlagde firmaet en status for proces og fokusområder på det årlige inspirationsseminar for 

koordinatorerne og ambassadører i Odense i august 2018 som basis for en tværgående drøftelse og 

supplering af viden og fund.  

I tilknytning til afrapporteringsprocessen i foråret 2019 arrangerede sekretariatet i samarbejde med Decide 

afholdelsen af en temadag den 4. marts med deltagelse af partnerskabet, sekretariatet, koordinatorer og 

udvalget medarbejdere fra de regionale PsykInfoer, Center for Mental Sundhed i Odense samt en udvalgt 

gruppe ambassadører fra de regionale korps. På programmet var både et oplæg fra Decide om deres 

hovedbudskaber i rapporten, oplæg fra sekretariatet om erfaringer med den eksisterende model, oplæg 

om PsykInfos arbejde med ambassadørområdet og oplæg fra ambassadør om betydningen af denne rolle 

og rammerne heromkring.  

Sekretariatet modtog efterfølgende udkast til rapporten med mulighed for at kommentere denne - inden 

den i færdig form blev leveret til trykning den 12. marts 2019 og i den efterfølgende periode udsendt til alle 

involverede.3 

Sideløbende med Decides arbejde med evaluering og rapportering, leverede sekretariatet 

aktivitetsoversigter (EN AF OS- og ambushing-aktiviteter), en oversigt over vigtige resultater i EN AF OS 

baseret på udvalg i undersøgelser og udvikling af materialer og indsatser, der indgår som reference i 

rapporten4. 

I rapporten pegede Decide på tre mulige scenarier for fremtiden med EN AF OS: 1) at fortsætte modellen 

som hidtil, 2) at omdanne det nationale niveau til en form for videnscenter, og endelig 3) en model uden 

det nationale niveau med en øget forpligtelse til koordinering og udvikling på regionalt niveau. 

Sekretariatet har ligeledes i foråret 2019 sammen med de regionale koordinatorer drøftet udgangspunkter 

for fremtiden bl.a. med afsæt i, hvilke opgaver der på nuværende tidspunkt løses nationalt og status for 

disse, hvis ikke det nationale niveau fortsætter. Dette er suppleret med drøftelser af, hvordan EN AF OS kan 

imødekomme fordringen i satspuljeforliget for 2020-2021 om at fremme yderligere synlighed på regionalt 

og kommunalt niveau: 

”Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at EN AF OS-sekretariatet understøtter en lokal 
forankring af de hidtidige erfaringer og principper med afstigmatisering med fokus på at sikre en geografisk 
spredning på tværs af landet, dvs. i såvel små som store byer. Formålet er at give regioner og kommuner 
redskaber til at iværksætte lokale initiativer til at nedbryde stigmatisering af psykisk sygdom. Det kan 

 
3 Evalueringsrapporten kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Evaluering og 
fremtidig strategi for EN AF OS 
4 Præsentationen med oversigt over vigtige resultater i EN AF OS kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → 
EN AF OS-undersøgelser → Sekretariatets målepunkter til evaluering 

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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eksempelvis være i form af inspirationskatalog tilpasset de regionale og kommunale behov eller rejsehold, 
der rykker ud og understøtter den lokale implementering på tværs af landet.” 

2.3.1 Den videre proces efter rapportering 
Med afsæt i evalueringsrapporten har partnerskabet derfor i 2019 drøftet, hvilke perspektiver for 

fremtiden man anser for mest gavnligt og realistisk.  Budskabet herfra har været, at det vil være ønskeligt, 

at det nationale niveau ikke helt bortfalder.  

I eftersommeren 2019 har sekretariatet udarbejdet et grundigt notat til forretningsudvalget, der bl.a. 

beskriver, hvorfor afstigmatisering er en vigtig samfundsdagsorden, hvad der er opnået indtil nu, hvad der 

virker, og hvilke områder og målgrupper der bør være i fokus, samt behovet for at der fremover kan satses 

mere systematisk og forpligtende på konkrete indsatser - et mandat som EN AF OS ikke har med de 

nuværende aftaler og model. Ved udgangen af 2019 var 

der således fortsat endnu ikke en afklaring om fremtiden.  

3. Ambassadører  
 
3.1 Ambassadørundersøgelse i 2019 

Ambassadørundersøgelsen blev gentaget i november 

20195 og bekræfter det generelle billede, som også 

karakteriserede surveys i 2014 og 2017. I undersøgelsen er 

denne gang tilføjet et spørgsmål om, hvor længe personen 

har været ambassadør, så krydsning er mulig i forhold 

hertil for at nuancere målingerne, som det vil fremgå 

senere i teksten.   

3.1.1 Generelle fakta - udvalg: 
• 127 respondenter – højeste antal i forhold til 2014 

og 2017 

• Kønsfordelingen er som altid ulige med 98 kvinder og 26 mænd og enkelte, der ikke svarer 

• 61% er 25-46 år – dvs. i den aldersgruppe hvor der kan være mest pres på at uddanne sig, etablere 

familie og få forankring på arbejdsmarkedet 

• 34% har mellemlang videregående uddannelse 

• Forsørgelsesgrundlag præget af stor variation fra lønarbejde, SU til forskellige former for 

overførselsindkomster 

• 43% bor alene, og 26% bor enten alene med børn eller i parforhold med børn 

• Bred spredning på diagnoser men flest med depression, angst eller personlighedsforstyrrelser 

 
5 Ambassadørundersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Ambassadørsurvey-sammenligning (2020) 

http://www.en-af-os.dk/
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3.1.2 Udvalgte specifikke fund i undersøgelsen: 
 

Oplevelsen af hvor meget det fylder i selvopfattelsen at have en psykisk sygdom 

 – målt FØR ambassadørrollen og NU, hvor personen har erfaring med rollen.  

Diskriminationsundersøgelsen fra 20156 pegede klart på, at jo mere identiteten som psykisk syg 

dominerede personens selvopfattelse, desto højere grad af oplevet diskrimination og selvstigma.  

I lighed med de tidligere undersøgelser ses også i 2019 klart illustreret, at der sker en positiv udvikling i 

retning af, at sygdomsidentiteten fylder mindre fra FØR til NU – alene for svarmuligheden ”i høj grad” 
ændrer billedet sig fra 36% (FØR) til 16% (NU). (se figur nedenfor) 

Ser man på krydsning i forhold til, hvor lang tid man har været ambassadør fordelt på kategorierne 

”under 1 år”, ”1-2 år”, ”3-5 år”, ”5 år” og derover, så er billedet ekstra tydeligt for følgende kategorier og 
svarmuligheden ”i høj grad”: 

• 1-2 år: fra 44% (FØR) til 14% (NU) 

• 3-5 år: fra 35% (FØR) til 11% (NU) 

I forhold til gruppen med erfaringer over 5 år er udgangspunktet 20% FØR og 17% NU, men disse tal skal 

tages med forbehold, da det kan være ganske svært at huske så langt tilbage til, hvordan situationen var 

den gang – og der er den tidligere måling i 2014 nok mere retvisende. 

Vigtigst er signalet om, at rollen som ambassadør er hjælpsom i forhold til udviklingen af et mere nuanceret 

selvbillede og udfordrer sygdomsidentiteten. Medvirkende hertil antages på baggrund af øvrige fund i 

undersøgelsen at være muligheder for at arbejde nuanceret med sine livs- og sygdomserfaringer, fokus på 

vendepunkter, oplevelsen af at kunne gøre en forskel for andre, få styrket sine kompetencer i forhold til 

kommunikation og få et netværk blandt ligesindede.  

 
6 Diskriminationsundersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Diskriminationsundersøgelse 2015 (konklusionen) 

http://www.en-af-os.dk/
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Personligt udbytte af ambassadørarbejdet – top 5: 

I hvilken udstrækning passer følgende udsagn på dig (i høj grad + i nogen grad): 

• Det har haft stor betydning for mig at kunne være åben omkring mine sygdomsoplevelser som 

ambassadør: 97% 

• Jeg har fået mere selvværd af at være ambassadør: 81% 

• At være ambassadør har givet mig større håb om en lysere fremtid: 77% 

• Jeg er blevet bedre til at håndtere mødet med andres fordomme: 77% 

• At være ambassadør har gjort, at jeg føler mig mere sikker på, hvornår det er hensigtsmæssigt, og 

hvornår det ikke er hensigtsmæssigt at være åben omkring min oplevelse med psykisk sygdom: 

73% 
 

Fastholdelse af ambassadører – top 5: 

I hvor høj grad har de følgende elementer haft betydning for, at du har kunne fastholde dit engagement 

som ambassadør i EN AF OS (i høj grad + i nogen grad): 

• At blive værdsat: 97% 

• At blive set som ligeværdig med andre ambassadører: 92% 

• At min historie matcher de opgaver, jeg bliver involveret i: 90% 

• At jeg oplever, at mit bidrag gør en forskel for andre i forhold til åbenhed: 96% 

• At jeg er tilstrækkeligt orienteret om, hvad aktiviteten går ud på, og hvem målgruppen er: 94% 
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Alle disse faktorer er vigtige budskaber i forhold til den tilgang, som bør karakterisere samarbejdet med 

ambassadørerne både på det nationale, regionale og lokale niveau. 

 

Vigtigste begrundelse for at vælge at blive ambassadør 

På dette spørgsmål er der mulighed for at svare med personlige begrundelser. Selvom der er mange 

kommentarer, er det helt dominerende billede, at motivation for ambassadørrollen udspringer af et ønske 

om at nedbryde fordomme og/eller med baggrund i egne erfaringer være med til at gøre en forskel for 

andre i samme situation. Altså at blande sig i debatten og handle på den stigmatisering som opleves i 

samfundet, som det fremgår af nedenstående svar fra to forskellige ambassadører: 

 

Jeg var i en rigtig god periode i mit liv og havde overskud til at give tilbage til andre, der ikke var i samme 
situation. Jeg ville gerne fortælle andre, der også var syge, at det langt fra er en dødsdom, som jeg troede, 
det var. Jeg ville også gerne vise fagfolk, at man godt kan passe sit studie og arbejde på trods af kaos og 
traumer. 
 

Jeg var blevet alt for træt af at høre på fordomme og “brok” over psykiatrien, uden at jeg selv kunne gøre 
noget ved det. Efter jeg er blevet ambassadør, tier jeg sjældent stille, hvis der er nogen, der kommer med en 
fordom eller antagelse om psykisk sygdom/psykiatrien, jeg er uenig i. 
 
Negative oplevelser med ambassadørrollen? 

I undersøgelsen stilles også spørgsmålet: ”Er der en særlig type arrangement eller oplevelse som EN AF OS 
ambassadør, hvor du har haft en negativ oplevelse, f.eks. hvor du har følt dig stigmatiseret af dem du har 

været i kontakt med eller holdt oplæg for, og som du har lyst til at oplyse om?” 

 

Her er der fri plads til personlige kommentarer, men kun et fåtal har fundet anledning til at angive 

eksempler, hvilket forhåbentlig er udtryk for, at disse er i mindretal blandt oplevelser med rollen.  

Men at der stadig er noget at arbejde for også i forhold til personale i psykiatrien viser dog nedenstående 

eksempel: 
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Psykiatere, særligt hvis de har mange års erfaring. Særligt et oplæg for 5-6 års siden. Jeg var alene af sted 
og oplevede, at flere af dem havde meget travlt med at irettesætte mine oplevelser og forklare, hvordan jeg 
burde tænke som patient. En gik endda så langt som at sige til mig, at jeg da måtte forstå, at en patient 
med skizofreni ikke kan bruges til at fortælle om sine oplevelser, da det jo ligger i diagnosen, at de ikke kan 
stoles på. Lidt skræmmende oplevelse, men så blev jeg da lige mindet om, hvorfor at det arbejde vi gør er så 
vigtigt:) 
 

Mangler i forhold til rollen? 

I tilknytning til spørgsmålet ”Er der nogle af følgende elementer, som du har manglet eller synes er blevet 

prioriteret for lidt forhold til at være ambassadør i EN AF OS?”, følger en længere række af elementer, som 
kan tages stilling til, herunder eksempelvis om at blive inddraget i kampagnen, være i et fællesskab, udvikle 

kompetencer, blive værdsat, involvering i planlægning, match med opgaver og evaluering efter at have ydet 

en konkret indsats.  

 

Helt generelt er billedet ikke præget af stor utilfredshed/mangler her, men omvendt er det aflæseligt, at de 

som har været ambassadører i længst tid, dvs. især gruppen på over 5 år, markerer sig på temaer som 

inddragelse i kampagnen, involvering i planlægning og evaluering. Dette peger på en generel udfordring, 

som er vigtig at være opmærksom på i hele organisationen, at jo flere erfaringer man har som ambassadør, 

og jo mere selvværd og værdighed man opnår herigennem, desto mere forventer man også helt naturligt at 

blive inddraget i det strategiske arbejde med afstigmatisering. Behovet for opfølgning, når man har været i 

spil, er fortsat ønskeligt. 

 

I sekretariatet i EN AF OS har vi igennem de seneste år gjort ekstra meget ud af at inddrage ambassadører i 

idé- og planlægningsarbejdet med særlige indsatsområder og større arrangementer (eksempelvis 

Tandindsats, Ulighed i sundhed, landsdækkende Ambassadørtræf, Folkemødet, Ungdommens Folkemøde) 

og ser også denne udvikling i flere af PsykInfoerne.  

 

Vægtning af aktiviteter i forhold til de fem overordnede indsatsområder 

Ambassadørerne bliver i undersøgelsen også spurgt til, indenfor hvilke indsatsområder de finder det mest 

meningsfuldt at deltage i. Når man ser på fordelingen i forhold til scoren ”I høj grad” i forhold til 
indsatsområder i undersøgelsen med krydsninger, er der lidt forskel mellem grupperne af ambassadører 

efter, hvor lang tid de været i rollen, men helt generelt markeres relevans for opgaver ved alle 

indsatsområder meget højt. 

 

I den samlede undersøgelse – er det tydeligt, at specielt personaleområdet markerer sig med den højeste 

score på ”i høj grad”:  
 

➢ Brugere og pårørende: 59% 

➢ Personale i psykiatrien, socialpsykiatrien og i sundhedsområdet: 81% 

➢ Arbejdsmarkedet: 60% 

➢ Unge: 66% 

➢ Brede befolkning: 67% og medierne: 55% (afhængigt af selv at have været i spil) 
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I forhold til muligheden for at nævne personlige erfaringer og oplevelser med arrangementer, der har gjort 

særlig indtryk, følger her nogle udvalgte eksempler:  

 

Brugere og pårørende 
Åh, der er mange... Men særligt ét arrangement, en PsykInfo aften om OCD, hæftede jeg mig ved et 
ægtepar, der havde fået så meget håb og livsvilje til at kæmpe videre med deres 16-årige søn, der var svært 
invalideret af OCD. Ene og alene pga. min historie. Det var stærkt! 
 
Personale: 
Jeg har kunne fortælle fagfolk, at selvom jeg har stemmer, der siger, jeg skal slå folk ihjel, har jeg stadig 
formået at tage en lang uddannelse og have et fuldtidsarbejde. Det virkede til at være en øjenåbner for 
mange. 
 

Unge: 
Jeg var på en efterskole, hvor eleverne havde mulighed for at skrive til mig i en mindebog. Der var en elev, 
der skrev, at jeg havde gjort ham opmærksom på, at der altid var håb, så nu troede han på, hans mor kunne 
blive rask. 
 

Befolkningen: 
Jeg rører folk med mit foredrag, og når publikum kommer op og fortæller, hvilken forskel jeg har gjort for 
dem. 
 

Værdien af formidlingstræning 

Ambassadørerne har også denne gang skulle svare på, om de har deltaget i og betydningen af 

formidlingstræning, dels formidlingskursus udbudt nationalt, træning via PsykInfoer eller andre steder. 

Målingerne er meget tæt på hinanden i forhold til værdien af udbytte i form af at gøre brug af det lærte på 

træningsforløbene scoret med ”i høj grad” + ”i nogen grad” på mellem 87% og 77%. 

 

Undersøgelsen bekræfter dermed vigtigheden af, at ambassadører tilbydes formidlingstræning som led i at 

føle sig klædt på til rollen, som reelt stiller mange krav til den enkelte, fordi sigtet er at kunne arbejde 

modtagerorienteret med sine erfaringer i forhold til såvel sygdom som livet som helhed. At det man 

udvælger at fortælle om altid forsøges matchet med den gruppe man formidler eller er i kontakt med, så 

det styrker identifikation, indlevelse og refleksion.  

 

Ud fra svarene i undersøgelsen kan konstateres, at i alt 19 ambassadører ved, at de endnu hverken har 

modtaget formidlingstræning på det nationale kursus eller træning regionalt via PsykInfo. I den samlede 

gruppe er der flere, som har modtaget formidlingstræning i anden sammenhæng, men 13 ambassadører 

har ikke modtaget nogen form for træning på nuværende tidspunkt. 

Gode råd til EN AF OS fra ambassadørerne 

De gode råd er baseret på personlige kommentarer, og forsøg på en oplistning her skal derfor læses med 

dette forbehold –listen er derfor ikke opsat i prioriteret rækkefølge: 

✓ Vær hele tiden opmærksom på relevant og nutidig kommunikation på de sociale medier 
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✓ Hold fast i at se og fremstille folk som mennesker – f.eks. ved portrættering 

✓ Giv mulighed for at udvikle sig løbende 

✓ Lyt til forslag til aktiviteter 

✓ Forvent at ambassadørerne er parate til at vende hele deres historie på hovedet og arbejde med 

dele heraf – vær obs på, hvor ambassadøren er i sin recovery proces 

✓ Tydelig forventningsafstemning ved indtræden i rolle og opgaver 

✓ Send ikke ambassadører ud alene til opgaver – og følg op 

✓ Sørg for kendskab til organisationen i EN AF OS – og find en god balance mellem informationer, der 

gives mundtligt og skriftligt 

✓ Hold fast i at styrke fællesskabet 

  

3.2 Formidlingskurser for ambassadører 

3.2.1 Hvorfor er et basiskursus i formidling så vigtigt? 

Rollen som ambassadør rummer både forcer og faldgruber, når man skal tage udgangspunkt i sine egne 

erfaringer med psykisk sygdom og sin livshistorie i det hele taget.  

 

Derfor fik EN AF OS i 2012 udviklet et særligt formidlingskoncept og guidelines og har siden da hvert år 

satset på at afsætte midler, så der fra nationalt hold har kunnet udbydes det 3-dages formidlingskursus til 

nye ambassadører.  

 

Udover at give konkrete færdigheder i forhold til kommunikation, og hvordan man kan passe på sig selv 

også i kontakt med medierne, så styrker det klart et sammenhold på tværs blandt deltagerne, der 

rekrutteres fra flere regioner.  

 

De to kursusudviklere og -undervisere har været gennemgående i alle årene og har begge megen faglig 

erfaring, bakker op om vision og mission for EN AF OS og har kendskab til og engagement i målgruppen, 

hvilket i sig selv fremmer en tryg og inkluderende atmosfære undervejs. 

 

3.2.2 Formidlingskursus i 2018 
I november 2018 blev det 2-dages internatkursus afholdt for en 

gruppe på 10 deltagere fra Region Syddanmark og Region 

Midtjylland på Danhostel i Fredericia og 3. dagen en god uge 

senere i Vejle, hvor deltagerne ved korte oplæg med selvvalgt 

tema demonstrerede brug af nogle af de redskaber, som er 

erhvervet på internatkurset og fra den skriftlige guide, som 

hører med.  

 

Det er altid en meget bevægende oplevelse at se, hvordan den 

usikkerhed, som deltagerne fra start møder frem med, ganske 

langsomt men sikkert ændres til mod på at stå frem, glæden 
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ved at se de andre turde, sammen styrket af et nyt socialt fællesskab. 

 

Evalueringen i skemaform efterfølgende var også denne gang overvældende positiv både i forhold til selve 

indholdet på kurset og de rammer, som dette blev afholdt i – helt primært med kryds i ”meget godt” og i 
”godt”. Udvalgte eksempler på personlige kommentarer om indhold og undervisningen: 
 

Gode værktøjer; Fedt at få retningslinjer; Meget inspirerende og enormt spændende; Jeg har lært vildt 
meget; Kompetente undervisere; Det er noget af den bedste undervisning, jeg har fået overhovedet; Sjovt, 
spændende og vedkommende; Jeg følte mig tilpas 
 

3.2.3 Formidlingskursus i 2019 
Der blev afholdt endnu et formidlingskursus i september 2019 for i alt 15 deltagere fra Region Syddanmark 

og Region Midtjylland. Det 2-dages internatkursus blev afholdt på Danhostel Skanderborg og den tredje dag 

foregik en uge senere i Vejle.  

Igen var det en gruppe, som havde gennemgået en markant udvikling, da de mødte op til den tredje 

kursusgang, hvor de for første gang skulle holde oplæg om deres personlige historie. Fællesskabsfølelsen 

var stærk og opbakningen til hinanden klar.  

Igen var deltagernes evaluering særdeles positiv med langt de fleste vurderinger i ”Meget godt” og ”Godt”. 
Udvalgte personlige kommentarer om indhold og undervisning: 

Rigtig godt og håndterbare fif til oplæg, spørgsmål, medier mm.; Livlig undervisning, gode forklaringer, stor 
forståelse; [om underviserne:] Dejlig energi, det smitter; Har fået fyldt rygsækken, tak!; Meget 
inspirerende/motiverende; Vildt givende både fagligt og socialt; Mega givende redskaber som er gode at 
have fremover; Jeg siger tak!! Har lært SÅ meget! 

 

3.3 Ambassadørtræf 
 

3.3.1 Ambassadørtræf 2018 
Tradition med at afholde et landsdækkende ambassadørtræf blev introduceret i 2016 og er siden afholdt 

hvert år. I 2018 blev arrangementet afholdt i Odense på Hotel Grand, som ligger velplaceret i forhold til 

station og midt i landet. Derudover kan hotellet tilbyde nogle gode rammer også for samvær og hygge i 

pauserne, som i sig selv medvirker til en god stemning blandt de deltagende ambassadører.  

 

På træffet den 27. oktober 2018 deltog i alt 71, heraf 53 ambassadører fordelt på de 5 regioner sammen 

med koordinatorer og medarbejdere fra PsykInfoerne, Center for Mental Sundhed i Odense kommune og 

det nationale sekretariat.  

 

En planlægningsgruppe bestående af ambassadører var på et forberedende møde kommet med input til 

programmet, som startede med at skabe god stemning og varme deltagerne op med fællessang 

akkompagneret af ambassadør Jesper Runge på guitar.  
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En række bruger-producerede film fra 

Outsideren satte gang i en livlig diskussion 

om, hvordan man italesætter de sværeste 

dele af sin historie uden at skræmme 

publikum væk.  

Ambassadør Pernille Petersen holdt oplæg 

under overskriften ”Diagnosesprogets 
betydning for personlig identitet”, som 
vakte genklang og til eftertanke hos mange 

af deltagerne, i forhold til hvordan de selv 

taler om egne diagnoser og diagnoser i 

almindelighed.  

Herefter blev ambassadørerne inddelt i 

grupper og bevægede sig rundt mellem fem forskellige stande, hvor de aktuelle indsatser for hvert af de 

fem indsatsområder kort blev præsenteret. Efter denne session var der Kahoot-quiz, hvor ambassadørernes 

viden om EN AF OS og de enkelte indsatser blev testet med et glimt i øjet. 

Dagen sluttede med oplæg ved ambassadør Kristian Marcussen, som er uddannet pianist, og som fortalte 

om ”Musikkens betydning for mit liv og min recovery”. Det blev en utrolig fin og stemningsfuld oplevelse, 
der fik flere andre ambassadører til at byde ind med egne erfaringer og perspektiver på musikkens 

betydning i deres liv.  

3.3.2 Ambassadørtræf i 2019 
Ambassadørtræffet den 25. oktober 2019 blev også afholdt på Hotel Grand i Odense. Her deltog 64, heraf 

47 ambassadører fordelt på de 5 regioner sammen med koordinatorer og medarbejdere fra PsykInfoerne, 

Center for Mental Sundhed i Odense kommune og det nationale sekretariat, ekstern oplægsholder samt 

professionel tegner til at illustrere situationer undervejs i programmet.  

 

I lighed med 2018 var programmet udviklet i en planlægningsgruppe bestående af ambassadører fra 

regionerne og sekretariatet. I år blev arbejdet ud fra et ønske om at få ambassadørerne endnu mere på 

banen i forhold til at bidrage undervejs, og det fik betydning for udformningen af det endelige program. 

 

Træffet blev kick startet med fælles sang, 

et oplæg fra sekretariatet om metoder til 

afstigmatisering og nogle ord om den 

aktuelle situation omkring uklarhed på 

fremtid efter 2020 og afsluttet med en 

”ryste-sammen-øvelse” lige før frokost.  
 

Efter frokost var deltagerne ud fra egne 

ønsker inddelt i til 5 dialoggrupper, hvor 

en ambassadør i hver gruppe lagde ud 

med et oplæg om dialoggruppens tema – 
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og derefter debat i gruppen. De 5 temaer var udvalgt på baggrund af forslag og drøftelser i 

planlægningsgruppen: 

 

➢ Selvstigmatisering – skyld og skam  

➢ Recovery – hvad betyder det, og hvordan opfatter vi det? 

➢ Formidling af ambassadør-erfaringer som kompetencer på arbejdsmarkedet 

➢ Ulighed i sundhed  

➢ Peer – hvad betyder det, og hvem er det for? 

Efter kaffepausen samledes alle i plenum for igen at få en mulighed for debat i forlængelse af 4 oplæg fra 

ambassadører om temaer med stor relevans for ambassadørarbejdet under overskriften ”At passe godt på 
sig selv som ambassadør”: 

➢ Om at møde modstand  

➢ Om at kende sine egne grænser 

➢ Om at afslutte en svær samtale – hvordan undgår man at blive en persons personlige rådgiver? 

➢ Den personlige betydning af ambassadørarbejdet 

 

I forlængelse af oplæggende var så afsat tid til diskussion ved de runde borde, og snakken gik livligt præget 

af lysten til at udveksle synspunkter på oplæggene og matche med deltagernes egne erfaringer fra 

udøvelsen af ambassadørrollen i flere forskellige sammenhænge og med afsæt i temaet: Hvad betyder 
noget, når man er ambassadør?  

   

Programmet blev afrundet med et oplæg fra Rebellen fra Langeland, som med brask og bram fortalte om, 

hvordan han har erfaret og praktiseret socialpsykiatri på Langeland. Han talte både om, hvor vigtigt det er 

at have faglig viden om psykiske lidelser og kende sociale metoder men samtidig aldrig glemme 

betydningen af det personlige engagement og evnen til at se mennesket bag diagnosen samt fremme et 

ligeværdigt møde, også når borgeren har meget svære udfordringer.  
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Undervejs sad vores indbudte tegner lige så diskret i et hjørne og fulgte med og udvalgte situationer, som 

blev til illustrationer: 

  

Også denne gang blev det en vellykket dag præget af en god stemning og glæde ved samværet, lige som 

afviklingen af programmet bekræftede, at ønsket om mere konkret involvering af ambassadørerne som 

bidragydende på programmet var lykkedes - og bør inspirere planlægningen til træffet også i 2020. 

 

3.4 Samarbejde med Forfatterskolen PS om skrivekurser og antologi 
I 2019 indgik EN AF OS en aftale 

med Forfatterskolen PS! Skolen for 
Litteratur og Mental Sundhed om 

at gennemføre en række 

skriveworkshops for en udvalgt 

gruppe ambassadører. Skolen har indsigt, forståelse og erfaring med at støtte skriveprocesser for personer, 

der har eller har haft psykiske lidelser. 

Henover efteråret blev afholdt tre skriveworkshops i henholdsvis Århus, Odense og København – i alt ni 

workshops. Undervisningen blev forestået af Julie Top-Nørgaard, som er uddannet journalist, underviser i 

skrivekunst og redaktør på Forlaget Fredag.  

Målet var at samle teksterne i en antologi under temaerne håb og recovery; oplægget var tekster, der 

handler om at håndtere psykisk sygdom og komme videre i livet, hvad der gjorde en forskel i 

recoveryprocessen og herunder den personlige betydning af rollen som ambassadør.  

Projektet muliggjorde et ønske, der længe har været i EN AF OS, om at kunne samle og udgive et udvalg af 

ambassadørfortællinger, fordi den indsats, ambassadørerne yder, er så afgørende, og fordi det er vigtigt at 

fastholde et vidnesbyrd om, at ambassadørerne er uundværlige i en afstigmatiseringsindsats. 

Efter en ansøgningsproces, som blev gennemført via de regionale koordinatorer, blev 22 ambassadører 

udvalgt til at deltage i projektet, og kort efter udgangen af 2019 havde alle deltagere afleveret deres tekst 

til antologien. Herefter følger en proces med redigering og layout, og bogen lanceres i foråret 2020. 
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4. PR-indsats og synlighed af EN AF OS 
Sekretariatet i EN AF OS har siden etableringen i 2011 samarbejdet med Primetime, da bureauet har vundet 

alle tre EU-udbud på satspuljemidler til kampagneaktiviteter og således også for perioden 2017-2019. 

I perioden 2017-19 er strategien at bygge ovenpå og forfine det eksisterende fundament for 

Landsindsatsen gennem en række nationale, regionale og lokale aktiviteter, der skal skabe mere åbenhed 

omkring psykisk sygdom og gøre op med de tabuer, diskrimination og fordomme, som de mange danskere, 

der berøres af psykisk sygdom, desværre møder. 

Dertil består den overordnede strategi af at indgå i løbende dialog med medierne på baggrund af 

dokumentation af skævhed i mediebilledet, at bidrage med information og udvikle positive historier til 

mediebrug samt afviklingen af et undervisningsforløb for studerende på Medie- og Journalisthøjskolen.  

4.1 Hjemmesiden  
Hjemmesiden www.en-af-os.dk er central for aktiviteterne i EN AF OS, da det er her, man finder materialer, 

såsom værktøjskasser og film, der kan bruges i arbejdet med afstigmatisering i mange forskellige 

sammenhænge.   

En af hovedopgaverne for 2018 og 2019 i forhold til EN AF OS’ hjemmeside var løbende justering og 
opdatering af hjemmesiden med nyheder, pressemeddelelser, undersøgelser, klummer/debatindlæg, nye 

film, billeder/historier mv. Derudover blev der indført nye undersider på hjemmesiden til 

pårørendekampagnen 1 AF 3, tandindsatsen og indsatsen mod ulighed i sundhed.  

Udrulningen af Tandindsatsen og 1 AF 3 resulterede i en relativ høj stigning i trafik på hjemmesiden samt 

nye besøgende.  

4.2 Profil og statistik på sociale medier 
EN AF OS har siden sin begyndelse i 2011 levet et aktivt liv på de sociale medier. I løbet af de år, hvor EN AF 

OS har eksisteret, er sociale medier i Danmark vokset med lysets hast, og derfor giver det al mulig mening 

at bruge dem aktivt i en lang række kommunikationsaktiviteter.  

EN AF OS har profiler på både Facebook, Instagram, Twitter og YouTube – dog er Facebook den primære 

sociale mediekanal for EN AF OS. 73% af danskerne bruger Facebook, og mere end 41.000 brugere har ved 

udgangen af 2019 indikeret, at de ”synes godt om” EN AF OS. Derfor bruger Landsindsatsen i meget høj 
grad Facebook til at distribuere videomateriale, billeder, personlige historier og links til artikler i 

eksempelvis nyhedsmedier. 

Grundet Facebooks restriktioner for hvor meget data, man får lov at trække ud af platformen, er det ikke 

muligt at give et årsoverblik over f.eks. antal følgere, engagement og reach. Det skal der tredjeparts-

software til.  

Se nedenfor en række eksemplar på de bedst præsterende Facebook-opslag på EN AF OS’ side i løbet af 
2018 og 2019: 

http://www.en-af-os.dk/
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Visninger: 1732 
Reaktioner: 782 
Kommentarer: 11  
Delinger: 473 
 

Visninger: 141.000 
Reaktioner: 213 
Kommentarer: 19  
Delinger: 46 
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Visninger: 84.000 
Reaktioner: 310 
Kommentarer: 79 
Delinger: 87 
 

 

Visninger: 71.000 
Reaktioner: 268 
Kommentarer: 11 
Delinger: 58 
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Klik på opslag: 1627 
Billedvisninger: 187 
Reaktioner: 565 
Kommentarer: 21  
Delinger: 221 
 

Klik på opslag: 2928 
Billedvisninger: 1102 
Reaktioner: 1,2 tusind 
Kommentarer: 20 
Delinger: 49 
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Klik på opslag: 2356 
Billedvisninger: 280 
Reaktioner: 390 
Kommentarer: 17 
Delinger: 223 
 

 

Visninger: 88.000 
Reaktioner: 257 
Kommentarer: 55 
Delinger: 91 
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Visninger: 71.000 
Reaktioner: 343 
Kommentarer: 10 
Delinger: 55 
 

 

 
 

4.3 EN AF OS i medierne 
EN AF OS har siden 2011 via Infomedia fået en daglig medieovervågning med afsæt i en række relevante 

søgeord, der dækker bredt i forhold til psykiatriområdet og specifikt i forhold til de fem indsatsområder i EN 

AF OS. Hvert år laver Infomedia en synlighedsrapport, der dokumenterer EN AF OS’ synlighed i medierne. 
Analyserne afdækker, hvordan, hvor og hvor ofte psykisk sygdom beskrives i nyhedsmedierne, og hvordan 

medieomtalen af mennesker med psykiske lidelser har udviklet sig gennem de seneste år.  

De mest iøjnefaldende tal fra analyserne af dækningen i 2018 bliver opsummeret og forklaret i det følgende 

afsnit. 

Derudover skal her nævnes, at det nationale sekretariat i 2018 ligeledes indgik aftale med Infomedia om at 

få gennemført en særanalyse af mediernes profil i forhold til psykisk sygdom i 2019 efter samme koncept 

som den meget informative særanalyse, der blev gennemført af mediedækningen i 20167. Søgekriterier 

blev suppleret med temaet selvmord og derudover blev det aftalt, at der indgår en særlig opgørelse af 

medieomtaler knyttet til Ritzaus Bureau, da bureauets telegrammer erfaringsmæssigt har stor betydning 

for spredningen af historier med kriminalitetsstof også i relation til personer med psykiske lidelser, og det 

er oplagt at sekretariatet igen forsøger at få en dialog med Ritzau herom efterfølgende. Endvidere er det 

aftalt, at analysen denne gang baseres på webkilder i forhold til de medier der i lighed med 2016 inkluderes 

i analysen. Forberedelserne er således sket ultimo 2018 og analysen leveres i henhold til kontrakten i marts 

 
7 Analysen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Agenda-analyse af 
mediedækningen af psykisk sygdom 

http://www.en-af-os.dk/
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2020 til det nationale sekretariat. I 2019 har der været opfølgende møde med Infomedia i efteråret mhp. 

afklaring af enkelte problematikker knyttet til vurderingspraksis. 

4.3.1 Synlighedsrapport 2018 
Hovedtal for perioden 

Fra perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 har EN AF OS i alt været omtalt 241 gange, hvor 

læsertallet er nået op på lidt over 20 millioner. Tallene viser, at der har været flest omtaler i fjerde kvartal 

med 87 omtaler. Oktober måned skiller sig ud ved at stå for 58 af omtalerne, hvilket formentlig skal ses i 

lyset af, at Verdens Mentale Sundhedsdag ligger den 10. oktober og typisk genererer en del omtale af de 

mange arrangementer, der finder sted på dagen. Derudover har årets første kvartal haft det største reach 

med næsten 9 millioner læsere og januar måned skiller sig særligt ud, da det samlede reach her er på lige 

over 4 millioner læsere. 

Som de foregående år – og gældende for pressen generelt - er niveauet lavest i juli måned, hvor der er 

industriferie.  

Medietyper 

Den mest hyppigt benyttede medietype i 2018 var webkilder, der udgjorde 45% af omtalerne af EN AF OS. 

Regionale og lokale dagblade stod for 28% og lokale ugeaviser 15%. Fagblade og magasiner samt 

landsdækkende dagblade stod for henholdsvis 6% og 5%, og for TV-indslag var tallet 1%.  

Ovenstående er meget positivt, eftersom webkilderne er dem med potentielt højest reach målt på læsertal. 

I 2018 var BT.dk dét medie med flest potentielle læsere af de enkelte omtaler, hvor der var en mulighed for 

læsertal på over 1,5 millioner. Politiken.dk befinder sig på en andenplads med potentielle læsere på 1,2 

millioner. Ekstrabladet.dk og DR.dk deler en tredjeplads med lige omkring 1 million potentielle læsere.  

Medieomtalen fordelt på regioner  

Fordelt på de forskellige regioner i landet var Region Syddanmark med 65 omtaler og et reach på 2,7 

millioner potentielle læsere det område med størst pressedækning af EN AF OS. Derudover har Region 

Midtjylland 41 omtaler og et reach på 1,1 million og Region Nordjylland 18 omtaler og et reach på 608.243. 

Region Sjælland følger med 19 omtaler og et reach på 378.763. Region Hovedstaden har dog kun 2 omtaler 

og et potentielt læsertal på 30.670.  

4.3.2 Synlighedsrapport 2019 
Hovedtal for perioden 

Fra perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 har EN AF OS i alt været omtalt 297 gange, hvor 

læsertallet er kommet op på over 36 millioner. Omtalerne har været jævnt fordelt med mellem 70 og 79 

omtaler i hvert kvartal. Både i februar, maj, september og oktober er antallet af omtaler over 40, og fjerde 

kvartal har det klart højeste reach på lidt over 15 millioner læsere. Oktober måned skiller sig som vanligt ud 

med et reach på knap 9 millioner læsere.  

Medietyper  

Også i 2019 er den mest hyppigt benyttede medietype webkilder, der udgjorde 56% af omtalerne af EN AF 

OS. Regionale og lokale dagblade stod for 23% og lokale ugeaviser for 10%. For landsdækkende dagblade 

samt fagblade og magasiner var tallene henholdsvis 6% og 5%. Også i 2019 er webkilderne den medietype 

med det absolut højeste reach – de stod for 78% af det samlede læsertal. Politiken.dk var dette år det 
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medie med flest potentielle læsere med et samlet reach på 6.564.000 læsere. DR.dk kom i 2019 på 

andenpladsen med et reach på 5.511.000 læsere.  

Medieomtalen fordelt på regioner  

Region Syddanmark var i 2019 med 33 omtaler og et reach på 19.663.946 læsere det område med den 

største pressedækning af EN AF OS. Herefter følger Region Sjælland med 30 omtaler og et reach på 980.630 

læsere, Region Midtjylland med 15 omtaler og et reach på 346.078 læsere, Region Nordjylland med 14 

omtaler og et reach på 813.762 læsere og til sidst Region Hovedstaden med 3 omtaler og et reach på 

64.285 læsere.  

4.4 Elektronisk nyhedsbrev 
Ca. hver anden måned udsender sekretariatet et elektronisk nyhedsbrev med seneste korte nyt om EN AF 

OS, herunder pressehistorier, kommende indsatser, samarbejder, undersøgelser, klummer, større events, 

status på Facebook og hjemmesiden og andet af relevans for partnerne. Ofte indeholder nyhedsbrevet også 

nyheder fra partnerorganisationerne. Modtagerne af nyhedsbrevet er personer, der er engagerede i EN AF 

OS i selve organisationen nationalt, regionalt eller lokalt eller via et samarbejde. Ved udgangen af 2018 var 

der lidt over 450 modtagere på mailinglisten. Eftersom nyhedsbrevet ikke er offentligt men forbeholdt de, 

der er engagerede i EN AF OS, foregår tilmelding til mailinglisten via projektkoordinatoren i det nationale 

sekretariat. Campaign Monitor, som benyttes til opsætning og udsendelse af nyhedsbrevet, indeholder 

mulighed for at følge med i bevægelser, såsom om den enkelte modtager åbner nyhedsbrevet, klikker på 

links eller afmelder sig fra mailinglisten. 

5. EN AF OS-aktiviteter i tal nationalt og regionalt 
EN AF OS har fra begyndelsen haft fem definerede indsatsområder: Brugere og pårørende, Personale i 

sundheds- og socialsektorerne, Arbejdsmarkedet, Unge samt Befolkningen og medierne. For hvert 

indsatsområde er formuleret en række budskaber og målsætninger med fokus på temaer med relevans for 

stigmatisering/afstigmatisering (se Bilag 3). Landsindsatsen har ikke mandat til at beskæftige sig med 

behandlings- og rehabiliteringssystemernes tilbud til målgruppen, herunder finansiering og organisering 

knyttet hertil.  

Hovedmålsætningerne på tværs af de fem indsatsområder kan opsummeres i følgende punkter:  

• Øget anerkendelse og inddragelse af patienter/brugere og pårørendes viden og kompetencer  

• Øget viden om muligheder for at komme sig – og opfordring til at søge hjælp i tide  

• Øget refleksion over kultur og sprog  

• Bekæmpelse af selvstigmatisering, skyld og skam  

Da der arbejdes med fem indsatsområder og en række forskellige aktiviteter under hvert indsatsområde, er 

der ofte gang i mange parallelle processer, hvor man forbereder aktiviteter og tiltag på ét indsatsområde og 

samtidig afvikler aktiviteter på et andet. Dette kan være en udfordring for aktørerne i EN AF OS. På 

nuværende tidspunkt, hvor alle indsatsområder er igangsat, er de reelt også alle i spil i forskellig 

udstrækning. 
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5.1 Strategier og virkemidler for aktiviteter og indsatser 

Tilgangen i EN AF OS hviler i høj grad på brug af strategier og virkemidler, der er erfaring med fra flere 

andre landes nationale afstigmatiseringsprojekter, som EN AF OS har et tæt samarbejde med gennem 

netværket Global Anti Stigma Alliance, og som man kan finde dokumentation for i litteraturen om 

afstigmatisering (Henderson & Thornicroft 2013; Thornicroft 2006; Stuart et al. 2012). I kapitel 4 om PR-

indsats og synlighed af EN AF OS er der redegjort for strategierne, der handler om tilgangen til medierne, 

og hvordan der skabes synlighed om EN AF OS. Nedenfor redegøres kort for strategier, der knytter sig til de 

konkrete aktiviteter, der udgør substansen for EN AF OS og underbygger synligheden. 

EN AF OS benytter sig i forhold til aktiviteter af to overordnede strategier:  

1) Offentlig arrangementskalender: I lighed med andre afstigmatiseringsindsatser afholder EN AF OS 

både på nationalt, regionalt og lokalt niveau selv en lang række aktiviteter, der alle har 

afstigmatisering som afsæt, og som matches med Landsindsatsens budskaber og målgrupper. Disse 

arrangementer offentliggøres og registreres i et særligt modul på hjemmesiden www.en-af-os.dk, 

hvorfra der kan laves udtræk til statistik.  

2) Intern aktivitetsguide: EN AF OS kobler sig til andre relevante interessenters aktiviteter (fremover 

betegnet ”ambushing”). Disse aktiviteter registreres i en intern aktivitetsguide, hvorfra der kan 

laves udtræk til statistik. ”Ambushing”-aktiviteter synliggøres ikke på hjemmesiden.  

Det at udvikle egne aktiviteter rummer mulighed for kreativ udfoldelse og medejerskab, mens ”ambushing” 
giver mulighed for at få kontakt med personer, som måske ikke selv ville opsøge viden om psykisk sygdom 

og med brug af færre ressourcer, end det ellers ville kræve at nå disse grupper. Samtidig kan det øge 

chancerne for fortsat opmærksomhed, hvis det indgår i aktiviteter, som gentages (fx tilbagevendende 

kursusvirksomhed, undervisningsfag mm.). Erfaringerne i EN AF OS er, at det er vigtigt at kunne benytte 

begge strategier, fordi denne kombination giver mulighed for at følge de målrettede handleplaner, samtidig 

med at der opretholdes en fleksibilitet til at ”gribe øjeblikket”, når der skabes en ny åbning via netværk og 
kontakter fra interessenter. 

Et andet vigtigt aspekt er viden om, hvilke basale metoder der ikke virker, og hvad der har bedst virkning, 

når det handler om afstigmatisering. Både fra litteraturen (Henderson & Thornicroft 2013; Thornicroft 

2006; Stuart et al. 2012) og fra udvekslingen med de andre indsatser anbefales det, at man er opmærksom 

på, at traditionel formidling om psykiske lidelser og symptomer ikke kan stå alene, fordi det kan resultere i 

et overdrevet fokus på diagnosen frem for det individuelle udtryk og personen, som er bærer af den 

psykiske lidelse. Tilsvarende kan nævnes, at bestræbelser på at imødegå oplevelser af skyld og skam ved at 

sammenligne psykisk lidelse med fx et brækket ben eller diabetes ikke tager højde for det psykologiske 

aspekt: At personens oplevelse af sig selv, af andre og af relationen herimellem påvirkes mærkbart i de 

perioder, hvor man har en psykisk lidelse, og det er her, at tavshed, tvivl og tabu opstår (Se Bilag 2 om hvad 

der virker, og hvad der ikke virker). 

Anbefalingerne går derimod på, at effektfulde afstigmatiseringsindsatser bør omhandle: 

1) At facilitere identifikation og indlevelse ved bl.a.: 

a. Brug af social kontakt, hvor personer med egne erfaringer med psykisk sygdom indgår i 

dialog med personer, som ikke har viden på forhånd, eller som kan være bærere af 

http://www.en-af-os.dk/
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fordomme. Dette er hele fundamentet for brugen af ambassadører med egne erfaringer 

med psykisk sygdom, og som har mod på at formidle disse i EN AF OS (jf. kapitel 3). 

b. Film, billeder, tv, radio, teater mv. med personer med egne erfaringer med psykisk sygdom 

og formidlet på respektfuld vis. 

c. Dialog via sociale medier. 

2) At udfordre myter med fakta. 

3) At trænge sig på uden at være påtrængende og aldrig moraliserende. 

5.2 Aktiviteter i form af koncepter og indsatser 
Den overordnede handleplan for indsatsområderne, som udpeger målsætninger/budskaber og primære 

målgrupper (se Bilag 3) har fortsat været og er styrende for arbejdet med EN AF OS. Både nationalt og 

regionalt er der igennem de år, Landsindsatsen har løbet, draget erfaringer med forskellige aktiviteter og 

eventuel gentagelse af disse, som hæver dem op på et niveau, hvor man kan tale om et koncept. Det vil 

sige en aktivitet, der kan beskrives rammemæssigt på en sådan måde, at den vil kunne inspirere og/eller 

gentages af andre.  

EN AF OS-sekretariatet har fra efteråret 2013 prioriteret at udvikle et konceptkatalog og at samle bidrag 

hertil fra de regionale koordinatorer, der beskriver 40 forskellige slags aktiviteter. De mange aktiviteter er 

samlet under otte mere overordnede kategorier:  

• Informations-, oplægs- og undervisningsaktiviteter  

• Festivaler  

• Værktøjskasser  

• Happenings og kreative events  

• Temaaftener, -dage og -uger  

• Materialeuddeling  

• Større konferencer  

• Andet  

Kataloget giver et overblik over de mange forskellige typer af aktiviteter, som er blevet afholdt i EN AF OS 

og kan samtidig give de forskellige aktører i indsatsen inspiration til aktiviteter. Konceptkataloget8 er blandt 

andet udarbejdet for at imødekomme en efterspørgsel blandt de forskellige aktører i EN AF OS.  

I tilknytning til de fem indsatsområder er der både nationalt, regionalt og lokalt arbejdet med en lang række 

målrettede indsatser og udvikling af materialer i 2018 og 2019. I dette afsnit gives et kvantitativt overblik 

over aktivitetsniveauet, mens der i kapitlerne 6 og 7 findes beskrivelser af en række af de konkrete 

aktiviteter. 

 
8 Kataloget kan findes her: www.en-af-os.dk → arrangementer → konceptkatalog 

http://www.en-af-os.dk/
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5.3 Aktiviteter i 2018 
5.3.1 Aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden i 2018 
EN AF OS har fra starten inviteret til, at også organisationer i partnerskabet omkring EN AF OS var velkomne 

til at annoncere aktiviteter på hjemmesiden, som var relevante for området. Det har nogle af 

organisationerne i PsykiatriNetværket benyttet sig af - ofte i samarbejde med de regionale PsykInfo’er. Når 
man ser tallene for de regionale aktiviteter fordelt på landsplan, så afspejler de rigtig nok, at der har været 

aktiviteter, som er relevante for afstigmatisering, og som primært er afholdt af PsykInfo’erne og 
sekretariatet, men samtidig bemærkes, at enkelte af registreringerne også omfatter aktiviteter, som andre 

organisationer har valgt at slå op på hjemmesiden. 

Data om aktiviteter registeret i den offentlige arrangementskalender er trukket fra ”backend” af EN AF OS’ 
hjemmeside. Disse data inkluderer information vedrørende aktiviteternes oprettelse og planlægningen 

heraf. Derudover fremgår også informationer om tid, sted, arrangør, målsætninger og målgrupper for 

aktiviteterne. 

Baseret på data fra den offentlige arrangementskalender blev der i 2018 afholdt i alt 127 offentlige 

arrangementer på landsplan. Der er dog knyttet en usikkerhed til dette tal, da der oprindeligt både fremgik 

test-indtastninger og fejl-udfyldninger af den udtrukne data. Dertil er det, grundet fejl i systemet, ikke alle 

arrangementer, der er blevet registeret i arrangementskalenderen, hvorfor regionerne ved dataindsamling 

har måtte eftersende oplysninger om deres arrangementer. De 127 arrangementer menes dog at afspejle 

det reelle aktivitetsniveau. Af figur 5.1. fremgår fordelingen af aktiviteter på landsplan. 

Figur 5.1: Antal aktiviteter i arrangementskalenderen fordelt på landsplan i 2018. N=127 

 

I perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 er der afholdt flest arrangementer i Region Syddanmark og 

Region Sjælland, men figur 5.1. giver et billede af, at der blandt de fleste lokale PsykInfo’er er et højt 
aktivitetsniveau. Der er dog forskelle i aktivitetsniveauet, hvilket delvist kan skyldes forskellige 

registreringspraksisser og forskellige organisatoriske rammer for PsykInfo’erne, bl.a. i forhold til 
medarbejderressourcer og geografisk spredning. 
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Figur 5.2: Målsætninger for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2018 N=127. I alt 575 svarafgivelser 

 

Figur 5.2. giver et billede af hvilke målsætninger, der har været for aktiviteterne i arrangementskalenderen. 

I lighed med erfaringerne fra slutrapporten i januar 2015 og Årsrapporten for perioden 2016-2017, viser 

figur 5.2, at det især er fire målsætninger, der oftest er fokus på: 

• Skabe større opmærksomhed og færre fordomme 

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 

• Aflive myter 

• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 

Figur 5.3: Målgrupper for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2018. N=127. I alt 324 svarafgivelser 
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Figur 5.3. viser, at der foregår offentlige aktiviteter inden for alle fem indsatsområder, dog med store 

forskelle i aktivitetsniveauet. Særligt har der været aktiviteter målrettet befolkningen, brugere og 

pårørende samt personale i sundheds- og socialsektorerne. 

5.3.2 Aktiviteter i den interne aktivitetsguide (”ambushing”) i 2018 
Modsat den offentlige arrangementskalender er det kun PsykInfo’erne og sekretariatet, der registrerer i 
den interne aktivitetsguide. Der er i alt registeret 566 aktiviteter i den interne aktivitetsguide for 2018. Der 

ses også her en forskel i antallet af aktiviteter fordelt på landsplan, som også afspejler, at der er store 

forskelle i vilkår og prioriteringer i de enkelte PsykInfo’er. Af figur 5.4. fremgår fordelingen af ”ambushing”-

aktiviteter på landsplan. 

Figur 5.4: "Hvem stod for at afholde aktiviteten?" N=566 

 

Figur 5.4 viser, at Region Syddanmark tegner sig for den største andel aktiviteter i 2018, i alt 164 

”ambushing”-aktiviteter. 

Af figur 5.5 fremgår fordelingen af aktiviteterne på henholdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan i 2018. 

Figur 5.5: "Hvilket niveau foregik aktiviteten på?" N=566 

 

Fordelingen af aktiviteter på hhv. nationalt, regionalt og lokalt plan i 2018 følger tendensen for aktiviteter i 

2017, hvor det ligeledes var det regionale niveau, der fyldte mest.  

Figur 5.6 giver et overblik over, hvilke typer af aktiviteter der er blevet afholdt og registeret i løbet af 2018. 

Der har været mulighed for at krydse flere svarmuligheder af, da der eksempelvis både kan være afholdt et 

ambassadøroplæg og have været bemanding af stand ved samme arrangement. Sekretariatet er bekendt 
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med, at registreringspraksis har været forskellig hos PsykInfo’erne i forhold til, hvor mange typer af 

aktiviteter man har afkrydset for den samme aktivitet. 

Figur 5.6: "Hvilken type aktivitet blev der afviklet?" N=566. I alt 765 svarafgivelser 

 

Af figur 5.6. fremgår det, at der ved 427 af de i alt 566 aktiviteter har været afholdt et ambassadøroplæg af 

en EN AF OS-ambassadør. Dette er en stigning i antallet af ambassadøroplæg sammenlignet med 2016 og 

2017, hvor der blev registeret hhv. 255 og 279. Den store stigning kan skyldes, at nogle PsykInfo’er ved de 
tidligere års registreringer ikke har medtaget alle oplæg, og at der ved registreringerne i 2018 har været 

øget fokus på, at alle oplæg har skulle registreres. Stigningen underbygger yderligere sidste års pointe om, 

at ambassadørerne gennem årene i højere grad bliver efterspurgt af eksterne samarbejdspartnere som 

oplægsholdere og bidragsydere, og hvor vigtigt det derfor er, at ambassadørerne er godt klædt på til at 

formidle deres erfaringer. 
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Figur 5.7: "Hvor mange deltog der ca. ved aktiviteten?" N=549. min.=1; maks.=8000 

 

I 2018 var der ligesom i 2016 og 2017 flest arrangementer, der havde 20-39 deltagere, jf. figur 5.7. 

Tendensen for antal deltagere til arrangementerne ligner den for de forgange år. 

Figur 5.8: "Hvilke/-n målsætninger var der for aktiviteten?” N=566, i alt 3.880 svarafgivelser 

 

 

Figur 5.8. illustrerer fordelingen af målsætninger for aktiviteterne i 2018. Som det fremgår af figuren, har 

der i særlig grad været fokus på målsætningerne: 
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• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer)  

• Skabe større åbenhed og færre fordomme  

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment  

• Aflive myter 

Dette er i tråd med tendenserne fra 2016 og 2017.  

Af figur 5.9 fremgår fordelingen af målgrupper for aktiviteter i 2018. 

Figur 5.9: "Hvilke/-n målgrupper havde aktiviteten?" N=566, i alt 764 svarafgivelser 

 

Fordelingen af målgrupper for 2018 er meget lig fordelingerne fra 2016 og 2017. Dog er målgruppen 

”Personale i sundheds- og socialsektorerne” steget markant og var i 2018 en af målgrupperne for i alt 48% 
af ambushing-aktiviteterne. ”Brugere og pårørende” samt ”Befolkningen” fylder i 2018 ligeledes mindre i 
de interne aktiviteter end i den offentlige arrangementskalender. 
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Figur 5.10: ”Oplever du/I at det var den rette aktivitet til målgruppen?” N=477 

 

Figur 5.10 viser, at arrangørerne i høj grad oplevede, at aktiviteten var den rette til målgruppen, hvilket 

også̊ var gældende i 2016 og 2017. Tilfredsheden kan afspejle, at aktiviteterne i høj grad er tilrettelagt og 

målrettet målgruppen.  

Figur 5.11: ”Deltog der ambassadør(er) i afvikling af aktiviteten?” N=566 

 

I 2018 deltog der jf. figur 5.11 ambassadører i 93% af ambushing-aktiviteterne. Dette er en stigning på 3%-

point siden 2017. Dette understreger, at ambassadørerne spiller en central og uundværlig rolle i EN AF OS’ 
arbejde.  
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Figur 5.12: ”Hvilken rolle havde ambassadøren?” N=453 

 

Figur 5.12 viser, at ambassadøren ved 405 ud af 453 (89%) ambushing-aktiviteter havde rolle som 

oplægsholder/formidler. Formidlingstræning bør derfor fortløbende være både et tilbud og et krav af 

hensyn til ambassadørernes tryghed og trivsel og for kvaliteten af indsatsen. 

Figur 5.13: ”Oplevede du/I aktiviteten som vellykket?” N=534 

 

465 af 534 ambushing-aktiviteter blev af arrangøren vurderet som værende vellykket jf. figur 5.13. Dette 

kan ses som et resultat af, at arrangørerne formår at målrette aktiviteterne til målgruppen samt at opfylde 

målsætningerne for aktiviteten. 
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Figur 5.14: ”Fik du/I nogen personlige henvendelser i forlængelse af aktiviteten?” N=476 

 

I 2018 fik arrangørerne ved 74% af aktiviteterne en eller flere personlige henvendelser i forlængelse af 

aktiviteterne. Sammenlignet med 2017 er dette et fald på 6%-point i antallet af henvendelser. Dog er det 

stadig en stor andel af aktiviteterne, som afføder nye henvendelser, hvilket er positivt, da henvendelserne 

kan give nye kontakter og aktiviteter. 

5.4 Samlet overblik over målsætninger og målgrupper for 2018 
Følgende afsnit giver et hurtigt overblik over fordelingen af målsætninger og målgrupper for aktiviteterne i 

2019 - både offentlige og interne aktiviteter. 
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Figur 5.15: Samlet fordeling af målsætninger fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 
aktivitetsguide. N=693, 4455 svarafgivelser

 

Figur 5.15 viser en samlet opgørelse over målsætningerne fra aktiviteter i 2018. Det er selvsagt de samme 

målsætninger, der dominerer det samlede billede som for den offentlige og interne aktivitetskalender 

separat.  
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Figur 5.16: Samlet fordeling af målgrupper fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 
aktivitetsguide. N=693, 1088 svarafgivelser

 

Figur 5.16 viser, at målgruppen ”Personale i sundheds- og socialsektorerne” sammenlagt har været den 

målgruppe, der oftest har været fokus på ved aktiviteterne i 2018. Sammenlagt har ”Personale i sundheds- 

og socialsektorerne” været målgruppe ved 344 arrangementer (50%). Figur 5.16 afspejler også, at 
målgrupperne ”Brugere og pårørende”, ”Befolkningen” og ”Unge” (både de unge selv og de professionelle) 
er velrepræsenteret ved EN AF OS’ arrangementer i 2018.  

Af grafen fremgår det dog også, at ”Arbejdsmarkedet” og særligt ”Medierne” er de målgrupper, hvor der er 
færrest aktiviteter. Erfaringerne er, at det kan skyldes, at disse målgrupper kan være svære at nå ud til. 

5.5 Aktiviteter i 2019 
I det følgende afsnit gennemgår vi tendenser for aktiviteter afholdt i 2019, hvor der lægges særlig vægt på 

sammenligning med tallene fra 2018. 

5.5.1 Aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden i 2019 
Baseret på tal fra arrangementskalenderen blev der i 2019 afholdt 106 arrangementer på landsplan. Det vil 

sige færre end i 2018, men som det vil fremgå i det næste afsnit, er det til fordel for en stigning i antallet af 

ambushing-aktiviteter. Lige som i 2018 er det ikke alle aktiviteter, der regionalt er blevet registreret, 

hvorfor nogle regioner ved dataindsamling har måtte eftersende oplysninger om deres arrangementer. De 

106 arrangementer menes derfor at afspejle det reelle aktivitetsniveau. Dog er der ved denne 

eftersendelse af oplysninger om arrangementer gået præcise oplysninger om nogle arrangementers 

målsætninger og målgrupper tabt. Af figur 5.17. fremgår fordelingen af aktiviteter på landsplan. 
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Figur 5.17: Antal aktiviteter i arrangementskalenderen fordelt på landsplan i 2019. N=106 

 

I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 er der afholdt flest arrangementer i Region Midtjylland og 

Region Syddanmark efterfulgt af Region Sjælland. Figur 5.17 giver et billede af, at der i 2019 er store 

forskelle i aktivitetsniveauet i de forskellige regioner. Igen kan denne fordeling være et udtryk for 

forskellige vilkår og rammer for Psykinfo’erne. Ligeledes er der forskel på karakteren og volumen i de 

enkelte aktiviteter, hvor nogle er for en mindre målgruppe, og andre er med flere hundrede deltagere. Her 

har filmfestival fyldt meget for mange af Psykinfo’erne, hvor der både har været brede målsætninger, 

mange målgrupper og flere hundrede deltagere. Desuden er sekretariatet klar over, at der er forskellige 

registreringspraksisser, og at nogle regioner i højere grad får indberettet arrangementer til den offentlige 

arrangementskalender. 
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Note: Der mangler oplysninger på målsætninger fra 7 arrangementer i Region Sjælland 

Figur 5.18: Målsætninger for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2019. N=106. I alt 512 svarafgivelser 

 

 

Figur 5.18 afspejler vigtige målsætninger fordelt på de fem indsatsområder. I lighed med 2018 er det igen 

særligt tre målsætninger, der oftest er krydset af i forbindelse med aktiviteter: 

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 

• Aflive myter 

• Skabe større opmærksomhed og færre fordomme 

Målsætningen om at synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer), som var en af de mest 

afkrydsede målsætninger i 2018, er krydset af færre gange i 2019. I stedet er der i højere grad krydset af i 

målsætningen om at bekæmpe forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom. Det kan være på 

grund af at større fokus i 2019 på den politiske debat om retten til at være rask fra en psykiatrisk diagnose. 

Læs mere herom i afsnit 6.6.9. 
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Figur 5.19: Målgrupper for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2019. N=106. I alt 265 svarafgivelser 

 

 

Figur 5.19 viser, at der foregår offentlige aktiviteter inden for alle fem indsatsområder, dog med store 

forskelle i aktivitetsniveauet. Særligt har der været aktiviteter målrettet befolkningen, brugere og 

pårørende, arbejdsmarkedet samt personale i sundheds- og socialsektorerne. Siden 2018 er der i mindre 

grad fokus på personale i sundheds- og socialsektorerne. Det kan skyldes, at det er den målgruppe, der er 

størst fokus på i ambushing-aktiviteter for 2019. 

5.5.2 Aktiviteter i den interne aktivitetsguide (”ambushing”) i 2019 

Modsat den offentlige arrangementskalender er det kun PsykInfo’erne og sekretariatet, der registrerer i 

den interne aktivitetsguide. Der er i alt registeret 822 aktiviteter i den interne aktivitetsguide for 2019. Det 

er en stigning på 256 aktiviteter sammenlignet med 2018. Stigningen kan skyldes, at flere regionale 

Psykinfo’er er blevet bedre til at indberette de interne aktiviteter, men også at aktiviteter der ikke er 

direkte målrettet afstigmatisering men mere generelle Psykinfo-aktiviteter også bliver indberettet. Dog er 

stigningen også et udtryk for, at EN AF OS i højere grad inviteres ud til andres aktiviteter. 
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Figur 5.20: "Hvem stod for at afholde aktiviteten?" N=822 

 

 

Figur 5.20 viser, at Region Syddanmark har den største andel af arrangementerne. Der ses en stor stigning 

fra 2018 i andelen af deres arrangementer (N=164 i 2018), men generelt ses der en stigning i ambushing-

aktiviteterne for alle regioner siden 2018 med undtagelse af sekretariatet (N=55 i 2018) samt Region 

Nordjylland (N=58 i 2018). Region Nordjylland har på grund af covid-19 situationen i marts/april 2020 ikke 

haft mulighed for at eftersende oplysninger om deres ambushing-aktiviteter, hvorfor deres aktivitetsniveau 

reelt kan være højere i denne kategori. Desuden er den store forskel i aktivitetsniveau mellem de 

forskellige Psykinfo’er igen et udtryk for forskellige registreringspraksisser samt forskellige vilkår og rammer 
for de enkelte Psykinfo’er. 

Af figur 5.21 fremgår fordelingen af aktiviteterne på henholdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan i 2018. 

Figur 5.21: "Hvilket niveau foregik aktiviteten på?" N=822 

 

Fordelingen af aktiviteter på hhv. nationalt, regionalt og lokalt niveau skiller sig ud fra tendens i 2017 og 

2018. Til forskel fra tidligere er der sket en stigning i det lokale niveau, hvor det i 2019 er det, der fylder 

mest. Både i 2017 og 2018 var det det regionale niveau, der fyldte mest, hvor det lokale niveau var mindre 

repræsenteret. Det er dog i 2019 tæt på at være en lige fordeling mellem det regionale og lokale niveau. 

Der ses også en stigning fra 8% i 2018 til knap 15% i andelen af nationale aktiviteter. 
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Figur 5.22 giver et overblik over, hvilke typer af aktiviteter der er blevet afholdt og registeret i løbet af 

2019. Der har været mulighed for at krydse flere svarmuligheder af, da der eksempelvis både kan være 

afholdt et ambassadøroplæg og have været bemanding af stand ved samme arrangement. Sekretariatet er 

også her bekendt med, at registreringspraksis har været forskellig hos PsykInfo’erne i forhold til, hvor 
mange typer af aktiviteter man har afkrydset for den samme aktivitet. 

Figur 5.22: "Hvilken type aktivitet blev der afviklet?" N=822. I alt 985 svarafgivelser 

 

 

Af figur 5.22 fremgår det, at der ved 460 af de 822 aktiviteter i 2019 har været afholdt et 

ambassadøroplæg. Det er en lille stigning i antallet af ambassadøroplæg sammenlignet med 2018, hvor der 

blev registreret 427. Den store andel af ambassadøroplæg ved aktiviteterne underbygger ligesom i 2018, at 

ambassadørerne gennem årene i højere grad bliver efterspurgt af eksterne samarbejdspartnere som 

oplægsholdere og bidragsydere. 

Figur 5.23: "Hvor mange deltog der ca. ved aktiviteten?" N=460. min.=1; maks.=8000 
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Figur 5.23 viser, at der i 2019 var flest arrangementer, der havde 20-39 deltagere, ligesom det sås i 2018. 

Tendensen for antal deltagere til arrangementerne ligner den for de forgange år. Det er dog ikke alle, der 

har angivet antallet af deltagere ved aktivitetsregistreringen, hvorfor det nødvendigvis ikke er det reelle 

billede af virkeligheden. 

Figur 5.24: "Hvilke/-n målsætninger var der for aktiviteten?” N=822, i alt 4.220 svarafgivelser

 

Figur 5.24. illustrerer fordelingen af målsætninger for aktiviteterne i 2019. Som det fremgår af figuren, har 

der i særlig grad været fokus på målsætningerne: 

• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer)  

• Skabe større åbenhed og færre fordomme  

• Aflive myter 

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 

Dette er samme tendens, som det sås i 2018 og i de forgange år. 

Af figur 5.25. fremgår fordelingen af målgrupper for aktiviteter i 2019. 
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Figur 5.25: "Hvilke/-n målgrupper havde aktiviteten?" N=822, i alt 1.177 svarafgivelser

 

Fordelingen af målgrupper for 2019 adskiller sig fra 2018 ved, at der er et større fokus på brugere og 

pårørende. I 2018 var personale i sundheds- og socialsektorerne ligeledes den største gruppe, men det er 

dog alligevel værd at fremhæve, at der sammenlignet med 2018 er en stigning på 148 i antallet af 

aktiviteter målrettet denne målgruppe. 50% af aktivitetsregistreringerne er målrettet personale i sundheds- 

og socialsektorerne som målgruppe. 

 

Figur 5.26: ”Oplever du/I at det var den rette aktivitet til målgruppen?” N=456 

 

Figur 5.26 viser, at arrangørerne i høj grad oplevede, at aktiviteten var den rette til målgruppen, hvilket 

også̊ var gældende i 2018. Tilfredsheden kan ligesom i 2018 afspejle, at aktiviteterne i høj grad er 

tilrettelagt og målrettet målgruppen. Der er dog flere end i 2018, der har indberettet, at aktiviteten kun i 

nogen grad var den rette til målgruppen. 
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Figur 5.27: ”Deltog der ambassadør(er) i afvikling af aktiviteten?” N=822 

 

Figur 5.27 viser, at der i 2019 deltog ambassadører i 94,5% af ambushing-aktiviteterne. Dette er samme 

tendens som i 2018 og understreger igen, at ambassadørerne spiller en central og uundværlig rolle i EN AF 

OS’ arbejde.  

Figur 5.28: ”Hvilken rolle havde ambassadøren?” N=478 

 

Figur 5.28 viser, at ambassadørerne oftest har haft en rolle som oplægsholder/formidler, ligesom det sås i 

2018. Det viser igen, at der bør være et stort fokus på ambassadørernes formidlingsstrategi for at sikre 

deres tryghed og trivsel samt for at sikre kvaliteten af indsatsen og deres oplæg. 
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Figur 5.29: ”Oplevede du/I aktiviteten som vellykket?” N=482 

 

Figur 5.29 viser, at ambushing-aktiviteter blev vurderet som værende vellykket ifølge arrangøren. Dette kan 

som i 2018 ses som et resultat af, at arrangørerne formår at målrette aktiviteterne til målgruppen samt at 

opfylde målsætningerne for aktiviteten. 

Figur 5.30: ”Fik du/I nogen personlige henvendelser i forlængelse af aktiviteten?” N=461 

 

Figur 5.30 viser, at arrangørerne i 2019 fik personlige henvendelser i forlængelse af 89% af aktiviteterne. 

Sammenlignet med 2018 er det en stigning på 15% i antallet af henvendelser. Dette er positivt, da 

henvendelserne kan give nye kontakter og aktiviteter samt give flere dybere og nuancerede beskrivelser og 

snakke. 
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5.6 Samlet overblik over målsætninger og målgrupper for 2019 
Følgende afsnit giver et hurtigt overblik over fordelingen af målsætninger og målgrupper for aktiviteterne i 

2019 både offentlige og interne aktiviteter. 

Figur 5.31: Samlet fordeling af målsætninger fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 
aktivitetsguide. N=921, 4.727 svarafgivelser 

 

Figur 5.31 viser en samlet opgørelse over målsætningerne fra aktiviteter i 2019. Det er selvsagt de samme 

målsætninger, der dominerer det samlede billede som for den offentlige og interne aktivitetskalender 

separat. Dog er der ved ambushing-aktiviteter et større fokus på målsætningen om at synliggøre erfaringer, 

færdigheder og muligheder (ressourcer) end ved de offentlige.  

Sammenlignet med 2018 er det de samme fire målsætninger der fylder mest. 
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Figur 5.32. Samlet fordeling af målgrupper fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 
aktivitetsguide. N= 921, 1.442 svarafgivelser 

 

Figur 5.32 viser, at målgruppen ”Personale i sundheds- og socialsektorerne” sammenlagt har været den 
målgruppe, der oftest har været fokus på ved aktiviteterne i 2019. Sammenlagt har ”Personale i sundheds- 

og socialsektorerne” været målgruppe ved 449 arrangementer (56%). Samme tendens blev også set i 2018.  
Figur 5.16 afspejler også, at målgrupperne ”Brugere og pårørende”, ”Befolkningen” og ”Unge” (både de 
unge selv og de professionelle) er velrepræsenteret ved EN AF OS’ arrangementer i 2019, ligesom de var i 
2018. 

Af grafen fremgår det, ligesom i 2018, at ”Arbejdsmarkedet” og særligt ”Medierne” er de målgrupper, hvor 
der er færrest aktiviteter. Erfaringerne er, at det kan skyldes, at disse målgrupper kan være svære at nå ud 

til. 

5.7 Udviklingstendenser 
I årsrapporten for EN AF OS 2016-2017 blev der fundet en stigning i antallet af aktiviteter, hvor ”Personale i 
sundheds- og socialsektorerne” var en af målgrupperne. Denne udvikling er fortsat i 2018 og 2019, hvor 

henholdsvis 50% og 56% af de samlede aktiviteter er målrettet personalet – i 2017 var det 41% af 

aktiviteterne. Denne udvikling matcher godt med, at EN AF OS i de seneste par år har haft et særligt fokus 

på ulighed i sundhed for personer med psykiske lidelser bl.a. i kontakt med det somatiske sundhedsvæsen. 

Helt generelt har holdninger og viden hos personale i sundheds- og socialsektorerne stor betydning for 

mødet med patienter og brugere. Kultur og sprog har stor betydning for, hvordan budskaber om 

symptomer, diagnoser, håb for bedring og recovery bliver formidlet. Øget fokus hos personalet kan derfor 

også have konkret indflydelse på at forebygge eller mindske risiko for selvstigmatisering. 

Ligesom årsrapporten for 2016-2017 viser opgørelsen for 2018-2019, at alle indsatsområderne er i spil, 

men Arbejdsmarkedet og Medierne fylder forsat mindst og er sværest at trænge igennem til.  
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Der har ligeledes været en stigning i antallet af aktiviteter, hvor der har deltaget ambassadører fra 90% af 

aktiviteterne i 2017 til 93% i 2018 og 94,5% i 2019. Dette understreger endnu en gang, hvor stor og 

uundværlig en rolle de spiller i EN AF OS’ arbejde. 

Sammenlignet med tal fra 2017 er det sket et fald i antallet af personlige henvendelser i forbindelse med de 

afholdte aktiviteter i 2018. Dog var der i 2018 stadig flere personlige henvendelser end i 2016, og herefter 

er der sket en stigning fra 2018 til 2019 på 15%, hvor procentdelen af de personlige henvendelser i 

forlængelse af en aktivitet i 2019 var 89%. 

Figur 5.33: Udviklingen i antallet af aktiviteter fra 2015-2019 

 

Figur 5.33 giver et overblik over udviklingen i antallet af aktiviteter fra 2015-2018. Udviklingstendenser fra 

de seneste års aktivitetsregistreringer viser, at det samlede antal aktiviteter har været næsten støt stigende 

siden 2015. Antallet af ambushing-aktiviteter har været stigende gennem hele perioden, og der er således 

over tre gange så mange ambushing-aktiviteter i 2019 sammenlignet med 2015. Udviklingen er særdeles 

positiv set fra et implementeringsperspektiv. Ligesom der fra 2016 til 2017 var et fald i offentlige 

aktiviteter, ses der fra 2018 til 2019 også et fald i offentlige aktiviteter. Det kan ses i lyset af den store 

stigning i ambushing-aktiviteter fra 2018 til 2019. Det er en positiv udvikling, at EN AF OS i højere grad 

inviteres af andre relevante interessenter og kan være et udtryk for, at EN AF OS’ aktiviteter i høj grad er 

implementeret ude i praksis.  
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6. Hovedaktiviteter i EN AF OS  
6.1 EN AF OS-panelet 
EN AF OS råder over det elektroniske EN AF OS-panel, som blev oprettet af PrimeTime i 2012 og indenfor 

kort tid voksede til 2.000 medlemmer, der alle har egen erfaring med psykisk sygdom.  

Fra 2017 overtog sekretariatet den primære drift af panelet med opsætning og udsendelse af 

undersøgelser, men PrimeTime bidrager til tider stadig med fx udsendelse af undersøgelser til panelet. 

Undersøgelserne danner grundlag for pressehistorier eller indsatser i EN AF OS, og enkelte gange har 

samarbejdspartnere eller studerende fået lov at bruge panelet til egne undersøgelser. Når det gælder 

medierne, står det klart, at de nye tal og ofte nye vinkler åbner døre – især når en historie tilbydes som en 

solohistorie til et medie. Så ofte det kan lade sig gøre, bruger sekretariatet Facebook til at synliggøre 

resultaterne af undersøgelser, fx i form af de artikler som de resulterer i. På den måde søges 

paneldeltagernes motivation bevaret. 

Når et nyt spørgeskema sendes ud til panelet, lægges det oftest også på Facebooksiden. Hvis man ikke 

allerede er medlem af panelet, har man i slutningen af hvert spørgeskema mulighed for at tilmelde sig.  

Panelet bestod ved udgangen af 2018 af lidt over 2.200 medlemmer. 

Alle offentliggjorte undersøgelser kan findes på www.en-af-os.dk.  

I 2018 blev gennemført følgende undersøgelser, som bliver uddybet i de efterfølgende afsnit om de enkelte 

indsatsområder: 

• Undersøgelse af stigmatisering af personer med borderline personlighedsforstyrrelse 

• Ungeundersøgelse 2018 

• Holdninger i samfundet til personer med psykisk sygdom og alkoholproblemer 

• Holdninger til hvorfor flere danskere oplever problemer med deres psykiske trivsel 

• Er seksualitet et tabu i sundhedsvæsenet? 

 

6.2 Brugere og pårørende 
 

6.2.1 Personlig historie og selvstigma  
Region Nordjylland 

I løbet af 2018 har i alt tre kommuner Hjørring, Rebild og Vesthimmerland i Region Nordjylland holdt fast i 

forsøget med brug af konceptet Personlig historie og selvstigma i henholdsvis socialpsykiatri eller jobcenter. 

Et forsøg som i hele processen er blevet dygtigt koordineret af medarbejder Maria Bonde i regionens 

PsykInfo og i et samarbejde med sekretariatet. 

Erfaringerne har været så opløftende, at lederen af socialpsykiatrien i Hjørring har besluttet, at fokus på 

selvstigma og brug af materiale skal indgå i de tilbud, der gives til brugerne. I jobcentret i Rebild, hvor man 

har arbejdet med en gruppe langtidsledige, som har forskellige sociale og personlige udfordringer, har man 

undervejs tilpasset sprogbrug i materialet, så det matchede denne gruppe og også her haft godt udbytte, 

men grundet lederskift videreføres indsatsen ikke pt.  

http://www.en-af-os.dk/
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Erfaringerne fra brug af materialet i jobcenterregi er blevet 

fulgt op i sekretariatet via et samarbejde med 

medarbejder fra PsykInfo og den peer-instruktør, som i 

Rebild kommunes jobcenter arbejdede konkret med 

materialet. I 2019 er manualen derfor blevet rettet til i en 

særlig jobcenterversion, således at sprogbrug og 

eksempler ikke kun relaterer sig til personer med psykiske 

lidelser, men rammer mere bredt i forhold til problemer 

og udsathed der medvirker til langtidsledighed. Manualen 

er layoutet og i 2019 gjort tilgængelig til download på 

www.en-af-os.dk/arbejdsmarkedet. (Der henvises i øvrigt 

til yderligere beskrivelse i afsnit 6.4. Arbejdsmarkedet). 

I 2020 har Rebild kommunes socialpsykiatri besluttet at gå 

i gang med brug af materialet.  

Flere kommuner er kommet til 

Som led i en fortsat proces i sekretariatet med at motivere 

til interesse for at afprøve materialet, har der bl.a. i 2018 

været afholdt et orienterings- og samarbejdsmøde for 

nogle interesserede kommuner og andre eksterne 

samarbejdspartnere, der enten arbejder med andre lignende indsatser eller har forskning som hovedfokus.  

På dette møde præsenterede koordinator fra region Nordjylland de hidtidige erfaringer og medarbejder fra 

Botilbuddet Skovvænget i Region Hovedstaden bidrog med stedets flerårige erfaringer med brug af 

materialet i forhold til en brugergruppe, som har meget svære psykiske lidelser og livshistorier præget af 

”institutionalisering” som følge af en mangeårig tilknytning til socialpsykiatri. Her deltog også PsykInfo fra 

Region Sjælland sammen med Faxe og Slagelse kommuner som resultat af regionens motivationsarbejde, 

lige siden materialet blev lanceret for år tilbage. 

Region Sjælland 

I forlængelse af temamødet blev der i foråret 2019 skabt grundlag for, at sekretariatet i samarbejde med 

PsykInfo og underviserne fra det tidligere kursusforløb i Region Nordjylland kunne tilbydes det 3-dages 

kursusforløb, som blev udviklet til brug i Region Nordjylland. På kurset, der blev afholdt i maj 2019 i 

Roskilde, deltog i alt 12 medarbejdere fra hhv. Faxe og Slagelse kommuners socialpsykiatri samt en gruppe 

på fire ambassadører i EN AF OS, som potentielt kunne blive peer-instruktører.  

Efter det oplyste er begge kommuner efterfølgende kommet i gang med at gøre brug af materialet, og der 

vil derfor i 2020 være grundlag for en opfølgning på erfaringerne hermed. 

Sekretariatet fulgte også op på erfaringerne med afholdelse af kurset og drøftelse af mulige strategiske 

perspektiver ved et møde i efteråret 2019 med underviserne. Alle finder, at fokus på bekæmpelse af 

selvstigma har relevans, og at det ville være meget ønskeligt, hvis der kunne vise sig en åbning i forhold til 

kommunernes socialpsykiatri og jobcentre, og at temaet også er relevant i bl.a. distriktspsykiatrien. 

Artikler om foreløbige erfaringer 

På baggrund af de positive meldinger fra de involverede i forsøget i Region Nordjylland blev det besluttet i 
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sekretariatet i 2018 at få udarbejdet nogle artikler 

om erfaringerne via journalist, og disse er i foråret 

2019 færdigredigeret både til brug lokalt og i 

formidling i EN AF OS regi.  

I fortællingerne er det et gennemgående signal, at 

mere opmærksomhed på selvstigma som 

problematik og arbejdet med dette tema øger både 

brugernes og medarbejdernes viden om, hvor 

begrænsende oplevelsen kan være for den enkelte – 

men at en indsats for at bekæmpe situationen 

specifikt kan fremme nye udviklingsmuligheder. 

Artiklerne ”De personlige historier bekæmper 
selvstigma” indgår som Bilag 6 i årsrapporten. 

Ydermere valgte ambassadør Pernille Petersen i 2018 

at skrive en klumme til hjemmesiden www.en-af-

os.dk, hvor hun levende beskriver, hvor stor negativ indflydelse på selvopfattelsen det kan have, når 

diagnosesproget tager magten, og man selv begynder at beskrive sine følelser som menneske i et 

symptomsprog eller mødes med denne tilgang også hos fagfolk.9  

6.2.2 Brugernes Bazar 
Brugernes Bazar afholdes årligt i Kongens Have i Odense og inviterer socialt udsatte, politikere og 

organisationer til at udveksle meninger og debattere socialpolitiske temaer. Bazaren arrangeres af Rådet 

for Socialt Udsatte i samarbejde med LAP, SAND og Brugerforeningerne.  Landsindsatsen EN AF OS var 

begge år repræsenteret med en stand, hvor vi bl.a. sammen med LAP og ambassadørerne Gitte Nyberg og 

Nicolas Koppel var i dialog med et bredt udsnit af de mere end 1.000 deltagere.  

I 2018 var årets tema ”Socialt udsatte i systemet” for at debattere, hvordan mødet mellem borger og 

system kan blive bedre, og hvordan 

socialt udsattes retssikkerhed kan styrkes. 

Rådet for Socialt Udsatte har foreslået 

socialministeren en forsøgsordning, 

hvorefter man efter svensk model ønsker 

gennemført en forsøgsordning med 

personligt ombud i et udvalgt antal 

kommuner. Personligt ombud er en 

person, som kan varetage en omsorgs- og 

støttefunktion for den enkelte borger, 

hvor der i samarbejde med borgeren 

skabes overblik over hjælpebehov og 

offentlige tilbud, og som kan indtage en 

kvalificeret bisidderrolle ved møder med 

 
9 Klummen kan findes på www.en-af-os.dk → Nyheder → Klummearkiv  

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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f.eks. kommunen. EN AF OS satte fokus på 

tandsundhed, og bl.a. i samarbejde med den 

mobile tandklinik gav vi information om at 

forebygge tandproblemer grundet 

mundtørhed og uddelte tandkit til brugere. 

I 2019 var temaet ”Lighed i sundhed - hvordan 

forhindrer vi at socialt udsatte falder igennem i 

sundhedsvæsenet?”. Socialt udsatte kæmper 

ofte med komplekse problemer og har brug for 

mere hjælp fra sundhedsvæsenet end resten 

af befolkningen. Men den hjælp mangler ofte, 

og derfor risikerer socialt udsatte ikke at få ret 

meget ud af sundhedsydelserne. På dagen blev 

diskuteret følgende spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at socialt udsatte får den hjælp, de har brug for? Hvordan 

skaber man et godt møde mellem socialt udsatte og sundhedsvæsenet? Og hvordan får vi sammenhæng i 

behandlingen af de mange forskellige sundhedsproblemer, som socialt udsatte ofte har? EN AF OS satte her 

fokus på kampagnen Ulighed i sundhed. 

Udover debatter og oplæg består Brugernes Bazar af en lang række stande med repræsentanter for 

organisationer, som på forskellig vis har udsatte som målgruppe og her bidrager med viden og støtte til 

socialt udsatte. EN AF OS-standen er altid meget velbesøgt, bl.a. er der stor søgning til lykkehjulet, som 

giver anledning til gode samtaler med de mest udsatte personer i vores samfund.  

6.2.3 PsykiatriTopmøder 
Psykiatritopmødet i 2018 fandt sted i Imperial Bio med fælles scene i salen og med stande fordelt på de to 

etager i lobbyen. Topmødet skulle afvikles á la Folkemødet, hvilket vil sige, at når der var aktiviteter i salen, 

måtte der ikke være aktiviteter på standene. I pauserne kunne de enkelte stande så afvikle aktiviteter efter 

eget valg af tema. EN AF OS havde igen i år stand og havde valgt at sætte fokus på workshops om 

henholdsvis mistrivsel og tandsundhed. 
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Temaet mistrivsel var 

inspireret af Den Nationale 

Sundhedsprofil, der viste, at 

det går stadig dårligere med 

mange unges psykiske trivsel. 

Det er en udfordring i sig selv, 

men en voksende gruppe 

unge får alvorlige psykiske 

problemer og egentlige 

psykiatriske diagnoser. 

Symptomer og mistrivsel kan 

betyde, problemer med 

skolegang, at komme i gang 

med en uddannelse eller komme i job og dermed en forøget risiko for eksklusion fra samfundet tidligt i 

livet.  Som oplæg til debat på workshoppen blev der uddelt et spørgeskema, hvor deltagerne kunne 

forholde sig til årsager til den konstaterede udvikling. En ambassadør holdt oplæg om personlige 

konsekvenser, der følger af oplevelse af mistrivsel, og hvorledes man takler disse udfordringer.  

Under temaet tandsundhed - ondt i livet skal ikke gøre ondt i tænderne – var der ambassadøroplæg om de 

personlige følger af oplevelsen af manglende selvværd og erfaringer med dårlig tandsundhed og 

konsekvenserne heraf samt oplevelser med personale i psykiatrien om tandsundhed. Debatten lagde op til 

en drøftelse af, hvorledes man fra personalets side kan etablere en respektfuld italesættelse af problemer 

med tænderne. 

De to workshops i lobbyen var meget velbesøgte og gav anledning til gode debatter. Det var dog en stor 

udfordring at afvikle workshops under de givne fysiske rammer, da der var et voldsomt støjniveau i 

lobbyen, der var meget generende for både oplægsholdere og deltagerne i workshoppen. 

Psykiatritopmødet i 2019 blev igen afviklet i Imperial Bio, og EN AF OS havde igen en stand. Belært af 

erfaringer fra 2018, blev der ikke afholdt workshops, men til gengæld medvirkede praktikant Malou 

Frydendahl Julskær i en debat i en dialoggruppe med visning af filmen ”Under Bøgerne, Over Skyerne” om 
filmens rolle i aftabuisering af psykiske lidelser. Arrangementet blev afviklet i den nærliggende Palads 

Biograf. 

EN AF OS-standen var velbesøgt, og der var en god dialog med ambassadørerne. 

6.2.4 Undersøgelser - indhold og tendenser     
Om mistrivsel 

I foråret 2018 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale 

Sundhedsprofil 2017”10, som viste, at der fra 2013 til 2017 er sket en forværring af befolkningens psykiske 

trivsel - i særlig grad hos de unge, men også for andre aldersgrupper indtil pensionsalderen. I naturlig 

forlængelse af denne triste nyhed fik emnet psykisk mistrivsel stor opmærksomhed hos fagpersoner, 

relevante organisationer, myndigheder, i medierne og fra politisk hold. Det gennemgående centrale 

 
10 Rapporten kan findes på www.sst.dk → Udgivelser → Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017 

http://www.sst.dk/
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spørgsmål var (og er stadig), hvorfor profilen udvikler sig så markant? Hvilke forklaringsmodeller og årsager 

kan man pege på? 

Der er mange holdninger til, om det skyldes præstationspres, vilkår i arbejdslivet, opbrud i familiemønstre, 

større fokus på diagnoser eller om vi er blevet mere følsomme. EN AF OS blev nysgerrig på, hvordan man 

vurderer baggrunden for det billede i befolkningen, når man selv har erfaringer med at have psykiske 

problemer og psykiske lidelser inde på livet.  

I EN AF OS blev rapporten således en bevæggrund for at forsøge en temperaturmåling af, hvad personer, 

som selv har erfaringer med psykiske lidelser, især mener kan begrunde denne udvikling. Udviklingen af 

spørgeskemaets svarkategorier tog derfor afsæt i en sparringsrunde med dels gruppen af de 5 

ambassadører, som var udpeget til at deltage på Folkemødet i juni 2018, og dels sparring i gruppen af yngre 

ambassadører som var udpeget til at skulle deltage på Ungdommens Folkemøde i september 2018. 

Udgangspunktet var således en mulighed for at tilkendegive, hvilke forhold man hver især fandt havde haft 

betydning for egen psykiske mistrivsel, og hvad man oplevede hos andre og i samfundet som helhed, og 

derfor gerne ville have andres meldinger på. Det blev en meget lang liste, som sekretariatet bearbejdede 

under en række overordnede temaer – og så gav god plads til flere tematikker under hvert emne.  

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 16/5 til 4/6 2018 via EN AF OS-panelet, som består af personer, 

der alle har eller har haft psykiske lidelser samt via EN AF OS’ Facebook-side. 485 valgte at respondere, 

heraf 78 blandt ungegruppen (u/25 år).11 

Metodiske begrænsninger 
Undersøgelsen kan betegnes som en temperaturmåling og et indlæg i debatten om, hvad der kan betinge 

psykisk mistrivsel. Undersøgelsen er ikke repræsentativ i traditionel forstand, da der er en markant 

overvægt af kvinder (88%), og da den er udført i EN AF OS-panelet og på Facebook – altså blandt 

respondenter der på forhånd forholder sig til temaer omkring psykiske lidelser og psykisk mistrivsel. I 

forhold til aldersspredning, diagnoser og regional fordeling er der rimelig repræsentativitet.  

 

Undersøgelsens grundspørgsmål 
I hvilken grad mener du, at nedenstående vilkår i forhold til [tema…] har en betydning for dårligere psykisk 
trivsel? (n=496, heraf 78 unge under 25 år). 

Der er spurgt til følgende overordnede temaer:  

Samfundsforhold; Forventninger hos de unge selv; Forhold i familien; Teknologien og de sociale mediers 

udvikling; Det nære liv; Uddannelse og arbejde; Holdninger til og vilkår for personer med psykiske lidelser.  

Nedenstående er nogle udvalgte svarkategorier under disse temaer, hvor de unge i særlig grad har sat 

deres kryds i ”I meget høj grad” - og her er gengivet efter højeste procentsats: 

Angst for at blive fravalgt på grund af psykisk lidelse – i både sociale, arbejdsmæssige, 

studiemæssige og andre sammenhænge 

88% 

Ensomhed 84% 

Negativ tone i omtalen af personer i sårbare og udsatte positioner 78% 

 
11 Undersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Mistrivselsundersøgelse 2018 

http://www.en-af-os.dk/
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Karakterpres i uddannelsessystemet (når kun 12-tal er godt nok) 71% 

Forventning til sig selv om at have et spændende og udadvendt liv med mange aktiviteter 67% 

Lovgivning der ændrer på grundvilkår for personer i udsatte positioner (kontanthjælp, 

førtidspension, flexjob etc.) 

67% 

Mobning på sociale medier – i princippet 24/7 63% 

Reformer der presser de unge til at følge en direkte vej gennem uddannelsessystemet 62% 

Præstationskrav til børn og unge om meget tidligt at forholde sig til, hvad de ønsker at uddanne 

sig til 

60% 

Mindre tiltro til samfundets sociale sikkerhedsnet, hvis man bliver syg eller ledig mm. 55% 

Psykiske problemer i familien (forældre eller søskende) 49% 

 

Eksempel på en personlig kommentar til, hvad der er i spil:  

”Presset bliver større. Vi skal have job (og helst karriere), det perfekte parforhold, børn, træning, hjem, osv. 
Og samtidig er vi konstant på. Vi skal altid tjekke mails, intranet og sociale medier. Vi er i konstant 
konkurrence med andre og os selv, samtidig med at samfundet lægger større pres på os. Når man så får en 
psykiatrisk diagnose, så lever man ikke op til alle forventningerne, og der er ikke plads til én på 
arbejdsmarkedet. Tabu omkring psykiske lidelser gør kun ondt værre.” 

Det generelle indtryk af besvarelser  
Samlet set ses en forskel på vægtningen af, hvilke årsager der i høj grad opfattes som medvirkende til 

mistrivsel, når man ser på besvarelser fra alle respondenter sammenlignet med de unge under 25 år. Helt 

gennemgående for begge grupper er, at årsager, der knytter sig til risiko for eksklusion, stigmatisering og 

selvstigma, slår særligt markant igennem på måder, der illustrerer, at også reformer i samfundet kan have 

stor negativ betydning for trivsel og oplevelse af valgmuligheder i livet.  

Det er tankevækkende, at næsten 60% svarer ”I høj grad” til spørgsmålet ”Mindre tiltro til samfundets 
sociale sikkerhedsnet, hvis man bliver syg eller ledig mm.”, og bekymrende at ”Ensomhed” slår igennem 

med 84% hos de unge og ”Angst for at bliver fravalgt på grund af psykisk lidelser” med hele 88%! 

Brug af målingen 
Undersøgelsens karakter af en temperaturmåling til trods har den været til stor nytte som led i input til 

debatter ved en EN AF OS-paneldebat og en paneldebat hos LAP12 begge på Folkemødet 2018, workshop 

med oplæg ved Ungdommens Folkemøde 2018, samt anvendt i en pressemeddelelse i samarbejde med PR-

bureauet PrimeTime i efteråret 2018.  

Om seksualitet 

Livet igennem har de fleste mennesker behov for intimitet og social kontakt for at trives, både fysisk og 

psykisk. Seksuel trivsel har en stor betydning for manges velbefindende, men seksualitet er også forbundet 

med mange fordomme og udfordringer. Psykiske lidelser kan ændre ens selvopfattelse og ens relationer til 

andre, og medicin kan påvirke kroppen. EN AF OS foretog derfor i foråret 2018 en rundspørge i EN AF OS-

panelet og på Facebook om, i hvor høj grad personer med psykiske lidelser oplever, at deres seksualitet er 

 
12 LAP er Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere www.lap.dk.  

http://www.lap.dk/
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påvirket, og om man i sundhedsvæsenet skal blive mere opmærksom på at skabe åbenhed og bryde tabuer 

om temaet. 

I alt besvarede 500 personer det elektroniske spørgeskema, der var åbent for besvarelser fra d. 21/02 til 

06/03 2018. Af de 500 respondenter havde 464 personer enten tidligere haft eller havde på daværende 

tidspunkt en psykisk sygdom. Det er disse 464 personer, der udgør det samlede antal respondenter. 82% af 

respondenterne var kvinder, 16% var mænd, og 2% identificerede sig selv som andet end mand eller 

kvinde. Aldersmæssigt var respondenterne normalfordelt omkring 30-39 år, hvor 28% var i denne 

aldersgruppe. De mest repræsenterede diagnoser var depression (63%), angst (51%) og 

personlighedsforstyrrelser (28%). I alt havde 84% modtaget medicin for den psykisk lidelse, hvoraf 59% 

havde modtaget medicin i mere end 5 år. 

Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at størstedelen af respondenterne oplever at intimitet og social 

kontakt (83%) samt seksualitet (63%) som enten vigtigt eller meget vigtigt for dem selv. Til spørgsmålet om 

hvorvidt deres psykiske lidelse har påvirket deres seksualitet, svarer kun 10% ”Nej, har ikke oplevet 
ændringer i forhold til min seksualitet”. Samtidig giver flere respondenter udtryk for i et åbent spørgsmål, at 

de problemer, de har oplevet med deres seksualitet, har haft konsekvenser i forhold til deres 

selvopfattelse, selvtillid, forhold til partnere og sociale relationer generelt. Med dette in mente er det 

derfor også tankevækkende, at 46% aldrig af deres behandler er blevet spurgt ind til, om de oplever 

problemer i forbindelse med seksualiteten, samt at 34% ikke har taget initiativ til at snakke med deres 

behandler, selvom de har oplevet problemer. Ved spørgsmålet, om hvad der vil afholde folk fra at snakke 

med deres behandler om problemerne, var de mest hyppige årsager ”Der er vigtigere ting at snakke om (fx 
pga. kort konsultation)” (42%) og ”Det er pinligt for mig at snakke om min seksualitet med min behandler” 
(39%). 

Undersøgelsen peger således på, at intimitet og seksualitet er en vigtig del af manges hverdag, men at der 

er mange, som ikke får hjælp, når de oplever problemer. Problemer, som respondenterne angiver, kan have 

store konsekvenser for deres sociale liv, kærlighedsliv og selvopfattelse. Respondenterne angiver, at de 

største barrierer for at tale med behandlerne om seksuelle problemer er, at de oplever, at der er vigtigere 

ting at snakke om med behandleren, og at det er pinligt at snakke om sin seksualitet med behandleren. Det 

er derfor vigtigt, at der hos behandlerne bliver skabt en opmærksomhed på potentielle problemer med 

seksualiteten, og at der bliver givet plads til at snakke om problemerne, hvis borgeren ønsker det. Dertil er 

det også vigtigt at orientere borgere og pårørende såvel som behandlere om, hvilke muligheder der er for 

at afhjælpe problemerne, så borgerne ikke fx stopper behandlingen grundet bivirkninger, der kunne omgås. 

Sekretariatet overvejer fortsat bedste brug af undersøgelsen. 

Om borderline  

Diagnose-hierarki 
De repræsentative befolkningsundersøgelser gennemført for EN AF OS af Epinion i både 2012, 2014, 2017 

og 2019 peger entydigt på, at man kan tale om et diagnose-hierarki i forhold til stigmatisering. Øverst 

topper skizofreni som den lidelse, man anser for mest stigmatiseret, og som man selv nødigst vil lide af.13 

 
13 En samlet præsentation af resultaterne fra alle befolkningsundersøgelser kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og 
viden → EN AF OS-undersøgelser → Befolkningsundersøgelser 2011-2019 

http://www.en-af-os.dk/
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Dernæst følger bl.a. borderline/personlighedsforstyrrelse og bipolar lidelse – og derfra igen et hop ned til 

diagnoser som angst, depression, OCD, PTSD m.fl.  

Tilsvarende viser særanalysen af mediedækningen af psykisk sygdom i 2016 udført af Infomedia for EN AF 

OS14, at skizofreni også her topper som den diagnose, hvor der er flest stigmatiserende omtaler. I forhold til 

personlighedsforstyrrelser er der langt færre omtaler men procentuelt flere stigmatiserende end ikke-

stigmatiserende.  Blandt de psykiatriske diagnosegrupper indtager personlighedsforstyrrelser en 4. plads og 

er således en hyppigt forekommende15. 

 

Stigmatisering i hverdagen 
Disse forskelle i synlig grad af stigmatisering i ”det offentlige rum” svarer ikke altid til de oplevelser, som 
personer berørt af borderline oplever i deres hverdag. Det vilkår har vi i EN AF OS erfaret i mange 

sammenhænge bl.a. fra ambassadørgruppen og i tilknytning til mødet med deltagere ved aktiviteter. F.eks. 

nævner flere udfordringer i mødet med jobcentre: ”Nu skal du ikke manipulere med mig”. Men også fra 
fagfolk i f.eks. psykiatrien og socialpsykiatrien: ”Giv os hellere 10 skizofrene end én borderliner”. En 

ambassadør udtrykker det meget klart på følgende måde: ”Når man får en borderlinediagnose, så oplever 
man det virkelig som, at det er ens personlighed, der er på anklagebænken”, hvilket måske ikke er 

overraskende, hvis man som patient præsenteres for kriterierne for at få denne diagnose, og at der er tale 

om en lidelse, hvor håbet om recovery er meget nedtonet16.  

 
EN AF OS-panel undersøgelse17 

I forbindelse med at sekretariatet i efterårssemestret 2018 havde tilknyttet psykologistuderende i praktik, 

som havde en særlig interesse netop på dette område, tog vi derfor initiativ til at udvikle en spørgeguide til 

EN AF OS-panelet om erfaringer med og holdninger til personer med diagnosen borderline. En 

undersøgelse som den studerende også efterfølgende kunne anvende som forberedelse til senere 

specialeskrivning, og hun fik derfor i tilknytning hertil også mulighed for under praktikken at gennemføre 

interview og fokusgruppe med personer, der har diagnosen, og med psykolog og psykiater om deres syn på 

diagnostik, behandling og muligheder for recovery – også med baggrund i fund i panelundersøgelsen. 

 
14 Analysen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Agenda-analyse af 
mediedækningen af psykisk sygdom 
15 Landspatientregistret Psykiatri 2009-18: i 2018 3.685 unikke personer 
16 Definition fra www.sundhed.dk: ”En personlighedsforstyrrelse (PF) karakteriseres ved personlighedstræk, som er: 
- Vedvarende, indgroede og rigide måder at føle, tænke og forholde sig til andre på 
- Markant afvigende fra hvad man forventer i en given kultur 
- Stabile over tid 
- Udviklet fra barndom og tidlig ungdom 
- Ofte forbundet med øget subjektivt ubehag og svækket social tilpasningsevne 
- En emotionelt ustabil (borderline) personlighedsforstyrrelse 
Er en alvorlig mental forstyrrelse karakteriseret ved et gennemgående ustabilt mønster vedrørende affektregulering, 
impulskontrol, interpersonelle forhold og selvbillede” 

17 Undersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Borderlineundersøgelse  

http://www.en-af-os.dk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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Undersøgelsens resultater er ikke tidligere beskrevet i udgivelser fra EN AF OS og gennemgås derfor mere 

detaljeret i denne årsrapport. I det følgende gengives hovedresultaterne og afsluttende fire anbefalinger 

baseret på respondenternes svar. 

Fund i panelundersøgelsen 
I alt 822 personer svarede fra starten af undersøgelsen. 594 personer svarede på spørgsmål om erfaringer 

og holdninger, heraf var der 248 personer, der selv har/har haft diagnosen. EN AF OS får ofte mange 

personlige bemærkninger i de åbne kommentarfelter ved undersøgelser, men det er tydeligt på mængden 

af svar her, at vi har spurgt til problemstillinger, som er oplevet meget relevante. 

Ikke usædvanligt er kønsfordelingen ulige, idet 89% af respondenterne er kvinder og kun 11% mænd. 

Fordelingen på alderskategorierne er bred dog med en overvægt for alderen 22-29 år. Ser man på 

scoringerne fordelt på køn, er der ikke væsentlige forskelle, bortset fra at mændene generelt rapporterer 

lidt lavere på kategorien ”i høj grad” ved flere spørgsmål. 

Hvor ofte støder du på følgende opfattelser af personer med borderline i din hverdag?  
Fordelingen på top 4 i forhold til afkrydsning af ”I meget høj grad” viser generelt højere tal hos personer, 

som selv har borderline: 

Opfattelser Alle Har selv diagnosen 

Destruktiv 27% 35% 

Manipulerende  25% 28% 

Overdramatiserende 24% 29% 

Burde bare tage sig sammen  22% 35% 

 

Mere end 1/3 oplever således holdninger om at være destruktiv eller bare at skulle tage sig sammen, bl.a. 

benævnt i nedenstående kommentar: 

”Jeg er selv borderline. Og jeg vil sige, at der er meget forskel på fordommene, og nogle så som at 
borderlinere kan være destruktive en gang imellem, det kan jeg jo ikke undsige mig, men at jeg gør 
noget med vilje er jo totalt usandt. Og så støder jeg meget på, at der bliver sagt, "sådan kan vi jo 
alle have det", eller "så tror jeg da også, jeg er borderline, hvis det bare er det" og sådan noget, så er 
den fordom også lige med.” 

Hvor støder du oftest på ovenstående holdninger (sæt gerne flere kryds)? 

Kilder Alle Har selv diagnosen 

På sociale medier 53% 65% 

I medierne 45% 54% 

Blandt kolleger på arbejdspladsen 36% 29% 

Blandt venner 36% 32% 

Hos personer på psyk. afd. eller distriktspsykiatri 27% 33% 

Hos kommunen 26% 34% 

I jobcenter 21% 29% 

I somatikken 23% 31% 
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Målingen viser, at sociale medier og medierne opleves at spille en meget stor rolle i forhold til at formidle 

negative opfattelser af personer med borderline. Ca. 1/3 af de personer, der selv har diagnosen, møder 

disse opfattelser selv i de systemer, hvor de modtager behandling eller hjælp til beskæftigelse – i lige så høj 

grad som blandt venner og kolleger. For nogle er det en følelse af at være stemplet på forhånd. Mange har 

følt behov for at kommentere med oplevelser omkring mødet med omgivelserne – herunder tre eksempler: 

”Jeg oplever, at personer med personlighedsforstyrrelser generelt i medier og bøger/tv/film bliver 
fremstillet som karakterer, der dræner deres omverden og pårørende og skaber problemer for 
mennesker omkring dem. De bliver tit brugt som “skurken” eller den, der udløser en bog/film 
konflikt i et plot. Jeg har rigtig svært ved tæt kontakt til andre, fordi jeg er bange for, at jeg dræner 
dem, hvis de kommer for tæt på mig, at jeg indirekte skader dem blot ved, at de er i kontakt med 
mig.” 

”Under min uddannelse til sygeplejerske blev jeg ofte mødt med holdningen, at det kunne jeg ikke. 
Simpelthen på grund af min diagnose, det var ofte fra folk der ikke kendte mig. Derudover er der i 
somatikken ofte en negativ indstilling til mig, uanset om jeg har skadet mig selv eller blot er 
"almindelig syg".” 

”Jeg har stødt på en sygeplejerske på psykiatrisk akutmodtagelse, der direkte sagde til mig, at jeg 
ikke havde det skidt, for hvis jeg havde det så skidt, havde jeg handlet anderledes. Jeg oplever 
også generelt i kontakt med psykiatrisk skadestue at blive talt hårdt og irettesættende til. Jeg har 
oplevet, at sagsbehandler og andre kontakter i kommunalt regi har anset mig for "at være i mine 
følelsers vold" og ikke have tænkt mig om, og ikke ved, hvad jeg vil og har brug for. En 
koordinerende sagsbehandler har sagt til mig, at jeg kan være rigid, selv om hun ikke har forsøgt 
at tale med mig om, hvad jeg mener i de situationer, hvor hun anser mig for rigid” 

I hvilken grad oplever du, at de opfattelser, der er omkring personer med borderline, generelt bunder i 
sandheder? 

Score Alle Har selv diagnosen 

I høj grad 4% 3% 

I nogen grad 31% 24% 

Sjældent 49% 59% 

Aldrig 7% 8% 

Ved ikke 8% 5% 

 

Det er tydeligt, at der er en vis konsensus om, at holdninger til personer med borderline kun i nogen grad 

afspejler virkeligheden, og tydeligt at over halvdelen eller 2/3 af de, som selv har diagnosen, finder, at det 

aldrig eller sjældent er tilfældet. Så der er en klar kløft mellem den fortælling, der er i medier og 

omgivelser, og den personlige oplevelse af handlinger – og måske især intentioner bag disse:   

”Fordi bag ved den opførsel ligger der noget dybere. Og hvis man tager sig tid til at sætte sig ind i 
den opførsel, opdager man rent faktisk, at det hele bunder i kærlighed/eller manglende kærlighed. 
Så er det meget nemmere.” 
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”Har i flere sammenhænge mødt personer med borderline. Min egen oplevelse er, at de godt selv 
Ved, at de nogle gange går over andres grænser. Og at de er rigtig kede af, at de gør det og 
bebrejder sig selv bagefter. Jeg var engang i selskab med én med diagnosen, og vi havde det 
sjovt og hyggeligt. Der blev sagt et eller andet, og personen vendte på en tallerken og blev vred og 
opfarende og bebrejdende på os alle og gik. Snakken bagefter var, at hun var "skør i bolden"... Jeg 
fandt hende grædende udenfor, bagefter... Hun havde det rigtig svært og havde det skidt. Havde 
slet ikke lyst til at være der mere og ville bare hjem. Den smerte, jeg så hun besad, var for mig 
forfærdelig at opleve. Jeg har ikke meget forstand på borderline - men for pokker, hvor må det 
være svært at leve med en sådan diagnose.” 

”Ikke fordi vi er onde, opmærksomhedskrævende, utroværdige som sådan. Men fordi vi selv tvivler 
på os selv og derfor har brug for meget bekræftelse, skifter meget mening, er hurtige til at skubbe 
andre væk for ikke selv at blive skubbet væk, og fordi vi lader os rive med af øjeblikkets følelse, 
som vi ikke engang selv helt forstår, i stedet for at tænke lidt over det og slå koldt vand i blodet.” 

Oplever du at blive mødt med belastende holdninger eller negativ forskelsbehandling, fordi du netop har 
diagnosen borderline i forhold til andre diagnoser? 
Hertil svarer 33% ”i høj grad” og 43% ”i nogen grad”, hvilket underbygger, at der opleves en statusforskel 
knyttet til diagnose-hierarkiet. Her afspejlet meget konkret i en kommentar: 

”F.eks depression og angst, som jeg også har, bliver mødt med stor empati og forståelse. Nærmest 
medlidenhed. Hvor i mod borderline diagnosen er ilde set ved mange. Og folk der kender mig, 
kender mig som en sød og udadvendt ung kvinde, men de opfattelser, de har om personer med 
borderline, er netop ikke noget godt, så de kan ikke forstå, at jeg overhoved har den diagnose. Det 
er hårdt at se/høre så mange tale grimt om folk med borderline, og at de dømmer en pga. 
diagnosen.” 

”I psykiatrien møder jeg ofte en holdning om, at man ikke skal indlægges, når man har borderline. Et 
par gange har jeg mødt læger, der mener, at man "kopierer" andres adfærd for at få 
opmærksomhed, hvilket jeg i hvert fald ALDRIG har gjort!” 

Hvad oplevede du især havde betydning for, at du udviklede borderline (flere mulige valg)? Top 4 

Udsat for længerevarende øget eller kortvarende ekstremt øget stress 61% 

Traume (seksuelt misbrug/vanrøgt/overfald/krig/vidne til ulykke etc. 49% 

Mobning 48% 

Alvorlige problemer i relationer (brud og konflikter i kæreste/venneforhold og lign.) 44% 

 

Af de muligheder for årsager, som kunne afkrydses i spørgeskemaet, har udefrakommende vilkår og 

påvirkninger fået flest afkrydsninger, heraf i særlig grad stresspåvirkninger. Markeringerne peger i sig selv 

på, at det også i behandlingsmæssig tilgang er vigtigt at interessere sig både for personens oplevelse af 

egen opvækst. Herunder måder at forholde sig på i interpersonelle relationer med følelsesmæssige og 

sociale udfordringer. Dette gælder især, når målet er mestringsstrategier, der kan fremme mere selvværd 

og bedre evne til at udvise følelsesmæssig selvkontrol i svære samspilssituationer med andre.  
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I en af kommentarerne til dette tema skildres, hvordan en svær opvækst har haft negativ indflydelse på 

selvopfattelse og handlemønstre hhv. behovet for som fagperson at kunne se ”bagom diagnosen”: 

”Ustabil mor, far med autisme og psykisk vold mellem ham og min mor, konstant stress, troede som 
barn alle ville dø mig selv inkluderet, men at man var selvisk, hvis man sagde det højt, så ligesom 
alle andre gjorde jeg det ikke, jeg var jo en god pige XP og at vise selvskade, hvor det var synligt, 
var også selvisk, at kræve opmærksomhed var også selvisk, ekstrem sort/hvid tankegang i hvert 
fald når det galt mig selv, jeg skulle altid putte andre foran mig selv, ellers var jeg et dårligt 
menneske.” 

”Jeg arbejder som pædagog med borgere med bl.a. borderline og oplever absolut ikke, at de er 
opmærksomhedskrævende med vilje, fx. Men de kan til gengæld godt have rigtig meget brug for 
opmærksomhed for at kunne holde livet ud. Det er noget andet, synes jeg. Men opfattelsen kan 
måske bunde i en tilstand, mange udenforstående ikke forstår, som kommer til udtryk på en måde, 
der kan virke meget opmærksomhedskrævende.” 

Hele 35% angiver, at de har fået stillet diagnosen borderline, da de var i alderen 22-29 år. 74% af den 

samlede respondentgruppe har fået diagnosen stillet af en psykiater. 85% svarer, at de også har/har haft 

andre diagnoser. 

På spørgsmålet om, på hvilket grundlag eller i hvilken situation blev diagnosen stillet (flere muligheder), 
er top 3: 

Samtale med fagperson 66% 

Test taget af fagperson 56% 

I forbindelse med indlæggelse 43% 

Observation 25% 

 

Målingen efterlader en fornemmelse af, at det kan være meget forskelligt, på hvilket grundlag diagnosen 

stilles, og i betragtning af dens mange negativt ladede kriterier må grundig udredning for diagnosticering 

anses for meget væsentlig. At der er forskellig faglig praksis afspejler sig også i de personlige kommentarer 

til det efterfølgende åbne spørgsmål:  

 

Hvad fik du at vide om årsager til og symptomer på diagnosen borderline? 
Her har 216 respondenter valgt at angive en bemærkning – og meldingerne veksler fra en masse 

information og oplysning om diagnosekriterier til ingen information overhovedet, og sidstnævnte angives 

noget bekymrende hos adskillige. Eksempler på temaer: Intet, traumer, arvelighed, opvækst, alt det 

dårlige/karaktertræk/diagnosekriterier.  

Måske spiller det en rolle, at denne diagnose også for fagfolk kan være lidt udfordrende at formidle på 

grund af kriterierne og betoningen af, at det er en lidelse, som det kan være svært at komme sig af? 

Hvad fik du at vide om mulighederne for at komme sig, når man har diagnosen borderline (flere valg 
mulige)? 

At det må man leve med hele livet 34% 

At man skal lære at tackle sine symptomer og problemer 59% 
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At der er gode behandlingsmuligheder 40% 

At man kan blive helt fri for symptomer 23% 

Ingen information + Det kan jeg ikke huske 17% 

 

Det har været adgang til at afkrydse flere valgmuligheder. Det betyder, at der i forhold til budskaber, som 

handler om graden af belastning ved at leve med symptomer eller blive helt rask, sikkert er overlap hos 

flere. Men 1/3 har angivet, at det budskab som de har hæftet sig ved, er at de må leve med deres psykiske 

lidelse hele livet. 

 
Hvilken hjælp eller behandling har du fået (flere valgmuligheder)? Top 4 er her: 

Psykofarmaka 70% 

Psykolog (samtaler hos) 62% 

Psykiater (samtaler hos) 52% 

Andet psykiatrisk personale 46% 

 

Samtalebehandling med professionelle fylder meget, men det er noget overraskende, at hele 70% angiver 

at være behandlet med psykofarmaka?18 Kun 7% angiver i undersøgelsen ikke har have fået nogen form for 

behandling. 

I hvilken grad oplever du, at din diagnose påvirker dig negativt på følgende områder? Top 3 i forhold til 

svarkategorien ”I meget høj grad”: 

Selvværd 52% 

Selvstigma 45% 

Humør 44% 

 

Meldingerne her underbygger budskabet om, at det at slås med symptomer på borderline kan have meget 

stor indflydelse på den enkeltes psykiske trivsel – og at det derfor også kan være ekstra belastende, hvis 

man bliver mødt med signaler i medier og fra omgivelser om i særlig grad at være problematisk som 

person. 

Afsluttende i spørgeskemaet er efterlyst forslag til gode råd. Her har alle valgt at komme med en personlig 

bemærkning, og selvom det ikke er muligt at rumme alle budskaber i forhold til de langt mere end 200 

kommentarer – så kan der alligevel med rimelighed opsummeres følgende fire budskaber, der både peger 

på samfund, behandling og den enkelte: 

 
18 Iht. Sundhedsstyrelsens Nationale retningslinjer senest revideret 2019 for behandling af borderline 
personlighedsforstyrrelse angives, at behandling med antidepressiva kun bør ske efter nøje overvejelser. 
Det angives videre, at den behandlingsansvarlige læge skal være opmærksom på, at ingen af de undersøgte 
præparater har indikation til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. Behandling på denne indikation er 
derfor off-label. Den behandlingsansvarlige læge bør derfor have ekstra opmærksomhed på, om balancen mellem 
positive effekter og bivirkninger er fordelagtig for patienten og orientere sig grundigt i produktresumeet i forhold til fx 
monitorering samt information og dokumentation. 
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• Bedre og mere information 

• Mere dialog der fremmer forståelse og indsigt i den enkeltes baggrund 

• Større åbenhed – som også kan bryde med skamfølelse 

• At den enkelte bliver bedre til at tage ansvar for egne handlinger 

6.2.5 Viggo og Walters verden 
EN AF OS udgav i 2016 bogen ”Viggo og Walthers verden” af ambassadør Nanna Højstrøm, der har stået for 
manus og illustrationer baseret på egne erfaringer med at være forælder og skulle forklare sine to børn om 

håndteringen af sin kamp med depression. Bogen tager udgangspunkt i dette sårbare emne og sætter fokus 

på vigtigheden af at tale med børn om psykisk sygdom i familien. Hovedpersonen er drengen Viggo, hvis 

mor har en alvorlig depression og også bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Inden Viggo får mere brugbar 

viden om, hvorfor hans mor har det så skidt, trøster han sig med en imaginær ven i form af bamsen Walter. 

 

Bogen indbyder således til en åben og 

ærlig snak med barnet ikke kun som led i 

at nedbryde fordomme og tabu omkring 

psykiske lidelser generelt, men bryder 

også med den ensomhed som mange 

børn oplever. 

EN AF OS har i såvel 2018 som 2019 

oplevet en stigende efterspørgsel fra 

kommunale og regionale aktiviteter, der 

beskæftiger sig med familierådgivning, 

som anvender bogen som 

inspirationskilde for familier til, hvorledes 

man taler med børn om psykisk sygdom i 

familien.  

6.2.6 1 AF 3-kampagnen  
I tæt samarbejde med PR-bureauet PrimeTime blev der i 2018 arbejdet med at udvikle flere elementer i en 

kampagneindsats målrettet pårørende til personer med psykiske lidelser. I befolkningsundersøgelsen 

gennemført af Epinion for EN AF OS i 2017, angav 37%, at en af deres pårørende har en psykisk sygdom 

(tabel 9)19 - altså mere end 1/3. Det underbyggede valg af kampagnebudskabet 1 AF 3 som signal om, hvor 

mange der (mindst) er berørt. Formålet med indsatsen 1 AF 3 var at få og kunne formidle mere relevant 

viden om, hvorvidt og i hvilken udstrækning stigmatisering opleves som en problematik hos pårørende.  

Der blev i foråret afholdt samarbejdsmøder og -kontakter med Bedre Psykiatri og Sinds 

Pårørenderådgivning omkring planerne for indsatsen i EN AF OS på pårørendeområdet og fra 

organisationernes side orienteret om erfaringer på området og egne kommende initiativer, herunder 

etablering af flere rådgivningstilbud. Organisationerne blev også i efteråret 2018 anmodet om sparring på 

spørgeguide til undersøgelse blandt pårørende samt sparring på pjece med info og gode råd. 

 
19 Befolkningsundersøgelsen fra 2017 kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
EN AF OS Befolkningsundersøgelse 2017 

http://www.en-af-os.dk/
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Fokusgrupper og pjece 

I samarbejde mellem PrimeTime og sekretariatet blev 

rekrutteret pårørende som deltagere til to fokusgrupper, 

som blev gennemført af Epinion. Her blev udvekslet 

erfaringer, som gav vigtig information om oplevede glæder 

og bekymringer og kontakt til behandlingssystemet i 

positionen som pårørende. I forlængelse af disse 

fokusgrupper valgte nogle af deltagerne efterfølgende at 

medvirke i interviews om deres historie og med accept fra 

den pårørende, som var berørt af psykisk sygdom. 

Indholdet fra to af disse fortællinger blev i efteråret omsat 

til fortællinger i en pjece, som med få ord og gennem 

tegninger illustrerer rigtig mange af de oplevelser eller dilemmaer, som man som pårørende vil kunne 

genkende eller identificere sig med.  Opgaven med at omsætte fortællingerne til ”tegneserie” blev udført af 
praktikant, som går under kunstnernavnet Andrea, fra The Animation Workshop i efteråret 2018.  

Samtidig arbejdede PrimeTime og 

sekretariatet med forberedelse af tre 

vigtige elementer i 1 AF 3: Manus til en 

film med deltagelse af udvalgte pårørende; 

udarbejdelse af en spørgeguide til 

undersøgelse blandt pårørende; og design 

af en underside til hjemmesiden: www.en-

af-os/en-af-tre. 

Film 

Fra start var det PrimeTimes forslag til 

grundtanke i filmen, at den kunne være 

med til at sende et budskab om tak for 

hjælp og støtte fra det familiemedlem, som 

var berørt af psykisk sygdom, til egne pårørende. Ideen blev drøftet med ressourcegruppen i EN AF OS på 

indsatsområdet Brugere og Pårørende såvel som med de regionale koordinatorer og som følge heraf 

tilrettet, så karakteren af taknemmelighed blev nedtonet. Samtidig blev fastholdt signalet om, at pårørende 

spiller en stor rolle, men da dette ikke for alle alene er forbundet med kun positive følelser, blev valgt 

løsningen med det mere neutrale udgangsbudskab pårørende spiller altid en stor rolle. 

I filmen deltager tre ambassadører, som efter eget valg fortæller om en pårørende, som har en særligt stor 

betydning for dem. Hver ambassadør overraskes så efterfølgende med, at netop denne pårørende kommer 

ind som afslutning på scenen, som de under optagelsen har haft mulighed for at lytte til. Det er en film, 

som egner sig både til personer, som har erfaring med psykisk sygdom, pårørende og fagfolk. Som led i 

lanceringen i december 2018 blev der også klippet en version til på 45 sekunder, som egnede sig til 

synliggørelse på facebook. 

I forbindelse med lanceringen af indsatsen blev filmen delt på EN AF OS’ sociale medier og via en 

sponsoreret Facebook-annonce. Filmen blev ligeledes delt på Landsindsatsen EN AF OS’ YouTube-kanal. 
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Som et led i PR-indsatsen bragte TV 2 Go 

Morgen Danmark et indslag med case-

personerne Henrik og Nanna lørdag d. 20. 

december 2018, der fortalte om livet som 

pårørende til hhv. at være ægtefælle og mor 

med psykisk sygdom.  

Pårørendeundersøgelse 

Den repræsentative pårørendeundersøgelse 

gennemført af Userneeds for EN AF OS i 

november 2018 viser, at vi er mange, der kan 

gøre en forskel – og ikke bare fagpersoner. 

Undersøgelsen viser generelt, at rollen som 

pårørende stiller store krav til mange og derfor 

også kalder på respekt og støtte:  

• Mere end halvdelen af de pårørende 

har talt med enten familiemedlemmer, 

partnere eller venner om deres 

situation og i mindre grad med deres 

arbejdsplads og fagpersoner.  

• 46% svarer ”i høj grad” eller ”i nogen grad” på spørgsmålet ”Føler du, at rollen som nær pårørende 
til en person med psykisk sygdom i væsentlig grad påvirker dit eget liv og hverdag?” 

 

Diskriminationsundersøgelser gennemført for EN AF OS i 2013 og 201520 dokumenterede, at jo mere den 

psykiske sygdom dominerer ens selvopfattelse, jo mere oplevet diskrimination og selvstigma. Tilsvarende 

kan identificeres en gruppe blandt de pårørende, som i lige så høj grad viser sig at være i risiko for 

overbelastning.  

I pårørendeundersøgelsen tilkendegiver 52% således, at rollen som pårørende fylder meget i deres tanker 

hver dag. Denne gruppe angiver en højere grad af dårlige oplevelser i mødet med forskellige faggrupper i 

forbindelse med deres pårørendes behandling og tilbud. 

• 62% har følt, at de stod helt alene med ansvar og problemer 

• 61% har oplevet det vanskeligt at bistå deres nærtstående til at få relevant hjælp og tilbud 

• 48% savner ”i høj grad” eller ”i nogen grad”, at fagpersoner inddrager dem mere i forhold omkring 
deres nærtståendes situation og behandling 

• 41% har skyldfølelse, fordi de synes, de mangler overskud og ikke føler de slår til – i den samlede 

gruppe gælder dette kun 23% 

• 31% har skyldfølelse, fordi de har en følelse af, at relationen til deres nærtstående bliver påvirket 

negativt pga. den psykiske sygdom – i den samlede gruppe er dette tal kun 17%  

 

 
20 Undersøgelserne kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Rapport om 
diskriminationsundersøgelse foreligger nu og Diskriminationsundersøgelsen 2015 
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Eksempel på kommentar om dårlige oplevelser med fagpersoner: 

”Uprofessionel, sjusket og vilkårlig behandling, der ikke hjælper. Man skal fortælle den samme historie 100 
gange, men den viden går ikke videre og bliver ikke brugt til noget. Følelse af håbløshed.” 

Eksempel på oplevelse af afstandtagen fra andre: 

”Folk omkring dig er bange, det føder nogle situationer, som er meget ubehagelige. Du er ganske enkelt 
afskåret fra almindelig omgang og konversation med dine nærmeste, fordi de nærmest er lettede over, at 
det ikke er deres personlige problem, så du bliver slået i hartkorn med situationen. Du bliver fremmedgjort 
overfor flokken, og hvis du er lidt forfængeligt anlagt, bliver du forarget over deres attitude, og det avler så 
flere splittelser…” 

Vigtigt signal 

Det enkle budskab til både fagpersoner og alle os andre, som er i kontakt med en, som er pårørende er 

derfor: Spørg altid, hvor meget det fylder i den pårørendes tanker at have en rolle som pårørende, og hvad 

der især belaster eller bekymrer vedkommende. 

Undersøgelsens hovedresultater formidles på hjemmesiden www.en-af-os-dk/en-af-tre. 

Hjemmeside og folder 

Hjemmesiden www.en-af-os.dk/en-af-

tre blev lanceret i starten af 2019, og i 

tillæg hertil blev produceret en folder 

med nogle af de vigtigste budskaber fra 

undersøgelsen koblet med gode råd. I 

folderen er der taget højde for, at når 

man spørger pårørende selv om gode 

råd til andre pårørende, så peger rådene 

i to retninger: enten at man skal blive 

ved med at holde fast og kæmpe, eller at 

man først og fremmest skal passe på sig 

selv. Samlet peger rådende dog på, at 

ved at være parate til åbenhed kan vi 

alle være med til at gøre en forskel, der 

kan aflaste de pårørende. På folderen er 

anført henvisninger til relevante 

organisationer: PsykInfo, Bedre Psykiatri, 

Sind, Startlinjen.  

Postkort og event på Folkemødet 2019 

Inspireret af erfaringerne med et 

postkort i tilknytning til kampagnen 1 AF 

5 med spørgsmål om mistrivsel, blev 

også i foråret 2019 produceret et 

postkort til 1 AF 3. Postkortet blev bl.a. 

brugt på Folkemødet i dialog med 

deltagere, som var i kontakt med EN AF 

http://www.en-af-os.dk/en-af-tre
http://www.en-af-os.dk/en-af-tre
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OS, og med opfordring til at forholde sig til nogle af de gængse tabuer eller fordomme som kan omgærde 

pårørende.  

 

På Folkemødet 2019 afholdt EN AF OS desuden en event med fokus på netop pårørende, dilemmaer og 

vilkår men også debat om, hvordan behandlere ser på pårørendeinddragelse. Her bidrog ambassadører, 

Bedre Psykiatri, Sinds Pårørenderådgivning og Psykiatri Plus. 

 

6.3 Personale i sundheds- og socialsektorerne  
 

6.3.1 Ulighed i sundhed 
Siden 2016 har EN AF OS beskæftiget sig med ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser og 

gennemført undersøgelser om temaet blandt personer med egne erfaringer med psykiske lidelser og fagligt 

personale. Det er efterhånden velkendt, at mennesker med svær psykisk lidelse risikerer at dø 15-20 år før 

alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos 

personalet ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette hjælp til deres 

sundhedsudfordringer 

Fra tv-koncept til hjemmeside 

EN AF OS indgik et samarbejde med Feldballe Film & TV i 2016 om at lave et tv-program, der skildrer den 

stigmatisering, som mennesker med psykiske lidelser kan opleve, når de søger behandling i det somatiske 

system. Tv-selskabet lavede en omfattende research, der inkluderede interviews med et stort antal 

fagpersoner og personer med egne erfaringer med psykisk sygdom og behandling i somatikken. Der var 

tilmed en god dialog med Danmarks Radio omkring programmet, men da det ikke lykkedes at opnå enighed 

om vinkel og etik, besluttede sekretariatet at gå bort fra tv-programmet og i stedet lave en hjemmeside 

med information og refleksionsmateriale til fagpersoner fra somatikken. Her var den store research 

særdeles nyttig bl.a. som baggrundsviden, konkrete cases og dilemmaer.  

Hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed.dk blev lanceret i marts 2019. Formålet er at skabe opmærksomhed, 

refleksion og debat om nødvendigheden af at se ”det hele menneske” for at kunne give den rette hjælp og 
behandling til patienter, som også har en psykiatrisk diagnose. 

Hjemmesiden er primært henvendt til personale i somatikken, men er absolut også relevant for psykiatrisk 

personale samt brugere og pårørende. 

Gennem spots, korte film, interaktive læringsmaterialer, artikler, podcasts, interviews, debatoplæg og 

supplerende viden giver hjemmesiden handlingsanvisende, konkrete gode råd til, hvordan man som 

fagperson kan imødekomme patienter som også har psykisk sygdom.  

Undersøgelser blandt somatisk personale 

Kvantitativ undersøgelse 

I marts 2018 gennemførte Userneeds en kvantitativ undersøgelse blandt 500 respondenter, der alle 

arbejdede indenfor somatikken, og som havde erfaring med patienter, der også havde psykiske lidelser. Der 

var besvarelser fra alle fem regioner og fra alle de største faggrupper, herunder 39% sygeplejersker.  

http://www.ulighed-i-sundhed.dk/
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Undersøgelsen bekræftede mange af de problemstillinger, som tidligere var fremkommet i undersøgelser 

blandt personer med egne erfaringer som patienter i somatikken. Her kan fremhæves følgende: 

36,6% svarede ”Ja, i høj grad” og ”Ja, i nogen grad” på spørgsmålet, om de havde oplevet, at oplysning om 
tidligere eller nuværende psykiatriske diagnose i journalen havde fået dem til at tvivle på ægtheden af en 

patients angivelse af diffuse fysiske symptomer og klager.  

I alt svarer 9,3% ”Ofte” og ”Flere gange” på spørgsmålet, om de har erfaret, at oplysninger om psykiatrisk 
diagnose i journalen har ført til, at de selv eller en kollega har afvist en patients somatiske klager. Til dette 

svarer 38,5% ”Sjældent”. Hertil bemærker en respondent: 

”For mange år siden havde vi en evigt højt klagende patient, som vi havde kendt i mange år, der pludselig 
faktisk havde et blødende mavesår. Det var en grum erfaring, som jeg og kolleger altid har i baghovedet.” 

På spørgsmålet, om man har erfaring med, at sproget og tonen i det somatiske sundhedsvæsen er mindre 

respektfuld overfor patienter, der har psykiske lidelser, svarer 31% ”Ja, i høj grad” og ”Ja, i nogen grad”. I 
den forbindelse kan fremhæves to kommentarer: 

”Der bliver ikke lyttet rigtigt til dem, de mødes ikke som menneske men som diagnose, der er ikke nok tid til 
de mennesker.” 

”Der er en tendens til at tale med en ledsager/støtteperson i stedet for patienten og helst i et fagligt sprog.” 

Herudover vurderede 47,7%, at de var i tvivl om eller vidste, at deres viden om psykisk sygdom ikke var 

tilstrækkelig til at sikre patienter med psykiske lidelser den rette udredning og behandling, når de er indlagt 

eller til konsultation for en somatisk lidelse.  

I undersøgelsen blev respondenterne også opfordret til at komme med forslag til, hvordan det somatiske 

sundhedsvæsen kan blive bedre til at imødekomme patienter med psykiske lidelser. Her var der fem 

hovedtemaer: 

• Grund- og efteruddannelse til alle faggrupper 

• Adgang til faglig sparring 

• Koordinering og samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer 

• Mere åben kultur 

• Mere tid 

Fokusgrupper 
Som et supplement til den kvantitative undersøgelse gennemførte Epinion i april 2018 to fokusgrupper med 

fagpersoner fra somatikken. Fokusgrupperne viste et billede af, at somatisk personale er modtagelige som 

målgruppe, fordi:  

• De er optagede af deres fag og faglighed 

• De er optagede af at udvikle sig fagligt såvel som personligt 

• De er oprigtigt interesserede i at give patienterne en god behandling 

• De er empatiske 

• De er oprørte over historier om stigmatisering i sundhedsvæsenet, selvom de ikke nødvendigvis 

genkender det fra egen praksis. 
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Fokusgruppedeltagerne gav både konkrete input til materiale og kom med mange relevante refleksioner. 

En sygeplejerske fortalte:  

”Jeg genkender problematikken. Jeg sidder som lægesekretær i akutmodtagelsen, så jeg sidder i fronten og 
tager imod mange patienter. Når der kommer én ind ad døren, som ligner en med en psykiatrisk diagnose, 
så er det tit, at man har det sådan lidt ”kuk kuk”. Man har nok en anden attitude, og der er nok lidt mere 
ligegyldighed…” 

Grupperne bekræftede også de forslag, som deres kolleger gav i den kvantitative undersøgelse, og som er 

nævnt ovenfor. De lagde i særlig grad vægt på manglen på tid som en vigtig faktor.  

Temadag om ulighed i sundhed 

I september 2019 inviterede EN AF OS til en temaeftermiddag under overskriften ”Ulighed i sundhed for 
mennesker med psykiske lidelser - om behovet for et øget fokus på samspillet mellem psykiske og 

somatiske lidelser i sundhedsvæsenet”. På mødet deltog repræsentanter for en bred kreds af faglige 

organisationer og -selskaber, myndigheder, brugerorganisationer samt regionale koordinatorer, 

ambassadører og det nationale sekretariat fra EN AF OS. 

 

Her fremlagde sekretariatet baggrunden for EN AF OS’ arbejde med ulighed i sundhed, herunder de nævnte 
ovenfor undersøgelser. Den regionale koordinator fra Region Midt præsenterede de hidtidige erfaringer i 

regionen med en afstigmatiseringsindsats i somatikken. En ambassadør holdt oplæg om sine erfaringer fra 

begge sider af problematikken; som sygeplejerske i akutmodtagelsen, hvor han i kraft af sine personlige 

erfaringer med psykisk sygdom er den, der bliver tilkaldt, når der er patienter i psykisk krise, og som patient 

i somatikken med en psykiatrisk diagnose i journalen. Sundhedsstyrelsen fortalte ligeledes om deres 

tværgående arbejde med ulighed i sundhed.  

 

Temaeftermiddagen sluttede med en fælles debat, der afsluttedes med en opfordring om fortsat dialog 

med organisationerne på området og en opfordring til at 

deltage i en kommende referencegruppe om temaet.  

 

Litteraturstudie om somatisk personales holdninger 

Som et led i at få skabt et vidensgrundlag i indsatsen mod 

ulighed i sundhed, indgik EN AF OS en aftale med Statens 

Institut for Folkesundhed om et studie, der skulle kortlægge 

litteraturen om holdninger til mennesker med psykisk sygdom 

i det somatiske sundhedsvæsen. Rapporten blev offentliggjort 

i november 2019 og bygger på en litteratursøgning og 

gennemgang af publicerede videnskabelige artikler. I alt er 

inkluderet 158 studier fordelt på reviews, enkeltstudier og 

interventionsstudier.  
 

Overordnet tegner rapporten et billede af, at der er 

sammenhæng mellem holdninger til mennesker med psykisk 

sygdom blandt sundhedsprofessionelle i det somatiske 

sundhedsvæsen og stigmatisering, og at der er mange 
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faktorer, der ligger bag de negative holdninger. Det er bl.a. sundhedsprofessionelles oplevelse af ikke at 

have tilstrækkelig viden om psykisk sygdom, følelse af utryghed og sparsom tid til at behandle, hvad de 

anser som ”besværlige” patienter.  

I rapporten er lagt et særligt fokus på interventionsstudierne, fordi de kan udpege effektive metoder til 

afstigmatisering blandt somatisk personale. Størstedelen af disse studier er gennemført blandt studerende 

indenfor det sundhedsfaglige område ud fra et ønske om at forebygge stigmatiserende holdninger til 

patienter med psykiske lidelser, men der er også en grupper interventionsstudier målrettet 

sundhedsprofessionelle.  

Overordnet kan siges om de fleste af interventionsstudier, at de med til at mindske negative holdninger til 

mennesker med psykisk sygdom. Den kontaktbaserede undervisning, hvor mennesker med egne erfaringer 

med psykisk sygdom og pårørende inddrages, samt praktikforløb fremhæves i rapporten som effektive 

metoder til at give studerende indsigt i livet med psykisk sygdom og viden om konsekvenserne af 

stigmatisering. Dette bekræfter tilgangen i EN AF OS, hvor ambassadører deler egne erfaringer med psykisk 

sygdom. 

Blandt de sundhedsprofessionelle lægges der vægt på løbende kompetenceudvikling med fokus på 

mennesker med psykisk sygdom, da dette kan give de professionelle mere selvtillid og tryghed.  

Rapporten kan findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Holdninger i det 

somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom.   

Samarbejde med DIS 

DIS (Study Abroad in Scandinavia) er en selvejende non-profit undervisningsinstitution, der hvert semester 

besøger det nationale sekretariat med 1-2 hold amerikanske psykologistuderende. Her får de oplæg om EN 

AF OS med viden om stigmatisering og afstigmatisering samt et oplæg fra en ambassadør om livet med 

psykisk sygdom. I 2019 fejrede DIS sit 50-års jubilæum og havde i den anledning besøg af en gruppe 

undervisere fra de amerikanske universiteter, som de samarbejder med, og de fik også et oplæg fra EN AF 

OS.  

Tilbagemeldingerne er hver gang positive og interessen for den rolle, de studerende selv kan spille for 

afstigmatisering, er stor. Flere gange har studerende efterfølgende henvendt sig til sekretariatet med 

yderligere spørgsmål.  

3 ambassadøroplæg på kursus om medicinhåndtering for psykiatriske sygeplejersker 

Henover efteråret 2019 holdt tre ambassadører oplæg på kurset ”Rationel medicinhåndtering for 
psykiatriske sygeplejersker”, som blev afholdt i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvert oplæg var knyttet til 

den pågældende dags tema, som var erfaringer med henholdsvis anvendelse af medicin for psykotisk 

lidelse, medicin for affektiv lidelse og tvangsmedicinering.  

EN AF OS holdt sammen med kursuslederen både fælles og efterfølgende individuelle forberedelsesmøder 

med ambassadørerne, og de efterfølgende evalueringer afspejlede den grundige forberedelse. På en skala 

fra 1 til 5 vurderede mellem 16 og 21 af kursisterne ambassadøroplæggene til at ligge på 4-5 – langt 

størstedelen gav et 5-tal.  

Der var også personlige kommentarer til ambassadørerne: 

http://www.en-af-os.dk/
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”En af os” var fantastisk; Tak :-); Tankevækkende at høre om medicinering fra patientperspektiv. Det gav 
stof til eftertanke; Fantastisk patientfortælling - ville gerne have hørt mere af hans historie; Fantastisk 
patientfortælling. Hils patienten og sig' tak for tilliden - God og vigtig information til os; Patienten er bare en 
spændende og rørende historie - hans hele :-) 

Efterfølgende er der indgået aftale om at medvirke med oplæg med de samme ambassadører på en 

gentagelse af kurset i 2020.  

6.3.2 Ulighed i tandsundhed  
Tandindsatsen, som blev lanceret i 2017, fortsatte i 2018 og tager udgangspunkt i, at mange, der tager 

medicin mod psykisk sygdom, oplever tandproblemer. I særlig risiko er personer, der i en periode er 

udfordret af svær psykisk sygdom og derfor har svært ved at passe deres tænder, men også personer der 

har indtaget psykofarmaka over en længere periode. Viden og vejledning om, hvordan man kan afhjælpe 

den mundtørhed, som ofte er en væsentlig årsag til problemerne, er særdeles vigtig, da tandproblemerne 

kan få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. 

Udgangspunktet for indsatsen er hjemmesiden 

www.en-af-os.dk/tandsundhed. Som en del af 

indsatsen tilbyder EN AF OS desuden tandkits til 

uddeling på fx psykiatriske og socialpsykiatriske 

tilbud og gerne i forlængelse af samtaler om 

tandsundhed og forebyggelse af tandproblemer. Et 

tandkit består af tandbørste, tandpasta, 

læbepomade, sukkerfrit tyggegummi, EN AF OS-

folder med gode råd til at håndtere mundtørhed, 

folder fra Apotekerforeningen om håndtering af 

bivirkninger ved antipsykotisk medicin samt 

klistermærke med kampagnesloganet ”Ondt i livet 
skal ikke give ondt i tænderne”. Indsatsen bestod 

derudover af to film til Facebook, som på 

humoristisk vis gjorde opmærksom på 

problematikken med mundtørhed.  

I 2018 modtog EN AF OS mange henvendelser om tandindsatsen og mødte stadig større forståelse for 

konsekvenserne af tandproblemerne i forhold til både helbred og socialt liv. Herunder var der en stigende 

efterspørgsel på tandkits, som mange steder blev fulgt af oplæg fra EN AF OS. Indsatsen har en meget 

konkret karakter, som flere ambassadører er gået selvstændigt ud med.  

På et socialpsykiatrisk tilbud førte det til en diskussion om barrierer hos personalet for at italesætte og 

arbejde med tandsundhed. Medarbejderne gav udtryk for, at de opfattede tandproblemer som noget 

meget intimt, som de havde svært ved at gå i dialog om. Samtidig gav brugerne af stedet udtryk for, hvor 

vigtigt det var for dem at få talt om deres tandsundhed. De havde et stort behov for støtte fra personalet 

og viden om problematikken med mundtørhed, og hvordan skadefølger heraf kunne forebygges.  

http://www.en-af-os.dk/tandsundhed
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Ved et opfølgende møde på stedet 

kunne medarbejderne fortælle om 

gode erfaringer med en kollega, der 

havde været god til at tage fat på 

problematikken, og som måske 

kunne hjælpe resten af 

personalegruppen i gang. 

Derudover deltog sekretariatet 

sammen med to ambassadører 

med en stand på 

Tandlægeforeningens Årskursus i 

Bella Centret d. 12.-13. april, hvor 

mange tandlæger, klinikassistenter 

og tandteknikere var forbi standen 

til en snak. Her blev også etableret 

en kontakt til Colgate, som senere førte til et møde, hvor samarbejdsmuligheder blev drøftet, og 

grundstenene blev lagt til en række arrangementer på landsplan i 2018 med tandindsatsen i fokus.  

Sekretariatet sluttede året af med at sende en kasse tandkits som julegave til Hus Forbis sælgere. 

Samarbejde med Colgate 

På Tandlægernes Årsmøde i 2018 blev EN AF OS første gang kontaktet af Colgate, hvilket førte til et 

samarbejde om en række fyraftensmøder fem forskellige steder i Danmark. Målgruppen var tandlæger, 

tandplejere og klinikassistenter samt studerende. Colgate stod for alt det praktiske, og oplæg fra EN AF OS 

udgjorde størstedelen af programmet og handlede om tandindsatsen inklusiv ambassadøroplæg. 

Andre oplæg om tandindsatsen 

Ved et af Colgate-arrangementerne deltog rektor for Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, hvilket 

førte til en invitation til at holde oplæg om indsatsen for et hold studerende samt senere for det nordiske 

netværk Alliance for a Cavity Free Future.  

Tildeling af Tandlægeforeningens 

Sundhedspris 2019 

Årets højdepunkt for tandindsatsen 

var ubestridt at blive tildelt 

Tandlægeforeningens årspris, hvilket 

skete d. 4. april 2019 under den årlige 

konference Tandfaglige Dage, som 

fandt sted i Bella Centret.  

Formand for Tandlægeforeningen 

Susanne Kleist begrundede prisen:  

”Landsindsatsen EN AF OS har sat 
fokus på sammenhængen mellem 

mundtørhed som følge af medicin og 
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alvorlige tandproblemer. Det er et stort problem, at nødvendig medicin kan have denne bivirkning for 

tænderne og dermed skabe flere problemer for patienterne.  Med kampagnen har EN AF OS understreget, 

at tænder og mund er en integreret del af kroppen, og at mundtørhed ikke bare er en ubetydelig bivirkning. 

Kampagnen giver både patienter og sundhedsprofessionelle viden og redskaber til at forebygge problemet 

og forbedre tandsundheden. Det er et stort og vigtigt projekt både for patienterne og for tandlægerne. 

Derfor har vi i år valgt at give Tandlægeforeningens Sundhedspris til Landsindsatsen EN AF OS”. 

Udover æren fulgte der 15.000 kr. med prisen.  

6.3.3 KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 
Landsindsatsen EN AF OS deltog i 2018 og 2019 med stand på konferencerne. På standen har vi både faglig 

viden, materialer og ambassadører, som kender til betydningen af fordomme fra eget liv. 

KL´s tema for topmødet i 2018 var Sæt strategisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet.  

På EN AF OS-standen inviterede vi deltagerne til at komme forbi og få mere viden og en dialog om, hvordan 

vi kommer de mange fordomme om psykisk sygdom til livs. Vi satte fokus på ulighed i sundhed, herunder 

tandsundhed, samt selvstigma.  

I 2019 havde KL valgt temaet: Hvordan løser vi de komplekse problemer på social- og sundhedsområdet? 

På EN AF OS-standen i 2019 havde vi valgt at sætte fokus på forældre med psykisk sygdom og deres børn 

samt selvstigma, og her trække på de erfaringer der er gjort i Region Nord, hvor materialet Personlig 
historie og selvstigma har været anvendt i flere kommuner. Endelig havde vi fokus på ulighed i sundhed og 

herunder også tandsundhed. 

Både i 2018 og 2019 blev der gennemført guidede ture på standene, hvilket indebærer, at grupper af 

interesserede kan melde sig til rundture blandt de stande, hvori de har særlig interesse. Hver stand har 

således 2 minutter til at præsentere sine budskaberne, og på EN AF OS-standen blev dette gennemført af 

ambassadører. 

6.4 Arbejdsmarkedet 
Den seneste måling af danskernes sundhed i Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017 

udgivet af Sundhedsstyrelsen i 201821 viser desværre, at det går den gale vej med den mentale trivsel hos 

danskerne.  Psykisk sygdom rammer stadig flere og er en alt for hyppig årsag til udelukkelse fra uddannelse 

og arbejdsmarkedet. 

Udfordringen med at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø som led i både forebyggelse og fastholdelse 

er derfor også en opgave, som arbejdsmarkedet ikke kan vende ryggen til. Myter og fordomme om 

personer, som rammes af psykiske lidelser, spiller fortsat en stor rolle i forhold til udstødelse og 

muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Landsindsatsen EN AF OS italesætter problemet ved at 

fremhæve betydningen af større åbenhed som led i at fremme forebyggelse, fastholdelse og inklusion som 

forudsætning for et mere rummeligt arbejdsmarked. 

6.4.1 Strategisk fokus i EN AF OS 
I 2018 og 2019 har Landsindsatsens strategi på arbejdsmarkedet fortsat bygget på fremme af budskaber 

 
21 Rapporten kan findes på www.sst.dk → Udgivelser → Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017 

http://www.sst.dk/
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om: Oplysning, åbenhed og rummelighed. I strategien indgår en styrkelse af ambassadørindsatsen direkte 

og indirekte i forhold til fortællingen om, hvad der har betydning, når man skal fungere i et job eller anden 

beskæftigelse. Herunder at skabe flere ambassadørhistorier til hjemmesiden og også gerne en udvidelse af 

korpset af ambassadører med erfaringer i forhold til arbejdsmarkedet, samt fortsat fokus på synliggørelse 

af budskabet om Inklusion, forebyggelse og fastholdelse – og at åbenhed kan betale sig! 

Det har også i den forgangne to-årige periode været erfaringen, at opgaven med at nå ud til konkrete 

arbejdspladser er den sværeste indsats af alle i forhold til indsatsområderne, hvilket også afspejler sig i 

aktivitetsregistreringerne for området (se afsnit 5). Dette gælder både nationalt og regionalt, og på trods af 

at det er velkendt, at omfanget af sygemeldinger på arbejdsmarkedet som følge af stress og psykiske 

problemer er omfattende og både en stor økonomisk belastning for den enkelte og samfundsmæssigt ved 

tab af arbejdskraft. Risikoen for eksklusion fra jobmarkedet, hvis man har/har haft en psykisk lidelse er 

fortsat markant22. Disse udfordringer er samtidig en væsentlig bevæggrund for, at EN AF OS siden 2014 har 

været medlem af partnerskabet bag projektet Sammen om mental sundhed (se afsnit 6.4.6).   

Sekretariatet har derfor især fokuseret på udvikling af materialer med klare budskaber, f.eks. Flere skal 
have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige tilpasninger men har også valgt den strategi at betale 

sig til artikler i relevante udgivelser om arbejdsmiljø og trivsel i tillæg til landsdækkende medier mm., fordi 

dette bl.a. sikrer EN AF OS mulighed for selv at bestemme vinklingen af budskaber: 

Politiken den 19.04.2018: Åbenhed om psykisk sygdom betaler sig 

Politiken den 23.04.2019: Se på mig som menneske - ikke som en sygdom 

JP den 28.10.2019: Giv flere en fair chance på rimelige vilkår  

Politiken den 08.11.2019: Tal om det! 

De enkelte artikler er indsat som Bilag 8-11 i årsrapporten. 

Målgrupperne er arbejdspladser, jobcentre, faglige organisationer, pensionskasser, netværk/ 

brugerorganisationer m.fl.  

EN AF OS vurderer, at det ville være oplagt for bl.a. fagforeninger at satse på at udvikle egne rollemodeller 

(ambassadører) blandt medlemmer, som selv har oplevet at have en psykisk lidelse, og som med afsæt i 

eget fag kan fortælle om både barrierer for at fastholde beskæftigelse, og hvad der har været hjælpsomt 

for, at dette kunne lade sig gøre. Herunder hvilken betydning arbejdsmiljø og personalepolitik har haft i den 

sammenhæng. EN AF OS har tidligere haft følere ude i forhold til bl.a. HK og ser det som en oplagt opgave 

at kunne bidrage til sådanne tiltag, hvis konkrete organisationer viser interesse, da alle fagforeninger 

oplever at miste medlemmer med baggrund i manglende forebyggelse og fastholdelse af psykisk mistrivsel. 

6.4.2 Den landsdækkende HR-messe Træfpunkt 
EN AF OS deltog med stand på Træfpunkt i både 2018 og 2019. Det er Danmarks største HR-event, der 

afholdes i Øksnehallen i København. Temaet for EN AF OS har hvert år været ”Åbenhed om psykiske lidelser 
betaler sig”, hvor vi inviterer til en snak om myter og fordomme om personer, som rammes af psykiske 

lidelser og muligheden for tilbagevenden til arbejdspladsen.  

 
22 Kilde: ”Handicap og beskæftigelse” s. 67 om beskæftigelsesgrad, SFI 2015 
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EN AF OS-standen får mange besøg af 

deltagere, der oplever mistrivsel på 

arbejdspladsen som et stort problem. Det er 

fornemmelsen, at der i disse kontakter kan 

spores en oplevelse af en større vilje og 

parathed til at gå ind og forebygge og tackle 

de udfordringer, som et hektisk arbejdsliv 

giver anledning til. Interessen for at se forbi 

hos EN AF OS sker både med afsæt i 

materialer udarbejdet af EN AF OS og 

dialoger med ambassadører på standen. Det 

gør altid indtryk, når ambassadørerne 

fortæller om egne oplevelser med personlige 

udfordringer og viden om vejen tilbage til 

arbejdspladsen – og efterlader lytteren med refleksioner, som kan inspirere og nyttiggøres i praksis. Hvert 

år er der mange, der efterfølgende efterspørger yderligere materiale fra EN AF OS. I 2018 var der 387 

personer eller organisationer, der gerne ville have yderligere information tilsendt. I 2019 var der tilsvarende 

432 personer eller organisationer, der gerne ville have yderligere information. 

6.4.3 Velfærdens Innovationsdag 
EN AF OS deltog med stand på Velfærdens Innovationsdag, der blev afholdt i januar 2018 i Øksnehallen i 

København. Velfærdens Innovationsdag retter sig mod mere end 1.000 ledere og beslutningstagere, 

herunder udviklingsansvarlige fra den offentlige sektor, private virksomheder, civilsamfundets 

organisationer, fonde og uddannelsesinstitutioner. 

På standen inviterede vi til en snak om fordomme og myter og om, hvorledes personer berørt af psykiske 

lidelser møder barrierer i forhold til 

åbenhed og mulighederne for at få 

uddannelse og tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  Ambassadører, der har 

personlig erfaring med psykisk sygdom, 

arbejdsmarkedet og uddannelser bød 

indenfor. Endelig havde vi EN AF OS-

lykkehjulet med for at teste de besøgendes 

viden om psykisk sygdom.  

På Innovationsdagen blev der gennemført 

guidede ture, hvor grupper med særlig 

interesse for området blev ført rundt på de 

enkelte stande. EN AF OS-ambassadørerne 

præsenterede standen for grupperne under 

overskriften ”Fremtidens arbejdsmarked 
med plads til alle”.  
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6.4.4 Pjece til jobcentre 
I 2018 udarbejdede sekretariatet en pjece for at skabe øget 

interesse for brug af Dialogkort til Jobcentre, som EN AF OS 

lancerede i 2016 med henblik på at skabe øget refleksion i 

jobcentre i mødet med borgere med psykisk sygdom. 

Jobcentermedarbejdere og -konsulenter er centrale aktører 

og holdningsbærere i det konkrete møde med personer, som 

rammes af psykiske lidelser.  

Mødet med andre mennesker spiller en vigtig rolle for vores 

holdninger, 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. 

Dialogkort til Jobcentre er udviklet til at kunne skabe fælles 

refleksion over klassiske situationer og udfordringer i 

hverdagen og øge opmærksomheden på, hvordan holdninger 

og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen i 

jobcentret. 

På baggrund af en henvendelse fra Københavns Kommune 

var EN AF OS i 2018 inviteret til at holde et oplæg for 20 

afdelingsledere på Kompasset Borgercenter Amager, som 

ønskede mere viden om, hvordan man hos borgeren skaber 

tro på mulighederne og undgår at være en stopklods for 

borgerne. Herunder hvordan man som ledere/medarbejdere 

støtter op og medvirker til at skabe gode rammer på arbejdspladsen, så borgeren føler sig mødt. 

Sekretariatet præsenterede en række problemstillinger som oplæg til fælles drøftelse og en ambassadør 

bidrog herunder med en personlig fortælling om sin vej tilbage på arbejdsmarkedet, og om hvad der har 

haft betydning for at lette vejen tilbage hertil: 

• Betydningen af myter og fordomme på arbejdspladsen 

• Viden om kolleger lyst til at hjælpe en kollega på arbejdspladsen  

• Vores viden om brugeres oplevelser af mødet med jobcentret  

• Betydningen af kultur og holdninger og betydningen af at fremme større åbenhed om holdninger 

og tillid til at reflektere over kultur og sprog i forhold til borgerne  

6.4.5 Jobcenterversion af Personlig historie og selvstigma 
Studiekredsmaterialet Personlig historie og selvstigma er i 2019 bearbejdet sprogligt i en version, der er 

målrettet brug i jobcentre til grupper af langtidsledige med andre udfordringer end blot ledighed. 

Redigeringen er sket på baggrund af en pilotafprøvning i jobcenter i Rebild kommune. Der henvises til 
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beskrivelsen i afsnit 6.2.1 under Brugere og Pårørende. Jobcenterversion forefindes til download på 

hjemmesiden23. Sekretariatet planlægger at kontakte til konkrete jobcentre om materialet. 

6.4.6 Sammen om mental sundhed 
Bag hjemmesiden www.mentalsundhed.dk står partnerskabet Sammen om mental sundhed, der udspringer 

af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017. Formålet er at styrke den mentale sundhed på danske 

arbejdspladser. Målgruppen er alle på arbejdspladsen: medarbejderen, lederen, kollegaen og 

nøglepersoner med en særlig arbejdsmiljørolle. Partnerskabet har fokus på alle arbejdspladser i Danmark, 

offentlige som private, med særlig opmærksomhed på små og mellemstore arbejdspladser. Via Finansloven 

2018-2021 forankret i Sundheds- og Ældreministeriet er der skabt en fortsat driftsbevilling.  

Udover fortsat at være medlem i partnerskabet, har Landsindsatsen EN AF OS har bidraget med viden og 

værktøjer til hjemmesiden. Ambassadører fra EN AF OS har ligeledes medvirket ved produktion af podcast 

om deres historier om vejen tilbage til arbejdsmarkedet på trods af erfaringer med alvorlig psykisk sygdom. 

Partnerskabet tæller i dag over 40 partnere, som giver EN AF OS potentiel adgang til relevante 

nøglepersoner i relevante hovedorganisationer. 

6.4.7 Holdninger på arbejdsmarkedet i befolkningsundersøgelse i 2019 
I EN AF OS’ befolkningsundersøgelse gennemført i 201924, svarer 47%, at de mener, at det vil have en 

negativ betydning for deres karrieremuligheder, hvis de fortæller, at de har en psykisk sygdom. 

Undersøgelsen viser ligeledes, at der er mange (45%), der hellere vil angive fysisk end en psykisk sygdom 

som årsag til en sygemelding. En af de store udfordringer med at sikre trivsel på arbejdsmarkedet er altså 

den manglende åbenhed omkring psykisk sygdom på arbejdspladserne, når så mange er usikre på, hvilke 

konsekvenser det kan have som medarbejder. 

Målingerne viser, at der er en stor villighed til at støtte en kollega, der fortæller, at vedkommende har en 

psykisk sygdom (87%), hvorimod villigheden til selv at fortælle om ens egen psykiske sygdom på 

arbejdspladsen er noget mindre (46%). Så selvom folk gerne selv vil yde støtte til en kollega med en psykisk 

sygdom, er de mere tilbageholdende, når det vedrører dem selv. Denne diskrepans, som vi i EN AF OS har 

valgt at kalde ”stigmakløften”, kan være udtryk for, at man netop er i tvivl om, hvorvidt det kan påvirke ens 

arbejdsliv negativt i form af fx ringere karrieremuligheder, eller at tolerancen ikke holder i virkeligheden.  

6.4.8 De, som kan arbejde, skal arbejde? 
Konjunkturerne har generelt været for opadgående også i de foregående år i Danmark på arbejdsmarkedet, 

og der tales ofte om behovet for mere arbejdskraft. Alligevel har mange medborgere, som har nogle 

funktionsvanskeligheder, problemer med at komme ind ad en åben dør på en arbejdsplads og få mulighed 

for at bidrage med deres kompetencer.  

Reformer har gjort, at det næsten er udelukket at få en førtidspension, før man er fyldt 40 år. 

Beskæftigelseslovgivningen har samtidig medført, at personer, som gerne vil bidrage til samfundet, og som 

har en arbejdsevne, kan opleve at skulle igennem forløb med flere praktikker, arbejdsprøvninger, 

 
23 Manualerne til Personlig historie og selvstigma – jobcenter kan findes her: www.en-af-os.dk → Materialer → 
Værktøjskasser → Selvstigma - jobcenter 
24 Undersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → EN AF OS 
Befolkningsundersøgelse 2019 

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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ressourceforløb etc. uden et sikkert perspektiv for en vej tilbage til arbejdsmarkedet. En virkelighed som vi 

også oplever konkret i sekretariatet i tilknytning til jobpraktikanter.  

Retorikken omkring personer, som er ledige, på kontanthjælp eller sygedagpenge, kan ofte opleves meget 

stigmatiserende med antydninger af, at personer i udsatte positioner enten ikke ønsker at bidrage eller har 

bragt sig i en selvforskyldt svær livssituation. Udsagn af denne karakter opleves ofte unødigt 

stigmatiserende samtidig med, at adgangen til at få meningsfuld beskæftigelse på andre end ordinære 

vilkår erfaringsmæssigt kan være vanskelig eller langsommelig.   

EN AF OS har derfor i 2019 tilladt sig i artikler at tilkendegive, at der er behov for klarere samfundsmæssige 

udmeldinger om forventninger til arbejdsmarkedets og arbejdspladsernes forpligtelse til at kunne give 

medarbejdere en fair chance på rimelige vilkår, hvor der matches både på kompetencer og tages højde for 

særlige behov.  

6.4.9 Giv flere en fair chance på rimelige vilkår 
At fremme den bevægelse kræver langt stærkere signaler også fra politisk hold om betydningen af, at flere 

ønsker at være kendt for at være en rummelig arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø – ikke mindst i 

lyset af at det i 2019 var 20 år siden, at Socialministeriet lancerede begrebet Virksomhedernes Sociale 
Ansvar (Corporate Social Responsibility)! 

Uden parathed til åbenhed eller tillid mellem leder og medarbejder og kolleger indbyrdes kan man ikke 

forebygge tegn på psykisk mistrivsel, fastholde medarbejdere som i en periode kan have psykiske 

problemer eller reelt tage imod nye medarbejdere, som har viljen til at bidrage, men som kan behøve visse 

hensyn for at yde deres bedste. 

  

6.5 Unge  
 

6.5.1 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner  
 
Københavns Universitet 

Klinisk psykologi 
I november 2018 og i november 2019 har EN AF OS været inviteret til oplæg ved tre undervisningsgange 

hvert år for gruppen af psykologstuderende i forlængelse af deres undervisning i klinisk psykologi. Her har 
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EN AF OS leveret et kort oplæg om, hvorfor det er relevant at interessere sig for afstigmatisering som 

kommende psykolog efterfulgt af oplæg fra to ambassadører, der med afsæt i hver deres diagnose og 

erfaringer fra livet hermed har givet de studerende indblik i udfordringer og recovery processer og stillet sig 

til rådighed for uddybende spørgsmål. I alt har syv ambassadører bidraget til disse oplæg i de to år.  

Der har været gode tilbagemeldinger hver gang i forhold til øget forståelse hos de studerende om 

vigtigheden af at kunne ”se mennesket bag diagnosen”. 

Undervisning i faget Resiliens på psykologi 
EN AF OS har ligeledes både i 2018 og 2019 været indbudt til at holde oplæg for studerende på 

undervisningshold om Resiliens. Her har EN AF OS bidraget med oplæg om stigmatisering og selvstigma 

sammen med ambassadør, der med baggrund i egne erfaringer har kunnet fortælle om selvstigma som et 

fænomen, der kan begrænse den enkeltes modstandskraft overfor udfordringer i tilværelsen. Stor interesse 

hos de studerende for at spørge uddybende i forlængelse af oplæg.  

KU’s Netværksmøde 2019 vedrørende studerende med funktionsnedsættelse 
Studieadministrationen afholder en årlig temadag for studievejledere og andre med vejlederfunktioner 

knyttet til lignende jobfunktioner i forhold til studerende på de forskellige uddannelser. 

Deltagerkredsen i netværket er studievejledere, karriererådgivere, Studenterrådgivningen m.fl., som er i 

kontakt med studerende med forskellige funktionsnedsættelser på universitetet og andre videregående 

uddannelser. 

 
I tilknytning til netværksmøde i marts 2019 var EN AF OS tilbudt til at bidrage til programmet med oplæg i 

plenum med temaet ”Der skal holdningsændringer til for at nedbryde barrierer og skabe større åbenhed” 
ved projektleder og ambassadør, samt efterfølgende forestå en workshop sammen med temaet 

”Holdningsbearbejdelse – erfaringer og udfordringer”. 

Det blev en dag med mange gode input og dialoger, og den efterfølgende evaluering gjorde det tydeligt, at 

deltagerne generelt oplevede programmet som givende, og i forhold til EN AF OS var der også høj score på 

tilfredshed. 

EN AF OS fik i efteråret 2019 invitation til at bidrage med workshop til netværksmøde den 15. januar 2020 

og med fokus på temaet Den gode gruppedannelse.  

 

The Animation Workshop (TAW) 

Animationsfilm til EN AF OS 
I august 2017 fik EN AF OS en henvendelse om muligt samarbejde fra The Animation Workshop i Viborg, 

som er en internationalt anerkendt animationsuddannelse. Udgangspunktet var, at eleverne i et semester i 

deres uddannelse skulle levere et produkt vederlagsfrit til en organisation/kunde (ofte en NGO), som de i 

fællesskab valgte. Elevgruppen havde denne gang valgt Landsindsatsen EN AF OS. Henvendelsen er 

beskrevet tidligere i årsrapporten for 2016-2017. 

 

Det blev på alle måder et inspirerende og betydningsfuldt samarbejde undervejs med sparring til de 

studerende på årgangen. I maj 2018 var så færdigproduceret i alt seks film af 30-35 sekunders varighed 

med fokus på seks forskellige temaer med relevans for livet med psykisk sygdom og af meget høj kvalitet og 



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

92 
 

relevans. Temaerne er: Udfordring 

med at søge job, når der er hul i CV 

pga. sygdomsperiode; Mænd og 

manglende åbenhed; Oplevelse af at 

gå i stykker pga. angst; At 

overkomme præstationsangst; At 

bekæmpe mobning; Når stigma bliver 

til selvstigma. Det afsluttende 

budskab i alle filmene er betydningen 

af åbenhed, så man selv eller ens 

omgivelser gør det lettere at få hjælp.   

Filmene blev lanceret på skolen i maj 2018 og herefter successivt lanceret af EN AF OS på sociale medier i 

løbet af juni 2018. Filmene anvendes fortsat flittigt i forskellige formidlingssituationer, ligesom medlemmer 

af det internationale stigma netværk (Global Anti Stigma Alliance – GASA) også har fået lov til at anvende 

disse.25  

 

 

 

Praktikant fra TAW 
I forlængelse af samarbejdet om animationsfilmene valgte studerende med kunstnernavnet Andrea at 

afholde sit praktikforløb hos EN AF OS i efteråret 2018, hvor hun leverede flere produktioner af tegninger til 

illustration af materialer i forhold til indsatser: ulighed i sundhed, unge og åbenhed og pårørende – 

tegninger som også er anvendt i pjecer, på hjemmesiden og senest i reklame i S-tog og Next Step, der er en 

publikation, som vedlægges studenterhuerne. 

 
25 Filmene kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → Kampagnevideoer → Animationsfilm fra The 
Animation Workshop 
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6.5.2 Skolepartner  
I skoleåret 2016-2017 indledte EN AF OS for første gang et 

samarbejde med firmaet Skolepartner, som råder over 

adgang til et landsdækkende netværk af 

ungdomsuddannelser. EN AF OS formulerede en opgave til 

fagene afsætning og marketing, som eleverne i 25 

handelsgymnasieklasser arbejdede med henover skoleåret 

med brug af fagenes metoder. 

I forbindelse med opgaven blev klasserne tilbudt et besøg 

fra EN AF OS, hvori indgik oplæg fra en ung ambassadør. 

Dette tog ca. 80% af klasserne imod. Eleverne skulle i opgaven levere et konkret kampagneforslag, der 

skulle bidrage til at skabe større åbenhed om psykiske problemer og -sygdom, og der kom mange gode 

idéer.  

De regionale koordinatorer støttede en fortsættelse af samarbejdet, da Skolepartner via sit 

referencenetværk skaber kontakter, som det ellers vil være meget tidskrævende selv at opsøge. 

Tilbagemeldingerne fra lærerne var ligeledes positive, så sekretariatet valgte at indgå i endnu et 

samarbejde for skoleåret 2017- 2018, hvor der denne gang indgik 50 handelsgymnasieklasser.  

Opgaven dette skoleår fokuserede særligt på åbenhed blandt unge mænd, og igen var kreativiteten og 

indlevelsen blandt eleverne stor. Vinderopgaven kom fra en gruppe på Struer Statsgymnasium, som vandt 

en biograftur til hele klassen.  

De positive erfaringer førte til, at samarbejdet med Skolepartner fortsatte i skoleåret 2018-2019, men 

denne gang med udgangspunkt i elever på hhv. EUD og 

HTX. På EUD handlede opgaven om at skabe større 

åbenhed om psykisk sygdom, og på HTX var fokus på 

drenge, da de er i flertal her.  

Vinderopgaven fra EUD kom fra Learnmark Horsens. 

Vindergruppen fra HTX kom fra ESNord Teknisk 

Gymnasium Hillerød og havde som en del af deres 

kampagneforslaget lavet et postkort med teksten 

”Man behøver ikke en diagnose for at snakke om sine 
følelser”. Dette postkort fik EN AF OS efterfølgende sat 
op hos grafiker og trykt til brug i indsatsen.  

Evaluering 

Som en del af aftalen med Skolepartner er indgået et 

evalueringsskema til henholdsvis elever og lærere, og 

tilbagemeldingerne her har været særdeles positive. 

Efter skoleåret 2017-2018 svarede 80% af lærerne og 

53% af eleverne, at de havde fortalt om EN AF OS til 
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andre, som ikke havde noget med opgaven at gøre. Efter skoleåret 2018-2019 var dette tal steget til 90% 

blandt lærerne og 66% blandt eleverne. 

100% af lærerne og 75% af eleverne svarede ”ja” til, at de havde fået en bedre fornemmelse for, hvilken 

betydning større åbenhed om psykisk mistrivsel kan have for unge. Det efterfølgende skoleår var dette tal 

steget til 88% blandt eleverne.  

Både lærere og elever blev også spurgt, om de havde fortalt om opgaven til andre udenfor klassen, og i 

2017-2018 svarede 80% af lærerne og 53% af eleverne ja til dette. Året efter var dette tal 90% for lærerne 

og 66% for eleverne. 90% af lærerne svarede i 2018-2019 desuden ja til, at de ville anbefale en kollega at 

arbejde med temaet psykisk mistrivsel. 

Som et supplement til evalueringen i 2018-2019 blev gennemført et interview med Carsten Lundh, som 

underviste den klasse, som vandt konkurrencen dette år. Interviewet blev gennemført af jobpraktikant. Han 

var stor fortaler for at arbejde med opgaven fra EN AF OS i undervisningen og vægtede bl.a., at der ligger et 

stort forarbejde bag med masser af relevant data, og at opgaven skriver sig meget direkte ind i pensum, 

hvilket gør det nemt for lærerne at gå hurtigt i gang uden alt for meget forberedelse.  

Carsten Lundh pegede på de indledende besøg med oplæg fra EN AF OS og herunder en ambassadør som 

noget helt særligt. Det engagerer eleverne, der identificerer sig med ambassadøren, som de oplever en høj 

grad af solidaritet med. At arbejde med opgaven fra EN AF OS er meningsgivende for både lærer og elever. 

Eleverne føler, at de er involveret i noget, som har relevans uden for klasseværelset, hvilket virker 

motiverende. De bliver oplyst om psykiske lidelser, og det fostrer mere åbenhed. Samtidig er emnet med til 

at skabe rum til at tale om følelser og diagnoser. 

Han fremhævede også som noget særlig betydningsfuldt for eleverne den tilbagemelding, som de får fra EN 

AF OS i form af evaluering og besøgene hos de tre bedste grupper.  

6.5.3 Ungdommens Folkemøde 
EN AF OS har fortsat traditionen med at være med til Ungdommens Folkemøde i september 2018 og 2019, 

begge gange i samarbejde med medarbejder fra PsykInfo i Region Syddanmark og en ambassadørgruppe 

med repræsentanter fra både regionerne Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. EN AF OS har således 

betalt for eget telt og indrettet til informationssøgning, samtaler og sjov med lykkehjulet. Som led i 

forberedelsen og valg af temaer til workshops blev i begge år afholdt planlægningsmøder med gruppen af 

de fire deltagende ambassadører. 

I 2018 indgik i planlægningen sparringen til EN AF OS-panelundersøgelsen om temaet psykisk mistrivsel, og 

hvad der kan forårsage dette, når man selv har erfaringer med psykiske lidelser (jf. tidligere afsnit 6.2.4). Og 

postkortet 1 AF 5 produceret til brug på Folkemødet 2018 blev også flittigt benyttet til at få en snak med de 

unge og som yderligere bidrag til indsamling af besvarelser. 

Tal for fund i panelundersøgelsen om mistrivsel motiverede titel på workshop i 2018: Er større åbenhed om 
psykiske lidelser vejen til at forebygge stigende mistrivsel? I forlængelse af den første workshop 

bemærkedes især besøg af grupper af elever fra en ordblindeklasse for ældre elever, som havde mange og 

relevante spørgsmål, som de af gode grunde valgte at optage svar på via deres mobiler. Fra eget liv kendte 

mange til oplevelsen af at blive mobbet eller stigmatiseret på grund af deres indlæringshandicap. Da 

workshoppen blev gennemført igen, var der flere unge som følte behov for at fortælle om egne oplevelser 
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med svigt fra nære eller 

myndigheder, når de havde det 

svært – affødt af 

ambassadørfortælling om at 

forsøge åbenhed i forhold til 

lærer og så opleve ikke at blive 

mødt efterfølgende eller 

benægtelse i familien af 

problemer.  

Ungdommens Folkemøde blev i 

2018 afholdt over tre dage - den 

sidste dag en lørdag som især 

var målrettet studerende ved 

videregående uddannelser. I 

forhold til besøgende og 

interesse de to første dage, hvor 

det var folkeskoler, efterskoler, gymnasier og HF mm., som sendte elever afsted i hobetal, så blev lørdagen 

en overflødig dag uden mange besøgende og druknet i regnvejr. I evalueringen til Ungdomsbureauet 

tilkendegav EN AF OS derfor anbefaling om at droppe denne idé fremover.  

I 2019 blev afholdt to workshops med samme tema og oplæg i særskilt telt leveret til formålet af 

Ungdomsbureauet, der er arrangør af Ungdommens Folkemøde. Her enedes planlægningsgruppen i EN AF 

OS om workshoptitlen: Diagnose-bingo? Hvornår er man skør, og hvornår er man bare teenager? Dette på 

baggrund af at stadig flere unge får diagnoser, mange får flere diagnoser, og der er behov for at debattere, 

hvad det skyldes – og om indsnævring af normalbegrebet også spiller en rolle?  

Ambassadørerne lagde i deres oplæg for deltagerne vægt på, hvornår og også hvorfor deres psykiske 

problemer dukkede op i ungdomsårene, hvad der har hjulpet dem i deres bedringsproces, og hvordan de i 

dag forsøger at mestre psykiske udfordringer, som stadig kan være der. I forlængelse af workshoppen fik vi 

flere besøg i teltet efterfølgende – også fra enkelte unge som personligt var blevet meget berørt specielt af 

fortælling om skizofreni, og som derfor havde behov for mere afklaring. 

Der var også dette år stor søgning i teltet og stor opmærksomhed omkring lykkehjulet og muligheden for at 

erhverve merchandise, men også mange som blot ville vide mere om EN AF OS eller om psykiske lidelser. 

Ungdommens Folkemøde er derfor en event, som det også i 2020 vil give mening for EN AF OS at deltage i. 
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6.5.4 Markering af Verdens Mentale Sundhedsdag 

Unge-tema i 2018 

I anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag, hvor fokus i 

2018 var unges mentale helbred, kørte EN AF OS en 

kampagne på de sociale medier under overskriften 

”Hvordan har du det?”. Indsatsen var et samarbejde 

mellem Rebecca (praktikant fra graphic storytelling på The 

Animation Workshop), Malou (praktikant fra 

kommunikation) og Sarah (studentermedhjælper og 

studerende på folkesundhedsvidenskab), der benyttede 

deres forskellige fagligheder til at stable indsatsen på 

benene. 

Formålet med indsatsen var at opfordre unge til at turde 

spørge hinanden om, hvordan de har det, og fremhæve at 

venner og veninder spiller en vigtig rolle for recovery.  

”Hvordan har du det?” kørte på Instagram, Twitter og 
Facebook fra d. 3. oktober frem til Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober. Indsatsen bestod af 

videoklip fra unge-ambassadører om, hvorfor de havde valgt at være åbne om deres sygdom, og hvilken 

reaktion de havde fået fra deres venner. Dertil stod Rebecca for at lave illustrationer med budskaber til 

indsatsen. Et udpluk af disse er vist i figur 1.  

Hvert opslag i indsatsen nåede ud til mellem 5.000 og 13.000 personer på Facebook, 1.500 personer på 

Instagram og mellem 1.300 og 3.200 personer på Twitter.  

Ungeundersøgelsen 
Publiceringen af Den Nationale Sundhedsprofil for 2017 viste, at flere danskere end hidtidigt døjer med 

psykisk mistrivsel, og at tendensen er særligt fremtrædende blandt unge i aldersgruppen 15-25 år.   

Med inspiration herfra gennemførte EN AF OS i september Ungeundersøgelsen i EN AF OS-panelet26. 

Undersøgelsen fik i alt 708 besvarelser fra personer med egne erfaringer med psykisk sygdom, og dens 

resultater kom til at udgøre en grundsten i planlægning og udformning af den digitale kampagneindsats i 

forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag. Interessante fund samt kommentarer fra respondenterne 

tilførte et værdifuldt indblik i fremtrædende temaer og problematikker relateret til psykisk sygdom blandt 

unge danskere og tilbød på den måde relevante fokusområder for kampagneindsatsen.  

Centrale tal fra Ungeundersøgelsen: 

• 88% af de adspurgte mener, at den psykiske mistrivsel blandt unge i dag er større, end den 

var før i tiden. 

• 80% af de adspurgte mener, at der bør være mere åbenhed omkring psykisk sygdom på de 

sociale medier.  

 
26 Undersøgelsen kan findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 

Figur 18: Fire billeder fra indsatsen på SoMe 

http://www.en-af-os.dk/
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• 50% af de adspurgte angiver, at dem de allerhelst vil tale med om deres psykiske sygdom, 

er deres venner og veninder. 

Venskaber og betydningen heraf i relation til mistrivsel var et betydningsfuldt tema i undersøgelsens 

resultater og blev derfor et kernebudskab i kampagneindsatsen, som illustreret i figur 1.  

Ungeundersøgelsen blev ligeledes udgangspunkt for klummen med overskriften ”Psykisk mistrivsel løses 

ikke med syndebuktænkning”. Klummen problematiserer de generaliserende forestillinger, der i mange 
tilfælde anvendes som forklaringsmodel på den stigende psykiske mistrivsel blandt unge danskere.  

Frem for at påpege en enkelt årsagssammenhæng, viste Ungeundersøgelsen derimod, at mange forskellige 

faktorer spiller ind, når det kommer til psykisk mistrivsel. Det er således ikke hensigtsmæssigt at udpege 

(eksempelvis) sociale medier, perfekthedskultur eller ”uddannelsesræset” som syndebuk, og man bør i 
stedet betragte disse fænomener som dele af en mere kompliceret og sammensat helhed, der er 

medvirkende til at definere virkeligheden (på godt og ondt), som den opleves af unge i dag.  

 

6.6 Befolkningen og medierne  
 

6.6.1 Befolkningsundersøgelse 2019  
EN AF OS har i samarbejde med PrimeTime via Epinion gennemført repræsentative befolknings-

undersøgelser i både 2011, 2012, 2014, 2017 og 201927. Spørgerammen i undersøgelserne består af en 

række spørgsmål, som er gennemgående fra år til år for at kunne måle mulige forandringer, ligesom der i 

de enkelte år er tilføjet spørgsmål, som netop der var relevante. Eksempelvis måling af holdninger til DR’s 
store programsatsning ”Usynligt syg” i 2014, hvor halvdelen af den danske befolkning så mindst ét af 

programmerne.  

Spørgerammen er ikke baseret på brug af uddrag af eksisterende internationale skalaer til at måle 

stigmatisering eller diskrimination, som tilfældet var med den stigmarapport, som i 2010 blev udarbejdet af 

SFI og DSI28.  

Spørgsmålene fokuserer således på temaer, som egner sig til brug for formidling i forhold til 

indsatsområderne i EN AF OS og data kan bruges i dialog med medierne samt andre relevante 

interessenter. Eksempelvis vedrørende stigmatisering i forhold til diagnoser, kendskab til psykisk sygdom 

eller håndtering af åbenhed omkring psykisk sygdom i forhold til sig selv, familie, venner og kolleger. 

Undersøgelsen giver samtidig mulighed for at se forskelle fordelt på alder, køn, socioøkonomiske forhold 

mv. I 2019 har EN AF OS udarbejdet en samlet oversigt over målingerne til sammenligning fra alle årene i 

forhold til hovedspørgsmål. Oversigten forefindes på hjemmesiden29. 

Befolkningsundersøgelsen i 2019 blev gennemført i januar med 1.500 respondenter fra 18 år og opefter og 

med en ligelig fordeling på køn. I denne undersøgelse er der i forhold til tidligere år højere frekvens af ”ved 
ikke” markeringer flere steder generelt, dog ikke når det handler om personer, som tilkendegiver, at de selv 

 
27 Befolkningsundersøgelserne kan alle findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 
28 Find rapporten her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Stigma og psykiske lidelser 
29 Find oversigten her: www.en-af.os.dk  → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Befolkningsundersøgelser 
2011-2019 

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af.os.dk/
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har kendskab til familie eller kolleger, som er berørt af psykisk sygdom. Hvad usikkerheden med ”ved ikke” 
beror på, skal man være forsigtig med at tolke på, men det kan være udtryk for, at flere faktisk tænker 

mere over, hvad de er usikre på i forhold til viden og holdninger. At kendskab på området skaber bedre 

grundlag for stillingtagen er samtidig tydeligt. 

Den nye undersøgelse viste bl.a.: 

Personlig erfaring  

Mange har personlig erfaring med psykisk sygdom. 25% af de adspurgte har/har haft en psykisk sygdom. 

59% er sikre på, at det har de ikke haft, mens 16% er i tvivl. (Disse tal er fra 2017 hhv. 21%, 63% og 16%).  

Tallet er ”hos sig selv” let stigende henover årene (hhv. 17%, 20%, 17%, 21% og 25%). En tendens som 

matcher den generelle udvikling i samfundet, hvor antallet af personer, som får en diagnose, er stigende, 

og der er en øget rapportering af problemer med psykisk trivsel i flere undersøgelser. 

Psykisk sygdom kan ramme alle  

77% angiver at være meget enig eller enig i, at alle kan få en psykisk sygdom. Det er en måling, der igen 

glædeligt udfordrer en ”Dem og Os” opfattelse, dvs. at personer, som får en psykisk sygdom, ikke i 

udgangspunktet er en anderledes slags mennesker. Måske har den megen omtale af stressrelaterede 

lidelser en betydning for en opfattelse af, at ”det kan også ramme mig og os”, fordi stress ikke er omgærdet 
af et tilsvarende tabu? 

Mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom  

77% er meget enig eller enig i, at det er mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom. 

Så nok finder rigtig mange, at psykisk sygdom kan ramme alle, men samtidig at der fortsat er mere tabu 

forbundet med psykiske lidelser. Netop denne statusforskel har også betydning for, at personer med 

psykiske lidelser eksempelvis kan opleve negativ forskelsbehandling i mødet med det somatiske 

sundhedsvæsen, eller at man overser psykiske reaktioner på alvorlig somatisk sygdom30. 

 
30 Der henvises bl.a. til beskrivelserne i afsnit 6.3.1 Ulighed i sundhed 
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Kendskab 

Mellem 26% og 40% svarer, at de har/har haft en i deres nære omgangskreds med en psykisk sygdom. Den 

hyppigst angivne psykiske sygdom er depression (66%) efterfulgt af angst (50%). Målingen stemmer godt 

overens med, at netop disse to diagnosekategorier har været i markant vækst i de sidste 10-20 år.  

Mulighed for at komme sig - recovery 

Hhv. 4% og 17% (i alt 21%) er meget enig og enig i, at personer med skizofreni kan helbredes. Det samme 

spørgsmål, i forhold til om depression kan helbredes, er hhv. 29% og 49%, som er meget enig eller enig (i alt 

78%).  Erfaringsmæssigt har det stor betydning for holdninger til bestemte sygdomme, om helbredelse er 

mulig, og/eller man kan komme sig så godt, at sygdomssymptomer ikke dominerer ens hverdag og samspil 

med andre.  
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Den tabuisering af psykisk sygdom, der fortsat er tilstede, vedrører især skizofreni, som er omgærdet af 

mange fordomme, myter og manglende viden, er derfor udsat for en højere grad af stigmatisering.  

Mellem 38% og 46% ved ikke, om skizofreni kan helbredes. 5% er gennemgående (alle årene 2011-2019) 

direkte meget uenig i, at skizofreni kan helbredes, og mellem 28% og 32% er uenig i, at skizofreni kan 

helbredes. Det taler både for, at det fremadrettet fortsat er meget vigtigt at fremme holdningsændringer 

og viden om muligheder for recovery i forhold psykisk sygdom.  

Positive historier om psykisk sygdom i medierne 

31% af respondenterne, der har set flere positive historier om psykisk sygdom i medierne, er blevet 

påvirket i mere positiv retning. Dette er en let stigning fra 2017, hvor tallet var 28%.  

 I forhold til hvordan historierne har påvirket dem, svarer 17%, at de i høj grad er påvirket i positiv retning 

og 46% i nogen grad.  
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Oplysende programmer i tv 

44% svarer, af de i løbet af de sidste to år har set flere oplysende programmer i tv om psykisk sygdom, og at 

disse programmer i hhv. høj grad (18%) og nogen grad (50%) har påvirket deres syn på mennesker med en 

psykisk sygdom i mere positiv retning. 8% svarer, at det slet ikke har påvirket dem i mere positiv retning.  

Samlet set viser disse målinger måske, at der også kan være en stigende interesse for at læse eller lytte til 

historier eller se programmer, der omhandler forskellige aspekter af temaet psykiske sygdom? Siden DR i 

2012 sendte programmerne ”Gal eller Normal”, som fik god seeropmærksomhed, og siden DR’s lancering af 

kampagnen ”Usynligt syg” i 2014, som fik overvældende seeropmærksomhed, har interessen været 
voksende i mediebilledet for at tage fat på tabuer både vedrørende psykisk sygdom, selvmord, ensomhed, 

mm. Jo flere programmer, som udfordrer mediernes traditionelle tendens til at skildre de dramatiske 

historier, og jo mere befolkningen kan genkende og identificere sig med de medvirkende og deres 

udfordringer i programmer og historier, jo mindre stigmatisering. 

Målingerne underbygger samtidig relevansen af, at EN AF OS holder fast i sin mediestrategi, der bl.a. satser 

på at få bragt personlige historier med et recoveryperspektiv i medierne og at aflive myter med fakta. 



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

102 
 

 

 

Hvilken psykisk sygdom er der mest tabu forbundet med at få 

I forhold til hvilke diagnoser som man anser for mest stigmatiserende, ses en mindre forskel, når 

respondenterne vurderer i forhold til befolkningen, eller hvis de selv blev ramt. Der genkendes også i 2019 

en klassisk tredeling niveaumæssigt i forhold til diagnoserne. 

I begge målinger markerer skizofreni sig stadig som den mest tabubelagte psykiske sygdom på 

førstepladsen (hhv. 41% når det handler om befolkningen, og 37% hvis det var én selv), dernæst følger på 

andenpladsen bipolar lidelse (hhv. 28% og 24%) delt med borderline (hhv.  29% og 24%) efterfulgt på 

tredjepladsen af depression, angst og spiseforstyrrelse.  
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Målingen matcher i høj grad også mediernes påvirkning ved eksponering af specielt dramatiske historier 

om personer med skizofreni. I EN AF OS møder vi i praksis også mange eksempler på, at personer med 

diagnosen borderline i kontakt med både psykiatri/socialpsykiatri/jobcentre oplever at blive mødt med 

stigmatisering, som har stor betydning for selvværdet.31  

Kendskab til Landsindsatsen EN AF OS 

I forhold til kendskabet til EN AF OS viser målingen i 2019, at 20% siden september 2011 har set eller hørt 

om en kampagne med fokus på fordomme og tabuer omkring psykisk sygdom (37% i 2014 og 21% i 2017), 

mens 13% kan huske at have set logoet herfor (19% i 2014 og 15% i 2017). I forhold til tallene fra 

befolkningsundersøgelsen fra 2014 skal det nævnes, at det var året, hvor DR’s kampagne ”Usynligt syg” var 

løbet af stablen i april-maj forud for undersøgelsen i juni 2014. Selvom kendskabsniveauet er lavere ved 

målingerne i 2017 og 2019, må tallene fortsat anses for tilfredsstillende i forhold til kampagneindsatser i 

2019 samt EN AF OS’ aktive bidrag til events og aktiviteter. 

 

 

 
31 Se bl.a. beskrivelsen af resultater af undersøgelse vedrørende borderline beskrevet i afsnit 6.2.4 Undersøgelser - 
indhold og tendenser  
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Påvirkningen af mediernes negative historier om psykisk sygdom 

I befolkningsundersøgelserne for 2017 og 2019 stillede vi skarpt på, hvilken konsekvens det har, når 

medierne bringer negative historier om psykisk sygdom. Vi stillede 10 spørgsmål om, hvordan man påvirkes 

af negative historier om psykisk sygdom i medierne. Både i 2017 og i 2019 svarede 48%, ”jeg får en 
oplevelse af, at mennesker med psykisk sygdom ofte ikke får den hjælp, de har brug for”. Det spørgsmål 
næstflest svarede genkendende til er, ”jeg får ondt af personer med en psykisk sygdom” med hhv. 39% 
(2017) og 33% (2019).  
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Begge målinger peger på en vis omsorg for personer, som har alvorlige problemer som følge af psykisk 

sygdom, og at behandling skal være tilgængelig. Samtidig underbygges også et fund, som EN AF OS ved 

særskilte analyser af mediedækningen af psykisk sygdom har dokumenteret bl.a. i 201632, nemlig at 

psykiatrien har et imageproblem qua mediernes fremstilling heraf. De negative historier har ofte fokus på 

svigt i behandlingsforløb og -tilbud, og den fortælling kan i sig selv medvirke til at afholde nogle fra at søge 

hjælp i systemet eller anbefale andre at gøre dette.  

38% er meget enig eller enig i, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende til at 

bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser. 

 

Der er fortsat behov for, at EN AF OS som led i mediestrategien presser på i forhold til at udfordre de 

unuancerede og fordomsbekræftende historier om psykisk sygdom og i stedet skabe rum for et mere 

nuanceret og sandt billede af psykisk sygdom og de mennesker, der rammes heraf.  Heri indgår også 

vigtigheden af fortællinger om, at behandling har været hjælpsomt som led i en recovery- og 

rehabiliteringsproces.  

Dem og os – om personer med psykisk sygdom adskiller sig væsentlig fra andre 

Det er tidligere oplyst, at 77% i undersøgelsen mener, at alle kan få en psykisk sygdom, hvilket matcher 

godt med, at psykisk sygdom erkendt udgør en alvorlig folkesundhedsudfordring i vores samfund.   

Spørgsmålet ”Personer med psykisk sygdom adskiller sig ikke væsentligt fra andre personer” følger som 
afslutning på svarmuligheder i forhold til en række egenskaber eller karakteristika. Det er tydeligt, at der er 

tale om holdninger, der deler befolkningen i forhold hertil.  

 
32 Se Infomedias særanalyse af mediedækningen af psykisk sygdom i 2026 her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → 
EN AF OS-undersøgelser → Agenda-analyse af mediedækningen af psykisk sygdom. Det bemærkes, at EN AF OS i 2020 
modtager en tilsvarende analyse af dækningen i 2019.  

http://www.en-af-os.dk/
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39% er meget enige eller enige i beskrivelsen, medens 36% er uenig eller meget uenig i, at personer med en 

psykisk sygdom ikke adskiller sig væsentligt fra andre personer. Hele 25% svarer ”ved ikke”, som givet er 
udtryk for en reel usikkerhed, men også, at der under de enkelte egenskaber er svaret forskelligt. 

Eksempelvis vurderer mange, at mennesker med psykiske lidelser ikke er mere kreative end andre men til 

gengæld mere sårbare. Derfor må det forventes, at de konkrete erfaringer i mødet med personer, som har 

symptomer på psykisk sygdom, skildringer i medierne mv., har en klar indflydelse på koblingen mellem 

vurderingen af sygdommens betydning og personens personlige egenskaber og baggrund.  

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 

47% er uenig eller meget uenig i, at det ikke vil have nogen betydning for karrieremulighederne på 

arbejdspladsen at fortælle, hvis man har en psykisk sygdom. Kun 23% svarer, at de er meget uenig eller 

uenig heri. 30% svarer ”ved ikke”. I 2019 er der en større andel, der svarer ”ved ikke” end de foregående år. 

Dette kan måske tolkes som, at der i befolkningen er en øget opmærksomhed på problematikken, eller at 

der generelt er øget usikkerhed i forhold til at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet eller oplevelse af 

manglende rummelighed, hvis man ikke kan præstere fuldt ud. 

 

Åbenhed om den reelle begrundelse ved sygemelding er fortsat omgærdet af en del tabu for mange. 45% 

svarer, at de er uenig eller meget uenig i, at de ved sygemelding vil have det lige så godt med at angive, at 

årsagen er en psykisk sygdom som en fysisk sygdom. 29% er meget enig eller enig i, at de vil kunne angive 

årsagen, men 25% svarer ”ved ikke”. Både meget uenig/uenig og enig/meget enig er let faldende hen over 

årene, og igen er ”ved ikke” steget markant siden de foregående år. Det er et meget vigtigt signal, at så 

mange er usikre på, hvorvidt de i forhold til deres arbejdsplads gør bedst i at dække den reelle begrundelse 

for deres sygemelding. Da årsagen til sygemelding er en følsom oplysning, kan det samtidig betyde, at der 

ikke er tiltro til, at kolleger, ledelse eller arbejdsgiver vil kunne håndtere denne viden, eller at psykiske 

problemer er et tabu på arbejdspladsen. 
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Stigmakløften 

Villigheden til at forholde sig til åbenhed afhænger af konteksten, og om det er andre eller en selv det 

handler om. 

76% er meget enig og enig i, at man vil sætte pris på, at en nær kollega fortalte, hvis vedkommende fik en 

psykisk sygdom. Dette falder markant til 46% (meget enig og enig), når det handler om at forestille sig, at 

man selv har en psykisk sygdom og vil fortælle dette til sin nære kollega. 

EN AF OS har valgt at betegne denne forskel ”stigmakløften”, fordi målingen viser, at vi som danskere 

generelt gerne vil vise imødekommenhed og forståelse, men at vi måske alligevel ikke helt tror på, at 

tolerancen holder, hvis man selv står i den svækkede eller udsatte position? Netop denne diskrepans 

underbygger vigtigheden af at arbejde for afstigmatisering og større tiltro til reel åbenhed. 

Kan alle rammes af psykisk sygdom - aldersforskelle 

Laveste måling i svarkategorien ”meget enig” er på 53% i gruppen af unge i alderen 18-29 år og højest på 

66% i aldersgruppen 60-69 år. Der er altså ikke tale om de store forskelle, og dog ser det ud til, at 

livserfaring kan have en betydning. 

 

Hvem får en psykisk sygdom - aldersforskelle 

Der, hvor der er variationer at spore i forhold til alder, er ved spørgsmålet, om man har haft en psykisk 

sygdom selv. Her er svaret ”ja, det er jeg meget sikker på” gradvis faldende, jo ældre respondenten angiver 
at være. I den yngste gruppe (18-29 år) svarer 35%, ”ja, det er jeg helt sikker på”, og i den ældste gruppe 
(70-79 år) svarer 10% ”ja, det er jeg helt sikker på”.  Og på svarmuligheden ”nej, helt sikkert ikke” er den 
stigende alt efter respondentens alder. I den yngste gruppe (18-29-årige) svarer 42% ”nej, helt sikkert ikke”, 
hvor det i den ældste gruppe (70-79-årige) er 81%, der svarer ”nej, helt sikkert ikke”.  Der er således stor 

forskel fra den yngste til den ældste respondentgruppe, om man mener, man har haft en psykisk sygdom 

eller ej.  
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Forskellene i svarprocenter kan være udtryk for flere forhold. Dels viser statistikkerne over 

sygdomsudviklingen, at stadig flere unge får diagnoser og dermed ved, at de har/har haft en psykisk lidelse, 

og dels kan den ældre generation i højere grad være opvokset med tabuer omkring psykisk sygdom og have 

undveget behandling herfor? Endelig er der jo det allestedsnærværende spørgsmål om, hvorvidt vores 

kultur og samfundsudvikling er med til at fremme øget psykisk mistrivsel i forhold til tidligere?  

Åbenhed omkring psykisk sygdom - aldersforskelle 

Den ældste halvdel af befolkningen er tydeligt mere åben i forhold til at tale med en nær ven om 

vedkommendes psykiske sygdom. Mellem 68% og 80% af de 50-79-årige er uenig/meget uenig i, at de helst 

vil undgå at tale med en nær ven om vedkommendes psykiske sygdom. Dette tal er for de 18-49-årige 

mellem 55% og 60%. I forhold til spørgsmålet ”ved ikke” er det tydeligt, at det er den yngste del af 

befolkningen (18-29-årige), der er mest usikre, dernæst de 30-49-årige og den ældste del 50-79 år er 

mindst usikre.  

At den ældre generation måske er mere sikre på at tale om problemer kan hænge sammen med livserfaring 

og kendskab konkret til nære venner, der har psykiske udfordringer, eller fordi man selv har været berørt. 

Generelt har målinger i befolkningsundersøgelsen vist, at jo mere konkret kendskab man har til området, 

desto færre svar i ”ved ikke”. 

 

Befolkningsundersøgelsen fra 2019 peger på, at der fortsat er brug for en afstigmatiseringsindsats i forhold 

til psykisk sygdom i Danmark. Men den viser også, at der er små bevægelser i gang i mere positiv retning. 

Konjunkturer og hændelser på samfundsmæssigt plan, f.eks. i forhold til arbejdsmarkedet, kan have 

indflydelse positivt og negativt i forhold til rummelighed og åbenhed, som også slår igennem i målinger som 

denne. Erfaringen fra andre afstigmatiseringsindsatser i udlandet er ligeledes, at det er en stor opgave at 

flytte holdninger i en hel befolkning men lettere at påvirke udvalgte målgrupper, hvor man kan matche 

forudsætninger og vilkår for åbenhed mere direkte. 
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6.6.2 Kønsperspektiver på åbenhed om psykisk sygdom 
I EN AF OS har vi både i befolkningsundersøgelserne i 2012, 2014, 2017 og 2019 også en opdeling på køn i 

besvarelserne. Derudover har vi i hhv. 2013 og senest i 201933 gennemført en panelundersøgelse specifikt 

målrettet mænd, som har/har haft en psykisk lidelse, hvor der deltog 918 mænd.  

Udfordring med åbenhed om sygdom nævnes i det hele taget ofte i forbindelse med mænd, og 

undersøgelserne bekræfter desværre en tendens til at bagatellisere psykiske problemer, især fordi 

mændene er bekymrede for at blive opfattet som svage eller af frygt for, at deres omgivelser vil se 

anderledes på dem. Mænd oplever, at der er forbundet et stort tabu med psykisk sygdom, hvilket 

forhindrer mange i at starte en samtale om dette.  

Mænd og kvinders syn på mænd og problemer 

I mandeundersøgelsen i 2019 er der her også givet mulighed for, at kvinder kunne svare på nogle 

provokerende udsagn om, hvordan mænd ser på sig selv i spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende 
provokerende udsagn? Her opgjort med procentuel fordeling på svarkategorierne Meget enig + Enig: 

Udsagn Mænd n= 860 Kvinder n= 446 

Mænd taler ikke om deres problemer – de arbejder sig ud af dem 

 

57% 62% 

Mænd finder det lettere at ryge en joint eller drikke en bajer end 

at tale om deres problemer 

60% 65% 

Mænd har i højere grad end kvinder brug for at have kontrol over 

deres liv og fortæller derfor ikke, hvis de har det dårligt 

53% 44% 

Mænd bagatelliserer egne problemer ud fra ideen ”det går nok 
over” 

75% 78% 

Mænd tror, at de skal kunne udholde større psykiske belastninger 

end kvinder 

64% 78% 

Mænd er fra naturen stærkere end kvinder – også når det gælder 

at klare psykiske kriser 

14% 5% 

Mænd, der indrømmer, at de har psykiske problemer, er svage 

personer 

10% 1% 

 

Målingen peger på, at kvinderne har en forholdsvis god fornemmelse for, hvordan mændene ser på sig selv 

men undervurderer måske, hvor meget det at have kontrol over deres liv betyder for mændene, og deres 

forventning om at de skal kunne udholde større psykiske belastninger og oplever det som svaghed, hvis de 

indrømmer problemer.  

”Det er et tveægget sværd - forsøger man at optræde med værdighed og overskud, så er man ikke 
Syg, og er man humør- og energiforladt, kan man bare tage sig sammen.” 

Mænd har sværere ved at tale om psykisk sygdom 

Fund i mandeundersøgelsen peger på, at mænd i højere grad end kvinder har svært ved at tage hul på en 

samtale om psykisk sygdom. Nogle af de bekymringer der står i vejen for mændenes åbenhed omkring 

 
33 Find undersøgelsen her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Mandeundersøgelse 
(2019) 

http://www.en-af-os.dk/
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psykisk sygdom er, hvorvidt det vil få andre til at behandle dem anderledes, opfatte dem som svage eller 

have negativ indflydelse på deres venskaber og karriere.  

”Jeg er af natur introvert og ville lukke i som en østers, hvis andre hev fat i mig. Den største hjælp 
ville være at vide, at dem, der står mig nær, altid ville være klar til at lytte men aldrig selv ville 
presse på med spørgsmål.” 

Flere end 62% af de adspurgte mænd, der har eller har haft en psykisk sygdom, påpeger at det ville være 

lettere at fortælle om deres psykiske sygdom, hvis ikke der var så mange fordomme forbundet med mænd 

og psykisk sygdom. Udover aftabuisering ville mere viden om psykiske sygdomme hos de pårørende og 

professionel hjælp være afgørende faktorer, der kunne gøre det lettere at tale med andre om psykisk 

sygdom. 22% valgte først åbenhed, da de havde fået stillet en psykiatrisk diagnose. Men hele 35% angiver, 

at den første gang, de fortalte nogen om, at de havde en psykisk sygdom/psykiske problemer, var i en 

situation, hvor de ikke længere var i stand til at få deres hverdag til at hænge sammen! 

”Da jeg fandt ud af, hvad psykisk sygdom var efter mange år, hvor jeg havde gået og været syg uden  
at vide det.”  

”Da min verden var faldet sammen i misbrug, og jeg selv var fuldstændig ødelagt.” 

Det er imidlertid ikke kun mænd, der selv har erfaring med psykiske problemer, der har sværere ved at 
åbne op og tale om deres situation. Befolkningsundersøgelsen gennemført af Epinion på vegne af EN AF OS 
i 2019 viser, at mænd generelt har svært ved at tage fat på emnet psykisk sygdom. 20% vil helst helt undgå 
at tale med deres ven herom, mens 53% er i tvivl om, hvordan de skal tale med deres ven om det. 42% er 
bange for, at det er ydmygende over for deres ven at bringe emnet på banen. Tallene viser et tydeligt 
behov for øget åbenhed omkring psykisk sygdom blandt mænd – både blandt pårørende og dem, der er 
ramt. 

 
Samtidig viser befolkningsundersøgelsen også, at det gælder både for mænd og kvinder, at når først man 
har kendskab til andre nære eller venner, som har psykiske problemer, så tilkendegives langt mere 
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sikkerhed på, hvordan man skal 
handle i forhold til at få sat ord på 
situationen, jf. tabel 74 ovenfor – 
om end kvinderne er endnu mere 
sikre. 

Udfordringen med at tage det første 

skridt 

I panelundersøgelsen fra 2019 har 

199 mænd (20%) under spørgsmålet 

”Hvem i din omgangskreds er mest 
tilbøjelig til at spørge ind til, hvordan 
du har det psykisk?” valgt at 
afkrydse svarmuligheden: ”Der er 
ikke nogen i min omgangskreds, der 
spørger ind til, hvordan jeg har det 
psykisk”. En krydsning i undersøgelsen på denne specifikke gruppe viser meget tydeligt, at de også selv er 

væsentligt mere tilbageholdende med at tale åbent om deres problemer. 61% angiver, at familien har 

været sværest at tale med om vedkommendes psykiske sygdom – og omvendt peger 59% på, at 

professionelle behandlere eller rådgivere har været de letteste at tale med.  

”Jeg havde, før hun døde, en søster jeg kunne tale med om alt. Overfor kærester og ægtefæller 
har det været mig bandlyst. Selvpåtaget hemmelighedskræmmeri.” 

Når denne gruppe mænd selv har snakket med andre, har det i langt højere grad været en negativ 

oplevelse for dem end for de resterende mænd i undersøgelsen. 25% siger endda, at deres omgangskreds 

ikke har udvist forståelse for deres sygdom.  

Undersøgelsen bekræfter det generelle billede af, at der er et behov for at bryde tabuet omkring mænd og 

psykisk sygdom i fællesskab. At tale sammen og forholde sig åbent til psykisk sygdom – på tomandshånd, i 

familien, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed, og at det kan være afgørende for både 

forebyggelse og bedring.  

”At alle blev oplyst om psykisk sygdom i folkeskolen, altså før sygdommen rammer en selv eller 
venner. Burde være obligatorisk.” 

For mange er det også et spørgsmål om, hvordan man tager det første skridt, og hvor man kan søge hjælp. 

Derfor har EN AF OS også på hjemmesiden som opfølgning på undersøgelsen angivet nogle gode råd, der 

både retter sig imod den enkelte og omgivelserne.34  

6.6.3 Folkemødet på Bornholm 
EN AF OS holdt både i 2018 og 2019 fat i traditionen siden 2012 med at være tilstede på Folkemødet på 

Bornholm, og siden 2015 i lejet telt i Vinkelstræde 7 lige overfor Grønbechs Hotel og Altinget. Herfra er 

 
34 De gode råd kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → Mænd og psykiske lidelser 

http://www.en-af-os.dk/
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afviklet egne events også med invitationer til medvirkende fra andre organisationer med relevans for 

temaerne, samt bidraget især med ambassadøroplæg/-deltagelse ved andre eksternes events.  

Det er meget travle dage med mange besøgende til events, eller som generelt er nysgerrige på EN AF OS, 

materialer og mere alvorlige samtaler, men også sjov med afprøvning af lykkehjulet - altid i en rigtig god 

stemning og et givende teamsamarbejde mellem sekretariatet og gruppen af ambassadører.  

Begge år valgte EN AF OS at ankomme en dag før, så der var programlagt en fælles udflugt, der også var 

med til at stimulere samspillet i gruppen. I 2018 blev valget udflugt til Christiansø og guidet tur på øen, og i 

2019 en rundvisning med guide på Hammershus Borgruin, i øvrigt i en speciel atmosfære da hele Bornholm 

var indhyllet i havgus, der underbyggede fortællingen om, at livet her ikke altid har være for sarte sjæle.  

Udvælgelsen af temaer og events har været planlagt ved møder med gruppen af deltagende ambassadører, 

der i 2018 udgjorde fire ambassadører og i 2019 seks ambassadører i alt. Der er ved udvælgelsen lagt vægt 

på, at ambassadørerne kan overskue det samlede forløb over fem dage, har erfaringer der matcher 

temaområder og er indstillet på, at der er mere begrænset mulighed for alenetid, selvom der er respekt for 

behovet for pauser. Når ambassadører medvirker ved eksterne events, er der altid følgeskab af en 

medarbejder fra sekretariatet.  

Folkemødet 2018 

I 2018 blev afholdt i alt fem events i EN AF OS-teltet fordelt på dagene torsdag-lørdag (der henvises til flyer 

med oversigt over EN AF OS events og eksterne medvirkende i Bilag 4):  

• Sindet er også en del af kroppen 

- hvor fokus bl.a. var på stigmatisering i det somatiske sundhedssystem for personer med psykiske 
lidelser og betydningen heraf for livskvalitet og livslængde 

• 1 AF 5 rammes hvert år af psykiske lidelser 

- her var udgangspunktet, at psykiske lidelser er en folkesundhedsudfordring – og dette koblet med 
en undersøgelse blandt personer der har/har haft en psykisk lidelse, for at tage temperaturen på 
hvad de synes, er den største udfordring 

• Bekæmp eksklusionen af unge med psykiske problemer 

- debat med afsæt i danskernes sundhedsprofil, der viser, at det går dårligere med mange unges 
psykiske trivsel, og hvilke store 
konsekvenser det kan have for de 
unge i form af eksklusion fra 
uddannelse, job og det sociale liv 

• Ondt i livet skal ikke give ondt i 

tænderne 

- synliggørelse af at tandstatus har 
stor betydning for både vores sociale 
og helbredsmæssige trivsel, og at 
personer med psykiske lidelser som 
følge af medicinering har ekstra brug 
for fagpersoners opmærksomhed på 
forebyggelse 
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• Mød Rebellen fra Langeland 

- som i 2016 blev landskendt fra TV-
programmer om tilgangen i 
socialpsykiatrien på Langeland, som 
rigtig mange har ønsket at høre mere 
om. Her var rammen som i 2017 en 
invitation til at komme ind til EN AF OS til 
en snak over en kop kaffe. Det var 
populært 

I forhold til afviklingen af EN AF OS-events blev 

samarbejdet med Danske Patienter, DSAM, 

Psykoterapeutforeningen, Århus Universitet, 

Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden,  

Behandlingsskolerne, NEXT, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Tandplejere, Dansk Tandlægeforening, 

Rådet for Socialt Udsatte, LAP og Rebellen fra Langeland.  

Udover at afholde egne events var EN AF OS inviteret til at bidrage hos flere samarbejdspartnere, herunder 

Danske Regioner, LAP, Rotary, Danske Regioner og Sundhedsparlamentet. 

Hos Danske Patienter bidrog ambassadør med personlige erfaringer i forhold til debattens hovedtema: 

”Patienter fejler ofte mere end en ting, når de indlægges akut. Vi ved, at tre ud af fire med psykisk sygdom 
også har en eller flere fysiske sygdomme og i gennemsnit lever 15-20 år kortere end den øvrige del af 
befolkningen”, og debat om hvorvidt der bliver taget godt nok hånd om dette, og om diagnosticering er 

særlig svær her? 
 
Invitationen til at bidrage til events i LAP’s35 telt omfattede i alt tre events: 

- EN AF OS – Lad ikke diagnosesproget tage magten! Kultur og 
sprog kan være en barriere, der skal overvindes for at komme sig, 

hvor ambassadør holdt oplæg om egen kamp med netop dette 

- Det er hårdt at komme sig. Fordomme og hårdt arbejde – når 
målet er at komme sig fra psykisk sygdom, 
hvor medlem af LAP fortalte om eget forløb og debatterede med 

projektleder i EN AF OS 

- Om fleks- og førtidspensionsreformen, hvor et større panel, der 

også omfattede projektleder i EN AF OS, drøftede udviklingen i 

forhold til reformerne og deres muligheder og barrierer i forhold 

til personer med psykiske lidelser.  

Rotary afholdt så en event med oplæg og debat om temaet unge 
og angst, hvor ambassadør bidrog med erfaringer omkring det at 

få en alvorlig psykisk sygdom tidligt og på trods af dette kunne 

 
35 LAP er Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. 
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gennemføre uddannelse og i dag betegne sig som i fuld remission.  

Danske Regioner var vært på en event med overskriften En moderne psykiatri med et bredt debatpanel 

bestående af bl.a. den daværende Sundhedsminister og med Martin Krasnik som ordstyrer. To 

ambassadører lagde op til debatten med oplæg om deres personlige erfaringer med henholdsvis et langt og 

komplekst forløb i psykiatrien og et kortere forløb, hvor behandlingen blev oplevet som optimal.  

Sundhedsparlamentet holdt en event, hvor det blev diskuteret, om psykiatrien bruger for meget medicin. 

Her deltog en ambassadør i paneldebatten med udgangspunkt i sine egne erfaringer fra behandlingen.  

Folkemødet 2019 

Foreningen Folkemødet ønskede, at afviklingen af events på årets folkemøde skulle relatere sig til FNs 

Verdensmål, så det blev en særlig øvelse ved valg og beskrivelse af events også at forholde sig til, hvilke af 

disse der især var i spil. Derudover blev indkøbt de dyre ”pins” med verdensmålene, så alle i EN AF OS-

teamet kunne være 

behørigt udstyret hermed. 

Folkemødet blev dette år 

indledt med en Åbnings 
Walk & Talk. En gåtur hvor 

arrangører, politikere og 

gæster kunne få mulighed 

for at tale sammen under 

en smuk rute uden om 

Allinge på 3-4 km. 

Opfordringen var at 

benytte muligheden for at 

møde andre omkring 

spørgsmål, refleksioner og 

nye samarbejdsmuligheder 

for FN’s 17 Verdensmål. 
Undervejs dannede 

deltagerne 

Verdensmålscirklen i en flot menneskeformation, der kunne bruges til viral synliggørelse.  Her valgte 

ambassadørgruppen at gå med og synliggjorde tilhørsforholdet til EN AF OS både via logo T-shirts og logo 

”slikkepinde”. Tilbagemeldingen herfra var oplevelsen af en åben og god stemning og personligt at blive 

mødt med stor velvilje og ros til indsatsen for afstigmatisering.  

I 2019 stod EN AF OS selv for syv planlagt events, hvoraf event med besøg af Rebellen fra Langeland måtte 

aflyses pga. sygdom. 

Temaerne var dette år (der henvises til flyer med oversigt over EN AF OS events og eksterne medvirkende i 

Bilag 5):  
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• Er du mand nok til at bede om hjælp? 

- en event med debat der havde fokus på den realitet, at mænd går længere med psykiske 
problemer, inden de søger hjælp – og at der er tabuer, der skal brydes 

• Ulighed i sundhed – en stor udfordring 

- en paneldebat der igen satte fokus på udfordringen med at seks ud af ti patienter, der har kontakt 
med psykiatrien, også har kontakt med det øvrige sundhedsvæsen, og at vi skal undgå at fysiske 
lidelser overses eller ikke behandles tilstrækkeligt. 

• Ensomhed og mistrivsel hos unge – hvad gør vi ved det? 

- debat om det faktum at flere unge får psykiatriske diagnoser, hvad der kan forårsage den 
udvikling, og hvilke konsekvenser det kan have for de unges muligheder i livet. 

• Rebellens kor fra Langeland 

- sang ved koret som består af brugere af socialpsykiatrien på Langeland, og som selv har valgt at 
tage navn efter Rebellen fra Langeland. Koret kom og sang flere sange og fik efterfølgende en 
forfriskning i EN AF OS-teltet. Det var en meget bevægende oplevelse at se, hvordan medlemmerne 
af koret blomstrede så tydeligt op og lyste af glæde både individuelt og som gruppe, da de først gik i 
gang med at synge. 

• Mød Rebellen fra Langeland  

- der desværre måtte aflyses aflyses pga. sygdom. Det blev mødt med tristhed af de, som kom! 
• Tænk før du taster 

- her fik vi chefredaktøren på Politiken med til en debat om mediernes hang til at dyrke de 
dramatiske historier om personer med psykiske lidelser. Kan vi bryde med stereotyperne? 

• Pårørende har altid en stor betydning 

- en ud af tre i befolkningen er pårørende til en person med psykisk sygdom. Pårørende har ofte 
mange forskellige roller at tage vare på, og tabuer i samfundet kan også ramme den pårørende på 
måder, der fører til selvstigmatisering.  

I forhold til afviklingen af EN AF OS-events blev samarbejdet med Forum for Mænds Sundhed, 

Mandecentret i Odense, Sundhedsstyrelsen, DSAM, Region Midt, DH, Psykiatri Plus, Ventilen, 

Behandlingsskolerne, Rebellens kor, Politiken, Sinds Pårørenderådgivning og Bedre Psykiatri.  

Derudover bidrog EN AF OS også i år til eksterne events hos samarbejdspartnere, herunder 

Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Dansk Metal.  

Hos Sundhedsstyrelsen deltog ambassadører i to forskellige debatter: 

- Forebygger og behandler vi psykisk sygdom hos børn godt nok? Her deltog en ambassadør med sine egne 

erfaringer i panelet, hvor der derudover deltog fagpersoner fra forskellige positioner. I den efterfølgende 

opfølgning fra Sundhedsstyrelsen blev ambassadøren takket for sin tydelige og præcise formidling. 

- Hvordan knækker vi selvmordskurven? Også her deltog en ambassadør og delte personlige erfaringer med 

selvmordsforsøg i et panel, der bl.a. også bestod af Merete Nordentoft. Også her var der fra 

Sundhedsstyrelsen efterfølgende stor ros til ambassadøren for hendes evne til at tydeliggøre behov fra et 

brugerperspektiv. 
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Begge Sundhedsstyrelsens 

events blev suppleret af små 

events, hvor EN AF OS var 

inviteret til sammen med 

repræsentanter for 

Sundhedsstyrelsen at gå i dialog 

med de besøgende i Styrelsens 

telt. Her blev brugt EN AF OS-

materialer som isbrydere.  

Danske Regioners event foregik 

i samarbejde med Dansk 

Sygeplejeråd under overskriften 

Ung og trist. Her deltog en ung ambassadør med oplæg om at være barn og ung med begyndende psykiske 

problemer, som bliver overset og udvikler sig til at blive ganske alvorlige. Oplægget var afsæt for debatten i 

det bredt sammensatte panel. 

Dansk Metal havde taget initiativ til at samle et panel til diskussion af temaet Ny kollega med handicap med 

det afsæt, at der er behov for at ændre på, at adgangen til beskæftigelse for personer med fysiske handicap 

eller psykiske lidelser halter bagud, og at der er en række også holdningsmæssige barrierer, der skal 

nedbrydes for at modvirke risikoen for eksklusion. Her deltog projektleder i EN AF OS. 

Det sluttede med regn 
Da EN AF OS lørdag skulle pakke teltindholdet ned sent på eftermiddagen, kunne vi iagttage et voldsomt 

regnvejr på vej. Så teamet fik travlt, reddet inventar og drog afsted til Rønne medens regnen piskede ned, 

og med håbet om at færgeturen blev tålelig. For gæsterne tilbage på Folkemødet vil denne lørdag aften 

aldrig gå i glemmebogen – den blev helt spoleret af regn og torden.  

6.6.4 1 AF 5-kampagnen  
EN AF OS lancerede kampagneindsatsen 1 AF 5 målrettet befolkningen i forbindelse med Verdens Mentale 

Sundhedsdag den 10. oktober 2017 og med afsæt i det faktum, at en ud af fem danskere - ifølge data fra 

Sundhedsstyrelsen - på et tidspunkt i livet får en psykisk sygdom, og at psykisk sygdom derfor er noget, der 

vedkommer os alle. Der er udviklet hjemmesiden www.en-af-os.dk/en-af-fem med tilhørende film med 

ambassadører, animationsfilm, gode råd mm.36  

1 AF 5 postkort 

I forlængelse af denne indsats og som led i forberedelsen af events og materialer til Folkemødet 2018, 

producerede sekretariatet et postkort med en række spørgsmål, som vi ønskede at kunne få besøgende til 

at svare på. Udover besøgende i EN AF OS-teltet var medarbejdere og ambassadører konkret opsøgende på 

Folkemødet og senere også på Ungdommens Folkemøde samme år, ligesom de regionale koordinatorer i 

PsykInfo blev opfordret til at gøre brug af dette ved events og festivaler. 

 
36 En mere detaljere beskrivelse af 1 AF 5-indsatsen kan findes på s. 60 i årsrapport for 2016-2017 her: www.en-af-
os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 

http://www.en-af-os.dk/en-af-fem
http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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Om undersøgelsen 

1 AF 5-undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af fysiske spørgeskemaer, der blev uddelt under 

arrangementer, fx Folkemødet og Brugernes Bazar. Spørgeskemaet er bygget op som et dobbeltkort, hvoraf 

den ene halvdel af kortet kan rives af, og dermed kan man både aflevere sin besvarelse og få et postkort. Se 

figur 2. 

Dataindsamlingen foregår løbende, hvorfor data 

fra undersøgelsen hele tiden ændrer sig. I 

september 2019 havde i alt 597 personer svaret 

på spørgeskemaet. Af disse er 66,3% kvinder, 

32,3% mænd og 1,3% svarer, at de er ”Andet”. 

Den gennemsnitlige alder er 33 år (kvinder: 32 

år, mænd: 34 år og andet: 23 år). De foreløbige 

tendenser i undersøgelsen er, som det fremgår 

af figur 3. Over 90% af respondenterne mente, 

at både det at udvise mere omsorg for 

hinanden, skabe lettere adgang til hjælp og 

bekæmpe stress på arbejdsmarkedet kan 

bidrage til at vende udviklingen for antallet af 

danskere, der oplever psykisk mistrivsel. Ca. 

85% af respondenterne har angivet, at de ikke mener, at vi kan vende udviklingen indenfor psykisk 

mistrivsel ved at tale mindre om, hvordan vi har det. Der var mest splittede holdninger til svarmuligheden 

”være mindre fokuseret på diagnoser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: 1 af 5 postkort og spørgeskema 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udvise mere omsorg for hinanden

Skabe lettere adgang til hjælp

Bekæmpe stress på arbejdsmarkedet

Skabe et mere rummeligt samfund

Bruge sociale medier med mere omtanke

Stille færre præstationskrav til de unge

Være mindre fokuseret på diagnoser

Tale mindre om, hvordan vi har det

Et stigende antal danskere oplever psykisk mistrivsel. Hvad synes 

du især, at vi skal gøre for at vende udviklingen?

Ja Måske Nej

Figur 3: foreløbige resultater af 1 af 5 undersøgelsen 
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Reklame i S-tog 

I slutningen af 2019 besluttede sekretariatet i samarbejde med PrimeTime at benytte muligheden for at 

gøre brug af data fra brug af 1 AF 5-postkortet til reklamebrug med et budskab om, at 9 ud af 10 danskere 

mener, at psykisk mistrivsel kan mindskes, hvis vi viser mere omsorg for hinanden, at det er vigtigt at tage 

fat i hinanden, og at åbenhed er hjælpsomt.  

 

Budskaberne blev tilpasset et spot med illustrationer, som tidligere var produceret af praktikant fra The 

Animation Workshop, der kunne fungere som reklame på DSB’s reklameskærme i S-tog i en 10-dages 

periode i december 2019. Disse skærme får typisk stor opmærksomhed, da den underholdning, skærmene 

leverer, er et rejsegode under transporten. Skærmene viser nyheder, underholdning og annoncebudskaber 

samt information og trafikmeldinger fra DSB.  

 

Aftalen med DSB lød på visning 10 dage med 20 sekunders spot med Standard (1 gang hver 20. minut). Det 

betød, at spottet kørte på alle skærmene i S-togene i en periode på 10 dage, og blev vist 1 gang hver 20. 

minut, med Boost 2 gange og Superboost 3 gange i hele S-togsnetværket, der dækkede linjer fra Hillerød, 

Farum og Frederikssund i nord, til Høje Taastrup i vest og Køge i syd. I alt 2.806 skærme fordelt i 135 

togsæt.  

 

6.6.5 Medieguidelines  

Tænk før du taster 

I 2017 udarbejdede Infomedia en analyse af mediedækningen af psykisk sygdom i 2016 baseret på over 

4.000 omtaler og artikler. Motivationen for at vælge året 2016 var, at der i dette forår var en ulykkelig 

hændelse med et drab på en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud. Denne hændelse fik først meget 

stor mediemæssig bevågenhed og efterfølgende tilsvarende politisk i efteråret, da man på Christiansborg 

drøftede etablering af nogle særlige sengepladser til borgere med udadreagerende adfærd og komplekse 

problemer udover psykiske lidelser. Analysen er beskrevet i årsrapporten for 2016-201737. Analysen blev i 

samarbejde mellem sekretariatet og PR-bureauet PrimeTime anvendt til en række aktiviteter målrettet 

medierne. 

I foråret 2018 blev der med afsæt i fund i analysen arbejdet videre med udarbejdelsen af medieguidelines: 

Tænk før du taster. Derudover havde EN AF OS brugbar viden fra det internationale netværk af 

stigmaprojekter fra andre projekters 

arbejde med tilsvarende materialer.  

Temaeftermiddag 

På den baggrund inviterede EN AF 

OS en bred kreds i partnerskabet og 

samarbejdspartnere til en 

temaeftermiddag i marts 2018: 

Erfaringer med brug af 
medieguidelines i dækning af 
psykiske lidelser – kan vi gøre en 

 
37 Årsrapporten for 2016-2017 kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 

http://www.en-af-os.dk/
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forskel? Hvilke udfordringer og muligheder har organisationerne på området for at præge mediebilledet i 
fællesskab? 

Formålet var denne gang at sætte fokus på konkrete koncepter for og erfaringer med brug af 

medieguidelines. Der blev derfor lagt ud med at præsentere hovedindhold og tilgang hos Mindframe fra 

SANE i Australien og Mindset i Opening Minds i Canada. Dernæst var der refleksion blandt deltagerne om, 

hvad der gør indtryk i forhold til egen virkelighed, og hvilket udgangspunkt der kunne være for samarbejde 

med medierne? Det blev efterfulgt af en præsentation af medieguideline fra EN AF OS med mulighed for at 

kommentere herpå. En vigtig anbefaling herfra var, at der i medieguidelines fra EN AF OS kunne behøves 

indsat en tekst, der omtaler, hvad stigmatisering betyder.  

Programmet blev afsluttet med en paneldebat om ”Betydningen af medieguidelines i en dansk 
mediekontekst – vil det gøre en forskel? Og hvad kræver det?”. I panelet deltog Karen Bro, chefredaktør på 

Ekstra Bladet, Tobias Enné, digital chef i PrimeTime, og Kasper Tingkær, generalsekretær i 

Depressionsforeningen. Fokus var naturligt på den udfordring, at medierne ofte dyrker de dramatiske 

historier, hvor personer med psykiske lidelser er involveret, og at disse fremstillinger medvirker til en høj 

grad af stigmatisering. Karen Bro udviste forståelse for, at bruger- og pårørendeorganisationer og EN AF OS 

gerne ser mere nuancering her men var også ærlig i sine udmeldinger om, at den skarpe vinkling er en del 

af Ekstra Bladets profil.  

Afsluttende blev det drøftet, at EN AF OS gerne vil inddrage kommunikationspersoner fra organisationerne 

i et samarbejde i forhold til bl.a. journalistuddannelser.  

 

Tænk før du taster som postkort-version 

Udover at udgive den endelige version af Tænk før du taster som pjece på hjemmesiden, blev der 

udarbejdet en postkort-version til brug for Folkemødet til uddeling i 2018 og event i 2019. 

  

Kontakt til chefredaktører/medieinstitutioner 

I arbejdet med at udbrede kendskabet til medieguidelinen TÆNK FØR DU TASTER blev liste over relevante 

chefredaktører udarbejdet med henblik på at indgå i dialog. Planen var at sende vores medieguidelines 

sammen med et notat, der forklarer vores intentioner med samarbejde og samtidig tydeliggør, hvordan 

medierne spiller en væsentlig rolle, når det kommer til den brede befolknings opfattelse af psykisk sygdom.  

Her ville resultater fra befolknings- og panelundersøgelser kunne understøtte pointen om, at mediebåret 

stigma er en realitet, ligesom undersøgelserne vil kunne anvendes til at uddybe, hvilken effekt mediernes 

fremstilling kan have på de, som har sygdom inde på livet.  
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Som led i denne indsats tog EN AF OS ligeledes (igen) kontakt til Ritzaus Bureau med henblik på at få et 

møde. Ritzau er en vigtig aktør, da bureauet synes at have stor indflydelse på, hvordan mediehistorier 

tilrettelægges i det brede medielandskab. Formålet med et sådant møde ville derfor være at gøre 

opmærksom på, hvordan der, med denne store indflydelse, følger et stort ansvar: Både en risiko for at 

udbrede stigmatisering via uhensigtsmæssige skildringer, men også et potentiale for at påvirke i positiv 

retning gennem øget refleksion over måden at formidle om emnet på. Af samme grund vil der i Infomedias 

medieanalyse af 2019 for EN AF OS være et særligt afsnit om Ritzaus profil til brug for fornyet kontakt. 

Indsats målrettet uddannelser 

Det har længe været et ønske at lykkes med et gennembrud i forhold til journaliststuderendes uddannelser, 

og der har også været taget kontakt bl.a. til Journalisthøjskolen i Århus, ligesom EN AF OS tidligere har 

samarbejdet med DMJX i København omkring caseopgaver. Det canadiske afstigmatiseringsprojekt Opening 

Minds har for flere år siden udviklet et undervisningskoncept, som EN AF OS gerne ville lade sig inspirere af, 

men adgangen hertil har været forsinket i flere år på grund af lokale forhold hos Opening Minds. Derfor 

blev der i 2019 drøftet videre om udviklingen af undervisningsmateriale baseret på egne kilder. Denne 

opgave skal der fortsat arbejdes videre med, og der er til brug herfor i 2019 udarbejdet en liste over danske 

uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelser inden for journalistik og kommunikation.  

 

Formålet med en sådan indsats vil være allerede 

under uddannelsen at have mulighed for at gøre de 

studerende bevidste om deres vigtige rolle og ansvar i 

forhold til refleksion over betydningen af tone og 

sprogbrug i formidling, når det handler om psykisk 

sygdom og imødegåelse af stigmatisering. Udvikling af 

undervisningsmateriale til studerende vil kunne ske 

med afsæt i eksisterende materiale fra EN AF OS (film, 

casehistorier, medieguidelines, medieanalyser mv.), som fremstår relevant til brug i en undervisnings-

kontekst. Et led i denne strategi er desuden at være opsøgende i forhold til muligheder for synlighed af 

afstigmatiseringsbudskabet, f.eks. ved afvikling af eller deltagelse i temadage på 

uddannelsesinstitutionerne og gerne i et samarbejde med andre organisationer i partnerskabet.  

TÆNK FØR DU TASTER – på de sociale medier  

TÆNK FØR DU TASTER – på de sociale medier blev udarbejdet i efteråret 2018 som en guide til agtsom brug 

af sociale medier. Guiden er målrettet personer, som formidler om livet med psykisk sygdom på sociale 

medier, men dens overordnede pointer er i princippet relevante for alle brugere.  

Ideen til en SoMe-guide opstod efter ambassadørtræffet 2018, hvor adfærd på sociale medier kom på tale 

under workshoppen. En række ambassadører havde mærket konsekvenserne af, at internettet ”aldrig 
glemmer”, og flere udtrykte bekymring over fortsat at kunne blive konfronteret med indhold med f.eks. 

personfølsomme oplysninger eller detaljerede beskrivelser af selvskade, som tidligere var blevet delt, og 

som nu er genstand for fortrydelse. Guidens formål var derfor skabe opmærksomhed omkring, hvordan 

man kan passe på sig selv, sine data og sine medmennesker, når man færdes på sociale medieplatforme; 

dette gennem fem overordnede spørgsmål, man altid bør stille sig selv, før man vælger at dele indhold: 
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• Hvor meget vil jeg dele? 
• Hvornår deler jeg? 
• Hvilken slags opmærksomhed vil jeg skabe? 
• Hvilke konsekvenser kan det have? 
• Hvad kan jeg gøre ved ”delingsanger”? 

TÆNK FØR DU TASTER - på de sociale medier blev offentliggjort på hjemmesiden og delt gennem EN AF OS’ 
facebookprofil i november 2018. Opslaget på Facebook opnåede 282 likes og blev delt 40 gange.  

Medieundersøgelse 2019 

Som led i konceptudviklingen til TÆNK FØR DU TASTER i 2016 blev et spørgeskema udsendt i EN AF OS-

panelet, som havde til formål at undersøge paneldeltagernes opfattelse af måden, hvorpå psykisk sygdom 

repræsenteres i medierne. For at generere nye data til brug i det videre arbejde med TÆNK FØR DU 
TASTER-konceptet blev en ny medieundersøgelse med en revideret spørgeramme gennemført i perioden 

24/5-7/6 201938. Undersøgelsen fik i alt 367 besvarelser, og da vi var bevidste om værdien af det 

perspektiv, paneldeltagernes kommentarer kan tilvejebringe, fik respondenterne mulighed for at tilføje 

kommentarer til udvalgte spørgsmål. Undersøgelsen viste blandt andet, at: 

• 65,5% oplever, at medierne i almindelighed omtaler psykisk sygdom negativt. 

• 78% er enige eller meget enige i udsagnet, “Mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er 

medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser”.  
• 59,5% bliver triste, mens 43,5% føler sig stemplet af historier om personer med psykiske lidelser, 

der har været indblandet i kriminalitet. Omvendt føler 24,4% ikke, at det har noget med dem at 

gøre 

• 76,2% har bemærket en stigning i antallet af oplysende historier om psykisk sygdom/personer med 

psykiske lidelser gennem de seneste to år. Tilsvarende mener 85,8%, at disse historier har givet 

dem en oplevelse af, at mennesker med psykisk sygdom ikke får den tilstrækkelige hjælp. 

Oplysende historier synes dog også at have den effekt, at respondenterne ikke føler sig så alene om 

at leve med en psykisk sygdom (59,4%).  

• 49,6% angiver, at de gennem de seneste to år har bemærket en stigning af positive historier i 

medierne om og med personer, der har eller har haft en psykisk sygdom. Endvidere har 44,7% i høj 

eller nogen grad oplevet en positiv påvirkning af deres syn på mennesker med psykisk sygdom 

gennem positive historier.   

Til det afsluttende spørgsmål “Er der noget, du gerne vil se mere af i mediedækningen af historier om 

mennesker med psykisk sygdom?” blev respondenternes i alt 207 kommentarer kodet efter temaer.  
De hyppigst forekommende tematikker var:  

• Recovery og livet efter psykisk sygdom. 

• Hverdagsliv med en psykisk sygdom og fokus på, hvordan mennesker med psykisk sygdom er 

ligesom alle andre; herunder spørgsmål om hvorvidt psykiske sygdomme er synlige eller usynlige. 

• Svigt i psykiatrien. 

 
38 Undersøgelsen kan findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → Medieundersøgelse 
2019 

http://www.en-af-os.dk/
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• Forebyggelse, behandlingsformer og specifikke diagnoser. 

• Metadiskussion om mediernes repræsentation og samfundets opfattelse af psykisk sygdom, 

herunder koblingen (eller mangel på samme) mellem psykisk sygdom og kriminalitet. 

• Psykisk sygdom blandt personer med høj status (ledere, kendte, etc.). 

Undersøgelsens resultaterne viser altså, at der fortsat hersker en udbredt oplevelse af, at stigmatisering 

finder sted i medierne, men at oplysende og positive historier kan bidrage til at skabe modvægt til 

dramatiske og sensationsprægede fremstillinger af livet med en psykisk lidelse. Dette giver 

eksistensberettigelse for et fortsat fokus på mediernes rolle og ansvar i forhold til stigmatisering og 

afstigmatisering.  

6.6.6 Samarbejde med Impact TV om programmet Styret af stemmer 
I foråret 2019 fik sekretariatet i EN AF OS en spændende henvendelse fra Impact TV i forhold til sparring 

forud for deres arbejde med udviklingen af et program om unge med skizofreni og synliggørelse af de 

stemmer, som de unge oplever. Flere af medarbejderne i Impact TV har EN AF OS gode erfaringer med at 

samarbejde med fra deres tidligere arbejde i andre filmselskaber, der bl.a. leverede kvalitetsprogrammer til 

DR-satsningen Usynligt syg i 2014. Af den grund var sekretariatet fra start tryg ved både intentioner, etik i 

forhold til medvirkende og forventning til høj kvalitet i udformning.  

 

Sekretariatet bistod derfor med hjælp til rekruttering, og efter casting foretaget af Impact TV gennemførte 

projektleder i EN AF OS samtaler med de fem unge som en ekstra sparring i forhold til de unges motivation 

for deltagelsen og overvejelser over egne og omgivelsernes reaktioner. Alle var meget reflekteret, selvom 

deres livssituationer også i forhold til sygdomssymptomer og behandling var meget forskellige. Fælles var 

dog det klare ønske hos de unge om at kunne bidrage med et mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at 

have skizofreni og fremme større åbenhed i samfundet men også konkret et håb om at kunne hjælpe andre 

unge i samme situation eller få mod på søge hjælp for mistrivsel.  

 

Sideløbende bidrog projektleder i EN AF OS også med sparring til medarbejdere, der stod for optagelserne 

og mødte også de unge hos Impact TV i forbindelse med muligheden for at se de første programmer, inden 

disse skulle lanceres i foråret 2020. 

I programmerne får man som seer mulighed for at få et unikt indblik i, hvordan de unge forsøger at leve et 

liv som andre, samtidig med at de kæmper med skizofreni med stemmehøring og synshallucinationer. I 

programmet medvirker fire unge kvinder og en ung mand. De fire kvinder besøger alle et animationsfirma, 

hvor de fortæller om deres hallucinationer og medvirker til, at animatoren kan udforme disse, så de kan 

gøres synlige for seerne i de endelige programmer. Møderne vises i programmerne, og disse sekvenser 
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udgør i sig selv noget helt unikt – både modet fra de unge til at åbne op og animatorens respektfulde og 

undersøgende tilgang til at få information til løsning af sin opgave.  

Programmerne har fået titlen: Styret af stemmer og omfatter 6 afsnit, der fra den 2. februar 2020 er gjort 

tilgængeligt på DR 3 på www.dr.dk. Der er tale om både oplysende og afstigmatiserende programmer af høj 

etisk kvalitet, og som har både unge generelt, unge med diagnoser, pårørende, studerende og fagpersoner 

som helt oplagte målgrupper. Det kunne være interessant at følge op i forhold til de unge medvirkende i 

sommeren 2020 for en snak om, hvad det har betydet for dem selv i forhold til deres stemmer, at de 

åbnede op og direkte eksponerede disse for omverdenen, og om det har bidraget til at mindske deres 

kontrollerende påvirkning af den enkelte? 

6.6.7 Boligsocialt samarbejde 
EN AF OS var inviteret til at holde et oplæg i Gersagerparkens seniorklub i boligselskabet BF61 og Greve 

Boligselskab i marts 2019 om livet med psykiske lidelser, og hvordan verdenen forholder sig til én. 

Målgruppen var ældre beboere i boligforeningerne, der gerne ville have mere viden og større åbenhed i 

forhold til beboere med psykiske lidelser.  

EN AF OS lagde op til en 

drøftelse om, hvorfor det er 

vigtigt at have fokus på 

afstigmatisering, herunder 

mediernes betydning for 

befolkningens holdninger til 

personer med psykiske lidelser. 

Dernæst blev diskuteret, hvad 

udfordringerne er for 

boligområderne - og for 

ejendomsledere og boligsociale 

medarbejdere - og om virksomme metoder til at bryde med fordomme. Endelig gav ambassadør Gitte 

Nyberg sin fortælling om egne erfaringer som beboer. 

Det gav anledning til en spændende diskussion, og det blev tilkendegivet, at tilhørerne var ”både rørte, og 

at det var en øjenåbner, hvad angår sindets krogede veje”. 

6.6.8 Verdens Mentale Sundhedsdag 2019 
Event i FN-byen 

Temaet for Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober 2019 var selvmordsforebyggelse. På dagen var EN 

AF OS blevet inviteret til at deltage med en ambassadør til en event om dagens tema afholdt af WHO i FN-

byen i København. Ambassadøren deltog i panel med sin personlige historie om at vokse op med en mor 

der på grund af psykisk lidelse havde to alvorlige selvmordsforsøg.  

 

 

 

http://www.dr.dk/
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Som en del af eventen var der ved indgangen til FN-byen opstillet en stor cylinder, hvori FN-medarbejdere  

kunne komme en rød kugle i, hvis de kendte en person, der var død ved selvmord, og en hvid kugle hvis de 

kendte en, der havde forsøgt selvmord. På dagen var cylinderen næsten halvt fuld af både røde og hvide 

kugler og var dermed med til at sætte en mere personlig ramme om eventen sammen med statistikkerne 

for selvmord og selvmordsforsøg og opfordringen om at tage fat i hinanden.  

Ved selve eventen, som foregik på engelsk, var en gruppe FN-medarbejdere til stede men den blev samtidig 

live-streamet til samtlige medarbejdere i FN-byen, som også efterfølgende havde mulighed for at gå ind og 

se en video af den en time lange event.  

Konference på Christiansborg om tænder i 2019 

På Verdens Mentale Sundhedsdag 2019 havde også Forum for Ældre- og Socialtandpleje en konference, 

som foregik i Fællessalen på Christiansborg: ”Sårbare og socialt udsattes tandpleje. Ondt i tænderne har 
social slagside – hvordan gør vi det bedre?”  

EN AF OS bidrog med oplæg om tandindsatsen i EN AF OS og ambassadøroplæg, sammen med indlæg fra 

Rådet for Socialt Udsatte, 

repræsentant fra 

Sundhedsministeriets Dialog- og 

Inddragelsesforum for nye rammer for 

voksentandplejen og lokale initiativer i 

Svendborg og Randers kommuner. En 

dag med stor energi og markering af, 

at der er behov for en styrket indsats, 

og som er tilgængelig for de 

medborgere, som har behovet.  

Det var overraskende at få viden om, 

at der i dag faktisk eksisterer hele 14 

forskellige ordninger. Signalet var 

derfor også til politikerne, der 
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medvirkede i den afsluttende paneldebat, at der er behov for at tænke både i forenkling og tilgængelighed 

for målgrupperne - også i lyset af meldingen under konferencen om at afsættelse af et tocifret millionbeløb 

til området var på forhandlingsbordet under de igangværende finanslovsforhandlinger. 

6.6.9 Kan man blive fri af en psykiatrisk diagnose? 
I 2018 kom der (igen) samfundsmæssigt fokus på spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at indføre en ret 

til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose som led i at imødegå den diskriminering og 

stigmatisering, der knytter sig til det at have haft/have en psykisk lidelse. 

Det er et emne, som også er relevant for EN AF OS, da det indgår i visionen, at vi skal arbejde for ”... at 
bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser”, og er et tema som også interesserer faglige 

kredse såvel som bruger- og pårørendeorganisationer. Men det er også et tema og problematik, som er 

meget kompleks.  

Mange har flere end én diagnose 

Antallet af personer, der får en psykiatrisk diagnose, har været stigende igennem en årrække, og når man 

ud fra registre skal dokumentere, hvor mange der har bestemte diagnoser, har det længe været en 

udfordring, at mange har mere end én diagnose, og samme person dermed kan optræde i flere kategorier.  

I Diskriminationsundersøgelsen fra 2015 gennemført af KORA for EN AF OS39 fremgår det således også, at 

52% har angivet at have mere end én diagnose. Tilsvarende angiver hele 85% i en EN AF OS-

panelundersøgelse fra 2018 om borderline40, at de har flere diagnoser. Dette illustrerer en vigtig 

udfordring, nemlig at der sker en ophobning af diagnoser for rigtig mange, og hvilken betydning det vil 

have, hvis man kan komme af med (få slettet) den ene og ikke de andre? 

Nogle diagnoser særlig i fokus 

Både holdninger og lovgivning er i spil. Vi ved fra undersøgelser, at eksempelvis en psykiatrisk diagnose i 

sundhedsjournalen kan føre til negativ forskelsbehandling i kontakt med somatikken, at huller i CV’et pga. 
sygdomsperiode kan give problemer, når man skal søge job eller i gang men en uddannelse mm.  

Men også i lovgivning på flere områder kan 

man stå rettighedsmæssigt anderledes, hvis 

man har/har haft en psykiatrisk diagnose. Et 

meget dagligdags relevant område er 

spørgsmålet om erhvervelse og 

opretholdelse af kørekort, hvor diagnoserne 

skizofreni og bipolar er særligt fremhævet i 

forhold til vurdering af og opfølgning på 

grad af stabilisering iht. vejledning fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed om 

helbredskrav til kørekort41.  

 
39 Undersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Diskriminationsundersøgelsen 2015 
40 Undersøgelsen kan findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser → 
Borderlineundersøgelse/Personer der selv har borderline 
41 Vejledning om helbredskrav til kørekort august 2017 fra Styrelsen for Patientsikkerhed: 

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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Hvornår er man rask eller vurderes i remission? 

Den helt vitale udfordring er naturligvis, hvad det vil sige at være rask, og hvem der med sikkerhed kan 

bedømme dette, samt hvor mange faktorer der skal tages i betragtning? Er det symptomfrihed over en vis 

periode (som f.eks. i bestemmelsen om kørekort), vurdering af mestringsstrategier og handlemønstre, 

livsvilkår, statistisk risiko for tilbagefald eller forskning, der dokumenterer sandsynlighed for fuld recovery 

etc.? Er troen på, at man faktisk kan komme sig af psykisk sygdom, tilstrækkeligt stor hos lægestanden? Og 

er det i sig selv en barriere for at anerkende remission hos patienterne? Og sker vurderingen i givet fald på 

baggrund af diagnosen som generel kategori eller i forhold til en individuel vurdering af den enkelte 

patient/bruger? 

Hvilke veje kan man gå? 

I tilknytning til at der i 2018 kom særskilt samfundsmæssigt fokus på temaet, valgte EN AF OS over en 

weekend at lancere en simpel temperaturmåling via vores facebookside. I løbet af de to dage valgte 56 

personer at svare på nedenstående to forslag, hvor svarkategorierne var: Ja, Nej, Måske og Ved ikke, 

ligesom flere valgte at komme med personlige kommentarer:  

Det skal være muligt at kunne blive erklæret rask fra en psykisk sygdom, hvis man er 

symptomfri 

JA: 61% 

Der skal arbejdes mere systematisk med at få efterlevet FN’s Handicapkonventions 
bestemmelser i lovgivning og praksis om, at man ikke må diskriminere personer med 

psykisk sygdom 

JA: 91% 

 

Umiddelbart peger denne lille måling på vigtigheden af at fastholde et fokus på handicapkonventionens 

anti-diskriminatoriske sigte – dvs. at det at have/have haft en psykiatrisk diagnose eller lidelse ikke per 

automatik må spænde ben for muligheder i tilværelsen. Blandt de 19 personlige kommentarer var bl.a. 

holdninger til, om det at komme af med/få slettet sin diagnose også kunne betyde færre muligheder f.eks. 

for at få behandling eller en utilsigtet stempling af andre. To af disse er gengivet nedenfor:  

 

“Jeg er selv bipolar, og selvom jeg har været stabil i mange år, er jeg i risiko for, at den kommer frem igen. 

 
”7.1.1.3 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort  
Ved psykiske lidelser med forekomst af psykotiske episoder inden for det seneste år skal det overvejes, om kravene til kørekort er 
opfyldt. Såfremt tilstanden anses for stabiliseret, bør der sædvanligvis udstedes kørekort med et vilkår om en tidsbegrænsning på 
to år. Er der tale om en helt stabil tilstand over en længere tidsperiode, kan kørekort til Gruppe 1-køretøjer anbefales fornyet med 
en tidsbegrænsning på op til fem år. Tidsbegrænsningen anbefales for at sikre, at der sker en opfølgning og revurdering af, om 
kørsel fortsat er forsvarlig. 
 
Ved skizofreni og bipolær affektiv sindslidelse i stabil, velkontrolleret fase med god patientefterlevelse bør der sædvanligvis gives et 
vilkår om tidsbegrænsning på to år. Er der tale om en helt stabil tilstand over en længere tidsperiode, kan kørekort til Gruppe 1-
køretøjer anbefales fornyet med en tidsbegrænsning på op til fem år. Ved skizofreni og alvorlig bipolær affektiv sindslidelse bør der 
kun undtagelsesvist udstedes kørekort til Gruppe 2. Tidsbegrænsningen anbefales for at sikre, at der sker en opfølgning og 
revurdering af, om kørsel fortsat er forsvarlig.  
 
Ved øvrige psykiske lidelser, fraset hyperkinetiske lidelser [fx ADHD] er der sædvanligvis ikke behov for vilkår om tidsbegrænsning 
eller indskrænkning i forhold til kategorier, forudsat at lidelsen er stabil og velbehandlet, og lægen vurderer, at lidelsen ikke 
påvirker førerevnen.” 
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Og ved en rask-erklæring vil jeg få meget svært ved at få den rigtige hjælp. Om man vil det eller ej, er det 
diagnosen som bærer én den rette vej.” 

“Symptomfri er ikke det samme som sygdomsfri. Mange af os virker symptomfri set udefra men er i 
virkeligheden ekstremt plaget indeni, og for os kan det i forvejen være svært nok at skulle overbevise folk 
om, at vi er syge (som f.eks. sagsbehandlere) – det at man skulle kunne erklæres rask risikerer at skabe 
mange flere problemer, end der i forvejen er for psykisk syge + risikere at øge fokus på de som har flere 
‘synlige’ symptomer og diskrimination.” 

Faglige refleksioner fra internationalt netværk af afstigmatiseringsindsatser 

I forbindelse med at projektleder og projektkoordinator i Prag i 2019 deltog i netværksmøde i GASA (Global 

Anti Stigma Alliance), benyttede vi os af muligheden for at få nogle reaktioner og refleksioner på temaet 

om at kunne komme af med sin diagnose. I netværket har vi siden 2012 således haft gensidig glæde af 

samarbejdet med kolleger i Canada, England, Skotland, New Zealand, Australien, Sverige, Tjekkiet m.fl., 

Helt generelt var meldingen, at det ikke var en problemstilling, som man i de respektive lande debatterer 

på samfundsmæssigt plan direkte – og der var samlet set i tilbagemeldingen flere forbehold knyttet hertil 

end åbenlyse fordele eller direkte bekymring for forøget risiko for stigmatisering og diskrimination: 

• Uhensigtsmæssig todeling 

Det kan føre til en urealistisk og uhensigtsmæssig opdeling i ”syg” og ”rask” frem for en mere 

dynamisk og hjælpsom tilgang til psykisk helbred som et kontinuum. 

 

• Negative konsekvenser 

Raskmelding kan være hjælpsom for de, der får den, men der er risiko for, at det vil øge 

stigmatiseringen og diskriminationen af de, der ikke gør. 

 

• Uopnåeligt for nogle 

For personer med kompliceret psykisk sygdom er ideen om klinisk remission særdeles 

problematisk. Det er velkendt, at det er muligt at leve et givende og ydende liv, selvom man fortsat 

har symptomer. Denne gruppe vil formentlig aldrig kunne opnå klinisk remission men bør ikke 

forhindres i at nyde samme rettigheder som andre medlemmer af samfundet. 

 

• Episodisk 

Psykiske lidelsers ofte episodiske karakter gør det svært at definere, hvad remission rent faktisk 

betyder. 

 

• Afvisning af hjælp 

Der er risiko for, at de raskmeldte som konsekvens kan opleve afvisning af hjælp til deres psykiske 

helbred. De, som ikke opnår raskmelding, kan i højere grad opleve håbløshed og blive 

desillusionerede, hvilket kan påvirke deres psykiske helbred i negativ grad. 

Samlet set er meldingen derfor fra projekter, der arbejder specifik med fokus på afstigmatisering, at det 

klart er at foretrække og langt bedre for systemer (og mennesker) slet ikke at diskriminere baseret på 

psykisk helbredsstatus - frem for at gøre det baseret på diagnose eller vurdering af remission. Og at en 
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juridisk mulighed for raskmelding faktisk også kan betragtes som et tilbageskridt, der kan retfærdiggøre 

diskrimination overfor dem, som ikke opnår ”raskmelding”. 
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7. EN AF OS regionalt og lokalt  
 

7.1 Region Nordjylland 
7.1.1 Oversigt over EN AF OS aktiviteter og nåede personer (ca.) i 2018 

Indsats Antal nåede personer 

Oplæg på uddannelsesinstitutioner 

Tech college 

Produktionsskoler 

Social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) 

Folkeskole, efterskole, gymnasier 

Lægesekretæruddannelse 

 

125 

181 

586 

140 

40 

Oplæg i boligforeninger 85 

Oplæg i psykiatrien  

Personaleintroduktionsforløb  

Konflikthåndtering for sengeafsnit 

Tandsundhedsindsats (personligt oplæg på tre afdelinger) 

Psykoedukation og temadag 

 

125 

76 

20 

48 

Oplæg til offentlige arrangementer 

Skagen Bibliotek 

Frederikshavn Bibliotek 

Sæby Bibliotek 

Brønderslev Bibliotek 

Nordkraft Ungearrangement 10/10  

Det Musiske Hus Ungearrangement 10/10 

Kulturstationen, Skørping 

Mental Sundhedsdag, Frederikshavn 

Mental Sundhedsdag, Aalborg  

 

40 

0 

10 

80 

100 

40 

20 

150 

190 

Diverse oplæg i foreningsregi 181 

EN AF OS på bemandede stande  

KL sundhedspolitiske Forum 

St. Økssø Løb i Socialpsykiatrien, Rebild Kommune 

Morsø Festival 

Knivholt Rock, Frederikshavn 

 

Ikke muligt at optælle 

Totalt antal nåede fysiske personer med afstigmatiserende oplæg  2008 

 

Indsats på Region Nordjyllands sociale medier  

Facebook (45.004) 

LinkedIn (5972) 

Instagram (ikke målt) 

Derudover engagement på andres kanaler, som ikke er målt med. 

50.976 
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7.1.2 Ambassadørkorpset 
I Nordjylland havde vi pr. december 2018 18 ambassadører, hvoraf 14 holder målrettede oplæg. 

Samarbejdet mellem PsykInfo og EN AF OS-ambassadørerne er formaliseret i en samarbejdsaftale. 

Formidlingskursus 

I december 2018 tilbød PsykInfo for første gang et regionalt formidlingskursus for at tilgodese både nye og 

erfarne ambassadørers behov og ønske om at holde målrettede og indholdsrige oplæg af høj kvalitet. 

Derudover har vi et ønske om, at oplæg holdt af en EN AF OS-ambassadør skal være kendetegnet ved høj 

kvalitet og have et klart afstigmatiserende fokus og budskab.  

Landsindsatsen EN AF OS udbyder med periodiske mellemrum et nationalt formidlingskursus. På grund af 

en særlig situation omkring ambassadørerne i Region Nord fik PsykInfo i tæt samarbejde med og med 

økonomisk bistand fra Landssekretariatet mulighed for at udbyde et to-dages formidlingskursus med Lena 

Møller, Master i retorik og formidling som underviser. Lena Møller underviser også på de nationalt udbudte 

formidlingskurser. 

Som opfølgning på 

formidlingskurset tilbød 

PsykInfo alle 

ambassadører et 

individuelt forløb, så de 

kunne få mulighed for at 

kombinere de redskaber, 

de lærte, med deres 

personlige historie.  

Formidlingskurset blev 

annonceret i god tid, da 

der var mødepligt begge 

dage. De fem 

ambassadører, der ikke deltog på kurset, tog vi en individuel snak med i forbindelse med afbuddet og efter 

afholdelsen af kurset. De fire af ambassadørerne valgte at holde pause som oplægsholder enten af private 

årsager eller ganske enkelt, fordi de fandt mere glæde og havde flere styrker ved andre EN AF OS-opgaver. 

Det kan f.eks. være at deltage til arrangementer og dele materialer ud f.eks. i vores TABUU mega-bamse, at 

stille sig frem i medier, at deltage i udvikling af podcasts, eller som vidensperson i forbindelse med 

opgaveskrivning. Den femte valgte at stoppe som ambassadør.  

7.1.3 Sociale Medier 
PsykInfo indledte i 2018 et samarbejde med regionens kommunikationsafdeling ift. synlighed på regionens 

sociale medier - facebook, LinkedIn og Instagram. Indsatsen har bestået af Point Of View-film med 

ambassadørerne, opslag med reklame for konkrete offentlige arrangementer og generel folkeoplysning om 

psykiatri. Der er arbejdet ud fra principperne i Region Nordjyllands social media strategi vers. 2.0. 
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Region Nordjyllands facebook har 7.178 

følgere, LinkedIn har 9.185 følgere, og på 

Instagram er der 630 følgere. Dermed er det 

en oplagt mulighed at tænke disse kanaler 

ind ift. afstigmatisering og viden generelt om 

psykiatri.  

Indsatsen på de sociale medier er blevet 

mere målrettet med en højere engagement-

score over tiden, og samarbejdet mellem 

PsykInfo og Region Nordjyllands social media 

manager intensiveres i 2019. Erfaringerne 

fra 2018 viser, at det, der giver den største 

rækkevidde og højeste engagement scores, 

er helt klart personlige videoer. 

Udover produktion af opslag og videoer til 

Region Nordjyllands facebook var PsykInfo 

administrator og producent af opslag og 

begivenheder til kanalen ”Verdens Mentale 

Sundhedsdag, Aalborg” samt leverandør af 
opslag til ”Verdens Mentale Sundhedsdag, 
Frederikshavn”.  

7.1.4 Internationalt samarbejde 
EN AF OS har et internationalt samarbejde og på den internationale stigmakonference i september 2017 

deltog repræsentanter for Tjekkiet, idet de på daværende tidspunkt var i gang med at starte en større 

afstigmatiseringsindsats.  

I efteråret 2018 aflagde projektleder og projektmedarbejder fra den tjekkiske afstigmatiseringsindsats 

derfor en uges besøg i Danmark for at få viden og inspiration. En af dagene valgte de at besøge Nordjylland. 

Tjekkerne tilkendegav stor tilfredshed og gav indtryk af, at de havde fået noget værdifuldt med hjem. Det 

de især var meget interesserede i - udover det gængse arbejde med ambassadørerne - var især den 

nordjyske samarbejdsaftale og arbejdet med Personlig historie og selvstigma42.  

7.1.5 Projekt med Personlig historie og selvstigma 
Siden 2016 har PsykInfo arbejdet særskilt med projektet Personlig historie og selvstigma. PsykInfo har 

indgået og haft et tæt samarbejde med tre kommuner: Rebild, Hjørring og Vesthimmerland om anvendelse 

af materialet. Kommunerne har indgået i at gennemføre fire forløb (modeltro) over to år.  

I 2018 har Rebild Jobcenter, Vesthimmerland Udvikling Psykiatri og Handicap Hjørrings Tilbud til unge 

voksne anvendt Personlig historie og selvstigma. Alle 3 kommuner har som minimum gennemført 2 forløb á 

20 uger. Forløbene har været gennemført af faglig medarbejder og en peer-ansat. 

 
42 Personlig Historie og Selvstigma beskrives også i afsnit 6.2.1 
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I 2018 har de tre kommuner været inviteret til sparringsmøder, der har givet mulighed for sparring på, 

hvordan Personlig historie og selvstigma fungerer i dagligdagen. Samtidig har det gjort det synligt, at 

materialet er en dynamisk måde at arbejde på og fungerer godt i de forskellige settings. Psykolog Ditte 

Sennicksen fra Center For Pårørende har deltaget på to af sparringsmøderne, hvor deltagerne har arbejdet 

ud fra STAFET modellen, der er en narrativ guide til bedre faglige samtaler. Alle deltagere har givet udtryk 

for, at det har givet god mening at arbejde med STAFET i forhold til at få sparring omkring, hvordan man 

arbejder med Personlig historie og selvstigma i den pågældende dagligdag. 

Udsagn fra instruktører og deltagere:  

”Materialet er godt – lige til og forståeligt for deltagere og instruktører. Det er bare at gå i gang, vi er 
positivt overraskede over, hvor godt det går.” 

”Det er vores helt klare opfattelse, at alle deltagerne får meget ud af at være med. ” 

”Jeg har fundet ud af, at jeg har brug for en normal struktur på hverdagen, jeg er kommet i job og har 
fundet ud af, at det er godt for mig med en fast rytme. Jeg er blevet bevidst om (med)ansvaret for eget liv. 
Det har været rart at høre andre.”  

”Forløbet har vendt op og ned på mange ting, der er kaos i mit hoved. Jeg prøver at lytte til mig selv og sige 
fra. Jeg er blevet bevidst om, at det er OK at handle på den måde, jeg gør – det er det, jeg har lært. Lige nu 
håber jeg bare at komme ud på den anden side.” 

Afdelingsleder Søren H. Kristensen fra Tilbud til voksne og unge Hjørring: ”Min vision er i 2020 at tilbyde 
gruppeforløb til alle, der visiteres til Tilbud til voksne og unge i Hjørring.”  

7.1.6 Oversigt over EN AF OS aktiviteter og nåede personer (ca.) i 2019 
Indsats Antal nåede personer 

 

Filmfestival Don’t fear the Weird 270 

Oplæg på uddannelsesinstitutioner 

- SOSU NORD 

- Tech College 

- Pigehold på folkeskole 

- Studiegrupper  

 

392 

Oplæg i boligforeninger 150 

Oplæg i psykiatrien  

- Personaleintroduktionsforløb  

- Konflikthåndtering for sengeafsnit 

- Temadag for regionsansatte 

360 

 

Oplæg i socialpsykiatrien 100 

Diverse oplæg i foreningsregi 125 

Oplæg i somatikken 290 

Deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og temadage med 

forbedringsfokus i Psykiatrien og temadage om Patientens Team i 

530 
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Aalborg Kommune, Vesthimmerlands kommune, Jammerbugt Kommune, 

Hjørring Kommune  

2. internationale forum for selvmordsforebyggelse, Korea  400 

Totalt antal nåede fysiske personer med afstigmatiserende oplæg   

2617 

Indsats på sociale medier ift Don’t fear the Weird (linkedIn, facebook, 
instagram – region Nordjylland, Psykiatrien og private profiler) 

- Målinger fordelt på begivenheder på Region Nordjyllands 

facebook (andre sider er der ikke taget målinger på) 

- Min sårbarhed. Min styrke. Min kunst. Rækkevidde på 3.516 

personer 

- Skyldig? Rækkevidde på 3.458 personer 

- Lad følelserne tale. Rækkevidde på 2.584 personer 

- Tro (mindre) på dig selv. Rækkevidde 1.842 personer 

- Se mig Nu! Rækkevidde på 6.722 personer 

 

 

 

7.1.7 Indsatser fordelt på indsatsområder  
PsykInfo har i 2019 haft fokus på indsatsområderne ”Medier og offentlighed”, ”personale i 
sundhedssektoren” og ”brugere og pårørende”, og nedenfor er der en kort præsentation af indsatserne. 

Medier og offentlighed 

Filmfestivalen Don’t fear the weird 
Don’t Fear the Weird er en nyskabende national filmfestival, som blev afholdt i fire af fem regioner på 

samme tidspunkt 8-10/10 2019. PsykInfo valgte at gå i samarbejde med Center for udvikling og 

beskæftigelse (Aalborg Kommune), Bedre Psykiatri, SIND, Kildehuset, FOKUS folkeoplysning, Center for 

Mental Sundhed (Aalborg Kommune) og Biffen om at planlægge, markedsføre og afholde filmfestivalen 

”Don’t Fear the Weird” og filmfestivalen er fra starten godkendt til at blive gentaget til oktober 2020.  

Der deltog 270 gæster plus ca. 20 frivillige, og styregruppe deltog på dagene. De frivillige var blandt andet 

EN AF OS-ambassadører – både som planlæggere, oplægsholdere, hjælpere på dagene og som gæster. 

Don’t Fear the Weird har været organiseret med fokus på bred repræsentation af tilhørsforhold, faglighed, 

alder og relation til psykiatrien. I Nordjylland har vi haft ca. 20 brugere involveret i planlægning, 

markedsføring og afholdelse af dagene.  

Der deltog frivillige i styregruppen, arbejdsgrupperne, i happenings og på dagene i BIFFEN. De frivillige var 

brugere fra de deltagende organisationer.  

Der kan udleveres særskilt rapport om filmfestivalen Don’t Fear the Weird 2019. 

Verdens Mentale Sundhedsdag 
Igen i 2019 var PsykInfo en aktiv part i samskabelsen om Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10/10 både i 

Frederikshavn og Aalborg.  
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Temaet i år var selvmord, men i Frederikshavn valgte Psykiatrifællesskabet at vende det lidt på hovedet og 

have fokus på Lysten til Livet. Derfor planlagde og afholdt vi en dag med sang, motion, fællesspisning, 

brugeroplæg ved Erik Holm ”Fra død til levende”, hvor han lige præcis indviede os i, hvordan han fandt 
lysten til livet igen og som afslutning på dagen en tur i biografen.  

I Aalborg valgte vi ligeledes at markere dagen i et livsbekræftende perspektiv med fokus på lysten til livet. 

Vi afholdte fællesspisning og derefter comedy foredrag om hjernen ved Speciallæge og komiker Andreas 

Hoff. Arrangementet var en del af filmfestivalen Don’t Fear the Weird.  

Rekruttering af interviewpersoner og cases til pressen og de sociale medier  
I august 2019 havde en af de nordjyske ambassadører, Brian, fornøjelsen af at være inviteret som gæst i 

Go’Morgen Danmark på TV2. Her fortalte han om sit liv med bipolar lidelse, der har budt på en hel del op- 

og nedture, og der i mellem et ret almindeligt liv med kone og som far til tre børn.  

 

I forbindelse med filmfestivalen Don’t Fear the Weird blev både Julie og Cecilie interviewet til Radio 

Nordjyske samt P4 om deres virke som EN AF OS-ambassadør og deres hverdag med en psykisk sygdom. 

Derudover blev der lavet podcast med Julie. 

 

Derudover stiller de nordjyske ambassadører beredskabsvilligt op som interviewpersoner til 

opgaveskrivning på mange forskellige studier (bl.a. psykologi, socialrådgivere, journalistik, folkeskole, 

fysioterapi). 

 

Samarbejde med boligforeninger 
Flere og flere boligforeninger har fokus på rummelighed og forståelse for hinanden i de respektive 

afdelinger. Tre gange har EN AF OS-ambassadør Theresa været ude og holde oplæg for både beboere og 

viceværter i boligforeninger i Aalborg Kommune. Udover EN AF OS-ambassadøren har Aalborg Kommunes 

socialpsykiatri, OPUS deltaget på to af dagene og Aalborg Kommunes demenskoordinator deltaget på en af 

dagene.  

Personale i sundhedssektoren 

Afholdelse af EN AF OS oplæg på Psykiatriens personaleintroforløb samt konflikthåndteringsforløb  
På alle introduktionskurser for nyansatte i Psykiatrien samt på alle konflikthåndteringskurser i Psykiatrien 

deltager en ambassadør med et kort oplæg.  

Deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og temadage med forbedringsfokus i Psykiatrien og temadage om 
Patientens Team i Aalborg Kommune, Vesthimmerlands kommune, Jammerbugt Kommune, Hjørring 
Kommune  
I 2019 har PsykInfo deltaget i forskellige projekter og opgaver - herunder blandt andet PRO (udvikling og 

implementering af patient rapporteret oplysninger) og Patientens Team. EN AF OS-ambassadører har 

deltaget på flere forskellige måder: 

• Deltagelse i peerboard 

• Deltagelse i workshops. I workshops har ambassadørernes fokus været på at udvælge spørgsmål til PRO 

og give input til informationsmateriale. Derudover har ambassadørerne deltaget på PRO-

implementeringskonference i Region Nordjylland. 



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

135 
 

Der har i 2019 været temadage omkring Patientens Team i 4 ud af 11 af regionens kommuner. Disse 

temadage har været lavet i samarbejde imellem behandlingspsykiatrien og kommunerne. Fokus på disse 

temadage har været at skabe fælles rammer omkring, hvordan man styrker samarbejdet til gavn for 

patienten på netværksmøder, hvor der er repræsentanter fra flere instanser. Der har på disse dage deltaget 

2-3 ambassadører til dialog i grupperne, hvor de har bidraget ved at bruge deres erfaringer omkring 

samarbejde mellem psykiatrien og de kommunale enheder - eller mangel på samme. 

Brugere og pårørende 

Samskabende processer og involvering af frivillige 
PsykInfo er i 2019 påbegyndt en større grad af involvering af frivillige med brugerbaggrund i tilblivelsen af 

arrangementer. Dette intensiveres i 2020. 

Formidlingstræningsforløb for ambassadører  
Som opfølgning på den kollektive undervisning alle regionens ambassadører skulle deltage ved i december 

2018, afholdte PsykInfo et individuelt træningsforløb til de ambassadører, der fortsat gerne ville være 

oplægsholdere. I PsykInfo var det PsykInfos to medarbejdere med brugererfaring, Maria og Marianne, der 

varetog den individuelle træning. 

Hver ambassadør har fået 2x1 times individuel vejledning i, hvordan de kan sætte deres historie ind i nye 

rammer. Rammerne bygger på de redskaber, som den kollektive undervisning har præsenteret dem for. 

Som afslutning har de deltaget ved oplægsøvedage (to dage i foråret uden tema og to dage i november 

med en temabundet opgave: STIGMA, hvor hver ambassadør har holdt et 30 minutters oplæg efterfulgt af 

15 minutters sparring fra de øvrige ambassadører, medarbejderne i PsykInfo og to af Region Nordjyllands 

kommunikationskonsulenter, som kunne se oplæggene med såvel ude-fra-kommende øjne som faglige 

øjne. 

PsykInfos evaluering af forløbene 
Vi har mødt en interesse fra ambassadørerne i at stille skarpt på egen historie og en tillid fra 

ambassadørerne. Vores klare fornemmelse er, at ambassadørerne har fået udbytte af at få ”snakket deres 
historie igennem”, fået fundet frem til vigtige temaer og budskaber og stillet skarpt på den røde tråd i deres 

fortællinger. 

I de individuelle vejledende samtaler har vi lagt vægt på at lade dem fortælle ved at spørge ind til deres 

historier, deres tanker og følelser i det, de har oplevet og eller forsøgt at tune ind på det, der er særligt og 

unikt for den enkelte og det, de brænder for at få bragt videre – selve grunden til de overhovedet er 

ambassadører. Flere gange oplevede vi, at de gav udtryk for, at det perspektiv, vi fik bragt frem i deres 

historie, var en aha-oplevelse for dem på en inspirerende måde. Det gav dem stof til eftertanke og 

motivation til at vinkle deres fortælling på nye måder efterfølgende fortalt med deres egne ord og stil. Det 

har virkelig været interessant, hvad det har betydet for både indhold, opbygning og formidling, at vi har 

haft den individuelle træning. 

Vi oplever det som en gensidig investering mellem dem og os, at begge parter har taget sig tid og 

prioriteret træningen/vejledningen. Vi har fået rigtig meget indsigt i deres historier på den her måde, som 

har gjort det lettere både at vejlede dem om deres oplæg og få en klarere fornemmelse af, hvad de gerne 

vil bidrage med til EN AF OS.  
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På selve øvedagene har det været godt at opleve, hvordan træningen og det at stille skarpt har givet pote. 

Det er tydeligt, at de ting, vi har arbejdet med, kom så fint til udtryk på dagene. 

Ambassadørernes tilbagemelding 
Den generelle tilbagemelding fra ambassadørerne har været positiv. Både for den individuelle træning og 

på øvedagene. De gav alle udtryk for, de oplevede en konstruktiv og brugbar feedback. De har fremhævet, 

at det har været meget lærerigt at høre hinandens oplæg – både som information og inspiration. De 

oplever, at det er en tryghed at få lov til at øve sig i velkendte rammer, og at det er godt at få indsigt i egne 

og de andres gode og mindre gode teknikker og redskaber i fortællingerne.  

Ambassadørerne gav udtryk for, de gerne vil have mulighed for øvedage mere end en gang om året, 

hvorfor vi planlagde et forårsforløb og et efterårsforløb.  

Tilbagemelding fra Region Nordjyllands kommunikationskonsulenter  
Det har været meget lærerigt at opleve, hvordan livet med en psykisk sygdom leves i den virkelige verden. 

De meget forskellige fortællinger viser tydeligt, at det her handler om mennesker, før det handler om 

diagnoser. Det er både gribende, rørende og stærkt at høre deres fortællinger og opleve deres mod, og der 

er mulighed for at passe dem til, så de kan ramme børn/unge og voksne. 

De burde komme meget mere ud til folk, der er ramt af fordomme om psykiske sygdomme og som egentlig 

tager afstand og ikke ønsker at høre om det, fordi det forstyrrer deres billede at tilværelsen og verdenen. 

De fortæller fint, at det er nødvendigt at tage psykisk sygdom alvorligt, at det ikke er ”sære” mennesker, 

der bliver ramt, og at det er vigtigt at kunne tale åbent og ærligt om problemerne for at få hjælp og for at få 

skabt håb om et godt liv på trods af psykisk sygdom. Ingen er KUN sin diagnose – de er meget mere end 

det! 

Vi får ”kød og blod” på historierne om det levede liv, som vi senere vil bringe på Regionens sociale medier -

primært facebook, hvor vi får fortalt historierne og håb trods svære odds. Der er lagt op til i Regionens 

mediestrategi, at vi skal lægge vægt på det hele menneske, det uperfekte og menneskelige, hvilket de her 

historier i den grad er med til. 

7.1.8 Nationalt samarbejde 
I 2019 udløber finansieringen af den indeværende periode for EN AF OS, men der er i perioden 2020-2021 

afsat satspuljemidler på i alt 1 mio. kr. årligt til at sikre en lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen i 

dialog med kommune, region og frivillige.  

For at medvirke til fælles tværregionalt fokus på arbejdet med afstigmatisering har tre PsykInfo ledere (der 

er regionale EN AF OS-koordinatorer) og to PsykInfo konsulenter (der begge er regionale EN AF OS-

koordinatorer) ultimo 2018 nedsat en tværregional koordinatorgruppe. Baggrunden er, at de regionale 

koordinatorer i PsykInfoerne har evalueret på erfaringerne fra EN AF OS-indsatsen, herunder roller og 

organisering, for at identificere, hvordan afstigmatiseringsindsatsen bedst videreføres og optimeres på en 

måde, som sikrer den tværregionale synergi og styrker det nationale fællesskab om afstigmatisering som en 

mærkesag, der gør en afgørende forskel for mennesker tæt på psykisk sygdom i Danmark 

Deltagere i den tværregionale koordinatorgruppe er nuværende EN AF OS-koordinatorer i de fem regioner. 

Her skal bemærkes, at fsva. Nord og Midt er EN AF OS-koordinator ikke leder af PsykInfo. 
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Gruppen deler erfaring, holdning og viden for at sikre synergi og sikre det nationale fællesskab om 

afstigmatisering. Gruppen er ikke beslutningsdygtig, ift. hvad og hvilke sager, der skal prioriteres i den 

enkelte region.  

7.1.9 Internationalt samarbejde 
Landssekretariatet EN AF OS deltager i forskellige internationale samarbejdsfora og blev derfor inviteret til 

det 2. internationale forum for selvmordsforebyggelse i Seoul, Korea, i december 2019.  

Formålet med at invitere repræsentanter fra Danmark var at synliggøre, hvordan vi arbejder med 

afstigmatisering via personlige fortællinger og samtidig tydeliggøre, at afstigmatisering i forhold til 

selvstigma kan gøre det nemmere at snakke om sin sygdom og dermed blandt andet søge behandling 

tidligere. 

Her deltog Maria Bonde, der er tidligere EN AF OS-ambassadør og nu medarbejder i PsykInfo. Maria holdt 

et oplæg med afsæt i sine egne erfaringer med psykisk lidelse, selvmordstanker, stigma og selvstigma. 

Oplægget blev overværet af 400 tilhørere (fagpersoner og politikere).  

 

7.2 Region Midtjylland 
 

7.2.1 Indsats i somatikken (særligt med fokus på akutafdelinger) 
Vi har siden februar 2018 og frem været i tæt dialog og samarbejdet omkring ambassadøroplæg på 

somatiske afdelinger med fokus på god kommunikation og afstigmatisering af patienter med psykisk 

sygdom, håndtering og forståelse for selvskadende patienter samt fokus på at forebygge tvang. 

 

Vi har tilbudt de somatiske hospitaler (samtlige akutafdelinger i Region Midtjylland) følgende tilbud/pakker: 

• Oplæg/dialog med EN AF OS-ambassadører i samarbejde med PsykInfo-medarbejder med fokus på en 

valgt problemstilling/patientgruppe (f.eks. selvskadende adfærd, tvang, dobbeltdiagnose med misbrug, 

psykoser mm.) på fælles morgenkonferencemøder for personale i akutafdelingen eller andre somatiske 

afdelinger. Varighed ca. 30-40 min.  

 

• Gennemgang af den beroligende kasse i akutafdelingen, suppleret af deltagelse af en ambassadør, som 

kan fortælle om, hvad det betyder at blive tilbudt beroligende indsatser og effekten heraf. Varighed ca. 

45 min.  

 

• Oplæg/dialog med EN AF OS-ambassadører i samarbejde med PsykInfo-medarbejder med fokus på den 

psykiatriske patient i somatikken på introduktionsforløb for nyansatte i akutafdelingen. Varighed ca. 35 

min. 
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Her et eksempel på et besøg i somatikken:  

45 minutters oplæg på akutafdelingen Vest: Sådan modtager og samarbejder du bedst med den 

psykiatriske patient. 

 

Ambassadør X, som er tidligere patient i somatikken og psykiatrien, fortæller om, hvordan det opleves at 

være selvskadende patient i somatikken, og hvad der er vigtigt ift. modtagelse, behandling og samarbejde 

med personalet, bl.a. hvordan man kan bruge de beroligende redskaber fra kasserne. Ambassadøren 

suppleres af PsykInfo-medarbejder, som præsenterer indsatsens vigtige budskaber målrettet somatikken 

og lægger op til dialog med personalet.  

 

Det er blevet til i alt 29 besøg på forskellige somatiske afdelinger fra 2018 til og med 2019, og 

efterspørgslen på samarbejde med EN AF OS-ambassadører er stigende, hvorefter psykiatriledelsen i 

Region Midtjylland har valgt at lade indsatsen fortsætte til og med 2020.  

 

Samtlige somatiske afdelinger, vi har været i berøring med, har overordnet ved indsendte evalueringer i 

SurveyXact givet meget tilfredsstillende tilbagemelding på EN AF OS-ambassadørernes samlede indsats, 

deres input til relevante emner og inputs til videre arbejde med patientinddragelse. 

 

Her en udtalelse fra specialeansvarlig sygeplejerske på opvågningsafsnittet i Randers: "Det gjorde så stort 

indtryk på os alle; kirurger, bedøvelæger og sygeplejersker at lytte til en så personlig fortælling om at være 

selvskadende patient i somatikken. Det burde være sådan, at alle patienter bliver mødt autentisk og 

nærværende, men der er desværre mange fordomme om, hvordan man møder denne gruppe bedst i 

somatikken (sekundær gevinst). Ligeledes mange frustrationer, når patienten kommer igen og igen. Jeres 

besøg har medvirket til at give en større forståelse og viden om det at være psykiatrisk patient i 

somatikken. Det skal meget gerne munde ud i, at vi bliver langt bedre til at møde denne patientgruppe… I 
det nye år vil vi i gruppen mødes og snakke om, hvordan vi kan bygge endnu mere bro mellem somatik og 

psykiatri. Håber I vil kunne være os behjælpelige igen." 

 

7.2.2 Indsats i psykiatrien – EN AF OS-ambassadører med forbedringsfokus  
Denne indsats skal ses i lyset af det øget fokus på patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien og målet 

om at nedbringe tvang i regionen med 50% i 

2020.  

 

Formålet med indsatsen: 

Relationen til patienter og pårørende er 

under bevægelse i sundhedsvæsenet. De 

nationale kvalitetsmål sætter et øget fokus på 

patientinddragelse, og tilsvarende beskriver 

Region Midtjyllands målbillede et ønske om 

at skabe et sundhedsvæsen På Patientens 
Præmisser.  
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Herudover er et vigtigt element i nedbringelse af tvang i psykiatrien et godt og velfungerende samarbejde 

med patienter og deres pårørende. I psykiatriens 10 punkts plan for nedbringelse af tvang i 2018 er det 

besluttet, at en række EN AF OS-ambassadører skal introduceres til forbedringsbegreber og -metoder. Disse 

ambassadører skal sparre og videndele med psykiatriens afsnit og afdelinger med afsæt i egne, levede 

erfaringer som patient samt kendskab om forbedringsbegreber og -metoder. 

Gennem denne form for organisatorisk inddragelse er målet at styrke grundlaget for samarbejdet mellem 

patienter, pårørende og psykiatriens medarbejdere - og her igennem bl.a. nedbringe anvendelsen af tvang 

og sikre, at behandlingen sker På Patientens Præmisser.  

Udvælgelse af EN AF OS-ambassadører til indsatsen: 
I efteråret 2018 blev de første 8 ambassadører uddannet og introduceret i forbedringsbegreber og – 

metoder, og efterfølgende er 12 nye ambassadører blevet uddannet i sensommeren 2019 for at kunne 

dække den stigende efterspørgsel fra de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland. Ambassadørerne er 

særligt udvalgte fra EN AF OS-korpset, da det er særlig vigtigt, at de enkelte har flair for at kunne indgå i en 

ligeværdig dialog og samarbejde med psykiatriens medarbejdere, har organisatorisk forståelse og kan bruge 

deres personlige erfaringer ind i forbedringsarbejdet. I udvælgelse af ambassadørerne har det desuden 

været væsentligt, at ambassadørerne har nyligt kendskab med psykiatrien, eller at de stadig har en kontakt 

i psykiatrien. Nogle ambassadører har erfaringer med tvang, og andre har længerevarende forløb i 

psykiatrien.    

Undervisning af ambassadørerne: 

Udover at ambassadørerne har gennemgået det obligatoriske formidlingskursus i regi af EN AF OS- 

indsatsen, har ambassadørerne også fået et en-dagskursus med introduktion til forbedringsbegreber og -

metoder regionalt.   

Opgaver ambassadørerne kan være involveret i:  

Eksempler herpå er: 

• Gå 15 skridt i et afsnit (ambassadør, PsykInfo-medarbejder, klinikere og evt. kvalitetsmedarbejder) 

kigger sammen på, drøfter og vurderer modtagelsen af patienter, indretning af afsnittet, 

arbejdsgange, aktiviteter på afsnittet mm., hvorefter afsnittet arbejder videre med de konkrete 

idéer og tiltag med fokus på at skabe forbedringer.  

• Deltage og sparre på konkrete forbedringsindsatser/projekter på f.eks. læringsbesøg og 

teammøder 

• Deltagelse på patientmøder 

• Deltage på lærings- og ledelsesseminarer 

• Deltage i udarbejdelse af/gennemlæse patientmateriale og retningslinjer 

• Fortælle egen patienthistorie med fokus på forbedringsindsatser 

 

Herudover har ambassadørerne desuden bidraget med oplæg på psykiatriens specialuddannelse.   

 

Vi har siden november 2018 til og med 2019 været ude på 28 opgaver, hvor ca. 10 af besøgene har været at 

gå 15 skridt på afsnittet med deltagelse af EN AF OS-ambassadører med forbedringsfokus. Indsatsen 
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fortsætter til og med 2020, og vi forventer, at efterspørgslen og interessen for samarbejdet kun bliver 

større. På nuværende tidspunkt er der booket ambassadører til ca. 16 opgaver i foråret 2020.  

 

Evalueringerne af ambassadørdeltagelse på 15 skridt fra afsnittene er følgende: 

Afdelingerne har overordnet i SurveyXact givet tilfredsstillende/meget tilfredsstillende tilbagemelding på 

EN AF OS-ambassadørernes samlede indsats, deres input til relevante emner og input til det videre 

forbedringsarbejde. 

 

Udtalelse fra afsnit: "Ambassadørerne… og... turde give os en personlig og ærlig forklaring bag de indtryk de 

fik på runden rundt på afdelingen, hvilket vi er taknemmelige for. Disse personlige beretninger gjorde 

indtryk på os alle". 

 

"Vi vil ændre på nogle gode tiltag, som ambassadøren fremkom med på besøget. Det er meget rart at høre 

en patients syn på vores afdeling".  

 

"Ambassadørerne gav et vigtigt indblik i at være patient på vores afdeling. At udsagnene netop kom fra 

dem, gav udsagnene større værdi og kraft". 

 

Ambassadørernes evalueringer af at være en del af indsatsen: 

Samtlige ambassadører har følt sig godt klædt på og forberedt før, under og efter besøgene. Alle ønsker at 

fortsætte i indsatsen og blive involveret i flere opgaver for at få flere erfaringer og blive dygtigere.  

 

Udtalelser fra ambassadører: "Helt fantastisk at komme ind i maskinrummet hos personalet". ”Jeg føler mig 

beæret over at blive valgt og få mulighed for at bidrage med min viden og erfaringer". "Vores personlige 

bidrag er vigtigt i målsætningen om, at psykiatrien skal blive bedre til samarbejde med patienter og 

pårørende". ”Derudover er det super trygt, at der altid følger en kendt medarbejder fra regionens side med 

på opgaverne, som kan støtte og hjælpe opgaven godt på vej". "Kun i samarbejdet mellem patienter, 

pårørende og personale imellem kan vi bringe behandlingen af fremtidige patienter op på et højere niveau. 

Psykiatrien har manglet patienternes og de pårørendes stemme, og det får psykiatrien bl.a. nu gennem 

denne indsats." 

 

7.2.3 Efterskoleindsatsen (støttet af midler fra Trygfonden, A.P. Møller Mærsk fonden m.fl.) 
I 2017-2019 har vi haft en særlig indsat på efterskoler støttet med fondsmidler. Indsatsen havde til formål 

at forebygge psykisk mistrivsel og sygdom blandt unge ved at skabe et rum for de unge, hvor de dels kunne 
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få viden om, hvordan psykisk mistrivsel kan se ud og dels kunne få sat ord på tanker og følelser omkring 

dem selv og deres oplevelser, samt kunne give dem nogle brugbare redskaber til at takle det i hverdagen.  

 

Målene for indsatsen:  

 

• Unge, der rammes af psykiske mistrivsel og sygdom skal vide, at de ikke er alene 

• Unge skal ikke være bange for at blive ramt – for der er mulighed for at blive rask 

• Unge skal lære at tale om psykisk mistrivsel og sygdom og tage fat i hinanden, når de selv har brug 

for at få talt om det, eller når de fornemmer, at andre har brug for en snak 

• Der må ikke opstå social afstand, når en ung bliver ramt af psykiske mistrivsel og sygdom 

 

Til at deltage i efterskoleindsatsen blev der uddannet 8 unge ambassadører, som alle selv havde været på 

efterskole. Desuden blev der inddraget yderligere 15 ambassadører til oplæg og workshops. 

 

Forløbet har været: 

• Massiv kontakt til diverse efterskoler i hele Region Midtjylland via indledende møder med de to 

regionale forstandergrupper, mails og telefonisk kontakt for at etablere den første kontakt og 

aftaler med skolerne 

• Første møde på skolerne har været for hele lærergruppen samt det praktiske personale som 

kontor, køkken og pedel på ca. 1½ time. Her var der et fagligt oplæg på ca. 45 minutter efterfulgt af 

personlig beretning fra ambassadør, som selv har prøvet at gå på efterskole. Afsluttet med debat 

og dialog om hvordan dette kunne indgå på den enkelte skole efterfølgende, og hvad man evt. har 

gjort i forvejen. 

• Elevoplæg for enten udvalgte klasser eller hele skolen samlet på ca. 3 timer. Det startede med 

fagligt oplæg for hele skolen efterfulgt at opdelte ambassadøroplæg for klassevise hold eller 

sammensatte hold. Til slut blev der lavet workshops med de forskellige hold. Workshoppene kunne 

være enten Brevkassen, Collage, Interaktive film eller Lego workshop. Her stod nogle af 

ambassadørerne også for at facilitere workshops. 

 

Udvalgte tal på de resultater vi har opnået med indsatsen: 

• PsykInfo Midt - EN AF OS har besøgt i 

alt 19 efterskoler. Dels 15 almene 

efterskoler og 4 specialefterskoler 

• Vi har afholdt 19 læreroplæg for 345 

ansatte 

• Vi har afholdt 16 elevoplæg og nået ud 

til ca. 1.400 unge i 8.-10. klasse 

• Vi har indsamlet skriftlige 

evalueringsskemaer fra 1.004 elever 
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Udvalgte tal på evalueringerne fra eleverne: 

• Størst var begejstringen for ambassadøroplæggene. Ud af 1.004 besvarelser svarede 71% "Ja, det 

var rigtig godt", og 23% svarede "Det var okay". Der er også kommet talrige kommentarer fra 

eleverne om, at de ønsker at høre mere fra EN AF OS-ambassadørerne. 

• Det faglige oplæg blev også godt modtaget. Her svarede 57% "Det var okay", og 25% "Ja, det var 

rigtig godt". 

• Til udsagnet "Besøget fra EN AF OS har givet mig kendskab til, hvor jeg eller en ven kan få hjælp" 

svarede 29% "Meget enig”, og 45% svarede "Enig". 
• Til udsagnet "Besøget fra EN AF OS har betydet, at jeg vil hjælpe, hvis jeg har en ven, der får det 

svært" svarede 58% "Meget enig" og 28% "Enig". 

 

Der blev ligeledes lavet evalueringsinterview pr. telefon med udvalgte lærere på 5 forskellige skoler. 

 

Har man lyst til at læse mere om efterskoleindsatsen, kan man få den fulde rapport tilsendt. 

 

7.2.4 Ungedag for ungdomsuddannelser – Ung uden Filter i Herning 
I februar 2019 havde vi en ungedag kaldet "Ung uden filter" for ca. 500 unge i Herning. Eventen var den 

tredje i en række, der har været afholdt først i Århus, derefter i Horsens og til slut i Herning kommune. 

Søgte fondsmidler har dækket udgifterne.  

Uddrag fra invitationen: 

"Hvorfor “Ung Uden Filter”? 
Mange unge har det svært. Men i stedet for at tale åbent om det gemmer mange sig bag et filter. På de 

sociale medier lægger man et filter på sin selfie. Og på 

skolen holder man ofte en facade for at skjule sine 

problemer. 

 

Som ung med psykiske problemer kan man derfor 

nemt føle sig alene. Det kan virke som om, at man er 

den eneste, der har det svært. Men fakta er, at de 

fleste unge i perioder oplever mental mistrivsel. Og i 

en klasse er der i gennemsnit 3 elever, som vil udvikle 

en psykisk sygdom. 

 

Til Ung Uden Filter vil vi tale åbent om det, der er 

svært, fx ensomhed, stress og selvskade. Derfor 

dropper vi filteret! Vi håber, I vil støtte op om 

eventen." 

 

Arrangement har været lavet i et tæt samarbejde med 

repræsentanter for ungdomsuddannelserne og 

diverse interessenter fra Herning kommune samt 

vores ambassadører. 
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Programmet var således fra kl. 9-14: 

• Velkomst ved stand-up komiker, journalist mm. Anders Stjernholm, som var den gennemgående 

person, der bandt dagen sammen 

• Fagligt input via Kahoot 

• "Liv uden filter" hvor unge ambassadører via deres personlige film fortæller om deres liv med 

mulighed for at stille dem spørgsmål via sms. 

• Pause med efterfølgende koncert med Danni Elmo der selv har en diagnose. 

• Frokost og derefter sms-spørgsmål til ambassadører med "Spørg os om alt" 

 

Efterfølgende har der været indsamlet evalueringsskema fra de deltagende unge og medarrangører om, 

hvordan dagen forløb. Generelt har der været positive tilbagemeldinger fra alle deltagere. 

 

Herning kommune har efterfølgende ytret ønske om en tilsvarende dag i 2020. 

 

7.2.5 Boligforeningsindsatsen 2019. 
I efteråret 2019 var vi på besøg i flere boligforeninger i Herning, Holstebro og Århus. Besøgene var 

foranlediget af, at boligforeningerne oplever, at der er et behov for at få kendskab og viden om, hvordan 

man kan håndtere mødet med den nabo eller beboer, der har psykiske problemer inde på livet. Det har 

været mange forskellige målgrupper, at oplæggene har henvendt sig til. Fx servicemedarbejderne, de 

administrative medarbejdere, bestyrelserne og beboerne, flere forskellige frivillige grupper, som fx 

Natteravnene, kvindegrupper, de sociale viceværter og andre. Hver gang har der været et fagligt oplæg om, 

hvordan man kan møde disse mennesker, og derefter har de fået et personligt oplæg fra en ambassadør, 

der har fortalt sin historie.  

Tilbagemeldingerne har været, at de gerne vil have, at vi kommer der fast en til to gange om året. Det har 

sat mange gode snakke i gang og har gjort tilhørerne mere bevidste om, at psykiske problemer kan ramme 

os alle, og at det er godt at bevare en åbenhed og nysgerrighed på hinanden som mennesker og nabo. 

7.2.6 Mandeindsatsen 
Danske mænd taler ikke om deres problemer - og det koster dem livet 

Vi har igennem det sidste halve år valgt at sætte et særligt fokus på mændenes mentale sundhed i Region 

Midtjylland.  

Målet med indsatsen:  

At mænd skal blive bedre til at tale om psykiske udfordringer og få søgt hjælp.  

Vores indsats bygger på: 

Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, 

da de ikke længere var i stand til at få en hverdag til at hænge sammen. Mere end seks ud af ti mænd 

skjulte deres psykiske problemer for omgivelserne, fordi de var bange for at blive opfattet og behandlet 

anderledes, mens mere end otte ud af ti var bange for at blive opfattet som svage. Syv ud af ti peger på, at 

det ville have været lettere at fortælle om deres psykiske problemer, hvis der ikke var så mange fordomme 
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forbundet med det at være mand og have psykiske problemer. Mænd håndterer deres psykiske problemer 

anderledes, og 3 gange så mange ender med at tage deres eget liv.  

Vores indsats 

Den begyndte med skabelsen af en mandegruppe bestående af mandlige ambassadører fra EN AF OS. 

Opgaven var at skabe nye tiltag byggende på deres erfaringer. 

Dette er blevet til mandeaftenen kun for mænd "Byens bedste løg" og Podcasten Fluen på væggen "Mænd 

og følelser".  

Mandeaften "Kun for mænd" 

Denne aften byggede vi op omkring den viden, at mænd helst skal mødes omkring en aktivitet. En aften 

med to kokke i køkkenet og tre oplæg fra mænd, som selv kender til psykiske udfordringer. Denne indsats 

vil vi fortsætte ud i kommunerne med en bredere fælles indsats for mænd i regionen. PsykInfo Midt vil 

deltage på det næste større møde. Kommunerne vil blive inviteret ind til en særlig mandeaften og oplæg 

fra Svend Aage Madsen, som er ekspert på området, til filmfestivalen i oktober.  

Podcast 

Vores nye podcast "Fluen på væggen" har første gang været med til at sætte fokus på mænd og deres 

håndtering af psykiske problemer. Vi ved, at de ikke får søgt hjælpen, og derfor er der brug for anderledes 

tiltag. Vi håber med podcasten at få fat i en ny gruppe borgere, som normalt ikke vil komme til vores 

temaaftener. 

Udgangspunktet er som altid i vores ambassadører, som deler ud af deres livserfaringer. Dette sker 

igennem en dialog, som bliver understøttet af en fagperson. I denne podcast er det Svend Aage Madsen, 

som er chefpsykolog på Rigshospitalet og ekspert i mænd, som vi har lavet et interview med. 

Sundhedsvæsnet er ikke godt nok til at finde og give relevante tilbud til mænd med psykiske problemer. 

Der er et behov for en særlig mande-indsats, hvis der skal ændres på, at mænd begår selvmord tre gange så 

hyppigt som kvinder. 

 

 



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

145 
 

7.3 Region Syddanmark 

7.3.1 Nytårskur for ambassadørerne 
Torsdag den 1. februar 2018 i PsykInfo i Middelfart 
 

Nytårskuren afholdtes i Cafeen i Madhouse (PsykInfo, Teglgårdsparken 26, Middelfart) hvor vi ønskede 

ambassadørerne godt nytår og sagde tak for indsatsen i 2017. Der var oplæg fra Klinisk Etisk Komité, hvor 

ambassadør Mette Hartmann er medlem. Derudover var der bl.a. erfaringsudveksling i grupper samt et 

musikalsk indslag ved ambassadør Jesper Runge.  

 

7.3.2 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 
Fredag den 9. marts 2018 i Teglgårdsparken i Middelfart 

Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker havde en temadag, hvor seks EN AF OS-ambassadører 

medvirkede med en slags menneskebibliotek.  

Ambassadører med erfaringer fra forskellige psykiatriske sygdomme, stod ved caféborde og gav de 25 

studerende indblik i, hvordan en psykisk sygdom opleves, vendepunkter, recovery og mestringsstrategier.  

Såvel ambassadørerne som de psykiatriske sygeplejersker var meget tilfredse med den lidt anderledes 

undervisningsform. 

Vibeke B. Andersen var en af de medvirkende ambassadører, og hun var meget positiv over arrangementet: 

”Jeg kan rigtig godt lide at tale med dem. Jeg kan gøre dem klogere på, hvordan det hele ser ud fra 
brugerens vinkel, når de sidder på kontoret, og jeg får samtidig også en forståelse for, hvordan 

medarbejdernes virkelighed ser ud med dokumentation osv.” 

Også blandt kursisterne var der stor begejstring. Der blev lyttet og spurgt med stor villighed, og som en af 

dem udtrykte, "så rykker det her noget". 
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7.3.3 Frivillighedsprisen Region 
Syddanmark 
Onsdag den 25. april 2018 - 
prisoverrækkelse i Lærings- og 
Forskningshuset i Aabenraa. 

Frivillighedsprisen uddeles af Region 

Syddanmark for at sætte fokus på 

samarbejdet mellem regionen og de 

frivillige og for at hylde den indsats, de 

frivillige bidrager med. 

Hovedprisen på 50.000 kr. gik til EN AF 

OS-ambassadørerne i Region 

Syddanmark. Pengene er blevet brugt på 

at udvikle og styrke samarbejdet med EN AF OS-ambassadørerne. 7 ambassadører var med til selve 

prisuddelingen. 

7.3.4 En sindssyg god søndag 
Søndag den 26. august 2018 i Teglgårdsparken i Middelfart 

Arrangementet ”En sindssyg god søndag” er en del af Trekantområdets Kulturuge og afholdes i 
Teglgårdsparken – det tidligere sindssygehospital – i Middelfart. Dagen arrangeres i et samarbejde mellem 

Middelfart Museum, Middelfart Bibliotek og Psykiatrien i Region Syddanmark. 
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I år afprøvede vi for første gang vores ”Lån en levende bog”, hvor otte EN AF OS-ambassadører stillede sig 

selv og deres personlige beretning til rådighed for de besøgende, som frit kunne stille spørgsmål og 

derigennem måske komme nogle fordomme til livs. 

 

 

 

 

 

7.3.5 Besøg fra Tjekkiet 
Onsdag den 29. august 2018 i PsykInfo i Vejle 

Psykinfo har haft besøg af to gæster fra Tjekkiet, som er i gang med nationalt projekt i deres hjemland, der 

skal fjerne stigmatiseringen af personer med en psykisk sygdom.  

De gode erfaringer fra PsykInfo og EN AF OS-indsatsen blev delt med en tjekkisk pendant, der også har til 

formål at få nedbrudt tabuer om og stigmatisering af psykiatri og personer med en psykisk lidelse.  

Matyás og Barbora kommer fra "Projekt Destigmatizace", der har været i gang i 1 år og skal køre de næste 4 

år. De besøgte Danmark for at få inspiration til indsatsen. Her blev fortalt om ambassadør-arbejdet og de 

gode erfaringer.  

Der var også flere ambassadører i Vejle for at møde de to gæster, og de fortalte, hvad der er vigtigt for dem 

i det frivillige arbejde. 

7.3.6 Besøg i Go’ morgen Danmark på TV2 i forbindelse med Sindets Dag 2018 
Onsdag den 10. oktober 2018 i København 

To af vores EN AF OS-ambassadører 

Birgitte og Benjamin var en tur i ”Go’ 
morgen Danmark” sammen med 
PsykInfo-konsulent Liselene. Sindets 

Dag 2018 havde et særligt fokus på 

unge, og der blev derfor talt om, 

hvordan det er at være ung og 

samtidig have psykisk sygdom. 
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7.3.7 ”Mennesket først”  
To forløb i 2018 

PsykInfo i Region Syddanmark har stillet en række ambassadører til rådighed for SDU’s medicinstuderende i 

forløbet ”Mennesker først”. Formålet er, at de fremtidige læger skal se mennesket bag den psykiske eller 

somatiske sygdom. 

Initiativets formål er at sikre, at fremtidens medicinere bliver klar og reflekterer over mennesket og den 

livshistorie, der ligger bag en diagnose, og der er også samarbejde med somatiske patienter. Under den 

fælles dialog står det klart, at der også blandt medicinstuderende er fordomme om psykiatri. 

I forløbet mødes vi flere gange og kan sammen med de studerende gøre opmærksom på mennesket bag 

sygdommen. Og mulighed for at italesætte de misforståelser og tabuer nogle psykiatriske patienter støder 

på dagligt. 

Mange af de studerende har fået punkteret fordomme efter at have talt med ambassadørerne, og vi håber 

også, at et tiltag som dette kan være medvirkende til, at flere får øjnene op for det medicinske speciale 

psykiatri. Nogle har også givet udtryk for, at mødet har givet dem ”blod på tanden”. 
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7.3.8 Farmors stue på Jelling Musikfestival 
Torsdag den 30. maj, fredag den 31. maj og lørdag den 1. juni 2019 

 

 
 
Tilbuddet henvender sig til alle, men prøver især at ramme de unge festivalgæster, som kan komme og 

blive klogere på, hvad det vil sige at have det psykisk svært. De kan møde unge EN AF OS-ambassadører, 

der selv lever med psykisk sygdom til daglig, og de kan fortælle om deres egne oplevelser. 

 
Vi har været med på Jelling Musikfestival siden 2013. 

 

7.3.9 Film-makers 
Udsprunget af en filmworkshop for EN AF OS-ambassadører afholdt slut 2018 – start 2019. Film-makers 

består af seks EN AF OS-ambassadører samt en PsykInfo-konsulent. Gruppen mødes ca. en gang om 

måneden og arbejder med at lave egne film med historier eller budskaber, som man gerne vil dele med 

andre psykiatribrugere. Historier man tænker kan være inspirerende, give håb eller måske sætte en tanke i 

gang hos andre brugere.  

 

Der arbejdes med ideudvikling/historieudvikling, opbygning af storyboard, filmoptagelser og redigering. 

Filmene bliver typisk lagt op på PsykInfos YouTube kanal ”Brugernes Bio” og er dermed tilgængelige for alle, 
der søger viden om psykiatri og personlige vinkler på det at komme sig og mestre en hverdag med psykisk 

sygdom. 

 

Læs mere om Brugernes Bio her: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm486549  

 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm486549
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7.3.10 Efterskole-projekt 
Efterår 2019 
PsykInfo har i løbet af efteråret 

besøgt 10 syddanske efterskoler, hvor 

vi har sat fokus på mental sundhed og 

trivsel.  

 

Over to besøg har fagfolk og EN AF 

OS-ambassadører via personlige 

fortællinger om et liv med en psykisk 

sygdom fortalt både lærere og elever, 

hvordan man kan spotte en 

kammerat, der ikke har det godt. 

 

7.3.11 Klinisk Etisk Komité 
To ambassadører er en del af arbejdet i Klinisk Etisk Komité i Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor man 

håndterer forskellige etiske dilemmaer. 

 

7.3.12 Konference på Koldinghus: Når følelserne tager magten… 
Torsdag den 7. november 2019 
Konferencen satte fokus på de følelser, der har betydning for, at trivsel kan udvikle sig til mistrivsel. EN AF 

OS-ambassadør Camilla Lykke holdt et personligt oplæg om sine egne erfaringer. 

 
Konferencen på Koldinghus afholdes hvert år den første torsdag i november. Emnet skifter hvert år, og vi 

forsøger at få en EN AF OS-ambassadør på som oplægsholder hver gang. 

 

7.3.13 Virtual Reality mod social angst 
Telepsykiatrisk Center i Odense arbejder i øjeblikket med at udvikle en metode til behandling af social angst 

ved hjælp af Virtual Reality. En EN AF OS-ambassadør indgår i styregruppen for projektet. 

Ideen er at udsætte den angstplagede for små mængder af angstprovokerende situationer i den virtuelle 

verden ved hjælp af videoer. 

Den angstplagede kan vælge at træde et skridt tilbage, hvis det bliver for voldsomt - og eksempelvis skifte 

til bølgeskvulp, en skov med fuglekvidder eller andet, der kan virke beroligende. Eller vedkommende kan 

vælge at udsætte sig selv for mere af det angstprovokerende, hvis vedkommende finder ud af, at han eller 

hun godt kan håndtere det. 

Helbredelsen skal ligge i, at den angstplagede finder ud af, at han eller hun faktisk godt kan håndtere de 

pågældende situationer. Og fordelen ved at bruge Virtual Reality er, at den angstplagede i høj grad kan 

blive sin egen behandler derhjemme. 
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7.4 Odense Kommune 
I alt hvad vi laver, har vi Landsindsatsen EN AF OS med. Vi beskriver her kort årsstatus fra 2018 og 2019.  

7.4.1 Rådgivning og afdækning af tilbud og videns opsamling 
Center for Mental Sundhed er et rådgivnings- og informationscenter, som udbreder kendskab til tilbud 

indenfor mental sundhed, psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Udover vores åbne anonyme rådgivning 

varetager vi løbende afdækning af indsatser og tilbud indenfor den kommunale, regionale og frivillige 

verden.  

7.4.2 Netværksdannelse  
Når vi arbejder med afstigmatisering, er netværk utrolig vigtig. Det skaber fællesskab, kan udvikle og danne 

forebyggende og informative tiltag og fælles arrangementer. Center for Mental Sundhed varetager 

etablering og koordinering i forhold til en række netværk på tværs af kommunale, regionale og frivillige 

indsatser/tilbud. Netværk skaber sammenhængskraft mellem tilbuddene.  

Vi står for etablering, facilitering og koordinering i forhold til netværksdannelse på tværs af kommunale, 

regionale og frivillige indsatser/tilbud. I 2018 faciliterede vi disse: 

• Ungetilbudsnetværket: 57 tilbud rettet mod unge sårbare i Odense.  

• Partnerskabsgruppen: Depressionsforeningen, PsykInfo Region Syddanmark, Landsforeningen 

mod Spiseforstyrrelse, Bedre Psykiatri, LAP, OCD-foreningen, HSP-foreningen og SIND Fyn.  

• Lokalkomiteen EN AF OS: repræsentanter fra det private arbejdsmarked, 

uddannelsesinstitutioner, borgere, det offentlige og med rådmanden fra Ældre- og 

Handicapforvaltningen som formand. 

 

Udover de ovennævnte deltager centret aktivt i disse netværk: 

Regionale PsykInfo – Ældre og selvmord – Børn som pårørende – Folkebevægelsen mod ENSOMHED - 

Landsindsatsen EN AF OS og Psykiatrisk afdeling OUH. 

7.4.3 Frivillighed  
I 2018 havde vi tilknyttet 15 frivillige, 10 af dem er uddannede EN AF OS-ambassadører. Alle tilbydes 

sparring og vejledning efter behov af de ansatte her i centret. Det særlige ved vores frivillige er, at de 

benytter frivilligheden i deres egen recoveryproces. 99% af de frivillige har således en psykiatrisk diagnose 

eller har haft det. De bruger frivilligheden i deres egen recoveryproces. I 2018 fungerede samarbejde med 

de frivillige på forskellige platforme: 

• EN AF OS-ambassadører: Odense kommune varetager Landsindsatsen EN AF OS. Der eksisterer 

indenfor dette felt et korps af frivillige ambassadører, som har fået formidlingstræning.  

 

• Foredragsgruppen: Denne gruppe holder oplæg omkring deres eget liv med en psykisk sygdom. De 

har fokus på håb og mestring og fremstår som rollemodeller for andre.  

 

• Andre frivillige: Denne gruppe hjælper med praktiske og musiske/kreative opgaver i forbindelse med 

arrangementer mm. Vi har bl.a. tilknyttet musikere, som spiller til vore arrangementer. 
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7.4.4 Arrangementer i 2018 
I arrangementer fra 2018 har vi særligt haft fokus 

på ensomhed og fællesskaber, idet netop det at 

gøre noget aktivt sammen med andre kan højne 

den mentale sundhed.  

Foredrag: ”Mental sundhed set i et filosofisk 
perspektiv”. Samarbejde med Folkeuniversitetet.  
Formål: Skabe refleksion og formidle viden om 

ensomhedens mange ansigter.  

Foredrag ved Niels Christian Hvidt, professor i 

eksistentiel og åndelig omsorg ved SDU.  

Deltagere: 160 deltagere, såvel fagpersoner som almen befolkning. 

Foredrag: ”Ensomhedens mange ansigter - hvilken indvirkning har den på vores mentale sundhed”.  
Formål: Skabe refleksion og formidle viden om ensomheden og hvad vi kan gøre for at reducere den. 

Foredrag ved Niels Christian Hvidt, 

professor i eksistentiel og åndelig omsorg 

ved SDU. Fokus på ældre.  

Deltagere: 140 deltagere, såvel fagpersoner 

som almen befolkning. 

Temadag: ”Når ensomheden fylder i børn 
og unges liv - hvordan kan vi som fagfolk 

gøre en forskel”? 

Formål: Øge viden om hvilke faktorer der 

spiller ind ift. ensomhed blandt børn og unge. Skabe dialog om, 

hvordan vi fagpersoner kan blive bedre til at ”klæde” børn og 
unge bedre på og derved forebygge langvarig ensomhed. Oplæg 

ved Ingelise Nordenhof familieterapeut og supervisor.  

Deltagere: fagpersonale fra Odense kommune antal: 90   

Ungedagen 2018: ”Plads til alle i fællesskabet”. For alle 7. klasser i 
Odense. Et samarbejde med SIND Fyn, OCD-foreningen og 

foreningen Mikkel mod Mobning.  

Formål: Indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. Skabe viden 

og forståelse for at alle hører til i et fællesskab. Vi havde især 

fokus på at leve med ADHD, angst, særligt sensitive, asperger, 

ensomhed eller andet. Man vil så gerne hjælpe sine kammerater, 

og mange opdager, at det man troede var farligt at snakke om, 

slet ikke er så farligt alligevel … så snak om det! 
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Deltagere: 500 elever og deres lærere. 

Evaluering: Vi måtte afvise 400 elever og 

lærere, idet der kun var økonomi til 

afholdelse af en dag.  

Foredrag: ”Slut fred med din uperfekte 
krop”. En del af uge sex. Samarbejde med 

CSV Odense.  

Formål: Skabe viden og forståelse for 

seksualitet og hvor man kan opnå mere 

viden. Seksuel sundhed er også et 

element i mental sundhed. 

Oplæg ved Jesper Bay-Hansen, 

Speciallæge, specialist i klinisk sexologi og 

parterapeut med en amerikansk 

uddannelse i positiv psykologi. Og 23-årige Idaemilia Nørgaard, forfatter og filosofistuderende, som fortalte 

sin personlige historie om kampen med kropsidealer og seksualitet. 

Deltagere: 90 både fagpersoner og almen befolkning.  

”Fællesskab og frikadeller”: Fællesspisning i telt i Kongens Have i samarbejde med brugerorganisationer, 

KFUM, Blomsterfestivalen, OK Aktiv. Der deltog 500 personer i alle aldre.  

Psykiatrien rykker ud i samarbejde med psykiatrisk afdeling OUH.   

Formål: Mindske stigmatisering, fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.  

Deltagere: Kontakt med ca. 50. 

Brugernes Bazar ”Socialt udsatte i systemet” her deltog vi med informationsstand og formidlede også 
budskaberne i Landsindsatsen EN AF OS.  

SINDETS DAG i samarbejde 

med SIND og Bedre Psykiatri.  

Der deltog ca. 1000 på hele 

dagen.  

Undervisning og oplæg  

Der var i 2018 stor 

efterspørgsel på oplæg og 

undervisningsopgaver af 

forskellig karakter. Vi 

imødekom disse, såfremt det 

var muligt i forhold til 

personalemæssige ressourcer. 

I 2018 holdt vi oplæg hos: 

Uddannelsesinstitutioner, 

folkeskoler, fagpersoner i 

Odense kommune, 
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lokalpsykiatrien Region Syddanmark, boligforeninger, 

Ældresagen, interesseorganisationer, patientforeninger, 

Mødrehjælpen og Odense Politi.  

I alt 450 deltagere. I 50% af disse deltog en ambassadør fra EN 

AF OS med oplæg. 

7.4.5 Arrangementer i 2019 
Mistrivsel blandt børn og unge – hvorfor? 
Oplæg ved Niels Bilenberg, professor og forskningsleder på 

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, formand for 

forskningsstrategirådet for Psykiatrien i Region Syddanmark.  

Efterfølgende var der debat i salen.  

Antal deltagere: 140 primært fagpersoner.  

Ramt af livet og hvordan vi rejser os igen 
Afholdt på Social- og Sundhedsskolen. Personlige beretninger 

om det at leve med en psykisk sygdom, fokus på håb og 

mestring og hvad der gjorde en forskel.  
Antal deltagere: 75 studerende og undervisere. 

Ungedag Plads til alle i fællesskabet i samarbejde med SIND, 

OCD-foreningen, LMS og foreningen Mikkel Hansen mod 

Mobning (MH24).  

Foredrag og personlige beretninger om det at leve med en psykisk sygdom og sårbarhed og hvad vi kan 

gøre for at passe på os selv og hinanden.  

Antal: 500 elever fra 7. klassetrin og deres lærere. 

Brugernes Basar, hvor vi deltog med infostand. 

Antal: samlet 1000 heraf 100 besøgende ved vores stand. 

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse i samarbejde med Nefos 

Antal: 150 deltagere primært fagpersoner.  

Sindets Dag ”Psykisk syg – psykisk sårbar” 
I anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag. 

Oplæg fra borgere og fagprofessionelle.  
Antal: 250 borgere, pårørende og fagpersoner. 

”Nære relationer” temadag for fagpersoner i 

Odense Kommune. 

En anerkendelse af medarbejdernes indsats. 

Fokus på vigtigheden af at der er sammenhæng 

mellem, meningsfuldhed, håndterbarhed og 

mestring i vores arbejde. Oplæg fra 

fagprofessionelle. Oplæg ved 

beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og 
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afrunding ved borgmester Peter 

Rahbæk Juel.   

Antal tilmeldte: 230 fra Odense 

Kommune. 

”Psykiatrien rykker ud” i samarbejde 

med psykiatrisk afdeling Region 

Syddanmark.  

I gågaden i Odense. Formål: Mindske 

stigmatisering, fremme tolerance og 

åbenhed over for mennesker med 

psykisk sygdom.   

Deltagere: Kontakt med ca. 30 

borgere 

EN AF OS-projekt ”Tandsundhed” i 
Odense 
Center for mental Sundhed har sammen med vores EN AF OS-ambassadører afholdt oplæg om vigtigheden 

af tandsundhed for mennesker med psykiske lidelser, og som er i medicinsk behandling. Oplæggene 

omhandler ny viden og fakta samt ikke mindst ”hvordan taler vi sammen med borgeren om god 
tandhygiejne”. Følgende faggrupper har deltaget: Medarbejdere i socialpsykiatriske dagtilbud, botilbud, 
team opsøgende, SKP 

Deltagere: ca. 45 medarbejdere 

”Kaffesalonen” – aftabuisering  
Borgere i Odense Kommune inviteres til kaffe, flødeboller og en snak om psykisk sygdom på 

Hovedbiblioteket d. 9.-13. december.  

Arrangementet er tilrettelagt og udført af EN AF OS-ambassadører i samarbejde med Center for Mental 

Sundhed, Odense Kommune. 

Formål er at nedbryde fordomme og stigma omkring psykisk sygdom. 

Deltagere: ca. 15 besøgende i sofagruppen, dertil flere opsøgende samtaler rundt på biblioteket.  

Undervisning og oplæg 

Udbudt til fagpersoner i Odense Kommune. Omhandler viden om mental sundhed, specifikke diagnoser og 

problemstillinger, mødet med borgeren, herunder afstigmatisering og nedbrydelse af fordomme samt 

hvordan vi kan arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme ud fra et salutogenetisk perspektiv.  

Antal deltagere i alt indtil d.d.: 711 fagpersoner på 28 forskellige arbejdspladser primært i Odense 

Kommune, en øgning på 50% i forhold til sidste år. 
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7.5 Region Sjælland 
 

2018 og 2019 blev endnu to 

begivenhedsrige år med EN AF OS. 

Ambassadørerne har været ude på 

over 100 unikke arrangementer. 

Dette tal indeholder både oplæg og 

opgaver, hvor ambassadørerne står 

ved en stand med EN AF OS-

materialer. Hvert af de to år har der 

samlet set været ca. 8.000 deltagere 

ved arrangementerne. Nedenfor 

følger en gennemgang af udvalgte 

begivenheder og tiltag.  

7.5.1 Folkemøde på Møn  

Folkemødet på Møn bliver afholdt i august over 2 dage. Om fredagen er folkemødet et såkaldt 

Ungefolkemøde, hvor op til 10.000 mennesker – primært skoleklasser fra både grundskoler og 

ungdomsuddannelser - kommer. På anden dagen, lørdagen, er det mere familier og voksne, som kommer. 

PsykInfo har både i 2018 og 2019 haft en velbesøgt stand, hvor ambassadører og sundhedspersonale har 

informeret om kampagnen og fået sat snakke og tanker i gang om stigmatisering og tabuisering af psykisk 

sygdom. På debatscenen har vi trukket folk til med tankevækkende oplæg af ambassadører. De seneste to 

års erfaringer fra Folkemødet på Møn har givet os en masse idéer til, hvordan vi kan synliggøre kampagnen 

endnu bedre fremover.  

Folkemødet på Møn er en vigtig platform, hvor vi komme ud til en masse borgere men også har mulighed 

for at skabe kontakter til fremtidigt samarbejde. Her har vi blandt andre mødt uddannelseslederen for 

politielever. Det har ført til, at EN AF OS-ambassadører nu regelmæssigt holder oplæg for elever hos 

Lolland-Falster politi. Det betyder, at kommende betjente får mulighed for at møde ambassadører, der har 

egne erfaringer med at blive indlagt i psykiatrien med politi. Dette samarbejde har endvidere ført til en 

henvendelse fra den nationale politiskole om at udvikle ambassadørvideoer, der kan blive brugt som 

undervisningsmateriale på uddannelsen.  

7.5.2 Sundhedsdage og Verdens Mentale Sundhedsdag 
PsykInfo har sammen med EN AF OS-ambassadørerne haft stand på sundhedsdage i Roskilde og Holbæk og 

på ”Bevæg – sundheds- og idrætsfestival” i Kalundborg. Der er altid mange besøgende på sundhedsdagene, 
mens fremmødet i Kalundborg har været noget mindre.  

7.5.3 Dont’ Fear the Weird 
Filmfestivalen ”Don’t Fear the weird” blev i 2019 afholdt i Region Sjælland for første gang. Det foregik i BIO 
Næstved d. 9.-10. oktober. Festivalen blev afholdt på samme tid i Region Hovedstaden, Region Syddanmark 

og Region Nord. Navne som Knud Romer, Anders Stjernholm, Nils Malmros og Karen Fastrup udgjorde 

hovednavnene i den store sal. En anden sal viste kortfilm, dokumentarfilm og spillefilm med fokus på 

psykisk sygdom, ligesom der også var psykiatrifaglige oplæg. Den sidste sal viste brugerfilm med det formål 

at vise nuancerne i et liv med psykisk sygdom. Brugerfilmene var alle produceret af mennesker med egen 
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erfaring med psykisk sygdom. I alle sale 

var ambassadørerne værter for festivalen, 

ligesom der også var en stand i foyeren.  

Desværre var der ikke så mange deltagere 

til festivalen, som vi kunne have ønsket. I 

alt i løbet af de to dage kom der omkring 

200 deltagere. Profileringen skal tænkes 

anderledes i 2020, ligesom der også skal 

indledes et samarbejde med lokale 

ungdomsuddannelser, som kan sikre 

deltagere. På trods af det lave 

deltagerantal betragter vi festivalen som 

en succes – vi oplevede stor synlighed i de 

lokale medier, og det var en stor 

oplevelse for ambassadørerne, og feedbacken fra de fremmødte deltagere var rigtig god.  

7.5.4 Skolepartner 
Vi har i 2018 og 2019 oplevet fin efterspørgsel i Region 

Sjælland omkring ”Skolepartner-oplæg”43. I 2019 blev en 

af regionens HTX-klasser i Vordingborg udpeget til at 

have skrevet en af de ti bedste opgaver, hvilket blev 

belønnet med en gavekurv til de tre elever og et 

arrangement, hvor de præsenterede deres opgave for de 

medstuderende, EN AF OS og herrerne bag Skolepartner. 

7.5.5 EN AF OS på DHL-trøjerne  
PsykInfo har i flere år arbejdet for at få EN AF OS på de 

løbetrøjer, som alle regionens medarbejdere løber i til 

DHL-stafet. 2018 blev året, hvor det lykkedes, og de ca. 

1.000 medarbejdere, som deltog i årets DHL-løb i 

Fælledparken, løb med en T-shirt med EN AF OS-logo på. 

Derudover fik medarbejderne udleveret materiale om 

EN AF OS, ligesom der blev lavet film med ambassadører 

til psykiatriens intranet, der fortalte om vigtigheden af at 

mindske tavshed, tvivl og tabu omkring psykisk sygdom. 

På selve dagen for løbet var EN AF OS-ambassadører 

tilstede med lykkehjul og materialer. Mange tog imod 

tilbuddet om at dreje på lykkehjulet – også vicedirektør 

Dorthe Juul Lorenz og regionsrådsformand Heino 

Knudsen. 

 
43 Læs mere om projektet i afsnit 6.5.2 Skolepartner 
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7.5.6 Start dialogen – i socialpsykiatrien 
Efter et succesfuldt pilotprojekt i Faxe og Roskilde Kommuner med at bruge materialet ”Start Dialogen - i 
Socialpsykiatrien” blev der iværksat en udrulning af tilbuddet, så alle kommuner i regionen opfordres, 
instrueres og bistås i at bruge materialet for at øge fokus på stigma og selvstigma i socialpsykiatrien. Et par 

kommuner er vendt positive tilbage og forsøger at finde plads i deres travle hverdag. Dog mærkes det, at 

de er presset på tid og ressourcer, så det kræver en del benarbejde at få skabt interesse, og der skal følges 

nøje op på positive tilkendegivelser.  

7.5.7 EN AF OS-arrangementer i udsatte boligområder 
Da PsykInfo sjældent møder borgere med anden etnisk baggrund end dansk i rådgivningen og til 

arrangementer og samtidig ved, at psykisk sygdom er meget tabubelagt i andre kulturer, startede PsykInfo i 

2018 et samarbejde med udsatte boligområder i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster for at mindske 

tavshed, tvivl og tabu omkring psykisk sygdom. 

Projektet blev fuldført i første halvår af 2019, hvorefter der blev foretaget en evaluering for at vurdere, om 

tilbuddet skal gives til alle boligsociale områder i regionen. I projektfasen har PsykInfo samarbejdet med 4 

udsatte boligområder. Efter projektets afslutning er arbejdet fortsat i kraft af de kontakter, som er blevet 

etableret. Det gælder især bydelsmødrene, hvor vi kommer ud og holder oplæg.  

7.5.8 EN AF OS-ambassadører på fælles intro  
I 2018 og 2019 har EN AF OS-ambassadører holdt oplæg om deres erfaringer med at være patienter i 

psykiatrien til fælles intro hver den første hverdag i måneden. Ambassadørerne afslutter dagen med deres 

oplæg og er generelt dem, der får dagens bedste evaluering, hvor de nyansatte udtrykker, at 

ambassadørernes historie er meget meningsfuld. I 2019 er arbejdet udvidet til også at indgå i den 

obligatoriske deeskaleringsundervisning, som alle nyansatte skal gennem. 

Ambassadøroplæg er desuden blevet en fast del af programmet på psykoedukationsuddannelsen for 

personale, hvilket har ført til øget efterspørgsel efter ambassadøroplæg i psykoedukationsgrupperne. 

Ambassadørerne byder også ind med egen erfaring og oplæg for sygeplejerskestuderende og 

medicinstuderende.  

Ud over de nævnte aktiviteter er EN AF OS og ambassadørerne løbende ude for at holde oplæg på 

ungdomsuddannelser, bosteder, på sundhedsdage i flere kommuner, for personalegrupper og i psykiatrien. 

Blandt andet var der flere ambassadører med på den interne temadag om afstigmatisering, som blev 

afholdt for Psykiatrien Syd i 2018. I 2019 har ambassadørerne, i forbindelse med udrulning af en ny 

Recovery strategi, deltaget i diverse workshops.   

7.5.9 Organisering af EN AF OS i PsykInfo 
I 2018 stod to medarbejdere og en deltidsmedarbejder med brugererfaringer fra PsykInfo bag den daglige 

organisering af EN AF OS og særligt samarbejdet med ambassadørerne. I efteråret 2018 overgik 

deltidsmedarbejderen til andre opgaver, og det blev besluttet at tilknytte en sundhedsfaglig medarbejder, 

da den sundhedsfaglige kompetence kan være en fordel ift. de forskellige dele af arbejdet med EN AF OS. I 

slutningen af 2019 blev der i PsykInfo ansat en ny frivilligkoordinator, som sammen med den 

sundhedsfaglige medarbejder fortsætter indsatsen. 
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Arbejdet med at skærpe ambassadørkorpset har de seneste to år været en løbende opgave. Målet er at 

skabe en gruppe med aktive ambassadører med profiler og kompetencer, som matcher de opgaver, vi 

bliver inviteret ud på. I slutningen af 2019 blev korpset reduceret fra omkring 50 til 40 ambassadører, og 

kravene til nuværende og nye ambassadører blev skærpet. Der er, som en del af dette arbejde, brugt en del 

kræfter på at opkvalificere alle oplægsholdere, så alle – nye som gamle – har været igennem regionens eget 

oplægsholderkursus, som er af tre dages varighed. Der blev afholdt oplægsholderkurset i både 2018 og 

2019 samt et kursus i ”facing”, som er en opsøgende metode i kampagnearbejdet.  

For at fastholde og takke ambassadørerne for deres indsats holdt PsykInfo i 2018 ambassadørfest i marts 

og i september. Desuden blev der på foranledning af flere ambassadører afholdt en månedlig 

ambassadørcafé. Regionens store geografi har dog vist sig at være en udfordring, da det trods den skiftevis 

afholdelse i Roskilde og Næstved er for kompliceret for ambassadørerne at deltage. Det har derfor været 

de samme ca. 15 ambassadører, som på skift har deltaget. I 2019 har PsykInfo derfor haft fokus på at finde 

ud af, i hvilket omfang de sociale arrangementer skal afholdes, og hvordan de bedst arrangeres, så flest 

mulige kan deltage trods den spredte geografi. Da det er vanskeligt at mobilisere opbakning til rent sociale 

arrangementer, er det blevet besluttet fremover i stedet at holde en række obligatoriske 

kompetenceudviklende workshops i løbet af året og i den forbindelse arrangere fælles spisning. Der blev 

desuden i 2019 holdt en sensommerfest med sangteambuilding og fælles spisning.  

Som tak for den frivillige indsats giver PsykInfo også en årlig nytårsgave til alle ambassadører. Det skete i 

2018 ved en nytårskur, hvor ambassadørerne fik foræret et par solbriller og en hvid EN AF OS T-shirt. I 2019 

var gaven en pointer og en drikkedunk. Alt sammen med EN AF OS logo.  
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7.6 Region Hovedstaden 
 

7.6.1 Status 2018 
Praktikforløb 

I de første fire måneder af 2018 havde EN AF OS et praktikforløb med Mathilde, der studerede 

Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Praktikforløbet var meget vellykket og gav blandt 

andet EN AF OS i Region H ny kvalitativ viden om udbytte af oplæg blandt studerende på sundhedsfaglige 

uddannelser. I Rapporten ”Hvad kan personlige fortællinger? En kvalitativ undersøgelse af 

sygeplejestuderendes udbytte af EN AF OS oplæg” bliver fem sygeplejerskestuderende spurgt om, hvad 

deres udbytte er af at høre personlige fortællinger. Dette bliver de spurgt om lige efter at have hørt to EN 

AF OS-oplæg i undervisningen samt fire uger inde i deres psykiatri-praktik. Analysen af svarene bliver 

sidestillet med, om udbyttet af oplæggene er i overensstemmelse med EN AF OS’ formål. Resultatet viste, 
at der er en stor overensstemmelse mellem udbytte af oplæggene blandt de studerende og formålet med 

EN AF OS.  

 
Følgende er de temaer, som de studerende oplevede som udbytningsrige samt understøttende citater:  

 

1. Relevant supplement til klassisk undervisning  

”Jeg synes, det er meget relevant nu, hvor vi skal ud i klinik, fordi vi får tit bare en historie, en case, 
der er smækket op i noget fagligt. Og det er jo bare noget helt andet at høre et oplæg fra nogen, 
der har fået diagnosen skizofreni. Det er meget mere autentisk.” 
 

2. Nuanceret og normaliseret opfattelse af personer med psykisk sygdom  

”Det er et tabu, der hvor jeg kommer fra, at ’nå han er psykisk syg’, og det ved jeg først nu hvad 
indebærer, men det dækker også et kæmpe begreb.”  
 

3. Afmystificeret og afdramatiseret psykisk sygdom  

”Jeg fik indblik i, at det også er helt normale mennesker, der får det. Hvor jeg måske tidligere havde 
en forståelse af, at det måske var nogle stakler eller nogle mennesker, der havde haft et hårdt liv 
eller ikke havde nogle ressourcer.” 

 

4. Indblik i sygdom og symptomer  

”Det er så unaturligt for folk, der ikke er i det. Når man ikke har sygdommen, så tænker man hold 
kæft, hvor er det mærkeligt. Det giver ikke nogen mening, men for dem er det jo virkeligt. Så jeg 
synes bare, at det er fedt at få indblik i, hvordan det er at have det.” 

 

5. Mindre tvivl og mere parathed  

”Jeg føler mig ikke nervøs, men selvfølgelig er der da nogle ting, jeg føler mig usikker på, og der var 
det her noget, som var rigtig konstruktivt for mig med de her redskaber.” 
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6. Opmærksomhed på egne fordomme og stigmatisering  

”Jeg har virkelig fundet ud af, shit mand, det [psykisk syg] er bare sådan et ord, der altid er blevet 
brugt for sjovt. Og det kan også godt være sjovt, men så siger du det i en nedladende tone, og det 
synes jeg er så spændende at gøre op med egen uvidenhed og mine egne fordomme.” 

 

Praktikanten var ligeledes en stor drivkraft bag 

eventen ”Cand.stress? Navigation i et stresset studieliv” på Nørrebro Teater med 300 deltagere. Eventen 
skete i samarbejde med Studenterrådgivningen, og der deltog  

i alt 10 ambassadører i afviklingen. Der kom en god artikel i Universitetsavisen med ambassadør Christina, 

der holdt oplæg sammen med en psykolog fra studenterrådgivningen og en forsker fra Københavns 

universitet. 

Overordnet i forhold til oplæg 

Målet var at holde oplæg minimum 35 steder i Region H. Der blev samlet afholdt undervisning 51 steder. 

Nye perspektiver 

Ambassadør Dy lavede et oplæg om oplevelser med tvang samt forbedringsforslag til den svære situation. 

Oplægget blev afholdt 10 gange for sammenlagt 6 afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover 

kom der en artikel på Region 

Hovedstadens Psykiatris intranet om 

ambassadørens oplevelser og forslag til 

forbedringer. Afsluttende inviterede 

Regionsrådet ambassadøren til at 

deltage på ”Temamøde om tvang i 
psykiatrien”, hvor blandt andre 
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp 

Andersen og vicedirektør i Region 

Hovedstadens Psykiatri Anne Gotlieb 

Hertz ligeledes var på talerlisten. 

Ydermere bidrog to ambassadører, 

Astrid og Dy, med brugerperspektiv på 

uddannelse af i alt seks nye F-ACT teams 
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i regionen. Der var fokus på depression på 

forskningens døgn i Region H, som blev 

afholdt på Scandic Hotel med 200 tilmeldte - 

her bidrog ambassadør Louise med sit oplæg.  

Nyt samarbejde 

I 2018 blev der etableret et fast samarbejde, 

hvor ambassadørerne bidrager med oplæg én 

gang månedligt på uddannelsen for nyansat 

omsorgspersonale i Region Hovedstadens 

Psykiatri. Samarbejdet fortsatte i 2019. 

Derudover var det en målsætning at afprøve 

ambassadøroplæg samt undervisning i 

redskaber til afstigmatiserende, recovery- og 

empowermentorienteret kommunikation på fire jobcentre. På alle fire jobcentre fik både ambassadør 

Anne-Gia og underviser Liv god feedback: ”Jeg skal have en ny socialrådgiver-praktikant i næste uge, og det, 
I er kommet med i dag, er det vigtigste, hun kan få med sig. Se alle de her noter, jeg har skrevet”, sagde 

jobkonsulent i Gentofte kommune.  

Afsluttende blev der etableret et samarbejde med uddannelsesansvarlig for ”Den lange efteruddannelse for 

social- og sundhedsassistenter i psykiatrien”. Her deltog ambassadør Magnus og Astrid med oplæg omkring 
stigmatisering og recovery. Samarbejdet fortsatte i 2019.   
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Filmfestival 

Ambassadør Cathrine var baransvarlig 

og koordinerede frivillige fra EN AF OS 

og Outsideren til at bemande Astabar 

under filmfestivalen. Samarbejdet og 

koordineringen gik over al forventning, 

og vi gentog derfor succesen i 2019. 

Derudover bidrog ambassadør Cindy 

med oplæg om skizofreni og Nanna og 

Henrik om, hvordan psykisk sygdom kan 

påvirke familielivet.  

Bydelsmødre 

I 2018 fortsatte det gode samarbejde 

med bydelsmødre i Region H. Der kom i 

alt fem hold forbi Psykinfo i løbet af året for at høre oplæg og modtage undervisning på modulet ”mental 
sundhed”. Modulet indgår som en fast del af bydelsmødrenes uddannelsesprogram. 

Nye ambassadører og medarbejder 

I 2018 kom Sirous, Ulla og Troels til som nye ambassadører i EN AF OS Region H, og Camilla kom som ny 

medarbejder de sidste tre måneder. 

7.6.2 Status 2019 
Nye ambassadører  

Region H optog 10 nye ambassadører i starten af 2019. Alle kom på formidlingskursus, og i slutningen af 

2019 var 8 stadige aktive i ambassadørarbejdet.  
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Nye formidlingsformer 

Med inspiration fra ambassadørerne afholdt Psykinfo et EN AF OS-

arrangement med tre ambassadørers perspektiver på, hvordan man kan få et 

meningsfuldt liv med psyken på sidelinjen: ”Hvordan får man lige overskud til 
familie, dating, uddannelse, arbejdsliv og selvudvikling, når en kompliceret 
psyke kigger med over skulderen? Vær med, når de tre EN AF OS-
ambassadører Astrid, Magnus og Anne-Gia giver eksempler på, hvordan de 
jonglerer med diagnoser, mening og mål i livet.” Arrangementet var 
velbesøgt og fik god evaluering af tilhørerne. 

Psykinfo lavede også en podcast om psykose, hvor ambassadør Vibeke 

fortæller om sine oplevelser med sygdommen. Den er tilgængelig på 

Psykinfos hjemmeside.  

Samarbejde med Rigspoliti 

EN AF OS blev inviteret til at deltage med input og oplæg til udviklingen af ”Det fælles udrykningsteam”, et 
2-årigt pilotprojekt mellem Rigspolitiet og Psykiatrien. Konkret deltog ambassadør Dy og medarbejder Liv 

på møde med aktørerne, hvor formålet var at styrke borgerperspektivet i projektet. Dernæst bidrog Dy 

med to oplæg på ”kick-off” seminar for betjente og sygeplejersker med følgende feedback:  

”Det gav god mening, da du snakkede om alarmcentralen. Jeg har ikke tænkt over, hvordan det påvirker os, 
når vi får meldingen ”kvinde amok på afdeling”, man tænker jo ikke, at det er dig (Dy), vi skal ud og møde. 
Man burde sige noget, der giver et ordentligt billede af personen, man skal møde” (Betjent fra Det 

fællesudrykningsteam) 

”Altså det der med at høre hvordan du oplever det, er meget rørende. Vi arbejder allerede meget med 
kommunikation, og det er blevet endnu mere klart, hvorfor det er vigtigt” (Betjent fra Det 

fællesudrykningsteam) 

Overordnede oplægsaktiviteter 

Antal oplægssteder: 77 (50 i 2018), antal afholdt oplæg: 98 

Nye samarbejder 

• Uddannelse af nyansatte sygeplejersker og kursus i konflikthåndtering RHP 

• Akutberedskabet uddannelsesenhed (1813) Region H 

• Gentofte kommune: Erhverv, Beskæftigelse & Integration 

• Kurset "Forebyggelse og håndtering af konflikter for rengørings- og servicemedarbejdere" 
RHP 

 

EN AF OS-oplæg der bidrager med et særligt fokus på temadage  

• Temadag ”Sanseintegration i behandlingen” RHP 

• Temadag for nyt interventionsteam på PCK ift. deeskalering af konflikter.  

• Temadag hos Ticketmaster ”Aftabuisering af psykisk sygdom” 
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• Temadag hos Psykiatrifondens Psykisk 

førstehjælpskursus.  

• Temadag hos Medicinpædagogisk team 

Københavns Kommune 

• Kurset ”Medicinhåndtering” RHP 

 

Somatisk indsats 

Der er afholdt workshop på fem afdelinger: 
• Akutmodtagelse Amager 

• Neonatal afsnittet Herlev/Gentofte 

• Neurologisk afdeling Herlev/Gentofte 

• Hjertemedicinsk sengeafdeling Herlev/Gentofte 

• Vikarkropset Bispebjerg/Frederiksberg (Aftalen indeholder fire temadage, hvoraf den første er 

afholdt.  

 

Kvalitativ feedback:  
”Altid godt at bruge/høre fra en psykiatrisk patient om egne oplevelser. Alt i alt var hele dagens program 
meget lærerigt og spændende.” (Sygeplejerske Gentofte/Herlev) 

”Den "nye" tilgang hvor der vedhæftes teorien om mentalisering, begrænse ophidselse, etik og faglighed 
som grundlæg for kontakten med patienten, hvorfra blik for værdighed så som "den psykotiske" på stue 4 
eller "panodil-pigen” kommer"” (SOSU-assistent Bispebjerg/Frederiksberg) 

PR-kampagne iværksat 

EN AF OS-ambassadører bidrager med profiler på billeder og tekst. Materialet skal bruges internt på 

afdelinger og sengeafsnit i RHP. Laves i samarbejde med Bocca og forventes færdigt i midten af 2020.  
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Filmfestival Don’t Fear The Weird 2019 og Sindets dag  

På årets filmfestival bemandede frivillige fra EN AF OS festivalens bar, derudover hjalp de til med store og 

små opgaver. EN AF OS bidrog ydermere med en debattør Victor til ”mandepanel” om mænd og psykisk 
sygdom. Ambassadør Vibeke bidrog med et oplæg om psykose. Sindets dag zoomede ind på selvmord og 

her deltog ambassadør Magnus, Mei og Louise i en paneldebat om emnet sammen med Anna Thygesen.  
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8. Internationale aktiviteter  
 

8.1 Global Anti Stigma Alliance  
I forbindelse med den femte internationale stigmakonference, som blev afholdt i Canada i 2012, blev 

etableret et internationalt netværk af afstigmatiseringsprojekter. Netværket fik navnet Global Anti Stigma 

Alliance (GASA) og har siden været samlet i forbindelse med efterfølgende stigmakonferencer og ved 

selvstændige møder, hvor der hver ofte er kommet nye projekter til. I tiden mellem de fysiske møder 

afholdes der koordinerende og orienterende telefonmøder for det, der i netværket kaldes ”the core 
group”, som EN AF OS er en del af.  

EN AF OS har været aktive i netværket fra start, og udbyttet heraf har været enormt i form af gensidig 

udveksling af materialer, inspiration og invitationer, ligesom det har bidraget til stor synlighed af EN AF OS 

som ONE OF US. En position for EN AF OS som var medvirkende til, at vi fik invitationen til at tage 

værtskabet for den ottende internationale stigmakonference i 2017.  

8.2 GASA møde i Holland og bidrag 
til konference 
I efteråret var repræsentanter for det 

nationale sekretariat i Holland til et to-

dages møde med GASA organiseret af det 

hollandske afstigmatiseringsprojekt 

Samen Sterk zonder Stigma. Her blev der 

arbejdet fokuseret videre i workshops 

baseret på de strategiske grupper, som 

blev etableret under det foregående 

GASA-møde, som EN AF OS havde 

værtskabet for i forbindelse med 

afholdelsen af den 8. internationale 

stigmakonference i København i 2017. EN AF OS har formandskabet for den strategisk gruppe, der 

omhandler fagpersoner i psykiatrien og somatikken.  

For at udnytte tilstedeværelsen af de mange stigmaindsatser havde Samen Sterk arrangeret en konference 

dagen før GASA-mødet. Her holdt EN AF OS oplæg om den danske afstigmatiseringsindsats, hvilket førte til 

henvendelser fra flere interesserede konferencedeltagere.  

8.3 Besøg fra det finske afstigmatiseringsprojekt 
EN AF OS afholdt i marts 2018 et informations- og samarbejdsmøde med psykiater Kristian Wahlbeck og 

Alviina Alametsä fra Suomen Mielenterveysseura, som er den finske brugerorganisation, der modsvarer 

Psykiatrifonden i Danmark. Få dage forud var sket ansættelser af Alviina Alametsä som 

projektleder/kommunikationsperson, som skulle medvirke til at kick starte et afstigmatiseringsprojekt i 

Finland.  

 

De besøgende havde derfor stor interesse i at få mere viden om, hvordan EN AF OS blev til, viden om 
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indsatsområderne og arbejdsmetoder, hvad vi har opnået, hvilke udfordringer vi er stødt på og ikke mindst 

betydningen af ambassadørarbejdet. Hertil også en orientering om indhold og værdi af de internationale 

kontakter og netværk, som EN AF OS har været engageret i siden 2012.  

Endelig blev Kristian Wahlbeck forsynet med manualer fra kurset Lær at tackle angst og depression, som 

drives af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med mange af landets kommuner, og hvor 

kurserne er ledet af peer-instruktører.  

Aftalen blev, at det kunne give mening at satse på at arrangere et møde på nordisk plan for 

afstigmatiseringsprojekter i Danmark, Sverige og Finland – og forsøge at få repræsentanter med fra Norge 

og Island. En opgave som fortsat udestår for EN AF OS til opfølgning i 2020. 

8.4 EU Compass Forum i Luxemborg 

 

Dette særlige europæiske forum er nedsat og finansieret af EU indenfor rammen af det 3. EU 

Sundhedsprogram (2014-2020) Opgaven har været at indhente og beskrive eksempler fra medlemslandene 

om tiltag på området for psykiske lidelser især med fokus på recovery og empowerment kombineret med 

forskellige forskningsprojekter.  

 

Projektleder deltog i 2. møde for EU Compass Forum i Luxemborg i juni 2017 med oplæg i workshop, hvor 

temaet var afstigmatisering og arbejdsmarkedet. Dette 3. møde i februar 2018 var således det afsluttende 

møde før endelig rapportering til EU. På mødet blev EN AF OS orienteret om, at myndighederne i Danmark 

endnu ikke havde afholdt det forventede seminar med deltagelse af relevante aktører som led i en 

afrapportering af nationale tiltag. EN AF OS havde intet ansvar for dette problem men forsøgte efter 

hjemrejsen at formidle sagen videre i systemet. 

Kontakten til EU Compass Forum fik imidlertid to uventede udfald:  

1) EN AF OS (ONE OF US) kom som projekt og med aktiviteter med i en bogudgivelse som følge af vores 

udfyldelse af et længere spørgeskema. Dernæst blev EN AF OS udvalgt til at udarbejde en poster og fik 

derfra yderligere en invitation til at medvirke ved en konference i Ispra i Italien i maj 2019 med poster og 

workshop – alt betalt af EU midler (se afsnit 8.10 Marketplace workshop on mental health best practices i 

Italien). 

2) EN AF OS fik besøg af finske kolleger i marts 2018, som netop havde taget initiativ til at starte en 

afstigmatiseringsindsats. Da de danske myndigheder ikke havde nået at afholde det nationale seminar 

inden deadline d. 1. april 2018, blev dette besøg alternativet.  
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8.5 IIMHL konference i Stockholm 
IIMHL (The International Initiative for Mental Health Leadership) definerer sig selv som et unikt 

internationalt fællesskab, der fokuserer på at forbedre psykisk helse og tilknyttede tilbud. IIMHL består af 

et samarbejde mellem ni lande: Australien, England, Canada, Holland, New Zealand, Irland, Skotland, USA 

og Sverige. 

IIMHL organiserer muligheder for at dele innovation på internationalt niveau, netværk og problemløsning 

på tværs af lande og systemer. Det overordnede formål er at fremme bedre udkomme for personer og 

deres familier, der benytter sig af tilbud indenfor området mental sundhed.  

I 2018 var Sverige vært for IIML konferencen, der blev afholdt i maj måned i Stockholm. Da det var lykkedes 

for repræsentanter fra medlemslandene at motivere, at afstigmatisering som tema kom på dagsordenen, 

stod det svenske stigmaprojekt (H)järnkoll for at arrangere en såkaldt matchgruppe (symposium og 

workshops) med titlen: Tackling stigma as a route to mental health inclusion. Her deltog 

lederrepræsentanter sammen med ambassadører fra stigmaprojekter i Sverige, Skotland, Irland, Canada, 

England og Danmark. Fokus i oplæg på de to dage var metoder, aktiviteter, udkomme og evaluering, 

suppleret med personlige fortællinger fra ambassadørerne fra disse lande. Det var en åben og givende 

atmosfære, som yderligere blev stimuleret af socialt samvær bl.a. ved en dejlig aftenudflugt med middag til 

Fjäderholmene. I tilknytning til oplæg fra EN AF OS fik vi mulighed for at vise de seks fine film produceret af 

The Animation Workshop, som kollegerne efterfølgende gerne ville have adgang til.  

Aftalen med de svenske værter blev, at vi kunne drage nytte af at afholde et nordiske træf. EN AF OS har 

delvist forpligtet sig til at stå for at tage det videre initiativ her. 

8.6 Deltagelse i referencegruppe i det 
tjekkiske stigmaprojekt 
EN AF OS er medlem af en international 

ekspertgruppe tilknyttet det tjekkiske 

afstigmatiseringsprojekt, Na Rovinu, der var 

samlet til sit første møde i foråret i Prag. 

Her blev de mange elementer indenfor 

hvert indsatsområde i det tjekkiske projekt 

præsenteret for gruppen, som ydede 

sparring herpå. Derudover præsenterede 

EN AF OS til inspiration udvalgte indsatser 

og undersøgelser af særlig relevans for de valgte indsatsområder.  

8.7 Besøg fra det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt 
I forlængelse af mødet i den tjekkiske referencegruppe modtog sekretariatet en henvendelse fra det 

tjekkiske afstigmatiseringsprojekt med en anmodning om at komme på studiebesøg hos EN AF OS. Det 

lykkedes sekretariatet at få besøget i stand på ganske kort tid, så vi først selv kunne tage imod de to 

repræsentanter og derefter sende dem først til PsykInfo i Region Syddanmark og herefter PsykInfo i Region 

Nordjylland. Alle tre steder deltog der også ambassadører fra EN AF OS, der indgik i dialogerne, og 

tilbagemeldingen fra de tjekkiske repræsentanter var særdeles positiv. 
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8.8 Enhancing Mental Health and Well-Being - Bruxelles 
Public Policy Exchange inviterede EN AF OS til at bidrage med oplæg ved en konference i Bruxelles i januar 

2019, hvor fokus var på arbejdsmarkedet: "Enhancing Mental Health and Well-Being: Promoting Mental 
Well-Being and Preventing Mental Ill Health at the Workplace".  

Formålet med konferencen var at få de deltagende beslutningstagere, specialister indenfor psykiske lidelser 

og centrale interessenter til at forholde sig til både skadelige og befordrende aspekter omkring arbejdsliv 

og psykisk trivsel, give mulighed for at diskutere aktuelle initiativer, vurdere innovative tilgange til at 

fremme psykisk trivsel på arbejdspladsen og forholde sig til sammenhængen mellem psykisk trivsel og 

ledighed/eksklusion fra arbejdsmarkedet.   

 

EN AF OS blev placeret i programmet under det overordnede tema: "Let's Talk About It: Facilitating open 
discussion, increasing awareness and promoting an inclusive definition of mental health”. Valg af overskrift 

for oplægget fra EN AF OS blev derfor: “Let’s Talk About It - openness about mental health at the workplace 
makes sense”. Under den overskrift var det muligt at sætte stigmatisering i perspektiv i forhold til 

eksklusion, dilemmaer omkring åbenhed, rimelige tilpasninger men også et kritisk blik på, hvordan 

samspillet mellem konjunkturer, ideologier, incitamenter og lovgivning har en afgørende indflydelse på, 

hvordan man på arbejdsmarkedet ser på rummelighed, og hvad man anser for motiverende faktorer. 

Under konferencen var der en meget åben og nysgerrig stemning, lyst til debat og også efterfølgende 

interesse for at tale videre og dele erfaringer. 

8.9 Horatio Festival of Psychiatric Nursing 
Horatio er navnet på sammenslutningen af europæiske organisationer, der repræsenterer sygeplejersker 

indenfor det psykiatriske og sundhedsfremmende område i Europa og samarbejder med andre 

organisationer, projekter og enkeltpersoner. Horatio ser sig selv som en aktiv partner i debatter om, hvad 

der påvirker vilkår omkring psykiske lidelser og sundhedsfremme i Europa med et særligt fokus på 

sygeplejersker. 

 

I maj 2019 var Danske Sygeplejeråd vært for organisationens internationale konference, og EN AF OS blev 

inviteret til at holde et keynote foredrag med titlen: “Overcoming structural and professional barriers for 
user participation in mental health”. 

Hovedbudskaberne i foredraget var, at en udvikling med øget inddragelse af patienter, brugere og deres 

pårørende har været en trend siden årtusindskiftet med afsæt i viden om muligheder for recovery og i 

særlig gad vigtigheden af at fokusere på kompetencer og levede erfaringer. En bevægelse som også fordrer 

samarbejde på tværs af sektorer. Det er en dagsorden som også har været vigtig i bekæmpelsen af 

stigmatisering både nationalt og internationalt i forsøget på at imødegå den tiltagende risiko for eksklusion 

fra samfund, mindskede forventninger til muligheder i livet og i sidste ende selvstigma, der modvirker 

recovery og empowerment.  

Denne udvikling har udfordret paternalistisk tænkning og magtstrukturer, der traditionelt har 

karakteriseret relationen mellem forskellige grupper af fagfolk og mellem fagfolk og brugere og pårørende. 

At overvinde både strukturelle, faglige og personlige barrierer kræver parathed til et kritisk blik på 

holdninger, viden, kulturer, metoder og sprogbrug.  
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8.10 Marketplace workshop on mental health best 
practices i Italien 
I maj 2019 modtog EN AF OS en invitation fra Europa-

Kommissionen til at deltage i en ”marketplace workshop on 
mental health”. Her var EN AF OS blevet udvalgt til at 
præsentere afstigmatiseringsindsatsen på arbejdsmarkedet i 

en række workshops. Projektkoordinator i EN AF OS deltog, 

og Kommissionen dækkede de fleste omkostningerne. 

Konferencen forløb over to dage i Ispra i Italien med 

deltagelse af ca. 50 repræsentanter for forskellige lande i EU. 

Der var god interesse for EN AF OS, og der var mulighed for at 

etablere flere kontakter med relevans for EN AF OS.  

Under konferencen blev der lavet en kort video med en 

præsentation af EN AF OS-indsatsen på arbejdsmarkedet, 

som efterfølgende er blevet tilgængelig på kommissionens 

hjemmeside.  

8.11 WPA i Lissabon – symposium 
World Psychiatric Association (WPA) afholdt regional conference i Lissabon i august 2019. På GASA-møde i 

Holland i 2018 opfordrede Norman Sartorius på vegne af arrangørerne, at det ville være ønskeligt med 

bidrag til at sætte afstigmatiseringsindsatser på programmet.  

 

På den baggrund indgav England (Time to Change), Portugal (Unitras), Tjekkiet (Na Rovinu) og Danmark 

(ONE OF US) en fælles ansøgning om at afholde et symposium med præsentation af elementer fra vores 

forskellige afstigmatiseringsprojekter med den overordnede titel: European initiatives to combat mental 
illness stigma and discrimination. Forslaget blev antaget og opgaver med fokus på forskellige vitale 

elementer i afstigmatisering fordelt mellem de fire deltagende lande. 

 

I ONE OF US blev opgaven at formidle viden om arbejdet med ambassadører og betydningen af inddragelse 

af levede erfaringer i indsatsen, udvalgte resultater fra survey i ambassadørgruppen og eksempler på de 

mangeartede aktiviteter - sidstnævnte demonstreret med en billedkavalkade med ambassadører i aktion. 

Det blev et velbesøgt symposium og med Norman Sartorius som tovholder. Og som altid en god oplevelse 

at samarbejde med gode og engagerede kolleger om at formidle, hvorfor afstigmatisering er vigtig, og hvad 

der gør en forskel på trods af meget forskellige vilkår for arbejdet nationalt i forhold til målgrupper, kultur 

og ressourcer. 

 

Efterfølgende kunne vi afslutte dagen i hinandens selskab på en lokal fiskerestaurant, hvor vi også kunne 

styrke netværket yderligere ved at dele glæder og udfordringer i bestræbelserne på at løfte opgaven med 

at fremme afstigmatisering.  
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8.12 International stigmakonference i 
Singapore 
Da EN AF OS stod som værter for den 8. internationale 

stigmakonference ”Together against stigma 2017” i 
København, blev projektleder inviteret af de 

kommende værter i Singapore for den 9. konference 

2019 til deres advisory board. Derudover bidrog 

sekretariatet i 2018-2019 med information og sparring 

til teamet der i Singapore stod med organiseringen af 

konferencen i oktober 2019: Towards an Inclusive 
Society – Beyond the Label.  

På konferencen i Singapore deltog projektleder og 

projektkoordinator fra sekretariatet samt to 

ambassadører. 

Projektleder Johanne Bratbo deltog i en plenumdebat 

om afstigmatiseringsprojekter udenfor Asien, og 

derudover var EN AF OS med til at afholde to 

workshops om henholdsvis ambassadørarbejdet og 

fagpersoner i sundhedssektoren i samarbejde med 

kolleger fra GASA.  

Workshoppen om ambassadørarbejdet blev gennemført i samarbejde med det hollandske 

afstigmatiseringsprojekt Samen Sterk zonder Stigma og det skotske afstigmatiseringsprojekt See Me, hvoraf 

sidstnævnte også havde ambassadører med. Der var så stor interesse fra deltagerne for at høre om 

konkrete erfaringer fra arbejdet med udvælgelse, træning, opbakning og fastholdelse af ambassadører, at 

diskussionerne fortsatte længe efter, at workshoppen var slut. I workshoppen holdt de to EN AF OS-

ambassadører oplæg om, hvad det har betydet for dem at være ambassadør, hvad der har været godt, og 

hvad der har været svært ved rollen. Det gav stof til refleksion 

og diskussion hos deltagerne om, hvordan man på bedst muligt 

passer på sine ambassadører. Det var en stor oplevelse for de 

to ambassadører at møde frivillige fra andre lande og høre om 

deres oplevelser med at fortælle om egne erfaringer med 

psykisk sygdom og opleve, hvor stor en bevægelse de er en del 

af på verdensplan.  

Workshoppen om fagpersoner i sundhedssektoren skete i 

samarbejde med det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt Na 

Rovinu og igen de hollandske kolleger fra Samen Sterk zonder 

Stigma. Her lagde EN AF OS vægt på indsatsen mod ulighed i 

sundhed, som det opleves af mennesker med psykiske lidelser i 

det somatiske sundhedsvæsen. De to EN AF OS-ambassadører 

fortalte med hvert deres perspektiv, hvordan de havde oplevet 

en ulighed i sundhed og gav konkrete eksempler på, hvordan 
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det kan opleves. Det skabte refleksion hos deltagerne, som var meget interesserede og inspirerede af EN AF 

OS’ tilgang til det somatiske sundhedsvæsen og den stigmatisering, der her optræder overfor mennesker 

med psykiske lidelser. 

I forlængelse af konferencen blev afholdt et 2-timers møde med deltagelse af de GASA-medlemmer, der var 

til stede på konferencen. Her blev diskuteret netværkets kommende arbejde med afdækning af muligheder 

for at danne en formel organisation med vedtægter og generalforsamling.  

8.13 GASA-møde i Prag 
GASA afholdt møde i Prag den 16.-18. oktober 2019, hvor det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt Na Rovinu 

var vært. Na Rovinu har også forpligtet sig på værtskabet for den 10. internationale stigmakonference, som 

afholdes i Prag i oktober 2021. Na Rovinu har bl.a. hentet en stor del af sin finansiering via EU-midler.  

8.13.1 Referencegruppemøde med ambassadører 
Den første dag og forud for selve netværksmødet afholdt Na Rovinu et møde i referencegruppen sammen 

med en gruppe personer med egne erfaringer med psykiske lidelser - dvs. potentielle ambassadører - hvor 

projektkoordinator Anja Kare Vedelsby deltog som følge af sin rolle som repræsentant i Na Rovinus 

referencegruppe siden 2017.  

8.13.2 National konference 
Samme dag og i direkte forlængelse af dette møde afholdt Na Rovinu så en konference, hvor medlemmer 

af GASA var indbudt og flere holdt oplæg, men hvor der også deltog en række nationale repræsentanter og 

personer med egne erfaringer med psykiske lidelser. På konferencen holdt projektleder Johanne Bratbo et 

oplæg med titlen: ONE OF US - the Danish anti-stigma campaign. Focusing on ambassadors. 

8.13.3 Møde i GASA-netværket 
De efterfølgende to dage var så reserveret til selve GASA-mødet og arbejdet med de strategiske grupper.  

På programmet var en række interessante oplæg om strukturel stigmatisering, arbejde med 

kommunikation og initiativer til afstigmatisering i lav- og middelindkomst lande, og så berigede professor 

Graham Thornicroft deltagerne med foredrag om seneste opdaterede viden om, hvad der virker i 

afstigmatiseringsindsatser. Sidstnævnte heldigvis var en bekræftelse på værdien af de metoder, som bl.a. 

EN AF OS og andre benytter sig af: Social kontakt med personer som har egne erfaringer, tema- og 

målgruppeorienteret indsats, m.v.  

 

Deltagerkredsen var denne gang udvidet endnu en gang med repræsentanter fra Sydamerika, hvor bl.a. 

Canadas Opening Minds har engageret sig, samt flere repræsentanter fra Østeuropa, bl.a. Ukraine og 

Slovenien, og hvor Na Rovinu har påtaget sig et ansvar for at skabe et netværk. Desuden har Time To 

Change i England en særlig indsats i forhold til nogle afrikanske lande og Indien. 
  

8.13.4 Initiativ til formalisering af GASA 
Udvidelsen af deltagerlande, som gerne vil være med i GASA-netværket, førte allerede ved mødet i Holland 

i 2018 til en drøftelse af behovet for at arbejde for en mere formaliseret organisatorisk ramme for 

netværket med formål, værdigrundlag, kriterier for og økonomi knyttet til medlemskab, 

organisationsmodel og hjemmeside der kan erstatte den oprindelige opsat af Time to Change m.v.  

Den videre drøftelse af dette tema var derfor også programsat i Prag, og bl.a. Canada, Tjekkiet og Holland 
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forpligtede sig på at arbejde videre med denne opgave, og er også i starten af 2020 vendt tilbage herom.  

 

Det er klart vurderingen i EN AF OS, at GASA-netværket har udviklet sig til at rumme mange potentialer i 

forhold til viden om virksomme indsatser, metoder, kulturel tilpasning af tilgange, evaluering/forskning 

m.v. i kombination med, at der er tale om repræsentanter, der alle er både fagligt og personligt meget 

engageret i arbejdet for afstigmatisering som en meget vigtig samfundsdagsorden. Uanset vores forskellige 

forudsætninger og rammer er alle altid parate til at dele ud, lytte, lære og sparre med hinanden. 

8.13.5 Strategiske grupper 
Her har EN AF OS meldt sig både i forhold til grupperne om Unge samt Evaluering, men især forpligtet sig 

som tovholdere for gruppen Health Care and Comorbidities, hvor fokus bl.a. er på udfordringen med 

ulighed i sundhed og stigmatisering i det somatiske sundhedssystem i forhold til patienter med psykiske 

lidelser, holdninger til personale i psykiatrien der selv har erfaringer med psykiske lidelser etc. På mødet i 

sidstnævnte strategiske gruppe deltog flere nye repræsentanter bl.a. fra Ukraine, Slovenien og Ungarn, og 

også flere personer med egne erfaringer med psykiske lidelser fra Tjekkiet. Alle orienterede om deres 

nationale arbejde på området. 

 

En psykiater fra Ukraine havde i sit oplæg en vigtig fortælling om den store udfordring, som er fulgt i 

kølvandet på murens fald. Her slås psykiatrien som i andre østeuropæiske lande med et renommé af at 

være brugt af magthaverne som et sted, man anbragte og straffede politiske fanger. Så det at få 

befolkningen til at stole på psykiatrien og dens rolle i forhold til afstigmatisering og større åbenhed om 

psykiske lidelser rummer i sig selv en stor opgave. Fra EN AF OS orienterede vi om arbejdet med indsatsen 

Ulighed i sundhed, undersøgelser, hjemmeside og videre planer. Umiddelbart er det vores vurdering, at vi 

er det land, som er kommet længst med at sætte direkte fokus på området. 

 

Da vi afrundede mødet og evaluerede på seancen, var det meget glædeligt, at deltagerne med egne 

erfaringer med psykiske lidelser meget direkte tilkendegav, at de både i gruppen og over de forløbne dages 

program virkelig havde følt sig respekteret og inkluderet i fællesskabet. 

8.14 Besøg af delegation fra de svenske sundhedsmyndigheder 

Via det internationale samarbejde var EN AF OS blevet kontaktet af de svenske sundhedsmyndigheder – 

Folkhälsomyndigheten – som havde fået i opdrag at gennemføre en ny oplysningsindsats, der skal 

bekæmpe stigmatisering forbundet med psykisk sygdom og selvmord. I Sverige har de tidligere haft 

afstigmatiseringsindsatsen (H)järnkoll, som de seneste år har været afgrænset til at fungere som 

formidlingsenhed for ambassadøroplæg, og ønsket er derfor at forny den bredere indsats.  

En svensk delegation bestående af fem repræsentanter fra Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor 

besøgte derfor EN AF OS i oktober 2019 til sparring og diskussion om bl.a. baggrund, indsatser og resultater 

i EN AF OS.  

8.15 Invitation fra den danske ambassade i Korea og efterfølgende besøg af koreansk 
delegation 
I august 2019 blev sekretariatet kontaktet af den danske ambassade i Korea med en invitation til at deltage 

i en international konference i landets parlament. Konferencens fokus var selvmordsforebyggelse, da landet 
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er tynget af den højeste selvmordsrate i hele OECD. Invitationen, som også dækkede rejseudgifter, indebar 

både oplæg om afstigmatisering samt deltagelse i paneldebat fra sekretariatet og et ambassadøroplæg om 

personlige erfaringer med psykisk sygdom og selvmordstanker. Projektkoordinator Anja Kare Vedelsby 

deltog sammen med Maria Bonde, som nu er ansat i PsykInfo i Region Nordjylland, men som deltog som 

ambassadør. 

 

Kontakten til EN AF OS var gået via Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, hvorfra også 

Annette Erlangsen deltog som oplægsholder på konferencen i Korea.  

Konferencen foregik i december 2019, og der var mange engagerede og bevægede tilbagemeldinger på 

oplæggene fra EN AF OS. Efterfølgende var der desuden omfattende presseomtale af konferencen i de 

koreanske medier.  

En koreansk delegation, hvoraf nogle af medlemmerne også havde deltaget i konferencen i Korea, besøgte 

den efterfølgende uge Danmark og aflagde i den forbindelse også et besøg hos EN AF OS. Her fik de en 

mere dybdegående præsentation af arbejdet med afstigmatisering, end hvad rammerne for konferencen i 

Korea havde tilladt, ligesom der var bedre mulighed for at stille spørgsmål.  
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10. Bilag 
Bilag 1: Eksempel på invitation til ambassadørkursus 
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Bilag 2: Hvad der især virker, når man skal bekæmpe fordomme, og hvad der ikke gør  
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Bilag 3: Oversigt over budskaber og målsætninger for hvert indsatsområde  



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

181 
 



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

182 
 

  



Årsrapport for EN AF OS 2018-2019 

183 
 

Bilag 4: Oversigt over events på Folkemødet 2018  
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Bilag 5: Oversigt over events på Folkemødet 2019 
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Bilag 6: De personlige historier bekæmper selvstigma
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Bilag 7: Oversigt over overordnede opgaver i sekretariatet 
 
Sekretariatet har en række opgaver, som følger af positionen som national enhed som samarbejder med 
PsykInfoernes koordinatorer, ambassadørerne, partnerskabet og eksterne interessenter og 
samarbejdspartnere.  

Nedenstående liste er ikke udtømmende, men angiver en række overordnede opgaver som indgår i 
sekretariatets årshjul udover de administrative opgaver med daglig drift af sekretariatet, personaleforhold 
og økonomi:  

Servicering 

• Servicering af styregrupper og arbejdsgrupper og møder og inspirationsseminar for 
koordinatorerne  

• Udarbejdelse af notater/svar til myndigheder, m.v. 

• Videnscenterfunktion og central formidling af casepersoner og ressourcepersoner, henvendelser 
fra studerende, borgere, journalister, forskere, andre projektmagere, etc. 

Kvalificering 

• Planlægning af fælles formidlingstræning af ambassadører og yderligere kvalificering af gruppen, fx 
i forhold til at skulle danne rejsehold eller kunne blive projektmedarbejder i kommunerne 

• Planlægning og afholdelse af det årlige landsdækkende ambassadørtræf 

• Afholdelse af nationale konferencer og temadage  

• Tilstedeværelse og bidrag ved større nationale events og konferencer også internationalt 

• Bidrag med faglige oplæg ved eksternes arrangementer 

Data 

• Landsdækkende befolkningsundersøgelser og analyser heraf 

• Undersøgelser i EN AF OS-panelet og analyser heraf 

• Daglig medieovervågning og analyser heraf 

• Evaluering i form af aktivitetsregistreringer 

Kommunikation 

• Servicering og udvikling af EN AF OS på sociale medier 

• PR- og pressearbejde og kampagneindsatser 

• Nationalt nyhedsbrev 

• Opdatering og udvikling af hjemmesiden www.en-af-os.dk  

Materialer og merchandise 

• Udvikling og produktion i stor skala 

• Logistik ift. materialelager og landsdækkende distribution   

http://www.en-af-os.dk/
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Netværk og eksternt samarbejde 

• Opdyrkelse af relevante nationale samarbejdspartnere og eksterne interessenter 

• Engagement i internationalt netværk og vidensudveksling, -indsamling og udvikling 

Fundraising i forhold til nationale tiltag og prioritering af bl.a. satspuljemidler m.v. 
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Bilag 8: Politiken den 19.04.2018: Åbenhed om psykisk sygdom betaler sig 
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Bilag 9: Politiken den 23.04.2019: Se på mig som menneske - ikke som en sygdom 
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Bilag 10: JP den 28.10.2019: Giv flere en fair chance på rimelige vilkår  
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Bilag 11: Politiken den 08.11.2019: Tal om det! 

 


