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1. Indledning 
 

Ved udgangen af 2015 blev projektperioden 2011-2015 for Landskampagnen EN AF OS meget glædeligt 
forlænget med endnu en fem-årig periode 2016-2020 og skiftede samtidig navn til Landsindsatsen EN AF 
OS, fordi det i højere grad afspejler profilen på den samlede indsats. Partnerskabet bag EN AF OS består af 
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne, TrygFonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, 
Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.  

Nærværende årsrapport beskriver Landsindsatsen EN AF OS i årene 2016 og 2017 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 og på nationalt, regionalt og lokalt plan. Aktivitetsniveauet har 
været højt og stigende over perioden. 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.  

Et særligt højdepunkt i 2017 var værtskabet for den 8. internationale stigmakonference i DGI-byen i 
København, som EN AF OS varetog i samarbejde med World Psychiatric Association Stigma Section. Her var 
der deltagere fra 32 forskellige lande, som samlet synliggjorde, at vi har en fælles global udfordring med at 
bekæmpe diskrimination og eksklusion af mennesker med psykiske lidelser, og at det skal ske med 
udgangspunkt i meget forskellige samfundsforhold og kulturer. 

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.  

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 endnu en projektperiode og som 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 
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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 

                                                           
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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overordnede beslutningsorgan. Formandskabet varetages af Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden, 
som i samarbejde med det nationale sekretariat via møder i forretningsudvalget, hvor også Danske 
Regioner er repræsenteret, aftaler dagsorden og indhold for partnerskabets kvartalsvise møder samt 
drøfter økonomi.  Partnerskabet har således afholdt i alt 8 møder i perioden 2016-2017. 

2.1.2 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.  
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.2 

2.1.3 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. 

2.1.4 Regional og lokal forankring 
På det regionale niveau har hver region samt Odense kommune fortsat finansieret en koordinatorstilling, 
som er placeret i regionens/kommunens PsykInfo (Psykiatrisk Informationscenter). 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 den ene 
kommunale koordinator 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).  

2.1.5 Kommunikation 
Derudover samarbejder sekretariatet med PR-bureauet PrimeTime - som også for perioden 2017-2019 
vandt EU-udbud - kommunikationsmedarbejdere i partnerskabets forskellige organisationer, andre 

                                                           
 2 Læs mere om videnscenterfunktionen i afsnittet ”6.6 Andre vigtige aktiviteter”. 



Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

8 
 

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. I alt ca. 16,5 mio. fordelt 
med 10,5 mio. fra Danske Regioner og regionerne (2016-2020), 6 mio. fra satspuljen (2017-2019) samt 
særlige projektmidler fra TrygFonden på 2,5 mio., hvortil yderligere er ydet tilskud på 1 mio. kroner til 
international stigmakonference i København 2017 ligeligt fordelt mellem TrygFonden og Det Obelske 
familiefond. Endvidere har det været muligt at videreføre nogle ikke forbrugte aktivitetsmidler fra 2015 til 
brug i den nye periode.  

Dertil kommer regionernes bidrag til egne regionale koordinatorer i PsykInfo’erne på i alt 7,5 mio. kroner 
(2016-2020). Ved forlængelsen af projektperioden forventes øvrige partnere også fremadrettet at indgå i 
finansieringsmodellen med levering af faglig viden, synliggørelse og frivillig arbejdskraft både i forhold til 
det organisatoriske arbejde og udfoldelse af konkrete aktiviteter. 
 

3. Ambassadører 
 

EN AF OS baserer sig i forhold til formidling og aktiviteter i høj 
grad på involvering af frivillige, der ønsker at fremme 
afstigmatisering med aktive bidrag ved formidling, 
undervisning, events, stand ved arrangementer og festivaler 
mm. En særlig gruppe betegnes ambassadører, som via 
formidlingstræning har mod på at fortælle om egne erfaringer 
målrettet de mange forskellige målgrupper, som EN AF OS 
retter sig imod.  

For at blive ambassadør er det vigtigt, at personen er godt på 
vej i sin recovery proces og evner at arbejde med sine 
erfaringer og livshistorie på måder, der gør mødet og 
formidlingen relevant for modtagere, der har såvel som ikke 
har forudgående kendskab til psykiske lidelser. Gruppen af 
ambassadører har i perioden været ca. 125 personer fordelt 
på regionale korps.  

Al erfaring og forskning peger på, at netop muligheden for 
identifikation og indlevelse i tilknytning til mødet med 
ambassadørerne kan stimulere dialog og refleksion og på den 
baggrund fremme holdnings- og adfærdsændringer.  
Ambassadørerne og de frivillige i EN AF OS yder således et helt 
uvurderligt bidrag til fremme af indsatsen for afstigmatisering 
både på et nationalt, regionalt og lokalt plan. Det har derfor 
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også været oplagt i 2017 at gentage undersøgelsen fra efteråret 2014 om, hvordan ambassadørerne 
oplever rollen, hvad der især giver mening og betydningen heraf på det personlig plan.  

3.1 Ambassadørundersøgelse i 2017 
EN AF OS har i foråret 2017 i samarbejde med PrimeTime gentaget den undersøgelse blandt 
ambassadørerne, som i efteråret 2014 i sin tid blev udviklet og gennemført i samarbejde med KORA3. I den 
elektroniske spørgeskemaundersøgelse deltog denne gang 114 personer, hvoraf langt hovedparten angiver 
at være aktive ambassadører på undersøgelsestidspunktet4.  

• Alder: Den helt dominerende aldersgruppe er 26-46 år (over 60%), ca. 18% er unge 18-25 år, 17% 
er 46-56 år og en gruppe på under 5% er ældre end 56 år.  

• Regional fordeling: Antallet varierer mellem regionerne, men særlig mange er fordelt på 
regionerne Syddanmark, Midtjylland og Sjælland. 

• Uddannelse: Grundskole, erhvervs- og gymnasial uddannelse omfatter ca. 45%, medens ca. 33% 
har afkrydset at have en mellemlang videregående uddannelse. Erfaringer er således også, at flere 
har faglige erfaringer og viden, der i rollen som ambassadører sættes i spil eller igen dukker frem 
som kompetencer, der måske har været gemt bort i sygdomsperioderne.  

• Forsørgelsessituation: Kun omkring 27% har angivet at være i arbejde/flexjob, medens 24% er på 
SU. Hovedparten modtager dagpenge, sygedagpenge, førtidspension, revalidering eller efterløn.  
Rigtig mange kender derfor meget konkret til den store risiko for eksklusion fra arbejdsmarkedet 
som gælder generelt for personer, som er eller har været berørt af psykiske lidelser.  

• Socialt/Bor med: 36% bor alene, resten bor alene med børn, i parforhold med eller uden børn, og 
knapt 10% angiver at bo med andre end familiemedlemmer. 

• Diagnoser: Der er en fordeling på hele diagnosespektret. Mest fylder angst, depression, 
personlighedsforstyrrelser og så skizofreni. 

3.1.1 Motivation for at melde sig som ambassadør 
Af de svarmuligheder der er i undersøgelsen er følgende top 3: 
1) Fortælle om erfaringer med sygdom i tilknytning til de forskellige indsatsområder og arrangementer 
(83%), 2) Udvikle og udfordre sig selv (69%) og endelig 3) Kunne deltage i det praktiske arbejde i forbindelse 
med aktiviteter og arrangementer (29%).  
Prioriteringen understreger derfor i sig selv, hvor vigtigt det er fortløbende at understøtte 
ambassadørernes funktion via formidlingstræning, sparring og involvering.  

Eksempler på begrundelser for valget om at blive ambassadør: 

”At min sygdom giver lidt mere mening, hvis jeg kan hjælpe andre til, at deres forløb ikke skal være lige så 
svært. Jeg elsker at kunne bruge mine erfaringer til noget positivt.” 

                                                           
3 Læs om undersøgelsen her: www.en-af.os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser Æ Statusrapport om EN AF 
OS Æ afsnit 4. 
4 Se undersøgelsen på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser  

http://www.en-af.os.dk/
http://www.en-af-os.dk/


Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

10 
 

”At skabe opmærksomhed omkring at livets udfordringer har mange ansigter, med og uden psykisk sygdom. 
Det vigtigste er, at vi er mennesker med forskellige behov, og alle kan bidrage uanset udfordringer i livet. 
Accept af forskellighed.” 

”At få lov at sprede budskabet om, at selvom man har en skizofrenidiagnose og har ramt bunden, kan det 
lade sig gøre at komme tilbage til livet og få en rigtig hverdag. Selvom det kræver hårdt arbejde og masser 
af tårer. At gøre klart at jeg IKKE er min diagnose!” 

3.1.2 Formidlingstræning og udbytte heraf 
I undersøgelsen spørges til, hvorvidt ambassadørerne har deltaget i det 3-dages formidlingskursus, som er 
specifikt udviklet til EN AF OS, har fået træning hos PsykInfo eller har fået træning andetsteds. Langt 
hovedparten, af de som har modtaget én eller anden for træning, tilkendegiver at de i høj grad eller nogen 
grad har kunnet gøre brug af lærdom fra træningen. Kun 26 personer angiver ikke at have fået noget form 
for træning, og disse blev derfor også en særlig målgruppe for de kurser som blev gennemført i efteråret 
2017. 

3.1.3 Grunde til ophør med at være ambassadør 
Af de angivne svarmuligheder er her følgende top 4: 1) At jeg har travlt med andre gøremål (33%), 2) At jeg 
har/haft en periode, hvor jeg må passe mere på mig selv (33%), 3) Andet (21%), og 4) At jeg ikke føler mig 
hjemme i gruppen af ambassadører (9%). 

3.1.4 Særlige oplevelser som har været et vendepunkt 
Rigtig mange af ambassadørerne har valgt at give eksempler på situationer, arrangementer mv., som har 
gjort et særligt indtryk eller været oplevet som et vendepunkt enten for dem selv eller de personer, som de 
har mødt eller holdt oplæg for. Eksempler herpå: 

”Mit første oplæg var på en SOSU-skole i 2011 var det vist. Læreren, som var tilstede, var også tilstede til et 
oplæg, jeg holdt i slutningen af 2016 på en anden SOSU-skole. Den respons, jeg fik fra hende, handlede om 
den enorme selvtillid, som jeg har nu i forhold til, da jeg startede. Og den respons var guld værd. Hun kunne 
se en gigantisk udvikling fra A til B. Jeg tror bestemt, det var et vendepunkt for hende, for i 2011 havde jeg 
det ret svært. Og nu er jeg en helt anden, så det må virkelig have vist hende, at en med skizofreni kan få det 
så godt.” 

”Flere har fortalt, hvordan de for første gang har følt sig mødt og hørt. Ikke kun af PsykInfo men også den 
ubeskrivelige forståelse, der opstår blandt ligesindede. Følelsen af ikke længere at være alene.” 

”En flok gymnasieelever, der ”glemte” deres mobiltelefoner i en hel time. Så ved man, der er ramt noget 
rigtigt.” 
 

3.1.5 Selvopfattelsen før og efter at være ambassadør 
Fra diskriminationsundersøgelser gennemført i 2013 og 2015 i samarbejde med KORA5 har EN AF OS 
dokumenteret, at jo mere det fylder i opfattelsen af sig selv, at man har en psykisk lidelse, desto stærkere 
tendens til selvstigmatisering. Derfor er netop spørgsmålet om, hvorvidt rollen som ambassadør også 

                                                           
5 Find undersøgelserne på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser. 

http://www.en-af-os.dk/
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ændrer på selvopfattelsen, et vigtigt mål. 
 
En tredjedel angiver i høj grad før indtræden i rollen og kun ca. 1/5 nu efter at have været ambassadør. 
Noget tyder således på, at det også for den enkelte kan have en recovery-effekt at fungere i 
ambassadørrollen. Dette perspektiv er samtidig et vigtigt argument for, at vi i EN AF OS holder meget fast i 
den modtagerorienterede formidling og dialog, så vi undgår, at ambassadørerne utilsigtet blive fastlåst i en 
bestemt fortælling om deres liv, sygdoms- eller behandlingsforløb. Så den enkelte bliver mere bevidst om 
og rustet til at bearbejde sine erfaringer og overveje, hvilke og hvordan disse bedst kommer i spil i forhold 
til forskellige målgrupper. I den proces får ambassadøren dermed også mulighed for at se mere nuanceret 
på sit liv, sig selv og egne kompetencer. 
 
Praksis har derudover vist, at ambassadørrollen for flere også har fået meget konkret betydning for 
hverdagen, f.eks. ved at komme i arbejde, i fleksjob, få selvstændige undervisningsopgaver, undgå 
indlæggelser, genetablere kontakt til familie mv. Mange udtrykker i kontakten med sekretariatet og de 
regionale koordinatorer, at det har stor betydning for modet til at stå frem, at man oplever at ”samfundet” 
står bag EN AF OS, og at oplevelsen med at være med til at kæmpe for en vigtig sag, få et netværk og 
anvende sin viden og færdigheder har betydning for trivsel og selvværd. Nogle udtrykker dette meget 
sigende som at have genvundet sin værdighed som menneske, og en ung ambassadør udtrykker det 
således: ”Når jeg tager EN AF OS T-shirten på, føler jeg samme stolthed, som man må gøre, hvis man spiller 
på landsholdet” (TV-klip fra Smukfestival i Skanderborg 2017). 

3.1.6 Oplevelser med arrangementstyper eller situationer som har været negative 
Her har ambassadørerne haft mulighed for at nævne konkrete eksempler. Der kan ikke heraf udledes klare 
tegn, men unge drenge på erhvervsuddannelser og fagpersonale nævnes faktisk af flere. Eksempler herpå: 

”Var på en ungdomsuddannelsesinstitution, hvor en flok unge knægte bestemt ikke lagde skjul på deres 
fordomme. Var skræmmende, men fik skabt en åbning og vis forståelse. Mission completed.” 

”Det er svært at svare på. Jeg synes, det er en broget skare af mennesker, jeg har mødt. Men dem, som 
faktisk er mest stigmatiserende, er fagpersonerne i psykiatrien, hvilket er meget skræmmende.” 

3.1.7 Gode råd i forbindelse med at rekruttere 
Ambassadørerne har flere vigtige forslag og råd, som det er vigtigt at tage højde for hos os alle både 
nationalt, regionalt og lokalt. Eksempelvis ikke at rekruttere flere end koordinatorerne kan holde styr på og 
lære lidt at kende også i forhold til forudsætninger og kompetencer. Materialemappe til ambassadørerne. 
Betone fællesskabet i gruppen. Oplysning der når bredt ud om kommende arrangementer, så man som 
ambassadør har mulighed for at melde sig på banen. 

Udviklingen over perioden har samtidig vist, at de regionale koordinatorer oplever at få flere henvendelser 
om interesse for at blive ambassadør, end de oplever at kunne inkludere, og derfor drøftes også med 
sekretariatet, hvordan denne situation bedst kan tackles. At bremse tilgangen af frivillige er således en 
udfordring, da netop oplevelsen af at kunne være med til at fremme en vigtig sag, er så afgørende for 
mange som henvender sig, ligesom der erfaringsmæssigt vil være ambassadører, som af forskellige grunde 
udtræder af rollen.  
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3.1.8 Medlemskab af facebookgruppe og kendskab til organisation og materialer 
I undersøgelsen indgår også en række spørgsmål til, hvorvidt ambassadørerne er medlem af den interne 
facebookgruppe for ambassadører, er aktive på EN AF OS’ facebookside og kendskabet til organisation, 
indsatsområder og materialer. 

Når det handler om facebookgruppen ”EN AF OS ambassadører i Danmark” tilkendegiver 40%, at det giver 
ekstra mulighed for at deltage i aktiviteter, 35% at man føler sig mere som en del af EN AF OS, og 26% at 
det giver mulighed for støtte og opbakning for andre ambassadører. Rigtig mange af ambassadørerne er 
derudover også medlem af regional eller lokal facebookgruppe i PsykInfo-regi af tilsvarende grunde, og 
følger også den nationale facebook gruppe, der bidrager med viden, synliggør aktiviteter mv. (Læs mere om 
EN AF OS på facebook i kapitel 4).  

Facebookgruppen ”Ambassadører i Danmark” har udviklet sig som en særdeles vigtig kilde også for 
sekretariatet i forhold til at matche de mange henvendelser om casepersoner til medier, hvor der nogle 
gange skal responderes samme dag, interviewpersoner til fokusgrupper, oplæg til eksterne events, 
informationer i tilknytning til forskellige afsøgninger knyttet til indsatser mm. Ambassadørerne er hurtige til 
at reagere på opslag og bidrager gerne med viden og aktivitet.  

Kendskabet til organiseringen i EN AF OS, nationalt, regionalt og lokalt samt sekretariatet ligger på omkring 
60%, og er noget højere, når det gælder kendskabet til indsatsområderne og ca. 50% i forhold til 
værktøjskasserne (Dialogstarteren, Start dialogen - i socialpsykiatrien, dialogkort til jobcentre, Bryd 
tavsheden mm.).  

Samlet peger disse tal på, at der er plads til forbedringer her, og at informationsindsatsen indadtil er en 
fortløbende vigtig udfordring både nationalt, regionalt og lokalt. Information knyttet til blandt andet 
formidlingstræning og netværksaktiviteter for ambassadørerne regionalt og lokalt er væsentlige her, 
ligesom sekretariatet opfordrer PsykInfo’erne til at gøre opmærksom på muligheden for at tilmelde sig det 
elektroniske nyhedsbrev og være med i EN AF OS-panelet, fordi det i sig selv kan øge kendskabet til aktuelle 
fokusområder og indsatser.  

3.2 Formidlingskurser for ambassadører i 2017 
PsykInfo’erne yder løbende sparring til ambassadørerne på oplæg og aktiviteter, og nogle PsykInfo’er 
afholder også formelle forløb med formidlingstræning for egne ambassadører. Derudover organiserer 
sekretariatet det 3-dages formidlingskursus baseret på udviklet koncept tilbage i 2012, når midlerne tillader 
dette.  

I 2017 blev således afholdt to kurser i løbet af efteråret muliggjort via statspuljemidlerne. Her deltog i alt 
29? nye ambassadører fordelt på regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.  
Kurserne afvikles med et internat på to dage og en opfølgningsdag godt en uge efter, hvor deltagerne i 
mellemtiden har arbejdet med redskaberne og præsenterer et oplæg for gruppen (se Bilag 1 med eksempel 
på invitation til kurset).  
 
Tilbagemeldingerne fra deltagerne på formidlingskurserne er meget positive. Det styrker oplevelsen af at 
være en del af en større gruppe (på landsplan) og modet på at stå frem og fortælle noget om sig selv, og 
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hvad det har betydet at få en psykisk lidelse og skulle arbejde med at komme videre. I evalueringsskemaet 
finder man blandt andet følgende bemærkninger:  

”Jeg fik lært mere, end jeg regnede med og fik det lært på en måde, så det er nemmere at huske.” 
”Tak for denne gang. Nu tager jeg ud og sparker røv og hjælper alle dem, jeg kan!” 
”Jeg synes, jeg er blevet klædt godt på.” 

For kursusholderne/underviserne, der begge er uddannet indenfor kommunikation og har kendskab til 
målgruppen, er det tydeligt, at den usikkerhed, som kan præge deltagerne, når de mødes første gang til 
kurset, i løbet af internatet afløses af større åbenhed og lyst til at være i dialog og kendes ved sig selv. Der 
skabes desuden et meget stærkt og værdifuldt fællesskab i løbet af kurset. Det har desuden stor betydning 
at få oplæg fra erfaren ambassadør som led i identifikation med rollen. Det aftvinger samtidig stor respekt 
at opleve ambassadørernes oplæg på 3. dagen, hvor det er så tydeligt, at de alle har vigtige budskaber at 
formidle på personlige måder. 

Satspuljebevillingen fra 2017-2019 giver endvidere mulighed for at afholde et kursus i både i 2018 og 2019 
foruden nogle 1-dages tovholderkurser, der kan styrke færdigheder hos ambassadører, som er tættere 
involveret i planlægning og afvikling af særlige indsatser nationalt, regionalt eller lokalt.  

3.3 Ambassadørtræf i 2016 og 2017  
Alle afventede i 2015 med spænding, om EN AF OS ville få mulighed for en forlængelse udover den 5-årige 
periode fra 2011-2015. Det var aftalt med koordinatorerne, at vi i sekretariatet ville satse på at arrangere 
en fælles landsdækkende samling for ambassadørerne – enten som en stor tak for indsatsen eller som en 
markering af en fortsættelse af EN AF OS.  

Det var derfor en særligt glædelig begivenhed, at vi kunne samle en stor gruppe af ambassadørerne 
sammen med koordinatorerne og medarbejdere i PsykInfo til en festlig markering den 29. januar 2016 hos 
AFUK - Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Her fik vi styrket sammenholdet via kreative workshops, 
visning af en film sammensat af udsagn fra ambassadører om at være med i EN AF OS samt taler og sange i 

tilknytning til en flot 
festmiddag, som i øvrigt var 
produceret af 
produktionsskoleelever hos 
AFUK.  

Oplevelsen, af hvor meget 
markeringen betød for os 
alle og ikke mindst 
ambassadørerne, 
motiverede også 
sekretariatet til at sikre 
tilsagn om, at der af 
satspuljebevillingen kunne 
afsættes midler til 
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landsdækkende 
ambassadørtræf i årene 
2017, 2018 og 2019.  

I efteråret 2017 kunne vi 
derfor igen samle 
ambassadørerne på tværs af 
landet denne gang i lokaler 
hos Børns Vilkår. Her gjorde 
rapperen Balthasar stor 
lykke med sine flotte sange 
om at slås med psykiske 
problemer og misbrug, 

konflikter med familien og så vejen tilbage til at få en liv med indhold. Mange ambassadører benyttede 
lejligheden til at få en snak med ham efterfølgende, eller med tegneren Fritz Ahlefeldt som i løbet af dagen 
tegnede forskellige illustrationer også med inspiration fra ambassadørerne.  

I programmet indgik også erfaringsudveksling om ambassadørrollen og mulighed for at kigge på EN AF OS- 
materialer, samt et særligt fokus på udfordringerne ved ”facing”-aktiviteter, dvs. hvor man som 
ambassadør møder personer og grupper på festivaler, Folkemøde mm. og ad den vej skaber mulighed for 
dialog. Nogle trives nemlig rigtigt godt med dette, imens det for andre kan virke grænseoverskridende. 
Dette selvom der aldrig er tale om 
”salgstaler” eller at tiltvinge sig 
opmærksomhed men at stille sig til 
rådighed for en åben snak - også med 
personer som måske har mange negative 
holdninger til psykisk sygdom.  
 
Afsluttende blev der mulighed for en kort 
orientering om, hvordan EN AF OS er 
organiseret, hvad der især virker, når man 
skal bekæmpe fordomme, og hvad der 
ikke gør (se Bilag 2), samt hvad EN AF OS 
især har gang i det kommende år. 
Koordinatorerne fik også mulighed for at 
dele erfaringer med hinanden om, hvad 
der skal til for at fastholde de frivillige i EN 
AF OS. Dejligt lokale og god forplejning 
bidrog derudover til den varme og 
optimistiske stemning. I 2018 er igen 
planlagt landsdækkende ambassadørtræf 
i efteråret - denne gang i Odense. 
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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 PR-bureauet PrimeTime, da 
bureauet har vundet alle tre EU-udbud på satspuljemidler til kampagneaktiviteter og således også for 
perioden 2017-2019. 

Strategi i EN AF OS i forhold til medierne følger tre vigtige spor, som dels består af dialog med medierne på 
baggrund af dokumentation af skævhed i mediebilledet, dels at bidrage med information og udvikle 
positive historier med personer med egne erfaringer med psykiske lidelser og dels undervisningsforløb for 
studerende på Medie- og Journalisthøjskolen. 

4.1 EU-udbud på videreførelse af PR-indsats og prioriteringer 2017-2019 
I løbet af efteråret 2016 forberedte det nationale sekretariat i samarbejde med Sundhedsstyrelsen det EU-
udbud, som blev offentliggjort i november 2016. Udbuddet for fasen 2017-2019 baserede sig på erfaringer 
fra den forudgående fem-årige projektperiode og var en videreførelse heraf.   

Kravet var, at PR-indsatsen samlet set som hidtil skulle sikre EN AF OS fortsat synlighed i det offentlige rum 
kombineret med udvikling af udtryk og materialer knyttet til indsatser indenfor udvalgte indsatsområder og 
målgrupper. Der blev understreget både fortsat fokus på hjemmesiden, brug af sociale medier, 
undersøgelser med nye fund, der kan interessere medierne og evnen til at formulere klare budskaber med 
kant og udvikling af materialer, der samtidig viser respekt for personer, der er berørt af psykisk sygdom.  

I EU-udbuddet i den foregående fase var de prioriterede indsatsområder følgende: 

• Arbejdsmarkedet – med særligt fokus på byggearbejdspladser 
• Unge – med særligt fokus på erhvervsskolerne 
• Befolkningen og medierne – med særligt fokus på den mandlige del af befolkningen 

I det nye EU-udbud blev udbuddet begrænset til opgaver knyttet til disse indsatsområder: 

• Brugere og pårørende – med særligt fokus på pårørende 
• Personale i sundheds- og socialsektorerne – med særligt fokus på ulighed i sundhed for mennesker 

med psykiske lidelser og herunder også ulighed i tandsundhed 
• Befolkningen og medierne – med særligt fokus på en nuancering af mediebilledet 

Der blev nedsat en vurderingsgruppe bestående af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, 
PsykiatriNetværket (repræsenteret af Sind og Bedre Psykiatri), Psykiatrifonden, de regionale koordinatorer i 
EN AF OS og det nationale sekretariat. Der fremkom et enkelt tilbud, som var fra PrimeTime, der havde 
vundet de to foregående udbud, og som formåede at levere et bud af så høj kvalitet, at det var en enig 
vurderingsgruppe, der endte med en indstilling om, at Sundhedsstyrelsen som officiel udbudsstiller 
accepterede tilbuddet. 

4.2 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 

http://www.en-af-os.dk/


Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

16 
 

sammenhænge. Siden indeholder også en aktivitetskalender, hvor man kan tilføje egne 
afstigmatiseringsaktiviteter og samtidig få et overblik over aktiviteterne på landsplan, ligesom der kan 
findes nyheder fra EN AF OS samt fra partner- og samarbejdsorganisationer med relevans for 
afstigmatiseringsdagsordenen. Hjemmesidens klumme udskiftes løbende og skrives på skift af 
ambassadører, samarbejdspartnere, debattører, politikere eller har EN AF OS selv som afsender.  

Når der er nyt på hjemmesiden, genereres der trafik dertil med opslag på facebook.  

4.2.1 Udvikling og justering af hjemmesiden 
En af hovedopgaverne for 2017 i forhold til EN AF OS’ hjemmeside var en omfattende opdatering og 
opstramning af den engelske del af sitet. Der var flere af de eksisterende tekster, som krævede sprog- og 
indholdsopdatering, mens det også var nødvendigt at supplere indholdet med information om den seneste 
udvikling i EN AF OS. Desuden var der behov for omorganisering af navigationen for at forbedre sitets 
brugervenlighed samt modernisering af forskellige visuelle elementer såsom billeder, grafikker og typografi.   

Opgaven blev gennemført med følgende forbedringer og justeringer: 

• Alle sider på den øverste menu fik billeder i sidens fuld bredde. Billederne illustrerer målgrupper og 
de mange aktiviteter, som EN AF OS har gennemført.   

• Alle undersider på hjemmesiden fik en ekstra menu over hovedmenuen med links til den engelske 
del af sitet. Den nye menu fik også et link til den underside, der indeholder kontaktinformation, 
samt links og tilsvarende logoer til EN AF OS’ sociale medier.  

• De engelske undersider fungerer som et selvstændigt site med sin egen engelske hovedmenu og 
uden den danske hovedmenu. 

• Den mobile udgave af sitet blev justeret i overensstemmelse med ændringerne fra 
desktopversionen af hjemmesiden.  

• Alle tekster og navigation er blevet revideret med særlig opmærksomhed omkring Global Anti 
Stigma Alliance og link til den internationale stigmakonference, som EN AF OS var værter for i 
september 2017.  

• Siderne med videoer og værktøjskasser blev opdateret. 

Der er planlagt en lignende revidering af EN AF OS’ hovedhjemmesides indhold og layout i 2018. Dette vil 
inkludere justering og skift af visuelle elementer, navigation og menuer.  

4.3 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 – selvfølgelig altid med udgangspunkt i 
målgruppernes medievaner og -forbrug.  

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 40.000 mennesker har 
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.  
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Grundet facebooks restriktioner for, hvor meget data man får lov at trække ud af platformen, kan vi ikke 
give et årsoverblik over fx antal følgere, engagement og reach. Det skal der tredjeparts-software til. Men 
anvender man de sidste 4 ugers aktiviteter på Facebook som stikprøve (vi kan kun trække data fra de sidste 
28 dage), kan man konstatere følgende:  

• Siden vokser med ca. 100-150 nye følgere hver måned. 
• Der er cirka 25.000 videovisninger på siden hver måned. 
• Der er cirka 20.000 opslagsinteraktioner på siden hver måned (likes, delinger, kommentarer 

og/eller klik). 
• Siden har en rækkevidde på cirka 70.000 unikke brugere hver måned. 

Det vurderes ud fra disse tal, at facebook er en særdeles effektiv kommunikationsplatform for EN AF OS. 
Både når det gælder distribution af indhold, men i høj grad også dialog og interaktion med brugere. Både 
på tidslinjen, men også i facebooks lukkede beskedsystem. Alene det faktum, at sidens organiske reach kan 
nå op på over 70.000 unikke brugere per måned, gør mediet særdeles konkurrencedygtigt set i forhold til 
betalte platforme, hvor annoncering er et krav for at komme bredt ud. EN AF OS benytter i en vis 
udstrækning facebooks annonceringsmuligheder, men primært ifm. større kampagnenedslag, hvor der er 
afsat midler til netop dette formål. Se nedenfor en række eksempler på de bedst præsterende facebook-
opslag på EN AF OS’ side i løbet af 2017: 

 

Visninger: 214.000 (og derved det 
opslag, som er noget længst ud 
det sidste år) 
Reaktioner: 2787 
Kommentarer: 61 
Delinger: 686 
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Reaktioner: 1546 
Kommentarer: 117 
Delinger: 295  

Reaktioner: 711 
Kommentarer: 2 
Delinger: 171 
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Som beskrevet ovenfor er EN AF OS også tilstede på Instagram, Twitter og YouTube – dog som sekundære 
platforme, hvorfor aktiviteten på disse medier kun er sporadisk og i nogle tilfælde på meget lavt blus. 
Imidlertid skal det bemærkes, at Instagram over det sidste år et vokset fra cirka 1.000 til nu over 2.500 
følgere. EN AF OS bruger navnlig Instagram ifm. lokale og regionale aktiviteter rundt om i landet for at give 
et upoleret indblik i bl.a. ambassadørernes aktiviteter, events, konferencer og oplæg.  

EN AF OS bruger ikke Twitter i ret høj grad, men har dog tidligere taget mediet i brug ifm. større 
kampagnenedslag og Folkemødet på Bornholm. EN AF OS har over 1.100 følgere på Twitter, men da 
mediets primære brugere sjældent er en målgruppe i EN AF OS’ kommunikation, fylder Twitter ikke ret 
meget i det daglige kommunikationsarbejde.  

Landsindsatsens profil på YouTube bruges primært som videoarkiv for kampagnefilm og kun i lille grad som 
dialogværktøj. EN AF OS har tidligere – og vil fremadrettet – anvende YouTubes annonceringsværktøjer. EN 
AF OS bruger desuden YouTube som platform, hvor videomateriale ”hostes” og kan ”embeddes” på diverse 
websites og landing pages. EN AF OS har 351 abonnenter på YouTube.  

4.3.1 Overvågning af sociale medier 
I 2016 igangsatte sekretariatet overvågning af de sociale medier med overvågningstjenesten Meltwater og 
skiftede i 2017 til tjenesten Talkwalker. 

EN AF OS fortsatte i 2017 med overvågning af udviklingen på vores sider på de sociale medier, da det giver 
en god målestok for, hvordan det generelle publikum reagerer på vores indsatser, og hvordan 
stigmatisering af personer med psykisk sygdom debatteres i offentligheden.  

Der er dog truffet beslutning om at stoppe brugen af Talkwalker, som er en overvågningstjeneste, der 
afsøger nettet for udvalgte søgeord. Efter at have brugt værktøjet i et år, konkluderede sekretariatet, at 
tjenesten ikke passer til vores behov og kapacitet. Talkwalker er meget omfattende, dækker flere slags 
medier og giver gode muligheder for visualisering og rapportering, men det er et relativt komplekst 
værktøj, der kræver tid og resurser, som EN AF OS ikke har mulighed for at deponere.  

Derudover risikerer værktøjer som Talkwalker og andre lignende tjenester at miste relevans, da de sociale 
medier, hvor EN AF OS er mere aktive – Facebook og Instagram – efterhånden begrænser tredjepartiers 
adgang til brugernes data på grund af de seneste skandaler om brugen af privat data.   

Nogle af Talkwalkers svagheder var også med til at begrunde beslutningen om at standse brugen af 
værktøjet. For eksempel inkluderede værktøjets resultater mange posts fra udlandet, selv om de ikke havde 
relation til arbejdet i EN AF OS. Problemet opstod, fordi mange ord og udtryk, der handler om psykiske 
sygdom, skrives på samme måde på engelsk og dansk.   

EN AF OS fortsætter overvågning med brugen af overvågningsværktøjer som er indbyggede i de sociale 
medier. Det er også muligt, at sekretariatet vælger at bruge nogle af de gratis værktøjer, som kan bidrag til 
at give et godt indblik i EN AF OS’ effekt på de sociale medier som for eksempel:  

https://likealyzer.com/report/enafos 
https://tweetdeck.twitter.com/ 
https://www.google.com/analytics/  
http://mention.com  

https://likealyzer.com/report/enafos
https://tweetdeck.twitter.com/
https://www.google.com/analytics/
http://mention.com/
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4.4 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 analysen bliver her opsummeret og forklaret. De mest iøjnefaldende tal fra analyserne 
af dækningen i henholdsvis 2016 og 2017 bliver opsummeret og forklaret i det følgende. 

4.4.1 Synlighedsrapport 2016 
 
Hovedtal for perioden  
Fra perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 har EN AF OS i alt været omtalt 251 gange, hvor 
læsertallet samlet er nået op på lidt over 21 millioner. Tallene viser, at der har været flest omtaler i august 
måned med hele 40 omtaler, hvilket altså svarer til mere end én omtale om dagen. I den anden ende af 
skalaen befinder juli måned sig, hvor der kun har været 3 omtaler af EN AF OS med 419.225 potentielle 
læsere. Det lave niveau af omtaler i juli måned kan skyldes industriferie, hvor mange danskere er ude og 
rejse og dermed lav aktivitet fra både læsere og medier. Få omtaler i juli måned er også tilfældet for tallene 
fra 2014 og 2015. Den ekstra medieomtale kan i høj grad kan sammenholdes med og skyldes EN AF OS’ 
forskellige kampagnenedslag, eksempelvis kan årsagerne til de mange omtaler i august måned skyldes, at 
EN AF OS var på Smukfest Musikfestival og i den forbindelse tiltrak en del medieomtale.  

Medietyper 
Den mest hyppigt benyttede medietype i 2016 var webkilder, der omtalte EN AF OS 113 gange ud af de i alt 
251 omtaler, hvilket svarer til godt 45%. Regionale og lokale dagblade udgjorde 20% og lokale ugeaviser 
17%. Landsdækkende dagblade, fagblade og magasiner udgjorde henholdsvis 9% og 7%. Nyhedsbureauer 
og TV-indslag udgjorde tilsammen 2%.  

Ovenstående er meget positivt, eftersom webkilderne er dem med potentielt højest reach målt på læsertal. 
I 2016 var Ekstrabladet.dk dét medie med flest potentielle læsere af de enkelte omtaler, hvor der var 
mulighed for læsertal på op mod 4 millioner. Politiken.dk befinder sig på en anden plads med potentielle 
læsere på op mod 3 millioner. Avisudgaven af Politiken, tæt forfulgt af B.dk og BT.dk, er nr. 3 lige under 1 
million potentielle læsere.  

Medieomtalen fordelt på regioner 
Fordelt på de forskellige regioner i landet var Region Nordjylland og Region Syddanmark - med 37 omtaler 
hver - de områder med flest omtaler. Syddanmark havde dog, med 1.306.865, flere læsere. Med region 
Midtjyllands 34 omtaler og region Sjællands 35 omtaler, ligger de fleste af regionerne tæt op af hinanden, 
hvor alle opnår læsertal på over 1 million. Det er dog en anden historie med region Hovedstaden, der kun 
opnåede 20 omtaler og et læsertal på under en halv million. 
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4.4.2 Synlighedsrapport 2017 

Hovedtal for perioden  
Fra perioden 1. januar til 31. december 2017 har EN AF OS totalt været omtalt 296 gange, hvor læsertallet 
næsten nåede op på 24 millioner, hvilket er en positiv stigning i forhold til 2016 på både omtale og læsertal. 
Tallene viser, at der har været bemærkelsesværdig meget omtale i oktober måned, hvor EN AF OS blev 
omtalt 90 gange i medierne.  En af grundene til den forøgede omtale af EN AF OS i oktober kan linkes til 
den engelske Prins Harrys besøg i Danmark, hvor han bl.a. mødtes med repræsentanter for EN AF OS, 
hvilket omtales senere i denne rapport. Dette arrangement har uden tvivl skabt stor opmærksomhed og 
omtale, hvilket også kan ses på læserantallet, der nåede helt op på 8.686.472 potentielle læsere i oktober 
måned. 

Medietyper 
Den mest hyppigt benyttede medietype i 2017 var ligesom året før webkilder, der omtalte EN AF OS 123 
gange ud af de i alt 296 omtaler, hvilket svarer til godt 42%. Regionale og lokale dagblade udgjorde 26% og 
lokale ugeaviser 14%. Landsdækkende dagblade, fagblade og magasiner udgjorde henholdsvis 8% og 7%, 
mens nyhedsbureauer udgjorde de sidste 3%. 

Største medier 
I 2017 var BT.dk dét medie med flest potentielle læsere af de enkelte omtaler, hvor der var mulighed for 
læsertal på omkring 2,25 millioner. DR.dk og JP.dk indtog i perioden henholdsvis anden- og tredjeplads i 
forhold til potentielt reach af hver enkelt omtale.  

Medieomtalen fordelt på regioner 
Fordelt på de forskellige regioner i landet, var Region Sjælland det område med flest omtaler (58). 
Syddanmark havde dog alligevel højere læsertal med 91.847 flere læsere end Sjælland på trods af, der kun 
var 34 omtaler. Ligesom året forinden viste 2017, at det fortsat er svært at trænge igennem hos medierne i 
Region Hovedstaden. Til trods for færre omtaler er læsertallet dog steget med 255.812 potentielle læsere, 
hvilket betyder, at disse medier er yderligere relevante at fokusere på i en fremtidig pressestrategi. 

4.5 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 2017 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. 
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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.  

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 

http://www.en-af-os.dk/
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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 
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 II).  

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 også i anden fase fra 
2016. 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  
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• 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. Konceptkataloget er blandt 
andet udarbejdet for at imødekomme en efterspørgsel blandt de forskellige aktører i EN AF OS. Kataloget 
kan findes her: www.en-af-os.dk Æ arrangementer Æ konceptkatalog. 

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 2016 og 2017. 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. 

 
5.3 Aktiviteter i 2016 
 
5.3.1 Aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden i 2016 
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 de områder, vi arbejder med. 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 tal fra arrangementskalenderen blev der i 2016 afholdt 155 arrangementer på landsplan. Der er 
dog knyttet en del usikkerhed til dette tal, da der oprindeligt var flere end de 155 aktiviteter registeret, 
men mange af disse fremgik som test eller fejl-udfyldninger. Disse test kombineret med mangelfulde 
besvarelser har gjort det svært at bestemme det præcise antal aktiviteter. I figur V.I. fremgår fordelingen af 
aktiviteter på landsplan. 

  

http://www.en-af-os.dk/
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Figur 5.I.   Antal aktiviteter i arrangementskalenderen fordelt på landsplan i 2016. N=155. 

 

I perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 er hovedparten af aktiviteterne registeret i 
arrangementskalderen afholdt i Region Midtjylland (36,8%). Figur V.I. giver indtryk af, at der forskelle i 
aktivitetsniveauet regionerne imellem, 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.II.   Målsætninger for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2016. N=122. I alt 557 svarafgivelser.  

 

Figur V.II. afspejler vigtige målsætninger fordelt på de fem indsatsområder. I lighed med erfaringerne fra 
statusrapporten udgivet i januar 2015 er der især fire målsætninger, som oftest er krydset af i forbindelse 
med aktiviteter:  

• Aflive myter 
• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 
• Skabe større åbenhed og færre fordomme 
• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 
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Figur 5.III.   Målgrupper for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2016. N=122. I alt 321 svarafgivelser. 

 

 

Registreringerne viser, at der foregår aktiviteter i forhold til alle fem indsatsområder men med særlig 
vægtning på Brugere og pårørende samt Befolkningen.  

5.3.2 Aktiviteter i den interne aktivitetsguide (”ambushing”) i 2016 
Modsat den offentlige arrangementskalender er det kun PsykInfo’erne og sekretariatet, der registrerer i 
den interne aktivitetsguide. Der er i alt registeret 399 aktiviteter i den interne aktivitetsguide for 2016. Der 
ses også her en forskel i antallet af aktiviteter fordelt på landsplan, som også afspejler, at der er store 
forskelle i vilkår ressourcemæssigt i de enkelte PsykInfo’er. 

Figur 5.IV.   Hvem stod for at afholde aktiviteten? N=399 

 

Figur V.IV. giver et billede af, at der samlet set er et højt aktivitetsniveau både i de regionale PsykInfo’er 
inkl. PIO Odense, og at det nationale EN AF OS-sekretariat bidrager ved mange aktiviteter. Til 
sammenligning med arrangementerne i den offentlige arrangementskalender er der over tre gange så 
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mange aktiviteter registreret i ”ambushing”. Fordelingen på henholdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan 
fremgår af Figur V.V., som viser, at der er en god spredning på niveauerne.  

Figur 5.V.   På hvilket niveau foregik aktiviteten? N=358 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registrering 

Figur V.VI giver et overblik over, hvilke typer af aktiviteter der er blevet afholdt og registeret i løbet af 2016. 
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 
med, at registreringspraksis har været forskellig hos PsykInfo’erne i forhold til, hvor mange typer af 
aktiviteter man har afkrydset for den samme aktivitet. Dette betyder, at antallet af gange, man har leveret 
fx stand eller oplæg, reelt er større, end det fremgår af statistikken, idet nogle har haft mest fokus på 
afkrydsning af ambassadøroplæg. 

Figur 5.VI.   Hvilken type aktivitet blev afviklet? (sæt evt. flere krydser). N=358. I alt 521 svarafgivelser. 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 
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Af figuren fremgår det, at der ved 255 af i alt 358 aktiviteter har været et ambassadøroplæg, hvilket 
dokumenterer, at ambassadørerne i stigende grad over årene er efterspurgt af eksterne 
samarbejdspartnere som oplægsholdere og bidragsydere. Det understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at 
ambassadørerne får tilbudt formidlingstræning også som led i at kunne passe på sig selv. 

Figur 5.VII.   Hvor mange deltog cirka ved aktiviteten? N=282. Min.=4 deltagere og maks.=2000 deltagere 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 

Ved aktiviteterne registeret i den interne aktivitetsguide var der flest aktiviteter, der havde 20-39 
deltagere. Alligevel er der en pæn spredning og endda enkelte arrangementer, hvor der var op til 1000-
2000 deltagere. Dette er eksempelvis deltagelsen på Smukfest.  
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Figur 5.VIII.   Var en eller flere af følgende målsætning(er) for din aktivitet? N=399. I alt 1994 svarafgivelser. 

 

I lighed med den offentlige arrangementskalender og Statusrapporten fra januar 2015 var der særligt fokus 
på de fire nedenstående målsætninger: 

• Aflive myter 
• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 
• Skabe større åbenhed og færre fordomme 
• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment  

Der har dog ved ”ambushing” aktiviteter været et øget fokus på målsætningen ”Skabe øget refleksion over 
kultur og sprog” modsat aktiviteter i den offentlige arrangementskalender. Dette afspejler, at der er et 
tiltagende antal aktiviteter registeret i den interne aktivitetsguide, der er målrettet personalegrupper. Det 
peger på, at det kan være vigtigt at fastholde flere målsætninger, fordi de afspejler budskaber knyttet til de 
fem indsatsområder.  
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Figur 5.IX.   Hvilken målgruppe eller forskellige målgrupper havde aktiviteten? N=399. I alt 592 svarafgivelser. 

 
 
Figur V.IX. viser, at der er en jævn fordeling af målgrupperne for aktiviteterne, og at alle indsatsområderne 
er blevet dækket. Hvor det var Brugere og pårørende samt Befolkningen, som dominerede billedet i den 
offentlige arrangementskalender, så viser figur V.IX., at det særligt er Unge og Personale i sundheds- og 
socialsektorerne, der dominerer som målgrupper for ”ambushing”-aktiviteter i 2016. Figuren afspejler også, 
at både Arbejdsmarkedet og Medierne kan være målgrupper, der er svære at nå. 
 
Figur 5.X.   Oplever du/I, at det var den rette aktivitet til målgruppen? N=291. 

 
Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 

Når aktiviteterne i så høj grad er scoret som relevante for målgruppen i figur V.X., kan det afspejle, at der 
ved ”ambushing”-aktiviteter altid forud har været en dialog om, hvad temaet er, hvilken målgruppe der er 
tale om, hvilken viden og eventuelle udfordringer den eksterne samarbejdspartner gerne vil have italesat, 
så ambassadøroplæg, faglige oplæg, stand og materialer er afstemt herefter.  
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Figur 5.XI.   Deltog der ambassadør(er) i afvikling af aktiviteten? N=358. 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 

Figur V.XI understreger tendensen fra figur V.VI til, at der er ambassadører til stede ved langt størstedelen 
af de arrangementer, EN AF OS afholder. Dette er af stor betydning, både fordi det er et af de mest 
virksomme midler til afstigmatisering, men samtidig viser det også, at der er opgaver til ambassadørerne, 
hvilket har betydning for engagementet i EN AF OS. Som det fremgår af nedenstående figur V.XII., er 
ambassadørernes primære opgave at være oplægsholder og formidler.  

Figur 5.XII.   Hvilken rolle havde ambassadøren? N=327. 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 
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Figur 5.XIII.   Oplevede du/I aktiviteten som vellykket? N=286. 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 

I lighed med bemærkningerne under figur V.X. kan den høje score på vellykket aktivitet ses som en 
afspejling af den målrettede forberedelse og matchning til formål og målgruppe.  

Figur 5.XIV.   Fik du/I nogen personlige henvendelser i forlængelse af aktiviteten? N=190. 

 

Note: information om Region Nordjyllands arrangementer mangler i ovenstående figur grundet fejl i registreringen 

Ved de afholdte arrangementer har der efterfølgende været flere henvendelser fra deltagerne, hvilket kan 
bidrage til yderligere eksponering og mulige arrangementer, hvor EN AF OS bliver inviteret til at bidrage. 
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5.4 Aktiviteter i 2017 
I det følgende afsnit gennemgår vi tendenser for aktiviteter afholdt i 2017, hvor der lægges særlig vægt på 
sammenligning med tallene fra 2016. 

5.4.1 Aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden i 2017 
Baseret på tal fra arrangementskalenderen blev der i 2017 afholdt 121 arrangementer på landsplan. Det vil 
sige færre end i 2016, men som det vil fremgå er det til fordel for en mindre stigning i antallet af 
ambushing-aktiviteter. Igen udtrykker fordelingen af aktiviteter forskelle i 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 stort anlagte temadage med flere hundrede deltagere. Sekretariatet er 
bekendt med, at der har været nogle tekniske udfordringer med registrering af aktiviteter, hvorfor det 
faktiske antal aktiviteter muligvis er højere. 

Figur 5.XV.   Antal aktiviteter i arrangementskalenderen fordelt på landsplan i 2017. N=121. 
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Figur 5.XVI.   Målsætninger for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2017. N=121. I alt 474 svarafgivelser. 

 

Figur V.XVI. afspejler vigtige målsætninger fordelt på de fem indsatsområder. I lighed med erfaringerne 
både fra 2016 og statusrapporten udgivet i januar 2015 er det igen især fire målsætninger, som oftest er 
krydset af i forbindelse med aktiviteter:  

• Aflive myter 
• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 
• Skabe større åbenhed og færre fordomme 
• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 
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Figur 5.XVII.   Målgrupper for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2017. N=121. I alt 229 svarafgivelser. 

 

 

I lighed med 2016 viser registreringerne, at der foregår aktiviteter på alle fem indsatsområder men med 
særlig vægtning på Befolkningen samt Brugere og pårørende i nævnte rækkefølge.  

5.4.2 Aktiviteter i den interne aktivitetsguide (”ambushing”) i 2017 
Der er i alt registeret 412 aktiviteter i den interne aktivitetsguide i 2017. Sammenlignet med 2016 har der 
været 13 aktiviteter mere i den interne aktivitetsguide, men tager man det samlede antal offentlige og 
interne aktiviteter, var der i alt lidt flere aktiviteter i 2016 (N=554) end i 2017 (N=533) men et øget antal 
”ambushing”-aktiviteter. Det samlede aktivitetsniveau er dog stadig meget højt. 
 
Figur 5.XVIII.   Hvem stod for at afholde aktiviteten? N=412. 

 

Figur V.XVIII. viser, at Region Midtjylland tegner sig for den største andel af arrangementerne, hvilket også 
var gældende i 2016. Fordelingen af aktiviteterne på henholdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan i 2017 
fremgår af figur V.XIX., som viser, at der igen i 2017 er en god spredning på niveauerne. Modsat fordelingen 
i 2016 fremgår det af figuren, at det er det regionale niveau, der fylder mest i 2017. 
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Figur 5.XIX.   Hvilket niveau blev aktiviteten afhold på? N=412 

 

Figur V.XX. giver et overblik over, hvilke typer af aktiviteter der er blevet afholdt og registeret på landsplan i 
løbet af 2017. Sekretariatet er bekendt med, at der ligeledes i 2017 har været forskellig registreringspraksis 
i PsykInfo’erne i forhold til hvor mange typer af aktiviteter, som man har afkrydset for det samme 
arrangement. Dette betyder, at antallet af gange man har leveret fx stand eller oplæg reelt er større, end 
det fremgår af statistikken, idet nogle har haft mest fokus på afkrydsning af ambassadøroplæg.  
 
Figur 5.XX.   Hvilken type aktivitet blev afviklet? (sæt evt. flere krydser). N=412. I alt 507 svarangivelser. 

 

 

Af figur V.XX fremgår det, at der ved 279 af de i alt 412 aktiviteter i 2017 har været afholdt et 
ambassadøroplæg, hvilket er en stigning fra 2016. 
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Figur 5.XXI.   Hvilken type aktivitet blev afviklet? Specifikt for sekretariatets aktiviteter. N=40. I alt 69 svarafgivelser 

 

Figur V.XXI. viser profilen for, hvilken type aktiviteter sekretariatet har bidraget til i 2017. Figuren 
illustrerer, at sekretariatets profil adskiller sig fra den samlede profil for ”ambushing”-aktiviteter i EN AF OS 
med større vægtning på levering af faglige oplæg, workshops og deltagelse i referencegrupper (”Anden 
aktivitet”). Sekretariatet inddrager altid ambassadøroplæg, hvor det er muligt i forhold til det, som 
efterspørges fra eksterne samarbejdspartnere.  

Figur 5.XXII.   Hvor mange deltog ca. ved aktiviteten? N=364. Min.=0 deltagere og maks.=6000 deltagere. 
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Sammenlignet med tallene fra 2016, viser figur V.XXII., at der er langt højere svarrate og ingen 
svarafgivelser på ”Ved ikke” for aktiviteterne i 2017. Dette kan skyldes større fokus på registreringspraksis. 
Tendenserne for 2016 og 2017 er dog stort set identiske, da hovedparten af aktiviteterne har 20-39 
deltagere.  
 
Figur 5.XXIII.   Hvilke/-n målsætninger var der for aktiviteten? N=412. I alt 2536 svarafgivelser. 

 

Fordelingen af målsætninger for aktiviteterne, som fremgår af figur V.XXIII., er i tråd med fordelingen af 
målsætninger i 2016 og i den offentlige arrangementskalender fra 2017. Der er igen særligt fokus på de fire 
målsætninger: 
 

• Aflive myter 
• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 
• Skabe større åbenhed og færre fordomme 
• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment  

Antallet af aktiviteter med målsætningen ”Skabe øget refleksion over kultur og sprog” er steget yderligere 
sammenlignet med 2016, hvor der var 105 aktiviteter, der havde nævnte målsætning. I 2017 var dette tal 
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på 213, hvilket cirka er en fordobling af antallet og en klar indikation på, at aktiviteter knyttet til 
personaleområdet er i stigning, da denne målsætning især knytter sig til dette område. 

Figur 5.XXIV.   Hvilke/-n målgrupper havde aktiviteten? N=142. I alt 647 svarafgivelser. 

 

Fordelingen af målgrupper for aktiviteterne i 2017 er meget lig fordelingen i 2016, hvor særligt Personale i 
sundheds- og socialsektorerne samt Unge er i fokus, og hvor Befolkningen og Brugere og pårørende 
sammenlignet med den offentlige arrangementskalender i mindre grad dominerer billedet.  
 

Figur 5.XXV.   Oplever du/I at det var den rette aktivitet til målgruppen? N=388. 

 

Figur V.XXV. viser, at arrangørerne i høj grad oplevede, at aktiviteten var den rette til målgruppen, hvilket 
også var gældende i 2016. Tilfredsheden kan afspejle, at aktiviteterne i høj grad er tilrettelagt og målrettet 
målgruppen.  
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Figur 5.XXVI.   Deltog der ambassadør(er) i afvikling af aktiviteten? N=412. 

 

I 2017 deltager der en ambassadør ved 90% af aktiviteterne registreret i den interne aktivitetsguide, hvilket 
er et svagt fald på 2 procentpoint fra 2016. Alligevel understreger inddragelsen af ambassadørerne, hvor 
stor og uundværlig en rolle, de spiller i EN AF OS’ arbejde.  
 
Figur 5.XXVII.   Hvilken rolle havde ambassadøren? N=369. 

 

Som det fremgår af figur V.XXVII., er ambassadørernes primære rolle at fungere som oplægsholder og 
formidler. Formidlingstræning bør derfor fortløbende være både et tilbud og et krav af hensyn til 
ambassadørernes tryghed og trivsel og for kvaliteten af indsatsen. 
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Figur 5.XXVIII.   Oplevede du/I aktiviteten som vellykket? N=407. 

 

I lighed med bemærkningerne under Figur 5.XXV. kan den høje score på vellykket aktivitet ses som en 
afspejling af den målrettede forberedelse og matchning til formål og målgruppe.  

Figur 5.XXIX.   Fik du/I nogen personlige henvendelser i forlængelse af aktiviteten? N=384. 

 

Sammenlignet med aktiviteterne fra 2016 viser figur V.XXIX., at antallet af personlige henvendelser i 
forlængelse af aktiviteterne er steget markant i 2017. Ved hele 47% af aktiviteterne var der således flere 
personlige henvendelser, og samlet set var der ved 80% af aktiviteterne efterfølgende én eller flere 
henvendelser. I 2016 var det kun ved 13% af aktiviteterne, at der var flere personlige henvendelser 
efterfølgende. Det er særdeles positivt i lyset af, at den type henvendelse ofte afføder kontakter, der kan 
føre til nye aktiviteter og dermed styrker et implementeringsperspektiv.  

5.5 Samlet overblik over målsætninger og målgrupper for 2017 
Følgende afsnit giver et samlet overblik over profilen for EN AF OS-aktiviteter i 2017, dvs. både fra den 
offentlige arrangementskalender og fra aktiviteter i den interne aktivitetsguide.  
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Figur 5.XXX.   Samlet fordeling af målsætninger fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne aktivitetsguide. 
N=533. I alt 3033 svarangivelser 

 

Figur V.XXX. viser ikke overraskende, at der er fire målsætninger, som samlet set er mest anvendt: 

• Aflive myter 
• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 
• Skabe større åbenhed og færre fordomme 
• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment  

Men det er også tydeligt, at en række af de andre målsætninger markerer sig på et niveau, der peger på, at 
de kan være vigtige at fastholde, fordi de knytter sig til bestemte indsatsområder. Eksempelvis 
målsætningen ”Bekæmpe selvstigmatisering”, som afspejler, at EN AF OS har sat fokus på selvstigma som 
en særlig udfordring. Ligeledes viser væksten i brug af målsætningerne ”Skabe øget refleksion over kultur 
og sprog” og ”Skabe respekt og samarbejde”, at aktiviteter målrettet personalegrupper er i klar vækst over 
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de seneste år. Derfor skal man i en evalueringssammenhæng måske være forsigtig med at indsnævre 
antallet af målsætninger, fordi disse knytter sig til indsatsområderne. 

Figur 5.XXXI.  Samlet fordeling af målgrupper fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne aktivitetsguide. 
N=533. I alt 876 svarangivelser 

 

Det samlede billede for indsatsområderne viser en meget fair fordeling mellem målgrupperne Brugere og 
pårørende, Personale, Unge og Befolkningen, mens Arbejdsmarkedet og Medierne er de områder, hvor der 
ligger færrest aktiviteter (jf. figur VXXXI.). Erfaringerne er på landsplan, at netop arbejdsmarkedet er det 
område, hvor det er sværest at trænge igennem, samtidig med at det er så væsentligt at få skabt større 
åbenhed både ud fra et forebyggelses-, fastholdelses- og inklusionsperspektiv. Medierne er først og 
fremmest et område, som sekretariatet samarbejder om med PR-bureauet PrimeTime. 

5.6 Udviklingstendenser  
Registreringerne for aktiviteter for den to-årige periode 2016-2017 viser samlet set, at alle 
indsatsområderne er i spil, men Arbejdsmarkedet og Medierne fylder mindst og er sværest at trænge 
igennem til.  Meget glædeligt er antallet af aktiviteter, der er målrettet personaleområdet, i vækst, hvilket 
har stor betydning, fordi vi i EN AF OS har dokumenteret i Diskriminationsundersøgelsen i både 2013 og 
2015, at stigmatisering forekommer i de systemer, som personer med psykiske lidelser er i kontakt med. 
Ligeledes dokumenterede Holdningsundersøgelsen på to psykiatriske centre i 2011, at tonen på 
arbejdspladsen og den måde man omtaler patienter og brugere på har stor indflydelse på deres oplevelse 
af muligheder for at komme sig. 

Ambassadørernes deltagelse i aktiviteterne er markant og er vokset siden opgørelsen til Statusrapporten 
fra januar 2015, hvor der deltog ambassadører ved 79% af aktiviteterne, imens tallet i 2016 og 2017 var 
omkring 90%.  

Der ses en svag tendens fra 2016 til 2017 i forhold til vækst i ”ambushing”-aktiviteter i forhold til den 
offentlige arrangementskalender, hvilket er positivt i den forstand, at det øger implementerings-
perspektivet. Hvorvidt der er tale om en egentlig udviklingstendens vil først kunne vurderes, når 
aktiviteterne fra 2018 opgøres.  
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Stigningen i antallet af personlige henvendelser i forlængelse af ”ambushing”-aktiviteter er ligeledes et 
positivt signal i et implementeringsperspektiv, fordi disse kontakter erfaringsmæssigt kan føre til nye 
invitationer om deltagelse. Hvorvidt denne tendens er holdbar vil først kunne vurderes, når 
registreringerne fra 2018 opgøres.  

 

6. Hovedaktiviteter i EN AF OS 
 

6.1 Brugere og pårørende 
 
6.1.1 Personlig historie og selvstigma 
Det er en oplagt risiko, at stigmatisering fra omgivelserne kan føre til selvstigmatisering, dvs. at personen 
tager andres fordomme eller negative forventninger på sig på måder, som kommer til at begrænse 
selvværd, udfoldelsesmuligheder og åbenhed:  

 

  

EN AF OS tog derfor allerede i 2015 fat på overvejelser om, hvordan vi bedst kunne arbejde med et fokus på 
dette tema, som også er sårbart, fordi brugere og patienter kan opfatte dette som en bebrejdelse, dvs. 
”endnu” noget som man ikke formår på grund af sin psykiske sygdom. Derfor var det ekstra vigtigt at finde 
en tilgang, som kunne opleves både meningsfuld og respektfuld i tone og metode.  
 
Her fik vi bl.a. inspiration fra det daværende svenske afstigmatiseringsprojekt (H)järnkoll, som havde gode 
erfaringer med i en distriktspsykiatrisk sammenhæng at projektafprøve en svensk oversættelse af 
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manualerne i ”Narrative Enhancement and Cognitive 
Therapy” (NECT)6 udviklet af psykologer i USA og Israel 
med erfaring i arbejdet med psykiatriske patienter. Et 
materiale som både bygger på en kognitiv og en 
narrativ (fortællende) tilgang, som både kan medvirke 
til at hjælpe med at udfordre negative tankemønstre og 
tage hul på at fortælle brudstykker fra eget liv og 
erfaring med psykisk sygdom.  
 
Det blev startskuddet til en længere proces, hvor vi 
både nedsatte en arbejdsgruppe under 
ressourcegruppen for Brugere og Pårørende, med flere 
ambassadører som bidrog aktivt undervejs i processen 
med at oversætte materialet til dansk, tilpasse sproget, 
så det blev mindre klinisk, og aftale tilføjelser i teksten 
til instruktøren. Undervejs havde vi besøg af en af 
forfatterne, psykolog Phillip Yanos fra USA, med oplæg 
og dialog, da han og de øvrige forfattere er meget 
interesserede, at materialet kan finde anvendelse.  

Den danske titel blev: ”Personlig historie og selvstigma. 
Om at udvikle sin personlige historie og mindske selvstigma”. Derudover fik vi gang i samarbejde med det 
socialpsykiatriske bosted Skovvænget, som af egen drift var gået i gang med at arbejde med materialet i en 
foreløbig oversættelse. 

Det blev også til et samarbejde med forskningsoverlæge Lene Eplov, Psykiatrisk Center København, om at 
udarbejde en forskningsansøgning i 2016. Målet var her at satse på en afprøvning primært i en 
socialpsykiatrisk kontekst, og forsøg med at to instruktører med henholdsvis faglig baggrund og peer-
erfaring. Det lykkede at få 10 steder/kommuner interesseret, heraf fire i region Nordjylland og seks i region 
Hovedstaden og Region Sjælland. Desværre opnåede vi trods en grundig ansøgning ikke fondsbevillinger, 
hvilket først var afklaret i foråret 2017.  

Afslaget ændrede væsentligt for perspektivet for det videre arbejde. Skovvænget holdt fast i at arbejde 
med manualerne, som blev udgivet af EN AF OS, og med et instruktørpar, hvoraf den ene har peer-
baggrund. Kommunerne i region Nordjylland tilkendegav, at de gerne ville arbejde med materialet, selvom 
det ikke blev i en forskningssammenhæng her og nu, fordi man i socialpsykiatrien og på et jobcenter 
vurderede, at selvstigma var en vigtig barriere for mange af brugerne/borgerne.  

I PsykInfo i region Nordjylland fik ambassadør Maria Bonde, som havde fulgt processen hele vejen, 
ansættelse i flexjob og opgaven med at stå for koordination i forhold til kommunerne og til sekretariatet. 
Sammen udviklede vi et tre-dages kursus for kommende instruktører, som blev afviklet i efteråret 2017. 
Fokus var her på kognitive tilgange, narrative tilgange og erfaringer med brug af manualen og de særlige 

                                                           
6 Lars Hansson et al.: ”The effectiveness of narrative enhancement and cognitive therapy: a randomized controlled 
study of a self-stigma intervention”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2017; 52(11) s. 1415-1423. 
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udfordringer for instruktører. Status i foråret 2018 er, at tre af kommunerne er kommet i gang med at 
bruge manualen og finder, at dette giver mening for deltagerne på forskellige niveauer, og man vil 
fortsætte hermed. Endvidere har sekretariatet taget initiativ til igen at søge interesserede steder i region 
Hovedstaden og region Sjælland. 

6.1.2 Undersøgelse om selvstigma 
At selvstigma er et tema, som personalet ikke mindst i både psykiatrien og socialpsykiatrien bør forholde 
sig til, blev yderligere underbygget af en EN AF OS-panelundersøgelse, som vi i tilknytning til den 
internationale stigmakonference (se kapitel VII) assisterede Lene Mosegaard og Mette Sørensen på Via 
University College i Århus i at gennemføre. Her valgte 938 personer, som har/har haft en psykisk lidelse, at 
svare på det elektroniske spørgeskema, hvoraf 282 afkrydsede ”i høj grad” på spørgsmålet: ”Har du oplevet 
at stigmatisere dig selv pga. din psykiske sygdom?” Heraf vurderer 81%, at det fylder ”det hele”, ”meget” 
eller ”en del” i selvopfattelsen og i kontakten med andre at have/have haft en psykisk lidelse. Mange har 
valgt at anføre nogle meget stærke citater om de personlige konsekvenser af selvstigma: 

”Når først jeg tror på andres fordomme, påvirker det min lyst til at kæmpe videre – for hvis jer er så 
sindssyg, og det ikke kan blive bedre, hvorfor så gå i behandling?” 

”Det pacificerer mig. Det fylder mig med selvkritiske tanker – alle grundene til ikke at gøre det, jeg så gerne 
vil. Det gør, at jeg undgår. Det er meget isolerende.” 

”Jeg føler mig skyldig og værdiløs, som et stykke affald, der nasser på samfundet uden at give noget igen.” 

Over 2/3 mener således også, at det ”i høj grad” 
eller ”i nogen grad” påvirker recoveryprocessen, og 
at det kan stå i vejen for sygdomserkendelse. 
Svarene viser tillige, at denne gruppe i mindre grad 
taler åbent udadtil om deres sygdom end den 
samlede gruppe og i stedet vælger at tale med deres 
behandler. Flere har været i behandling i mere end 
5-10 år7.  

6.1.3 Brugernes Bazar  
Brugernes Bazar er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, der under skiftende temaer inviterer 
socialt udsatte, politikere og organisationer til at 
mødes i Kongens Have i Odense for at udveksle 
meninger og debattere socialpolitiske temaer i 
uformelle rammer. Bazaren arrangeres af Rådet for 
Socialt Udsatte i samarbejde med LAP, SAND og 
Brugerforeningen. 

                                                           
7 Se hele undersøgelsen på www.en.af.os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser - og herunder det særlige 
udtræk på personer med meget højt selvstigma. 

http://www.en.af.os.dk/
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EN AF OS deltager med en stand med ambassadører i samarbejde med LAP. I 2016 var temaet: Diagnoser – 
hvad betyder det for socialt udsatte? Her deltog ca. 1.300 personer. I 2017 var temaet for Bazaren: Når 
udsatte bliver gamle - hvordan sikrer vi, at socialt udsatte borgere får en god alderdom? Temaet er 
aktualiseret af, at trods kortere levetid i forhold til normalbefolkningen, så bliver udsatte også ældre – 
hvorledes håndtere vi denne udfordring? Brugernes Bazar repræsenterer en rig lejlighed til at komme i tæt 
dialog med nogle af de mest udsatte borgere, som kan være svære at nå. Standen er velbesøgt, og det giver 
anledning til en meget tæt dialog om udfordringerne i livet og takket være lykkehjulet også plads til humor 
og refleksion over, hvad livet bringer fra en gruppe borgere, som har prøvet lidt af hvert. 

6.1.4 PsykiatriTopmødet  
Det årlige PsykiatriTopmøde blev for første gang afholdt på Sankt Annæ Gymnasium i Valby i 2016. 
Psykiatritopmødet arrangeres af PsykiatriNetværket, og årets tema var brugen af peers. EN AF OS var i 
samarbejde med PsykInfo region Sjælland repræsenteret med en stand og afholdt en dialoggruppe med 
temaet: Om at være ambassadør i EN AF OS - og åbenhed som fælles udfordring. Her var der fokus på 
brugen af ambassadørerne, som er et helt vitalt element i EN AF OS. Der blev diskuteret personlige 
erfaringer med ambassadørarbejdet og håndtering af åbenhed ved EN AF OS-ambassadørerne Lise-Lotte 
Efryd Vejen-Jensen, Jesper Vejen-Jensen og Mie Berg, der talte ud fra henholdsvis bruger- og 
pårørendeperspektiv. Endvidere talte regional koordinator i region Sjælland og leder af PsykInfo samme 
sted Anne Mettes Billekop om organisering af ambassadørkorps i praksis. Det førte til en fælles dialog med 
deltagerne om, hvordan ambassadørtanken kunne være relevant for dialoggruppens deltagere og for 
bruger- og pårørendeorganisationerne. 

I 2017 var temaet for Psykiatritopmødet: Valgfrihed – og hvem bestemmer for dig? EN AF OS afholdt igen 
en dialoggruppe, der denne gang havde titlen: Valgfrihed handler også om at kunne tro på sig selv. Her var 
der fokus på selvstigma – hvad er det, og hvilken betydning har det for den enkelte? Pernille Petersen, 
ambassadør i EN AF OS, holdt oplæg om sine personlige erfaringer med at komme fri af selvstigmatisering 
og andres mærkater, og Louise Wulff, ligeledes ambassadør i EN AF OS, holdt oplæg om, hvad selvstigma 
havde betydet i hendes liv samt betydningen af åbenhed ved at fortælle sin historie.  EN AF OS-standen og -
aktiviteter er altid velbesøgt og giver anledning til fantastisk dialog med brugere og pårørende samt 
organisationerne bag PsykiatriNetværket. 

6.1.5 Viggo og Walters verden  
I Danmark er der mindst 80.000 børn og 
unge, der har en forælder med en psykisk 
lidelse. Mange af børnene oplever at stå 
alene med deres tanker og bekymringer. Ofte 
fornemmer de, at der er noget galt uden at 
kunne sætte ord på det.  

EN AF OS udgav derfor i 2016 bogen ”Viggo 
og Walthers verden” af ambassadør Nanna 
Højstrøm, der har stået for manus og 
illustrationer baseret på egne oplevelse med 
at være forælder og skulle forklare sine to 
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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. 
Ved at hjælpe med at sætte ord på tanker og følelser kan man i sidste ende også være med til at forebygge, 
at barnet selv i fremtiden udvikler psykiske lidelser. 
 
6.1.6 Rundspørge hos forældre med egne erfaringer 
EN AF OS foretog i tillæg i december 2016 en rundspørge i EN AF OS-panelet blandt 529 forældre, der alle 
har eller har haft en psykisk sygdom. Rundspørgen viste, at 94% af forældrene mener, at det er meget 
vigtigt at tale med sine børn om den psykiske sygdom, men også at dette kan være lettere sagt end gjort. 
50% af forældrene har oplevet, at det i høj eller nogen grad har været svært at tale med deres børn om den 
psykiske sygdom. Men at åbenhed over for børnene kan gøre en vigtig positiv forskel i forhold til at 
afmystificere sygdommen og give børnene en større forståelse for forælderens situation. Rundspørgen 
viste nemlig, at knap 60% af de adspurgte forældre, der har talt åbent med deres børn, har oplevet, at 
børnene reagerede med omsorg og kærlighed, når sygdommen bliver italesat, og 45% oplevede, at børnene 
blev lettede, fordi de bedre forstår, hvad der er i vejen med mor eller far.  

Til trods for at 94% mente, at det er vigtigt at tage snakken med børnene, havde ca. 25% ikke fået taget hul 
på den svære samtale, bl.a. fordi 60% var bange for, at børnene bliver ”overopmærksomme” på, hvordan 
de som forældre har det, mens 40% svarer, at de var bange for, at børnene skal tro, at det er deres skyld, at 
forældrene er syge8. 

Både bog og pressemeddelelsen om undersøgelsen fik god mediedækning i samarbejde med PrimeTime, da 
Nanna Højstrøm sammen med sine to børn kom i Go’Morgen Danmark i december 2016, hvor også 
børnene fortalte konkret om redskaber, som åbenheden har givet dem. Endvidere medvirkede Nanna 
Højstrøm ved en event på Folkemødet 2017 hos EN AF OS, ligesom bl.a. PsykInfo i region Nordjylland har 
gjort brug af oplæg fra Nanna Højstrøm og udarbejdet en liste over egne ambassadører med erfaringer som 
forældre. Derudover lykkedes det at få en meget fin artikel i BUPL’s blad Børn & Unge om temaet med 
afsæt i pressemeddelelsen og med en ambassadør, der selv er pædagog, som caseperson9. 

Bogen er trykt i så stort et oplag, at den vederlagsfrit kan udleveres af PsykInfo’erne og sekretariatet. Flere 
behandlingsenheder, som har pårørende som målgruppe, har rekvireret bogen til klienterne. Via vores 
samarbejdspartner fra Centralbiblioteket i Gentofte har en børnebibliotekar vurderet, at bogen er relevant 
for alle børnebiblioteker. Sekretariatet har derfor stadig et ønske om at udvikle et lille koncept for en 
mindre event, som ville være velegnet til bibliotekerne, og hvor der kunne medvirke ambassadører med 
egne erfaringer fra området, samt at få bogen spredt til bibliotekerne. Derudover er bogen oplagt relevant 

                                                           
8 Se undersøgelsen på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser Æ Forældrerollen og psykisk 
sygdom. 
9 Børn & Unge nr. 18 14. november 2017. 

http://www.en-af-os.dk/
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for skoleklasser 0.-3. klasse, PPR-kontorerne m.fl. 
 

6.2 Personale i sundheds- og socialsektorerne 
 
6.2.1 Ulighed i sundhed 
I starten af 2016 tog EN AF OS officielt ulighed i sundhed op som tema med en temaeftermiddag, hvor alle 
relevante organisationer på området var inviteret, og Danske Regioner lagde hus til.  

Udgangspunktet i EN AF OS er den forkortede livslængde på op til 15-20 år for personer med svær psykisk 
sygdom samt den negative forskelsbehandling, som mange mennesker med psykisk sygdom oplever, når 
det gælder somatiske symptomer. I EN AF OS’ diskriminationsundersøgelse blandt personer med egen 
erfaring med psykisk lidelse fra 2015 svarede 32%, at de havde oplevet negativ forskelsbehandling i det 
somatiske system, ligesom eksempler på dette dominerede det åbne kommentarfelt i undersøgelsen. 

Mange mennesker, der har eller har haft psykisk sygdom, oplever, at de ikke undersøges tilstrækkeligt, da 
både somatisk og psykiatrisk personale kommer til at udlægge fysiske symptomer som en del af den 
psykiske lidelse. Derudover oplever mange også, at de ikke mødes med den samme respekt eller tildeles 
samme status som andre patienter i det somatiske behandlingssystem. Problematikken er derfor helt 
central i en afstigmatiseringsindsats.  

I 2016 gennemførte EN AF OS en undersøgelse i EN AF OS-panelet om erfaringer med det somatiske 
sundhedsvæsen10. Her svarede 51%, at de havde fundet det nødvendigt at have en bisidder med til 
konsultationer - en skrev i kommentarerne, at vedkommende var nødt til at ”have en voksen med”. 40% 
markerede, at de ikke havde fået nødvendig behandling for (tegn på) alvorlig fysisk lidelse, og 53% angav, at 
deres fysiske symptomer, fx smerter, var blevet afvist som psykiske.  

62% meldte, at deres psykiatrisk diagnose havde haft betydning for, hvordan der var blevet talt til dem. På 
udsagnet ”Dine motiver for at henvende dig med angivelse af fysiske symptomer er blevet 
mistænkeliggjort”, svarede 52% bekræftende på dette. 38% havde oplevet, at holdningen til dem havde 
ændret sig negativt, efter personalet havde set deres psykiatriske diagnose i journalen – for 25% var dette 
sket flere gange – og 40% markerede, at de havde oplevet det ubehageligt ikke at kunne bestemme selv, 
om de ville oplyse om deres psykiske sygdom, fx ved angivelse af medicinoversigt.  

53% havde mødt manglende forståelse for at have udvist psykiske reaktioner i tilknytning til en fysisk 
lidelse.  

34% havde mødt afvisning eller moralisering i forbindelse med fx selvmordsforsøg eller selvskade.  

53% svarede, at de havde undladt at søge lægehjælp på trods af behov af frygt for at blive mødt med 
fordomme pga. deres psykiske lidelse.   

                                                           
10 Undersøgelsen, der havde 932 respondenter kan findes på en-af-os.dk under ”EN AF OS-undersøgelser” med titlen 
”Erfaringer med det somatiske sundhedsvæsen”. 
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Derudover havde over halvdelen af respondenterne 
bivirkninger af den medicin, de fik for deres psykiske lidelse, 
men 68% angav samtidig, at de kunne leve sundere, end de 
gør. Dette kan tolkes som en klar mulighed for motivation – 
dog er det vigtigt at understrege, at dette må ske med den 
rette støtte. 

Respondenterne havde også klare holdninger til, hvad de 
mente kunne være effektivt i en afstigmatiseringsindsats på 
det somatiske område, hvor kvalificering af personalet er et 
centralt tema11. Her pegede 90% på, at de forskellige 
faggrupper allerede på deres grunduddannelser bør 
modtage undervisning om betydningen af at modvirke 
fordomme overfor personer med psykiske lidelser. 85% 
bakkede op om, at der bør skabes en øget opmærksomhed 
hos personalet omkring brug af journaloplysninger om 
psykiatriske lidelser, så disse ikke tilsidesætter undersøgelse 
af fysiske symptomer. 82% fremhævede oplæg for 

personale på somatiske afdelinger, hvor der indgår fortællinger om personlige erfaringer ved ambassadører 
i EN AF OS. Der var også 82%, der ønskede at øge personalets opmærksomhed på betydningen af at 
vurdere bivirkninger af fysisk art som følge af medicin for fysiske lidelser. Derudover betonede 75% at 
bringe positive historier i fagblade med gode rollemodeller blandt personale, og 69% ønskede at styrke 
personalets forståelse for betydning af kost og motion, selvom den psykiske lidelse ikke er 
færdigbehandlet.  

I sommeren 2016 udskrev EN AF OS desuden en konkurrence blandt ambassadørerne for at finde et slogan, 
der kunne være med til at skabe opmærksomhed omkring den negative forskelsbehandling af mennesker 
med psykiske lidelser i forhold til deres fysiske helbred. Der fremkom mange gode forslag, og vinder af 
konkurrencen blev sloganet ”Sindet er også en del af kroppen”, som indtil videre er blevet trykt på t-shirts 
som vist på billedet. 

Der er for perioden 2018-2019 i alt afsat 750.000 kr. af satspuljemidlerne til udvikling, produktion og 
formidling af undervisningsmateriale målrettet personale på det somatiske sundhedsområde. 

6.2.2 Ulighed i tandsundhed  
En særlig vinkel på ulighed i sundhed er udfordringer med tandproblemer hos rigtig mange, der tager 
medicin mod psykisk sygdom. 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 forebygge den mundtørhed, som ofte 
er en væsentlig årsag til problemerne, er særdeles vigtig, da tandproblemerne kan få alvorlige 
helbredsmæssige konsekvenser.  

                                                           
11 De tal, der her refereres til, er besvarelserne ”i høj grad” og ”i nogen grad”. 
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Dette tema indgik i en semesteropgave, som sekretariatet 
havde stillet til et hold kommunikations-studerende på 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) i 
samarbejde med lektor Dorthe Schiøler12. Dansk 
Tandlægeforening og Dansk Tandplejerforening samt to 
ambassadører med personlige erfaringer på området 
deltog sammen med sekretariatet i en sparringsgruppe i 
forhold til de studerende. Samarbejdet gav de studerende 
mulighed for at stille spørgsmål i en EN AF OS-
panelundersøgelse, hvor over 1.200 valgte at svare. 
Undersøgelsen tydeliggjorde, at mange oplever disse 
problemer og efterspørger større opmærksomhed hos 
især psykiatere og praktiserende læger. De personlige 
kommentarer i undersøgelsen vidner om, at 
tandproblemerne også kan have store sociale 
konsekvenser, såsom at man undlader at smile og undgår 
intimitet.  

De studerende fremkom med mange gode og relevante 
forslag til elementer i en kampagneindsats, hvoraf to 
forslag til film, der på humoristisk vis skaber opmærksomhed omkring problemstillingen, er blevet 
realiseret og indgår i kampagnematerialet. 

Kampagneindsatsen har som omdrejningspunkt undersiden www.en-af-os.dk/tandsundhed, hvor man kan 
finde kampagnemateriale og relevant information, herunder bl.a. gode råd til, hvordan man kan passe på 
sine tænder, når man oplever mundtørhed, samt argumentation for hvorfor det er vigtigt, at fagpersoner 
engagerer sig i forhold til brugeres og patienters tandsundhed. 

På siden tilbydes også besøg fra EN AF OS med ambassadøroplæg i psykiatrien, socialpsykiatrien eller andre 
steder, hvor det måtte relevant at skabe et særligt fokus på tandsundhed i forbindelse med psykisk 
sygdom. 

Materialet til indsatsen er hovedsageligt udviklet og produceret med 100.000 kr. fra satspuljebevillingen fra 
2017. 

 

6.3 Arbejdsmarkedet 
 
Indsatsen på arbejdsmarkedet hviler på en to-strenget strategi: 1) Afholdelse af egne events og aktiviteter – 
fx arbejdsmarkedskonference, deltagelse med stand og events på Folkemødet, formidling til jobcentre, PR-
kampagner målrettet arbejdspladser og 2) Kobling på eksisterende aktiviteter afholdt af relevante 
samarbejdspartnere (”ambushing”), fordi det sparer ressourcer for EN AF OS ikke at skulle planlægge og 
afvikle alle aktiviteter selv, ligesom det forøger chancerne for implementering på sigt. Endelig giver det 

                                                           
12 Under afsnittet om Unge beskrives, hvordan dette samarbejde startede og strategien bag. 

http://www.en-af-os.dk/tandsundhed
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mulighed for at være tilstede med 
budskaber, materialer og kontakt også i 
sammenhænge, hvor deltagere ikke 
ellers selv så naturligt ville opsøge viden 
om forhold vedrørende psykisk sygdom. 
Aktiviteterne i 2016 og 2017 
repræsenterer således en blanding af 
aktiviteter efter den to-strengede 
strategi. 

6.3.1 Dialog med jobcentre 
I starten af 2016 modtog sekretariatet 
færdigtrykte Dialogkort til brug i 
jobcentrene, som er blevet til ved at en 
række brugere og jobcenter-
medarbejdere har udpeget de klassiske 
situationer, hvor mødet mellem jobkonsulenter og borgere, der har/har haft psykiske lidelse, kan opleves 
vanskeligt for begge parter. Dialogkortene, der kan anvendes i jobcentre som led i refleksion over 
samarbejdet med borgerne og få brudt med mulige tabuer og fordomme, blev afprøvet i en række 
kommuner i løbet af 2016. Således blev der afviklet temadage med jobcentermedarbejdere fra Københavns 
og LyngbyTaarbæk kommuner og Kalundborg kommune. Formålet med dette var at afprøve, hvorvidt 
kortene kan bidrage til større åbenhed og refleksion over kulturen i hverdagen i jobcenteret, om de kan 
anvendes i direkte dialog med borgere og endelig var ønsket fra EN AF OS at få sparring i forhold til udvalg 
af temaer og tidsforbrug i dialog om kortene. Der arbejdes fortsat på at synliggøre Dialogkortene i 
samarbejde med STAR og CABI.  

STAR har i foråret trukket på viden i EN AF OS i forhold til at udarbejde pjecen ”Beskæftigelsesrettet indsats 
til borgere med psykiske lidelser”, der blev udarbejdet i et samarbejde med Psykiatrifonden. På baggrund af 
erfaringerne bl.a. fra udarbejdelse af Dialogkortene til jobcentrene gav EN AF OS anvisning og gode råd til 
at styrke dialogen mellem jobcenteret og borgeren. 

6.3.2 Kompensation til flere 
Pr. 1. januar 2016 startede CABI et projekt med fokus på psykiske vanskeligheder og job. Projekt 
"Kompensation til flere" har til formål at øge forståelsen for, at psykiske vanskeligheder er en 
funktionsnedsættelse, som kan kompenseres. Det overordnede mål med projektet er, at flere med psykisk 
funktionsnedsættelse bliver fastholdt i job eller kommer ind på arbejdsmarkedet gennem en tidlig, 
helhedsorienteret indsats og konkret anvendelse af de handicapkompenserende ordninger. Projektet retter 
sig mod kommunale aktører i indsatsen og inddrager aktivt lokale virksomheder for at sikre, at udviklingen 
sker med inddragelse af virksomhedernes behov og muligheder. EN AF OS er medlem af følgegruppen. 

6.3.3 Mistrivsel på arbejdspladserne 
Inspireret af et idegrundlag fra en opgave på DMJX i 2015 lancerede EN AF OS i forbindelse med 
Folkemødet 2016 en ny pjece og kort film med fokus på betydningen af psykisk trivsel på kontorarbejds-
pladserne med titlen ”Psykisk mistrivsel kan ikke sættes på lydløs – tal om det”. Både HK og Akademikerne 
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har valgt at anvende materialet på egne medier til fremme af budskaber omkring at forebygge mistrivsel på 
arbejdspladserne.  

6.3.4 Træfpunkt 
Under temaet ”Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu” deltog EN AF OS med en stand på årets største 
HR-messe i Øksnehallen i efteråret 2016. Messen gav god kontakt til virksomheder, medarbejdere og 
organisationer, der arbejder med mental trivsel på arbejdspladserne. Efterfølgende var der 130 deltagere, 
der bad om yderligere materiale om EN AF OS. 

6.3.5 Sammen om mental sundhed – værktøjer og viden til arbejdspladsen 
Bag hjemmesiden www.mentalsundhed.dk står et partnerskab, der udspringer af satspuljeaftalen på 
psykiatriområdet 2014-2017. Parterne bag aftalen havde afsat 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab 
med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. EN AF OS er blevet en del af 
partnerskabet, hvor budskaberne fra EN AF OS indgår. EN AF OS er dog meget opmærksom på, at vores 
vinkel ikke er en beskæftigelsesindsats, men alene har fokus på afstigmatisering. 

6.3.6 Åbenhed på arbejdspladsen betaler sig 
Knap hver tredje dansker har en nær kollega, der har eller har haft en psykisk sygdom. Depression og angst 
er blandt de mest udbredte. Men på trods af at psykiske problemer er mere almindelige, end mange tror, 
har vi svært ved at tale om det – særligt på arbejdspladsen. Det viste befolkningsundersøgelsen foretaget af 
Epinion for EN AF OS i 2017. 

I undersøgelsen svarede knap 75% af 
danskerne, at de gerne vil tale med deres 
kolleger om psykisk sygdom og tilbyde deres 
støtte, hvis kollegaen ønsker det. Det er 
positivt. Men samtidig er omtrent halvdelen af 
danskerne i tvivl om, hvordan man skal tale 
med sine kolleger om psykisk sygdom. Mange 
er også i tvivl om, hvorvidt det er ydmygende at 
tale om for den berørte. Tallene peger på et 
behov for at skabe et arbejdsklima, hvor der er 
åbenhed om psykisk mistrivsel, og hvor man tør 
og kan reagere, når en medarbejder eller 
kollega mistrives. Som en del af et 
annoncetillæg i Jyllandsposten den 20. 
november 2016 lancerede EN AF OS et budskab 
om at ” Åbenhed på arbejdspladsen betaler 
sig”.  

I tilknytning til medvirken i et indstik i Politiken 
den 29.03.2017 blev der arbejdet mere 
systematisk med budskaber for EN AF OS på 
arbejdsmarkedsområdet under temaerne 
forebyggelse, fastholdelse og inklusion.  
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Hermed blev der skabt overensstemmelse med budskaber og materialer og information på hjemmesiden, 
hvor kernebudskabet er: Åbenhed – og hvornår? Tekstmaterialet fra Politiken blev trykt som pjece til 
uddeling. Endvidere blev der udarbejdet en ny roll-up med budskabet: ”Åbenhed om psykisk mistrivsel 
betaler sig”. Der blev foretaget en revidering af pjecen: ”Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for 
mennesker med psykiske problemer - måske er der ikke så svært, som man skulle tro!” med henblik på at 
tilpasse pjecen til de seneste lovrevisioner gennemført i Beskæftigelseslovgivningen. Cabi har været 
behjælpelig med information til revideringen. 

Den pædagogiske trimning af undersiden om arbejdsmarkedet – så EN AF OS’ budskaber står tydeligere 
frem kombineret med materialer: www.en-af-os.dk/arbejdsmarkedet - har medført flere henvendelser, 
bl.a. fra Lederforum (artikel), Forhandlingsfællesskabet m.fl. 

EN AF OS har i samarbejde med Cabi og Psykiatrifonden i 2017 medvirket med oplæg på to temadage under 
overskriften ”Livskriser er uundgåelige – også for dine medarbejdere”. Målgruppen var ledere, HR-
medarbejdere og andre med personaleansvar. 

EN AF OS medvirkede to gange i 2017 med workshops ved Forhandlingsfællesskabets temakonferencer i 
henholdsvis København og Aarhus om ”Psykisk sårbare som målgruppe – Åbenhed betaler sig” med oplæg 
fra sekretariatet og en ambassadør. Det var to velbesøgte workshops, hvor der også var stor spørgelyst og 
derfor også mulighed for at nuancere budskabet om rummelighed på arbejdspladsen og de udfordringer, 
som tillidsfolk og kolleger skal håndtere. 

Endelig deltog EN AF OS ved PsykInfo Region Hovedstadens arrangement under overskriften ”Om angst” på 
Verdens Mentale Sundhedsdag i 2017 med et oplæg om "Åbenhed og psykisk sygdom på arbejdspladsen", 
hvor Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS, gav fakta og gode råd til, hvordan du som kollega kan være 
med til at bryde tabu om psykisk sygdom. 

 

6.4 Unge 
 
6.4.1 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
I efteråret 2015 indgik EN AF OS det første samarbejde med et hold kommunikationsstuderende på DMJX 
omkring deres semesteropgave, og som beskrevet under personaleområdet fortsatte dette med et 
samarbejde omkring tandindsatsen i 2016.  

Sekretariatet har gennem flere år indhentet gode erfaringer med at indgå i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner, hvor elever/studerende arbejder med en opgave med relevans for EN AF OS som 
en del af læreplan/pensum, og hvor fagets metoder anvendes som led i løsning af opgaven – nedenfor 
beskrives endnu et eksempel herpå med Skolepartner. 

Umiddelbart opleves denne strategi mere gavnlig fremfor her-og-nu at forvente det muligt at argumentere 
for at få temaet ”Mental trivsel/psykiske lidelser” som særskilt tema i undervisningsplaner.  

6.4.2 Skolepartner 
I skoleåret 2016-2017 indledte EN AF OS for første gang et samarbejde med firmaet Skolepartner, som 
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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. Eleverne skulle i opgaven levere et konkret kampagne-
forslag, 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 reference-
netværk 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.  

Som en del af denne aftale indgik et evalueringsskema til henholdsvis elever og lærere, og tilbage-
meldingerne her var særdeles positive. Bl.a. svarede 80% af lærerne og 53% af eleverne, at de havde fortalt 
om EN AF OS til andre, som ikke havde noget med opgaven at gøre. 100% af lærerne og 70% af eleverne 
svarede ”ja” til, at de havde fået en bedre fornemmelse for, hvilken betydning større åbenhed om psykisk 
mistrivsel kan have for unge.  

De positive resultater af evalueringen har givet anledning til overvejelser om, hvor vidt de kan bruges som 
motivering i en eventuel fremtidig dialog med fx Undervisningsministeriet. 

6.4.3 Samarbejde med Erhvervsskolernes Elevorganisation 
EN AF OS var inviteret til at holde et oplæg på Erhvervsskoleelevernes Elevorganisations Landsmøde i 2016 
med budskabet om vigtigheden af større åbenhed, mere viden og rummelighed i forhold til psykiske 
lidelser. Udgangspunktet var, at fordomme og myter spiller en stor rolle i forhold til frafald på 
uddannelserne og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var endvidere en anledning til at kvittere for et godt 
samarbejde mellem elevorganisationen og EN AF OS om udvikling af en kampagne ”HOKUS POKUS – 
Hovedet i fokus” -  en kampagneindsats overfor skolerne, der blev gennemført i efteråret 2016 med fokus 
på psykiske lidelser. Kampagnen 
indeholdt endvidere bogen 
“Ræk hånden ud”, hvor EN AF 
OS bidrog med viden om, 
hvordan man skaber refleksion 
og åbenhed omkring psykisk 
sygdom samt faciliteret en 
workshop, der havde til formål 
at ruste udvalgte elever til at 
fortælle deres personlige 
historie om et liv med psykisk 
sygdom.  

6.4.4 Ungdommens 
Folkemøde  
Ungdommens Folkemødet blev 
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afholdt første gang i 2016 i Søndermarken på Frederiksberg. Folkemødet arrangeres af Ungdomsbureauet 
og har til formål at skabe en arena for demokratiseringen af den danske ungdom. EN AF OS deltog med en 
stand og workshop i samarbejde med Erhvervsskolernes Elevorganisation under temaet ”Psykisk trivsel på 
Ungdomsuddannelserne”. Inspirationen hertil kom fra en undersøgelse, der afdækkede, at næsten 8% af 
unge 15-25 år har eller har haft en psykisk sygdom. Det svarer til, at der i en skoleklasse er tre elever, der 
har en psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder. Samtidig er det store frafald på 
erhvervsuddannelserne en stor udfordring for uddannelsesinstitutionerne såvel som for de unge, der 
dropper ud. Hvis flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det nødvendigt at sætte fokus på, 
hvad vi kan gøre for at skabe større trivsel blandt unge med en psykisk sygdom og unge med psykiske 
vanskeligheder. EN AF OS blev også indbudt til at deltage i flere events med debatter og oplæg hos de 
politiske ungdomsorganisationer, herunder også med oplæg fra ambassadører. 

EN AF OS deltog også i Ungdommens Folkemøde i 2017 med en stand og med afvikling af workshop i 
samarbejde med PsykInfo Syddanmark og ambassadører, LAP Ungdom og Sind Ungdom under temaet 
”Glansbilleder og robusthed – psykisk mistrivsel hos unge”. Herudover var vi inviteret til at deltage i 
Københavns Kommunes arrangement ”Menneskebiblioteket”, hvor de unge kunne låne en ung ambassadør 
og tale om det at leve med en psykisk sygdom.  

Deltagelsen på Ungdommens Folkemøder giver god synergieffekt med samarbejdet med de forskellige 
organisationer, og der er tydeligvis stor interesse for temaet psykisk mistrivsel hos unge – standen er meget 
velbesøgt.  

 

6.5 Befolkningen og medierne 
 
6.5.1 Befolkningsundersøgelse 2017 
EN AF OS har i samarbejde med PrimeTime via Epinion gennemført repræsentative befolknings-
undersøgelser i både 2011, 2012, 2014 og 201713. 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 DSI14. 

Spørgsmålene fokuserer således på temaer, som egner sig til brug for formidling i forhold til indsats-
områderne i EN AF OS og data til brug for dialog med medierne samt andre relevante interessenter. 
Eksempelvis vedrørende stigmatisering i forhold til diagnoser, kendskab til psykisk sygdom eller håndtering 

                                                           
13 Befolkningsundersøgelserne kan alle findes på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser 
14 Find rapporten her: www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser Æ Stigma og psykiske lidelser  

http://www.en-af-os.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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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 og køn, socioøkonomiske forhold mv.  

Befolkningsundersøgelsen i 2017 blev gennemført i marts/april med 1.541 respondenter fra 18 år og 
opefter og med en ligelig fordeling på køn. Den nye undersøgelse viste bl.a.: 

• Personlig erfaring 
Mange har personlig erfaring med psykisk sygdom. 21% af de adspurgte har/har haft en psykisk 
sygdom, men 63% er sikre på, at det har de ikke, medens 16% angiver at være i tvivl herom. 
 

• Psykisk sygdom kan ramme alle 
90% angiver at være meget enig eller enig i, at alle kan rammes af en psykisk sygdom, og samtidig 
er 75% meget enig eller enig i, at det er mere accepteret at have en fysisk end en psykisk sygdom. 
 

• Kendskab 
Mellem 31% og 40% har/har haft en i deres nære omgangskreds med en psykisk sygdom. Den 
hyppigst angivne psykiske sygdom er depression (70%). 

 
• Sårbarhed 

80% er enige eller meget enige i, at personer med psykisk sygdom er mere sårbare end andre 
personer. 
 

• Mulighed for at komme sig  
21% er enige eller meget enige i, at personer der har skizofreni kan helbredes, mens 80% er enige 
eller meget enige i, at personer der har en depression kan helbredes. 
 

De 67% af respondenterne, der har set positive historier om og med personer med psykisk sygdom i 
medierne, er blevet påvirket i en mere positiv retning. Dette fund kan se som en bekræftelse på 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.    

 
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. I begge målinger markerer 
skizofreni sig stadig som den mest tabubelagte psykiske sygdom (hhv. 41% og 37%), og på andenpladsen 
følger bipolar lidelse (hhv. 31% og 25%), efterfulgt af borderline, depression og spiseforstyrrelse.   
 
Målingen matcher i høj grad også mediernes påvirkning ved eksponering af specielt dramatiske historier 
om personer med skizofreni. I EN AF OS møder vi dog 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.  
 
I forhold til kendskabet til EN AF OS, viser denne måling, at 21% (37% i 2014) siden september 2011 har set 
eller hørt information om en kampagne med fokus på fordomme og tabuer omkring psykisk sygdom, mens 
15% (19% i 2014) kan huske at have set logoet herfor. Tallene i parentes er fra befolkningsundersøgelsen 
fra 2014, hvor DR’s kampagne var løbet af stablen i april-maj forud for undersøgelsen i juni 2014. Selvom 
kendskabsniveauet er lavere ved målingen i 2017, må tallet fortsat anses for godt i forhold til 
kampagneindsatser i øvrigt.   
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6.5.2 Folkemødet på Bornholm 
I 2016 deltog EN AF OS for femte år i træk på Folkemødet på Bornholm og havde for andet år i træk stand i 
Vinkelstrædet 7 med eget telt, der ligger centralt ved havnen og lige overfor Grønbæks Hotel. EN AF OS- 
teltet blev anvendt til afholdelse af egne events og hyppige besøg af forbipasserende, som ofte har behov 
for en tættere dialog. Lykkehjulet var et godt trækplaster og indbød til dialog og kunne tilføre ofte triste 
begivenheder lidt humor.  

Med afsæt i årets temaer havde EN AF OS sammensat et program15 med mange spændende paneldeltagere 
og oplægsholdere og med god mulighed for at høre ambassadørernes fortællinger med udgangspunkt i 
egne erfaringer. Der var bl.a. fokus på dialogen 
mellem borgere og jobcenter, udfordringer for 
unge med psykisk sygdom under uddannelse og 
samspillet mellem krop og sjæl. Emnerne blev 
behandlet under følgende overskrifter: 

• Mødet mellem jobcenter og borgere med 
psykiske lidelser 

• Mød Rebellen fra Langeland 
• Unge med psykisk sygdom under 

uddannelse 
• Respekt for både krop og sjæl med fokus 

på samspillet mellem krop og sjæl 

I samarbejde med Socialpolitisk Forening afholdt 
EN AF OS en event med titlen ”Blød reglerne op – 
inddrag borgeren”. At ”sætte borgeren i 
centrum” er et mantra, der findes på enhver 
kommunal hjemmeside og på enhver ministers 
læber. Alle ønsker at praktisere denne tilgang – 
men hvorfor lykkedes det så ikke! Vi diskuterede, 
hvordan man får skabt et system, der bedst 
muligt imødekommer borgerens håb, mål og 

                                                           
15 Se eventoversigt i bilag 4 og 5. 
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drømme. Endelig var vi indbudt til at bidrage med ambassadører og oplæg hos samarbejdspartnere, 
herunder Ungdomsbureauet, Region Hovedstaden m.fl. 

EN AF OS deltog med et team bestående af fire ambassadører og sekretariatet, som var indkvarteret i et 
sommerhus. Transporten skete via en lejet minibus. Herudover kom ambassadører over på dagsture, når 
der var behov for deltagelse med oplæg mm. Med afvikling af egne events samt deltagelse i eksterne 
events er der et meget krævende dagsprogram for ambassadørerne. Derfor forlod vi Allinge hver dag sidst 
på eftermiddagen for at lade op til næste dags udfordringer. Det har vist sig at være såvel en god løsning 
for EN AF OS-teamet samt en god økonomisk løsning mhp. at holde udgifterne nede.   

EN AF OS deltog på Folkemødet igen i 2017 med eget telt i Vinkelstrædet. Med afsæt i prioriterede 
indsatsområder i Landsindsatsen havde vi arrangeret events under unge-temaet, da flere undersøgelser 
viser, at andelen af unge, som mistrives psykisk, er voksende, og stadig flere unge får psykiatriske 
diagnoser. I anledning af udgivelsen af ”Viggo og Walthers verden”, der er beskrevet ovenfor under 
indsatsområdet ”Brugere og pårørende”, præsenterede forfatteren Nanna Højstrøm overvejelserne om det 
at ”ta’ hul på snakken med dit barn om psykisk sygdom”.  Endvidere havde vi ”Ulighed i sundhed” oppe som 
debatemne med afsæt i tandsundhed. I samarbejde med Code of Care satte vi spot på inklusion på 
arbejdsmarkedet med en debat om, hvorledes man får skabt et øget socialt ansvar i lokale virksomheder. 
Endelig gentog vi succesen fra 2016 ved at invitere ind til en snak med Rebellen fra Langeland Ole Sørensen. 

EN AF OS indgik ligeledes i et samarbejde med Socialpolitisk Forening om afviklingen af events. EN AF OS 
havde valgt at sætte fokus på 10 års jubilæet for Handicapkonventionen, hvor vi i samarbejde med bl.a.  
LAP, Sind, Institut for Menneskerettigheder og Det Centrale Handicapråd satte spot på ”Hvad har vi opnået 
og kommissionens betydning for personer med psykiske lidelser - hvordan går det med at inkludere 
personer berørt af psykiske lidelser?”. 

Herudover bidrog EN AF OS med oplæg hos samarbejdspartnere, hvor vi var inviteret til at deltage i deres 
events og debatter. Det omfattede deltagelse hos: LAP, Tandlægeforeningen, Sind Ungdom, Sundhed 
Danmark og Danske Regioner. 

6.5.3 1 AF 5-kampagnen 
EN AF OS’ kampagne ”1 AF 5” tager udgangspunkt i det faktum, at en ud af fem danskere – ifølge data fra 
Sundhedsstyrelsen - på et tidspunkt i livet får en psykisk sygdom. Denne indsigt lå til grund for et 
kampagnenedslag, der i samarbejde med PrimeTime blev lanceret den 10. oktober 2017 i forbindelse med 
Verdens Mentale Sundhedsdag. Formålet med kampagnen var at udbrede kendskab til, at psykiske lidelser 
og de mennesker, der får dem, er ganske almindelige og i den forstand hverken adskiller sig fra 
gennemsnittet eller normalen. Ved at pege på hvor mange mennesker i vores hverdag, der rammes af 
psykisk sygdom, ønskede EN AF OS at tage brodden af de tabuer og det stigma, der omgiver personer, som 
har en eller flere psykiatriske diagnoser. Mindre fokus på lidelsen, mere fokus på mennesket.  

Indholdet i kampagnen bestod af en hovedfilm – ”1 AF 5”16 – der bestod af korte udsagn fra personer med 
psykisk sygdom. I filmen ses EN AF OS-ambassadører, som har eller har haft en psykisk sygdom, i 
hverdagssituationer, mens de fortæller, hvad de laver, og hvem de er. Men i stedet for at bruge deres 

                                                           
16 Filmen kan ses på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ Kampagnevideoer Æ 1 af 5 kampagnen.  

http://www.en-af-os.dk/
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diagnose som identitetsmarkør, fortæller de, at de f.eks. er studerende, bedstemor, dyrker triatlon, er 
spejderleder eller personlig træner. Først hen mod slutningen italesættes det faktum, at de alle har en eller 
flere psykiatriske diagnoser. På den måde bliver fortællingen ikke en lidelseshistorie om diagnoser, men en 
fortælling om individer, der lever ganske almindelige og vidt forskellige liv. Det er sekundært, at de også har 
psykiatriske diagnoser. Målet med filmen - og med kampagnen som helhed - var at afstigmatisere, skabe 
åbenhed og mindske afstanden mellem ”dem og os” ved hjælp af identifikation. Filmen blev lanceret på 
facebook med et marketingbudget på 5.000 kroner ekskl. moms. Resultatet var over 214.000 visninger, et 
reach på over 323.000, 3.658 likes og mere end 1.000 delinger. Udover facebook blev filmen delt på EN AF 
OS’ hjemmeside, et ”1 AF 5” kampagnesite, Twitter og YouTube.  

Som opfølgning distribuerede EN AF OS cirka to uger senere en kort animationsfilm17 baseret på en 
befolkningsundersøgelse om befolkningens syn på personer med psykisk sygdom. Filmen blev delt på EN AF 
OS’ hjemmeside, ”1 AF 5” kampagnesite, facebook og YouTube.  

For at have et arkiv for al relevant information om ”1 AF 5” lancerede EN AF OS som del af kampagnen et 
site, hvor brugere kunne få mere information, læse personlige fortællinger, fakta om psykisk sygdom og få 
gode råd til pårørende. Siden har i tredje kvartal af 2018 haft besøg af cirka 1.000 unikke brugere og kan ses 
her: www.en-af-os.dk/en-af-fem 

6.5.4 Særanalyser af mediernes profil i forhold til psykisk sygdom 
Som led i at få mere viden, om hvordan eller hvorvidt arbejdet med afstigmatisering kan måles at have en 
effekt, har EN AF OS fået gennemført to særanalyser: 

1. Analyse af et mindre antal omtaler/artikler fra foråret 2011 til sammenligning med foråret 2015 
udført af KORA og afrapporteret i efteråret 201618 
 

2. Analyse udført af Infomedia af over 4.500 omtaler/artikler fra medieovervågningen i 2016 baseret 
på en række parametre og afrapporteret i 201719  

Begge analyser skaffede i hhv. oktober 2016 og februar 2018 adgang til deltagelse i debat om mediernes 
profil på området i programmet Mennesker og Medier, der i høj grad har medier og journalister som 
lyttere.  
 
Analysen fra 2016 blev besluttet på baggrund af, at den daglige medieovervågning viste, at et ulyksaligt 
drab på en medarbejder på et bosted begået af en svært psykisk syg beboer kom til at præge mediefladen 
markant - efterfulgt af politiske drøftelser af indretning af særlige botilbud til denne målgruppe. Situationen 
viste samtidig klart, at en indsats for at nuancere mediedækningen af psykisk sygdom ikke er en enkel 
opgave og i høj grad påvirket af aktuelle hændelser og stemninger både hos befolkningen, 
brugerorganisationer, fagpersoner og beslutningstagere.  

                                                           
17 Filmen kan ses samme sted som 1 af 5-filmen, jf. note 16. 
18 Se KORAs undersøgelsen på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser Æ Psykisk sygdom i 
medierne. 
19 Se hele undersøgelsen på www.en-af-os.dk Æ Råd og viden Æ EN AF OS-undersøgelser Æ Agenda-analyse af 
mediedækningen af psykisk sygdom. 

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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Særanalysen fra Infomedia for 2016 omhandler således både udvikling og store historier, tonen, temaer, 
emner og argumenter, aktørgrupper, organisationer på området, medier og medietyper, henvisning til 
hjælp og stigmatisering.   

Analysen er fremstillet i en visuel form, der har gjort den anvendelig i formidling, bl.a. ved møder med 
partnerskabet og særskilt møde i december 2017 for repræsentanter for kommunikationsansvarlige i de 
organisationer, som er omtalt i oversigterne. 

Nogle eksempler fra analysen: 

• Omtalen af psykisk sygdom var meget præget af store enkeltsager, og at visse af disse, som var 
kriminalsager, blev løftet videre til et politisk niveau 

• Tonen er for størstedelen neutral, men den negative omtale tog en forholdsmæssig stor del af 
spalteplads/sendetid (i lighed med KORAs tidligere analyse), medens en mindre del af omtalen var 
positiv med fokus på ”den gode historie”.  

• I forhold til temaer var der især fokus på konkrete behandlingstilbud og psykiatrien som system, 
men også psykiske sygdomme.  

• Emnerne var præget af konkrete begivenheder, herunder personfarlig kriminalitet og genstand for 
politisk og faglig debat. Her bemærkes, at kriminalstoffet dominerer meget ensidigt på bekostning 
af forskningsrelaterede vinkler og faglig debat. 

• Aktørgrupperne er mange, hvor politi og retsvæsen fik langt den større andel af negativ omtale i 
modsætning til brugere og patienter og fagpersoner, som bidrog til en mere balanceret 
mediedækning.  

• Oversigter over organisationerne viste, at de fire, der klart dominerede i omtale, var Danske 
Regioner/regionerne, Landsforeningen Sind, KL og Bedre Psykiatri i den nævnte rækkefølge. EN AF 
OS markerede sig på en 10. plads ud af rækken af 38 organisationer inkluderet i analysen.  

• Medier og medietyperne er især præget af omtaler i de regionale og lokale ugeblade, medens de 
landsdækkende dagblade og webmedier ligeledes dækker området bredt. Web- og tv-medierne 
havde den højeste andel af kriminalitetsstof. 

• Henvisning til hjælp er begrænset, og det er bemærkelsesværdigt, at slet ingen omtaler inden for 
temaet 
kriminalitet 
henviste til 
hjælp.  
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I forhold til stigmatisering i medierne var billedet karakteriseret af følgende: 
Stigmatiserende omtale dominerer mediedækningen, og stigmatiserende ord eller vendinger optræder i 
over halvdelen af omtaler i analysen. Især i forhold til personer involveret i kriminalitetshistorier, men også 
i forhold til en del af de konkrete omtaler af psykiatrien, herunder stigmatiserende udtalelser af 
fagpersoner. Dette gælder bredt for listen af diagnoser, men er især gældende for kategorien ”psykisk syg” 
og ikke mindst diagnosen skizofreni, hvor langt hovedparten af omtalerne var stigmatiserende. 

Analysen bekræfter endvidere, (i lighed med fund i KORAs tidligere analyse), at mediedækningen af de 
enkeltsager, som blev bragt via Ritzau-telegrammer, i højere grad var præget af stigmatiserende vinkel end 
den øvrige omtale. Den del af mediedækningen, som henviser til Ritzau som primær kilde, er i høj grad 
”tro” mod den valgte vinkel og bidrager ikke med yderligere nuancering af sagen. 

6.5.5 EN AF OS-panel undersøgelse om mediernes dækning af psykisk sygdom 
I 2013 gennemførte EN AF OS en panelundersøgelse blandt personer, som har/har haft en psykisk lidelse 
om deres oplevelse af mediernes dækning af psykisk sygdom. 

I 2016 valgte EN AF OS igen i samarbejde med PrimeTime at gentage undersøgelsen fra 2013 med tilføjelse 
af et spørgsmål om, hvorvidt man indenfor de sidste to år har bemærket, om der har været bragt flere 
positive historier om og med personer, der selv har eller har haft en psykisk sygdom. Denne gang deltog 
1.224 respondenter. Profilen på respondenter og svar var stort set identisk i de to målinger. 

• 65% oplever, at medierne i almindelighed skriver om/omtaler psykisk sygdom negativt 

• På spørgsmålet, om hvordan de uforholdsmæssigt mange negative historier i mediernes påvirker 
dem som person (flere afkrydsningsmuligheder), svarer (n=1.140): 
 51% at de bliver triste 
 48% at de føler sig stemplet 
 38% at de bliver vrede   
 31% at de bliver påvirket stemningsmæssigt 
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• Kun godt 18% angiver, at de enten er ligeglade eller trækker på skulderne af de negative historier 

• 89% mener, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på i ”høj grad” eller ”i nogen grad” er 
medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser  

På det nye spørgsmål tilføjet i 2016: 

• 64% har bemærket, at der de sidste to år har været bragt flere positive historier og med personer, 
der selv har eller har haft en psykisk sygdom 

• Af de, som har bemærket flere positive historier, svarer 72%, at det i større eller mindre grad har 
påvirket, i hvilken grad de selv er åbne om deres nuværende eller tidligere psykiske lidelse – og 
dette har bevirket, at 69% af disse personer i en eller anden grad har delt de mere positive historier 
på sociale medier 

Målingen her peger således på, at strategien med at fremme flere positive historier har haft en vis effekt. 

6.5.6 Medieguidelines 
Med afsæt i den grundige og illustrative særanalyse fra Infomedia af medieovervågningen i 2016 og 
tendenser heri, samt med inspiration fra internationale kontakter i Australien (Mindframe) og Canada 
(Mindset)20 udarbejdede PrimeTime i samarbejde med sekretariatet et oplæg til medieguidelines navngivet 
”TÆNK FØR DU TASTER”. Udkastet hertil lå klar i slutningen af 2017, men blev endelig færdigbearbejdet 
efter endnu et temamøde, denne gang om medieguidelines, med repræsentanter fra organisationerne 
omkring EN AF OS i marts 2018 og herefter lanceret på 
hjemmesiden21. 
 
EN AF OS vil i 2018 og 2019 satse på, at et samarbejde 
med interesserede parter i kredsen omkring EN AF OS vil 
kunne give flere muligheder for en mere målrettet indsats 
i forhold til journaliststuderende, dialog med Dansk 
Journalistforbund, chefredaktører m.fl. Herunder brug af 
filmmaterialerne udviklet og lanceret i 2015: ”Manden i 
mørket” og den dertilhørende debatfilm med 
ambassadører om, hvordan mediernes fremstilling af 
personer med skizofreni påvirker den enkelte, som selv 
har diagnosen.  

6.5.7 Men’s Health Week 
Forum for Mænds Sundhed afholder hvert år i juni Men’s 
Health Week, hvor der sættes fokus på mænds sundhed. 
Aktiviteterne omfatter bl.a. en temadag hos 3F. I 2016 
deltog EN AF OS med en stand, hvor vi satte fokus på, 

                                                           
20 Læs mere om Mindframe på www.mindframe-media.info og om Mindset på www.mindset-mediaguide.ca.  
21 Se www.en-af-os.dk Æ EN AF OS Æ Indsatsområder Æ Medier og offentlighed.  

http://www.mindframe-media.info/
http://www.mindset-mediaguide.ca/
http://www.en-af-os.dk/
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hvordan mænd håndterer udfordringer omkring psykisk sygdom samt virkemidler til at håndtere disse.  

I 2017 deltog EN AF OS på dagen med et oplæg under overskriften ”Psykisk sygdom kureres ikke med 
tavshed - Er du mand nok til at bede om hjælp, hvis du får en depression?” om forventninger, erfaringer og 
fordomme i forbindelse med mænd med psykisk sygdom. Inspirationen hertil kom fra en 
panelundersøgelse gennemført i EN AF OS-panelet i 2013 samt en gennemgang af virkemidler til, hvorledes 
man via annoncering, film og oplæg kan arbejde med afstigmatisering i forhold til mænd.  

6.5.8 Boligsocialt samarbejde 2017 
Bydelskonference i Greve kommune 
EN AF OS blev inviteret til at holde et oplæg på en Bydelskonference den 11. marts 2017 afholdt af Greve 
Nord-projektet om ”Borgere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere i de almene boliger”. 
Målgruppen var beboerrepræsentanter, ejendomsfunktionærer, kommunen, PSP-samarbejdet mm. EN AF 
OS bidrog med et ambassadøroplæg under overskriften, ”Hvilke udfordringer oplever 
ejendomsfunktionærerne i deres hverdag i kontakten med beboerne med psykiske lidelser og andre 
udfordringer?”. Endvidere afviklede EN AF OS en workshop om virksomme metoder til at fremme og 
håndtere udfordringerne i boligområderne for beboerne, ejendomsledere og boligsociale medarbejdere.  

Almene Boligdage i Aarhus 
Som en del af programmet for den landsdækkende konference Almene Boligdage 2017 medvirkede EN AF 
OS i en workshop om ”Naboer med psykiske lidelser”. Her bidrog EN AF OS med et oplæg om virksomme 
metoder i afstigmatiseringen, herunder mediernes betydning for befolkningens holdninger til personer med 
psykiske lidelser samt med et ambassadøroplæg med titlen ”Hvordan er det at leve med psykiske lidelser, 
og hvad kan omverdenen forholde sig til det?”. Målgruppen var beboerrepræsentanter fra almene 
boligselskaber i hele landet. 

 

6.6 Andre vigtige aktiviteter 
 

Det nationale sekretariat i EN AF OS har over årene udviklet og fået en status som en form for 
videnscenterfunktion, fordi vi får så mange og stigende antal direkte henvendelser fra skoleelever, 
studerende, fagpersoner, organisationer, offentlige myndigheder og journalister.  

Selvom vi holder fokus på stigmatisering, og vi bliver spottet på den baggrund, er der stor bredde i de 
forespørgsler og ønsker om kontakt, som vi modtager, eksempelvis: 

• Hjælp og inspiration til at finde relevante ressourcepersoner 
• Viden, materialer, interviewpersoner og konkret sparring til mange forskellige former for opgaver – 

lige fra 9. klasses opgaver til akademiske specialer  
• Casepersoner til medierne som ofte kræver hurtig handling, og hvor den lukkede facebookgruppe 

for ambassadører er af uvurderlig betydning, fordi det giver en hurtig og direkte adgang 
• Viden om EN AF OS og stigmatisering 
• Erfaringer med at arbejde med kampagner og udvalgte elementer 
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• Viden om særlige diagnoser 
• Viden om praksis omkring træning samt pleje af ambassadører 
• Viden om det elektroniske EN AF OS-panel 
• Ønsker om samarbejde om projekter 
• Invitationer til at bidrage til forskellige referencegrupper med faglig viden 
• Anmodninger om oplæg fra både ressourcepersoner i sekretariatet og ambassadørerne 
• Formidling af kontakt til de regionale PsykInfo’er 

Omfanget af mail-henvendelser fra enkeltpersoner, som har fordret aktiv handling fra sekretariatet, var 66 i 
2016 og 77 i 2017. Dertil kommer alle henvendelserne fra journalister og organisationer mm.  

Sekretariatet får også mange henvendelser via den officielle facebookside og telefonisk fra personer med 
psykiske lidelser eller deres pårørende, som er fortvivlede og desperate over deres situation, og som ikke 
har oplevet at få hjælp andre steder. Her bestræber vi os på ikke at sende borgere tomhændet videre, da 
det vil øge desperation og potentielt konfliktniveau. Når vi får henvendelser af enhver art, hvor det er 
oplagt, at partnerskabets organisationer sidder med relevant viden, henviser vi altid hertil.  

Denne profil vidner om betydningen af, at sekretariatet har faglig viden på feltet, et stort netværk at 
trække på og forudsætninger for at kommunikere respektfuldt med folk – også når det gælder personer, 
der står i svære situationer. Derudover peger det også på vigtigheden af, at der i sekretariatet eksisterer en 
elementær viden om Forvaltningsloven, Serviceloven og Psykiatriloven samt om beskæftigelsesområdet. 

 

7. EN AF OS regionalt og lokalt 
 

7.1 Region Nordjylland 
 

7.1.1 2016 
I Region Nord arbejder to medarbejdere med EN AF OS; En 
regional koordinator på 37 timer og en pædagog/peer-
medarbejder på 10 timer.  

I Region Nord har der i 2016 været 12 ambassadører. De 
har alle været ude og holde regelmæssige oplæg, og i 2016 
har de i alt holdt oplæg for ca. 1.900 tilhørere på primært 
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produktionsskoler, SOSU Nord og for personale og 
brugere i behandlings- og socialpsykiatri.  

Ambassadøroplæg 
Ambassadørerne er så godt som altid ude to og to 
sammen for på den måde at dække et større behov for 
viden og for at kunne støtte op omkring hinanden før, 
under og efter oplægget. Det er primært små grupper, 
der holdes oplæg for. Klasserne er på ca. 25 elever, og 
for grupper i psykiatrien er det typisk hold på 5-10 
deltagere.  

Kontakter 
De opgaver, ambassadørerne er ude på, kommer ind via 
etablereret fagligt netværk, canvas/opsøgende ”salg” 
samt strategiske samarbejder og i mindre omfang ved 
den regionale koordinationsgruppe. Det faglige netværk 
vedligeholdes ved løbende kontakt pr. mail, telefon, ved 
effektiv sagsbehandling og hurtig opfølgning på aftaler.  

Værdier 
Alle opgaver kommer til den regionale koordinator, der efter drøftelser om målgruppen og vidensbehov 
matcher opgaverne med de to rette ambassadører. De øvrige ambassadører orienteres om opgaven, og 
hvem der har fået opgaven. Åbenhed, gennemsigtighed og tydelighed er højt prioriteret i 
ambassadørkorpset region Nordjylland. En anden ting, der er højt prioriteret i ambassadørarbejdet, er 
inddragelse af ressourcer og kompetencer, hvilket udmøntes på især to områder: rekruttering og oplæring.  

Anvendelse af kompetencer 
Når nye ambassadører rekrutteres, afstedkommer det en om sig fattende proces, der starter med dialog i 
ambassadørkorpset om, hvilke profiler (antal, køn, alder, diagnose) der er behov for. Derefter vælger 

regional koordinator 10-15 
personer ud og inviterer dem 
til informationsmøde, hvor en 
ambassadør bl.a. holder 
oplæg om, hvad det 
indebærer at være 
ambassadør. Efter 
informationsmødet afholder 
regional koordinator og 
ambassadør individuelle 
samtaler af en times varighed 
med de 10-15 personer. 
Derefter udvælger 
ambassadør og koordinator i 
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fællesskab, hvem der skal optages i ambassadørkorpset.  

Oplæring af nye ambassadører sker ved deltagelse i 
ambassadørmøderne, hvor der informeres om relevante 
forhold, indsatser og relevante drøftelser tages. Den nye 
ambassadør deltager ”som flue på væggen” på opgaver. 
Derudover udleveres ambassadørguide, samarbejdsaftale 
og en mentor (en erfaren ambassadør) tilknyttes. Mentor 
hjælper den nye ambassadør med at komme i gang med 
at lave sit oplæg, og når den nye ambassadør er klar, 
planlægges første opgave. Regional koordinator deltager 
på de første par opgaver som supervisor.  

Registrering 
Alle opgaver fra 2016 og tidligere er registreret i 
aktivitetskalenderen på EN AF OS’ hjemmeside, og 
fremover bliver aktiviteter registreret i både 
aktivitetskalenderen og det interne registreringssystem.  

Kvalitative evalueringer 
Der evalueres kvalitativt på alle ambassadørernes opgaver, og disse anvendes i stort omfang til 
selvudvikling.  

Nationalt og regionalt snit 
Når der fra nationalt hold udvikles værktøjskasser, gennemarbejdes disse målrettet nordjyske forhold, og 
en pakke/koncept udvikles og udsendes til relevante modtagere. Der er udviklet og udsendt følgende 
pakker i Nordjylland:  

• Bruger- og personaleworkshop i socialpsykiatrien med udgangspunkt i ”Start Dialogen – i 
socialpsykiatrien” 

• Ungepakke til udskolingen med udgangspunkt i 
”Bryd tavsheden” 

• Hverdagslivet og forældreskabet med 
udgangspunkt i ”Viggo og Walthers verden” 

Alt materiale og evalueringer kan naturligvis 
rekvireres ved kontakt.  
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7.1.2 2017 
Landsindsatsen EN AF OS er forankret i Psykiatrien i Nordjylland jf. nedenstående grafik: 

 

Der er ansat en kommunikationsmedarbejder (Lene Horsholt) i Psykiatrien i region Nordjylland, som ikke 
har arbejdsopgaver i EN AF OS. Administrativ medarbejder (Gitta Thorbøll Kristensen) varetager grafiske 
opgaver i EN AF OS (plakater og filer til opslag på facebook).  

Formålet med EN AF OS er afstigmatisering – væk med tabu, tavshed og tvivl om psykisk sygdom, primært 
ved brug af EN AF OS ambassadørerne, som alle er frivillige og som alle har en psykiatrisk diagnose.  

I EN AF OS er der fra nationalt hold fastsat fem indsatsområder: Unge, arbejdsmarkedet, brugere og 
pårørende, medier, fagligt personale.  

I Region Nordjylland har vi, som det fremgår af nedenstående tabel, fokuseret på indsatsområdet Unge af 
den årsag, at der er et massivt behov.  

EN AF OS foretog i 2015 en undersøgelse blandt 956 unge 
(hvoraf 95,29% har eller har haft en psykisk sygdom) på 
uddannelsesinstitutioner.  

Omkring halvdelen af disse har fortalt deres 
klassekammerater/lærere om deres psykiske sygdom. Af 
dem, der ikke har fortalt om det svarer 66,97%, at grunden 
er, at de er bange for, at der vil blive set anderledes på dem 
som person.  

Så selvstigmatisering hersker blandt gruppen i stort 
omfang! Men den typiske reaktion, når eleven har fortalt 
om sin psykisk sygdom, har været en ”glæde” ved 
åbenheden (55,56%), men også en usikkerhed og en 
utilpashed (45,51%). Så det er åbenlyst, at der ”mangler 
ord” til at tale om emnet. 

Psykiatriledelsen
repræsenteret ved Anette Sloth, psykiatridirektør

Leder af center for pårørende
Jan Sandberg

Psyk-Info
projektmedarbejder Maria Bonde 12 timer /uge
koordinator Dorthe Haslund Pape 37 timer/uge

EN AF OS Ambassadørkorpset

tværsektorielle 
netværksgrupper, 

styregrupper 

Koordinationsgruppen
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De unge svarer også på spørgsmålet om ”Hvad skal der til for, at 
det bliver lettere at tale om psykisk sygdom på din skole” – her 
svarer 72,46%, at underviser skal være opmærksom på de elever, 
der har det psykisk dårligt og støtte dem til at få hjælp. 
Derudover efterlyser 43,19% foredrag i undervisningen, hvor en 
person, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortæller om 
sine erfaringer. Kun 12,61% svarer, at det er ikke skolens opgave 
at skabe åbenhed om psykisk sygdom – men naturligvis er det 
forskel på, hvor stort et ansvar uddannelsesinstitutionen skal 
tage, alt efter om det er en efterskole eller et universitet. 

Derudover har vi for tredje år i træk deltaget i et tværsektorielt 
samarbejde om planlægning og afvikling af Sindets Dag 10/10-
2017 i hhv. Frederikshavn og Aalborg. Begge steder har 
samarbejdet bestået af repræsentant fra behandlingspsykiatrien 
(EN AF OS koordinator), kommune (socialpsykiatrien og/eller 

Sundhedscenter), Bedre Psykiatri, SIND og diverse andre frivillige foreninger indenfor området. Begge 
steder har der været tale om et meget dynamisk og frugtbart samarbejde, der gennem årene har udviklet 
sig positivt og PsykInfo har derfor valgt at lægge mange kræfter og timer i det.  

Programmet begge steder har indeholdt oplæg af EN AF 
OS ambassadører: 

I Frederikshavn har der været godt besøgte aftenoplæg på 
tre biblioteker op til Sindets Dag. 

På selve dagen har vi været synlige i bybilledet i en fælles 
cykeltur/gåtur, på psykiatriudstillingen i Det Musiske Hus, 
hvor rapperen Niarn sluttede dagen med foredrag om 
hans liv på godt og ondt.  

Derudover har vi naturligvis haft en del merchandise ude 
blandt andet i form af cykelsaddelovertræk, som blev sat 
på alle deltagende cykler.  

I Aalborg var EN AF OS naturligvis også repræsenteret på 
psykiatriudstillingen med synligt merchandise og flere 
indlæg på facebookside, og om aftenen trak EN AF OS-
ambassadører 200 tilhørere til oplæg i Studenterhuset.  

Efter ambassadøroplægget var der oplæg ved Bedre 
Psykiatri, og efterfølgende var der paneldebat, hvor bl.a. 
Jan Sandberg deltog. 
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Begge arrangementer fik massiv omtale i både den trykte og den talte presse både før, under og efter 
Sindets Dag.  

For så vidt angår Aalborg skyldes det i stort omfang, at vi havde en ekstern pressekonsulent, Jesper 
Bradsted, med ind over til at dyrke pressesamarbejdet.  

Oversigt over EN AF OS aktiviteter og nåede personer (ca.) i 2017 
Indsats Antal nåede personer 

Oplæg i socialpsykiatrisk regi 

- Boligforeninger 
- Væresteder  

60 

Oplæg i behandlingspsykiatri  

- Personaleintroduktionskurser 
- Kurser i konflikthåndtering 
- Psykoedukation i Psykiatrisk Ambulatorium, Thisted 
- Temadag, Center for pårørende  
- Psykoedukation, børne-unge ambulatorium, Aalborg 
- Temadag, Enhed for selvmordsforebyggelse 

397 

Oplæg på uddannelsesinstitutioner 

- Lægesekretæruddannelsen, Aalborg 
- SOSU Nord, Aalborg 
- SOSU Nord, Hjørring 
- UCN, Aalborg 
- SOSU Nord, Thisted 
- Brønderslev Produktionsskole 
- Aalborg Universitet, Socialrådgiveruddannelsen 
- Thy Uddannelsescenter 
- Metal College, Aalborg 
- Aalborg Friskole 
- Try Efterskole 
- Frederikshavn Gymnasium 
- Dansk Psykologforenings studentersektion 
- Auto College, Aalborg 
- Tech College, Aalborg 
- 10. klasses center, Frederikshavn 

1272 
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Oplæg til offentlige arrangementer 

- Skagen Bibliotek 
- Frederikshavn Bibliotek 
- Sæby Bibliotek 
- KINO Nibe  
- Biffen Nordkraft, Aalborg 
- Studenterhuset, Aalborg 

365 

EN AF OS på bemandede stande  

- UCN, Thisted 
- SOSU Nord, Thisted 
- Thy Uddannelsescenter 
- SOSU Nord, Hjørring 
- Sæby Bibliotek 
- Skagen Bibliotek 
- Frederikshavn Bibliotek 
- KL sundhedspolitiske Forum 
- St. Økssø Løb i Socialpsykiatrien, Rebild Kommune 
- Morsø Festival 
- Knivholt Rock, Frederikshavn 
- Mangfoldighedsdag, Aalborg 
- Sindets Dag, Aalborg 
- Sindets Dag, Frederikshavn 
- Stigmakonference 

Ikke muligt at optælle 

Oplæg i foreningsregi 

- Sind skolerne 
- Ungdomspolitiske foreninger 
- Bedre Psykiatri 
- LPD – forening af bistandsværger og patientrådgivere 

135 

Oplæg andre steder 

- Kulturmødet på Mors 
- Frikirke 

- Ungecenter  
- Det Centrale Handicapråd 
- Tandplejen 

172 

I alt nåede antal personer med oplæg 2400 

 

Hvad og hvem er ambassadørkorpset? 
I Region Nordjylland har vi i 2017 haft 17 aktive ambassadører, der alle tager ud og holder oplæg, deltager 
på en stand, laver opsøgende arbejde i deres lokalområde, deltager som interviewpersoner og deltager i 
cases i medierne. Det er for mange forbundet med stolthed at være EN AF OS-ambassadør. Mange udtaler, 
at det har været med til for dem at genfinde sin værdi og finde frem til noget, de er gode til, og som giver 
mening i en til tider meningsløs tilværelse. Derudover hersker der et specielt fællesskab både regionalt og 
nationalt blandt de fleste ambassadører. Både regionalt og nationalt dyrkes fællesskabet også som grobund 
for væksten og udviklingen. Både for den enkelte ambassadør men i lige så stor grad for indsatsens formål: 
Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.  
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Alle opgaver kommer ind til den regionale koordinator, der efter drøftelser om målgruppe og behov, 
matcher opgaven med de rette ambassadører. De øvrige ambassadører orienteres om opgaven, og om 
hvem der har fået opgaven. Åbenhed, gennemsigtighed og tydelighed er højt prioriteret i 
Ambassadørkorpset i Nord. En anden ting, der er højt prioriteret i ambassadørarbejdet er inddragelse af 
ressourcer og kompetencer, hvilket udmøntes på især to områder: rekruttering og oplæring. 

Hvordan skaffes opgaver? 
De opgaver, ambassadørerne er ude på, kommer ind primært ad tre kanaler: 

Canvas/opsøgende ”salg” 

 

Strategiske samarbejder Andet 

Udsendelse af pakker/koncepter 
med udgangspunkt i materiale 
udviklet i EN AF OS 

 

Forslag til udstilling og foredrag 
på f.eks. biblioteker 

 

Sindets Dag Aalborg  

Sindets Dag Frederikshavn  

Psykiatrifællesskabet, 
Frederikshavn  

EN AF OS koordinationsgruppen  

Informationsmaterialer 

Personlig kontakt  

Oplæg afstedkommer nyt oplæg 

Ambassadørerne skaffer selv 
opgave 
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Forslag til temaarrangement, 
undervisning på 
uddannelsesinstitutioner  

 

”Kaffemøder” hvor EN AF OS 
præsenteres og sættes i relevant 
kontekst for stedet 

 

Bemandede stande 

 

Nect – selvstigmaprojektet 
I 2016 og i 2017 har PsykInfo arbejdet særskilt med projektet Personlig historie og selvstigma. Arbejdet er 
suverænt varetaget af Maria Bonde, der er ansat i 12 timers fleksjob i PsykInfo. Projektmaterialet er en 
dansk tilpasning af det originale materiale ”Narrative Enchancement and Cognitive Therapy” (NECT udviklet 
af Philip T. Yanos, Ph.D., lektor, David Roe, Ph.D. Professor og Paul H. Lysager, Ph.D., psykolog).  

Region Nordjylland er den eneste region, der har etableret samarbejde med kommuner (Rebild, Hjørring og 
Vesthimmerland) om anvendelse af materialet. Kommunerne har indgået i at gennemføre fire forløb 
(modeltro) over to år. Forud for forløbene har medarbejderne deltaget på tre-dages instruktørkursus 
planlagt og gennemført af PsykInfo og det nationale sekretariat i EN AF OS.  

Sideløbende med de forløb, der skal køre i kommunerne, er der aftalt supervision (2-timers sessioner som 
minimum 2 gange på et forløb) med Center for Pårørende. 

Alle forløb i kommunerne indledes med oplæg fra EN AF OS-ambassadører.  

Kvalitetssikring  
Forud for at en ambassadør sendes på oplægsopgave, er der foregået oplæring og træning. Dette kan ske i 
form af et decideret EN AF OS-træningskursus på nationalt niveau sammen med andre EN AF OS-
ambassadører eller oplæring og træning på regionalt niveau ved en af de mere erfarne EN AF OS-
ambassadører i regionen.  Uanset hvilken model der er brugt, sendes ambassadøren ikke på opgave uden 
at være klar, føle sig sikker og i stand til at holde et struktureret personligt oplæg på ca. 30 minutter. 

Ambassadørerne er så godt som altid ude to og to sammen for på den måde at dække et større behov for 
viden og for at kunne støtte op om hinanden før, under og efter oplægget.  

Efter en oplægsopgave kontakter den regionale koordinator altid oplægsstedet for at følge op på, hvordan 
opgaven er løst, og der indhentes kvalitativ og kvantitativ evaluering, som samles, videreformidles og 
anvendes i stort omfang til selvudvikling ved ambassadørerne. 
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Registrering og evaluering 
Alle opgaver fra 2017 er registreret i henholdsvis det interne registreringssystem og aktivitetskalenderen på 
hjemmesiden, som det nationale EN AF OS sekretariat laver statistiske træk på.  

EN AF OS-indsatsen fortsætter i sin nuværende form til og med 2019. I løbet af 2018 påbegyndes en 
national evaluering af landsindsatsen mhp. at kunne få en status for, hvad der er opnået og erfaret i løbet 
af projektperioden 2011-2020 med et fremadrettet perspektiv i forhold til implementeringsmuligheder og -
realiteter. Den nationale evaluering foretages af eksterne konsulenter, og en arbejdsgruppe bestående af 
direktør Charan Nelander fra Komiteen for Sundhedsoplysning, Specialkonsulent Mads Lind fra 
Sundhedsstyrelsen, Dorthe Haslund Pape som repræsentant fra de regionale PsykInfo’er samt det nationale 
sekretariat tegner en ramme for de spørgsmål, som den kvalitative evaluering skal tage udgangspunkt i. 

 
7.2 Region Midtjylland 

 
7.2.1 2016 
Vigtige aktiviteter i 2016 var følgende: 
 
Opbyg Håb arrangement 
Samarbejdet om dagen blev arrangeret med Studenterhus Århus, studenterpræsterne, Studenter-
rådgivningen, lokale foreninger og et lokalt firma, som laver figurer i byggeklodser til forskellige formål.  Vi 
havde en eftermiddag med fokus på et sundere mentalt studieliv, som blev kald "Opbyg håb", hvor der 
gennem forskellige workshops blev bygget med klodser, hvor man kunne illustrere gode og dårlige 
studiedage og få en god dialog i grupperne. Der var diverse oplæg fra ambassadører og et musikalsk indslag 
med lokal kunstner, som afslutning på dagen. 

 

Deltagelse på Open by Night 
Vi deltog i en enkelt Open by Night i Skjern med vores mobile kaffebar, lykkehjul og tre ambassadører. 

Målgruppen var den almene 
befolkning, hvilket blev gjort muligt 
med vores kaffebar på gågaden, hvor 
mange kommer forbi sådan en aften. 
Denne aktivitet medførte, at vi nu vil 
lave tilsvarende i 2017 i fire forskellige 
byer fordelt i hele Region Midtjylland, 
da succesen var stor i mødet med den 
almene befolkning. 
 
Start dialogen - i socialpsykiatrien 
Vi har været ude 5-6 steder med 
introduktion til ledere i social-
psykiatrien med værktøjet og 
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materialerne for at kunne lave fornyet 
opfølgning i 2017 for medarbejdere og 
brugere, som bliver næste målgruppe. 

 
Ambassadørkursus 
Vi har gennemført et ambassadør-
kursus i efteråret, hvor fokus har været 
at uddanne pårørende til at holde 
oplæg med andre ambassadører. Der 
blev uddannet fire pårørende-
ambassadører, hvilket efterfølgende 
har betydet en stor efterspørgsel på 
dem som oplægsholdere til diverse 
arrangementer for pårørende mm. 

 
Deltagelse på Smukfest 
Det er en aktivitet hvert år, men i 2016 planlagde vi en fodboldturnering, hvor vi havde fået lavet 
spillerdragter med logo og navne. Vi mødte op på boldbanen på ”Kærligheden”22 og lavede en spontan 
fodboldturnering med stor succes. Ca. 45 personer deltog i turneringen og flere mennesker kiggede på. Vi 
gentager aktiviteten i 2017.  
 

Kontakter 
Vi har fået etableret et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx. social- og sundhedsskolerne 
og VIA Horsens, som henvender sig gang på gang. 

 
Vi har samarbejde med kommunernes jobcentre, hvor vi får henvendelser hele tiden. Vi har i 2016 været 
ude på 11 forskellige jobcentre - nogle steder flere gange.  Næste skridt, som allerede er i gang, er oplæg 
for borgere ifm. netværkscaféer i 
jobcentret. 
 

Gode erfaringer 
"Spørg mig om alt" er et koncept, 
som er kopieret fra tv-programmet af 
samme navn. Vi har bl.a. anvendt 
aktiviteten under Sindets Karavane, 
hvor tre-fire ambassadører fortalte 
deres historie ca. 5 minutter til hver. 
Imens gik hatten rundt til tilhørerne, 
hvor de kunne skrive spørgsmål ned 
til ambassadørerne. Disse spørgsmål 
blev efterfølgende læst op og 

                                                           
22 “Kærligheden” er et campingområde på festivalen. 
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besvaret af ambassadørerne på skift og alt efter spørgsmålets art. Dette koncept har vi efterfølgende brugt 
mange steder, bl.a. på skoler.  

 

Temadage/workshops 
Vi har været ansvarlige for at planlægge hele temadage for bl.a. psykiatrisk personale og på skoler med 
fokus på psykisk sundhed med stor succes, og de henvender sig igen. Der har været ambassadører med i 
planlægningen af disse dage.  

 
Deltagelse af ambassadører på møder vedrørende tvang 
Vi er blevet en del af Region Midtjyllands partnerskabsaftale der har fokus på nedbringelse af tvang i 
psykiatrien. Ambassadørerne er nu med på personalemøder, hvor de bidrager med deres erfaringer i 
samarbejde med kvalitetsafdelingen i Psykiatri og Social, Administrationen i Region Midtjylland. 
 

7.2.2 2017 
De vigtigste aktiviteter i 2017 var som følger: 

Filmfestival i Århus i juni 2017 
En hel uge, som hed "Rethink Normality" (i forbindelse Århus Kulturhovedstaden 2017) med fokus på to 
forskellige film, der blev vist i Biografen "Øst for Paradis" i Århus.  
 
På denne og de følgende sider ses et par billeder fra optakt til de to visninger, som var godt besøgt. Efter 
visningerne var der paneldebat med forskellige deltagere, bl.a. vores ambassadører, pårørende og en af 
filmenes skaber, instruktør Nils Malmros. Ugen var lavet i et tæt samarbejde med forskellige samarbejds-
partnere (bl.a. Gallohuset, Sind, Bedre Psykiatri, Dalgasskolen og Århus kommune), som også deltog.  

 

Deltagerne ankommer til filmvisningerne og får udleveret badges og klistermærker. 

Det største deltagerantal, vi havde, var da 5 ambassadører (heraf var der én pårørende-ambassadør, der 
viste sin mors film) præsenterede deres egne POV-film (Point Of View) for en fyldt ungekirke med musikalsk 
underholdning, og derefter viste ambassadørerne deres liv med egne optagelser af et liv uden filter. 
Filmene kan ses på Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=EnAfOsPOV 

https://www.youtube.com/results?search_query=EnAfOsPOV
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Musikalsk underholdning inden visning af POV filmene. 

 

 
De 5 ambassadører præsenterer hver deres film for publikum inden visning. 
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Et glas vin på afslutningsaftenen i Øst for Paradis. 

Ugen sluttede af med en fælles fest lørdag på Dalgasskolen i Århus, hvor vi deltog med en stand og "Spørg 
os om alt" på en skøn solskinsdag. 
 

 
Spørg os om alt til Dalgasfesten. 
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EN AF OS standen til Dalgasfesten. 

 

Et kig på pladsen til Dalgasfesten. 

 

Start dialogen - i socialpsykiatrien 
Vi forsætter vores indsats med at komme ud til socialpsykiatrien i kommunerne med "Start Dialogen – i 
socialpsykiatrien". Senest var vi en tur på Samsø, hvor vi præsenterede personalegruppen for materialet. 
Da Samsø ikke er så stort et område, er personalet blevet enige om, at de vil arbejde videre med det på et 
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fælles personalemøde og efterfølgende lave et arrangement for deres brugere af huset. Vi er spændte på 
resultatet, som vi vil spørge om senere. 
 

Egmont Højskole marts 2017 
På Egmont Højskole var vi en stor flok ambassadører på besøg til en temadag, hvor vi sammen med et par 
af højskolelærerne havde arrangeret dagen for alle skolens elever. Dagen blev rigtig spændende, hvor vi 
startede med et fagligt oplæg om afstigmatisering for alle eleverne. Derefter præsenterede de syv 
ambassadører ganske kort deres historie, inden de tog ud i forskellige workshops, hvor eleverne i grupper 
på ca. 20-30 personer kunne høre den enkelte ambassadør fortælle sin historie med efterfølgende 
spørgsmål. Eftermiddagen bød ligeledes på workshops styret af ambassadørerne, men med fokus på 
generel trivsel og visning af en lille film som oplæg til dialogen. Afslutningsvis spillede vores egen DJ Nutstar 
sine egne rapsange til stor begejstring for eleverne. 
 
Samarbejdet forsætter i 2018, hvor der ligeledes er planlagt en temadag for alle eleverne.  
 

 
Ambassadøroplæg for eleverne på Egmont Højskole. 

  
Ambassadøroplæg for eleverne på Egmont Højskole. 

 



Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

82 
 

Gallafest/taknemmelighedsfest november 2017 
Vi havde i 2017 planlagt en stor taknemmelighedsfest for ambassadørerne, hvor vi gerne ville udtrykke 
vores taknemmelighed over deres store indsats, i året der gik. Vi havde til hver enkelt ambassadør lavet et 
glas med personlige bemærkninger som udtryk for vores taknemmelighed. Der blev ligeledes udarbejdet et 
diplom til hver enkelt. Vi fejrede det med en dejlig middag, med musik til maden og efterfølgende 
overrækkelse af taknemmelighedsgaven til hver enkelt på den røde løber. 
 

 
Taknemmelighedsglas med personlige tak til hver ambassadør. 

 

 
Dejlig middag med taler, sang og snak. 
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7.3 Region Syddanmark og Odense Kommune 
 
7.3.1 2016 i Region Syddanmark 
Udvalgte EN AF OS-aktiviteter Region Syddanmark 2016: 

Unge og mistrivsel 
Den 10. februar på Tønder Gymnasium, den 17. februar på Sønderborg Bibliotek, den 17. marts i 
Lokalpsykiatri Aabenraa og den 31. marts i Aktivitetshuset Bispen i Haderslev. 

Et aftenarrangement på to timer med EN AF OS-ambassadør Stephanie Paulsen og overlæge Klaus Müller-
Nielsen, Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. Samme arrangement blev gentaget i fire byer i 
Sønderjylland.  

Introtekst til arrangement: Alle mennesker rammes af mistrivsel en gang imellem. Det sker også for unge. 
Når man mistrives, kan det være svært at håndtere udfordringer - og udfordringer er der mange af i 
ungdomslivet. Mistrivsel kan vise sig på mange måder: Ensomhed, mobning, stress, selvmordsadfærd, 
cutting, ændringer af krop og ydre, seksuel risikoadfærd, rusmiddelbrug og kriminalitetsadfærd. Mange 
unge jagter det perfekte liv, og det kan være svært at leve op til det indre og ydre pres. Hvordan er det 
muligt at få øje på mistrivselsadfærden, og hvordan kan man som voksen forholde sig til den unges 
mistrivsel? Kan man hjælpe til unges trivsel, og hvor går grænsen mellem mistrivsel og en psykisk sygdom? 
 

 

Formidlingskursus for ambassadører  
Den 14., 15. og 29. april i Middelfart 

Formidlingskursus for EN AF OS-ambassadører. 
Tre undervisningsdage med underviserne Mads 
Trier-Blom og Bitten Kjærgaard. Det var tre gode 
dage med oplæg, individuelle øvelser, 
gruppeøvelser samt oplæg for hinanden. Der var 
god stemning, dialog, erfaringsudveksling, 
hjælpsomhed og feedback. 
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Farmors stue på Jelling Musikfestival 
Den 27., 28. og 29. maj kl. 10 – 17 i Jelling  

Omkring 700 glade og nysgerrige festivalgæster lagde vejen forbi Farmors stue på Jelling Musikfestival og 
fik en snak med EN AF OS-ambassadørerne og PsykInfo midt i musikken. Flere af de besøgende skrev også 
en hilsen i vores gæstebog, og det er bare dejligt at læse alle de positive tilbagemeldinger. 

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. 
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En sindssyg god søndag  
Den 28. august kl. 11-16 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. PsykInfo og EN AF OS-
ambassadører deltog med en stand, rundvisning i PsykInfo, 
lykkehjul etc. 

”En sindssyg god søndag” er et årligt tilbagevendende arrangement. 

Ungdommens Folkemøde 
Den 9. september i København 

EN AF OS-ambassadør Christoffer kom med et kort oplæg og var med i en paneldebat bl.a. sammen med 
Anja fra det nationale sekretariat i EN AF OS og Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Emnet for 
debatten var ”Klynker de unge?” Rigtig mange var mødt op, teltet mere end fyldt, og spørgelysten var stor. 

  

Konference på Koldinghus 
Torsdag den 3. november i Kolding 

En konference om afmagt og forråelse, hvor hovedoplægsholder var psykolog Dorthe Birkemose, forfatter 
til bogen ”Når mennesker handler ondt”. 

EN AF OS-ambassadør Tina Pedersen holdt oplæg sammen med sin bror Daniel Boysen, som er forfatter til 
den anmelderroste bog ”Fordi ilden er vores”. Oplæsning og fortælling omkring at være barn og skulle 
udvikle sig i et forrået miljø. 
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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. 

7.3.2 2017 i Region Syddanmark 
Udvalgte EN AF OS-aktiviteter i Region Syddanmark 
i 2017: 

Konference på Hindsgavl: Psykisk syge kolleger er 
velkomne - i naboafdelingen 
Torsdag den 19. januar 2017 

PsykInfo inviterede i samarbejde med 
Virksomhedsnetværk Cabi og Lederne til en 
halvdags konference på Hindsgavl Slot i Middelfart. 
 
Konferencen henvendte sig til virksomheder, jobcentre, faglige organisationer og andre relevante parter på 
arbejdsmarkedet. 

Her talte EN AF OS-ambassadør Jørgen Jensen om betydningen af at tilhøre et arbejdsfællesskab, når man 
har en psykisk sygdom. På billedet ses han sammen med Lene Munter, der er servicechef i Føtex 
Svendborg, som fortalte om, hvordan de arbejder med at være en rummelig virksomhed. Som hun siger, 
handler det først og fremmest om at beslutte sig for at: "Vi har plads, vi kan rumme det, og vi VIL rumme 
det"! 

Konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed. Emnet skifter, men altid med et oplæg fra en EN AF 
OS-ambassadør. 

Farmors stue på Jelling Musikfestival 
Den 25.-27. maj 2017 
 
Igen i 2017 indrettede PsykInfo Region 
Syddanmark og EN AF OS-ambassadørerne 
Farmors stue i forbindelse med Jelling 
Musikfestival. Et sted hvor alle er velkomne til 
en kop kaffe/vand og en snak om psykisk 
sundhed. 

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 
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med psykisk sygdom til daglig, og de kan fortælle om deres egne oplevelser. 

Vi har været med på Jelling Musikfestival siden 2013. 

  

En sindssyg god søndag 
Søndag den 27. august 

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. På dagen var der bl.a. åbent i 
PsykInfo’s lokaler, hvor EN AF OS-ambassadørerne stod klar med lykkehjulet og oplysning om psykisk 
sygdom. Derudover var der foredrag ved EN AF OS-ambassadør Rasmus Hvidbjerg omkring det at leve med 
Aspergers Syndrom. 

Andre oplægsholdere på dagen var bl.a. Michael Danielsen, tidligere chefpsykolog i PsykiatriFonden. 

”En sindssyg god søndag” er et årligt tilbagevendende arrangement. 

Psykiatriseminar for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
Søndag den 15. oktober 

EN AF OS-ambassadør Birgitte S. Dahl og PsykInfo-konsulent Liselene Pedersen deltog i DSU's 
psykiatriseminar i Nyborg. 

Emnet var ”Unge og trivsel”, og der var dialog, spørgsmål og erfaringsudveksling både under og efter 
oplægget. 

De havde ønsket et oplæg fra en ambassadør om det at være ung i psykiatrien. 
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Konference på Koldinghus: Sårbare unge - præstationssamfundet i perspektiv 
Torsdag den 2. november 2017 

En konference om unges trivsel primært henvendt til fagpersoner, såsom undervisere, vejledere, mentorer 
fra ungdomsuddannelser og produktionsskoler samt medarbejdere fra UU-vejledninger, ungeteams på 
jobcentre og i kommuner. 

En konference hvor unges mistrivsel i præstationssamfundet blev sat i perspektiv af lektor Anders Petersen 
fra Aalborg Universitet. Derudover talte ph.d.-studerende Lea Muldtofte Olsen, som har lidt af anoreksi, 
Bjarke Malmstrøm fra Læringskompagniet talte om motivation, og afdelingsleder på HF & VUC FYN i 
Søndersø Anni Christiansen, præsenterede sin skoles indsats i forhold til sårbare unge. 

EN AF OS-ungeambassadør Birgitte Dahl åbnede konferencen med sin stærke personlige beretning om at 
være ung og leve med psykisk sygdom. 

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. 

7.3.3 Odense Kommune i 2016 & 2017 
UNGEDAGENE ”Plads til alle i fællesskabet” 
I Magasinet i Odense afholdt vi Ungedagene for 800 elever og deres lærere i 7. klassetrin. 

Vi kender næsten alle en, der slås med noget, der er svært - det kan være ADHD, angst, ensomhed eller 
andet. 

Hvis en ven brækker en arm, er det let at se, hvad der er i vejen, og det er nemt at snakke om. Men hvis det 
ikke er synligt, så bliver vi usikre. Hvad siger man? Ofte ender det med, at man ikke siger noget, selvom 
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man gerne ville. Man vil 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! 

     

2016 

Brugernes Bazar 
De sidste fire år har vi deltaget denne dag med informationstelt i Kongens Have i Odense C.  

   

2016                                                               2017 

EN AF OS Lokalkomité 
For at forankre kampagnen bredt og få inspiration til indsatser på området nedsatte PIO i 2011 en EN AF OS 
lokalkomité. Denne eksisterer aktuelt med i alt 25 repræsentanter fra det private- og offentlige 
arbejdsmarked, brugerorganisationer, kunstnere, uddannelsesinstitutioner, borgere og med rådmanden fra 
Ældre- og Handicapforvaltningen som formand. Vi har været samlet 4 gange i både 2016 og 2017. 

                      

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXmI6h2qfZAhUEasAKHTPbCnwQjRx6BAgAEAY&url=http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/en-af-os-3/&psig=AOvVaw0mgbEi59cYOWvBoBDPkOiH&ust=1518776695938219
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw_byp2qfZAhUsAsAKHQeKDIcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Nyhedsarkiv/Nyhedsarkiv-2012/Sider/Vis-din-stoette-til-EN-AF-OS.aspx&psig=AOvVaw0mgbEi59cYOWvBoBDPkOiH&ust=1518776695938219
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Konference om mental sundhed - fra mol til noget der dur 
For 370 fagpersoner fra hele landet på ODEON. Kan vi finde en vej og passe på vores mentale sundhed i et 
fremtidsperspektiv, som vi ikke helt ved hvor går hen? Hvad er det, vi skal forstå? Kan vi ruste os og komme 
på forkant med nogle af de tendenser, vi aner i det fjerne, som både kan udfordre og styrke vores mentale 
sundhed? Kan det, der synes som dystre toner, ændres til noget, der dur? 

 

 

2017 

Folkeoplysning á la Højlunds Forsamlingshus  
På Odense Rådhus. I alt fem forskellige oplæg med efterfølgende debat. 

I samarbejde med Folkeuniversitet inviterede vi Odenses borgere ind til en foredrags- og debatrække om 
mental sundhed – i stil med ”Højlundsforsamlingshus”. Oplæg ved Bo Lidegaard, historiker og forfatter, Lola 
Jensen, familievejleder, Carsten Obel, professor i mental sundhed, Steen Hildebrandt, professor emeritus 
og Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg. 

    

2017 
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Ungetilbuds Netværket 
Bestående af 64 tilbud til sårbare unge i Odense på tværs af kommunale, regionale og frivillige tilbud. 
Mødes to gange om året. Primært for at videns dele.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Region Sjælland 
 

Nye kursusforløb for ambassadører i Region Sjælland 
EN AF OS i Region Sjælland har udviklet nye kursusforløb for ambassadørerne. Kurserne afholdes fra 2017 
og frem. Kurserne er blevet udviklet efter en større omorganisering af ambassadørgruppen i Region 
Sjælland. Bl.a. blev der oprettet en oplægsholdergruppe, en facergruppe og en mediegruppe. Desuden 
oprettes en café-gruppe, som skal stå for at afholde café for ambassadørerne 1 gang månedligt, skiftevis i 
Roskilde og Næstved. Café-gruppen er desuden med til at planlægge og afvikle hhv. vinter- og sommerfest 
for ambassadørerne. 

Oplægsholderkurser 
Oplægsholderkurserne er blevet opjusteret ift. tidligere, og det er et krav, at alle de ambassadører, som 



Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

92 
 

holder oplæg, skal igennem kurset. Det 
har vist sig at være virkelig værdifuldt, at 
ambassadører fra samme region er på 
kursus sammen, da erfaringsudvekslingen 
relateret til regionens måde at organisere 
arbejdet på er udbytterigt for deltagerne. 
Desuden har de indtil videre 3 hold været 
sammensat af en blanding af nye 
ambassadører og ambassadører, som har 
holdt oplæg flere gange. 
Tilbagemeldingerne er, at det er lærerigt 
for såvel nye som ”gamle”. 

Desuden er der udviklet kurser for 
facergruppen og mediegruppen, men de 
afvikles først i 2018. 

Ungefolkemøde Møn  
I august er der hvert år Folkemøde på Møn, og i 2017 var EN AF OS med på mødet. Fredag på Folkemødet 
er dedikeret til de unge, og i 2017 kom der omkring 3.000 elever klassevis i busser fra hele regionen. 
Eleverne til Ungefolkemødet er udskolingsklasser og gymnasieelever.  

Alt til Ungefolkemødet er i de unges ”højde”; DJ og høj pulserende musik, taler af, for og med unge, 
mærkesager og samfundsrelevante debatter, der vedkommer unge. EN AF OS-standen var placeret skråt 
overfor hovedscenen og ved højtalerne, så der var gang i den på standen. Pladsen, folkemødet bliver holdt 
på, var fyldt med stande fra foreninger, politiske partier og interessegrupper, frivillige organisationer, 
uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Hovedparten af de unge deltagere var forbi EN AF OS standen - mange flere gange - og de var vilde med 
lykkehjulet, med gruppekram og helt med på battle og quiz. Nogle havde egne erfaringer fra dem selv eller 
pårørende, men mange af dem vidste overraskende lidt 
om psykisk sygdom – så vi fik aflivet mange fordomme. 
Det var en travl og udbytterig dag for EN AF OS. 

Folkene bag Ungefolkemøde Møn har store planer om at 
udbygge konceptet yderligere, og vi vil gerne være med 
igen i 2018 – gerne med en større stand og flere 
ambassadører. EN AF OS Region Sjælland er gået i 
tænkeboks på, hvordan vi måske kan tænkes at byde ind 
på debat- og eventsdelen. 

Fællesintro for nyansatte i Psykiatrien, Region Sjælland  
Den første hverdag i hver måned afholdes der intro-dag 
for Psykiatriens nyansatte. Fra 2016 er EN AF OS blevet en 
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fast del af programmet på dagen med et oplæg fra en EN AF OS-ambassadør.  

Ambassadøren byder ind med deres personlige fortælling og er på den måde med til at introducere de 
nyansatte for det allervigtigste i det arbejde, de nu skal i gang med – mennesket bag diagnosen. En central 
del af ambassadørernes fortællinger er altid, hvordan psykiatriens medarbejdere kan være med til at gøre 
en forskel og give patienterne håb.  

Ofte følges ambassadørernes oplæg af kommentarer fra de nye læger og sygeplejersker om, hvor meget 
sådanne oplæg betyder, og hvor stor en forskel de er med til at gøre. Hver intro-dag evalueres af 
deltagerne, og hver gang er det ambassadørernes oplæg, som bliver fremhævet som noget særligt godt.  

 

EN AF OS-logoet er med overalt vi kommer. 

7.5 Region Hovedstaden 
Væsentlige aktiviteter i EN AF OS Region H i 2016 og 2017 var følgende: 

Don´t Fear the Weird Filmfestival September 2016 
PsykInfo afholdt regionens første filmfestival med fokus på at aftabuisere og afstigmatisere psykisk sygdom 
samt dele viden omkring emnet. De frivillige kræfter i EN AF OS var en central del af festivalen, som foregik 
over tre dage i Cinemateket. De frivillige varetog opgaver såsom barvagter i Asta Bar, præsentation af film 
og afholdelse af personlige oplæg, der relaterede til forskellige filmtematikker. Udover selve festivalen 
afholdt PsykInfo og EN AF OS skolevisninger over to dage med elever fra TEC og Greve Gymnasium. Der 
deltog 200 elever samlet på de to dage.  

På festivalen deltog samlet 1.400 borgere.  
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EN AF OS på ”Wonderfestiwall” 17.–19. august 2016 
EN AF OS og PsykInfo i Region Hovedstaden deltog med seks ungeambassadører på årets Wonderfestiwall 
på Bornholm. Fælles for ambassadørerne var, at de alle har eller har haft en psykisk sygdom, som de har 
erfaringer med at formidle. Ud over at turnere rundt på pladsen og tale med de unge blev der også 
indrettet en kaffesalon med mormormøbler og tæpper på gulvene. Her kunne alle deltagere komme ind på 
vejen til eller fra festivalpladsen og få en snak med ambassadørerne eller deltage i en afstigmatiserings-
quiz. 

 

     
 
Samarbejde med Psykiatriske Centre i 2016 
EN AF OS-ambassadører holdt tre oplæg for personale på psykiatriske centre Glostrup, Ballerup og 
København. Derudover holdt gruppens ungeambassadører oplæg på tre forskellige børne- og 
ungdomspsykiatriske centre for unge og deres pårørende.  

 
 

Fastholdelse af samarbejdspartnere i 2016  
EN AF OS har et solidt samarbejde med forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Ud af ambassadørernes i 
alt 64 oplæg holdt de 11 oplæg på Metropol (sygeplejerske- og ergoterapeutstuderende) og sosu-
assistent/-hjælperuddannelser i Region H. Samarbejdet er forsat godt. 
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Opsamlende for 2016: EN AF OS bestod af 13 aktive ambassadører (24 frivillige i alt), der sammen med en 
koordinator ansat 28 timer holdt oplæg 64 steder i regionen samt deltog på Wounderfestiwall og Don´t fear 
the Weird festival. Sammenlagt var der minimum kontakt med 3200 borgere.  

Uddannelse af nye ambassadører og kompetenceudvikling for erfarne i 2017 
EN AF OS’ frivilligkorps manglede nye frivillige i starten af 2017, da flere af de erfarne frivillige var kommet i 
job, i praktik eller var ved at færdiggøre deres uddannelser. Efter en mindre hvervekampagne med fokus på 
blandt andet unge mænd og personer med LGBTQ erfaringer, optog EN AF OS 14 nye ambassadører. Ud af 
de 14 er 12 stadig aktive i EN AF OS, 7 holder i dag oplæg, 4 er ved at færdiggøre deres oplægsmateriale og 
de andre producerer video, voxpop og andet for kampagnen. Derudover deltog ambassadørerne på en to-
dags præsentationsworkshop med skuespiller Teis Bayer. 

Samarbejde med Gentofte hjemmepleje i 2017 
Den faglige uddannelseskonsulent i Gentofte hjemmepleje opsøgte EN AF OS for i samarbejde at lave et 
kursus for plejepersonalet i kommunen. Kurset skulle fokusere på erfaringer med psykisk sygdom samt 
afstigmatiserende samarbejde med borgerne. EN AF OS underviste personalet á fire gange og samlet 180 
ansatte.  

    
 

Samarbejde med Psykologistudiet på Københavns Universitet i 2017 
Efter aftale med studiets undervisningsansvarlig indgik EN AF OS i undervisningen over 6 gange. De 
psykologistuderende havde efterspurgt en mere praksisnær undervisningsform, og derfor gav det stor 
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faglig værdi for de unge at høre om de oplevede erfaringer med at have en psykisk sygdom og 
behandlingen heraf.  

      

Samarbejde med Bydelsmødre i 2017 
EN AF OS i Region H har etableret et samarbejde med frivillignetværket Bydelsmødre. Netværket uddanner 
kvinder med blandede etniske baggrunde til at støtte og motivere kvinder i almennyttige boligområder. EN 
AF OS står for et modul på uddannelsen omhandlende psykisk sygdom, tabu og stigmatisering. I slutningen 
af 2017 har EN AF OS gennem to år undervist 12 hold bydelsmødre. Samarbejdet styrker samtidig EN AF OS’ 
læring om at målrette kampagnen til ikke-hvide borgere med blandede kulturelle baggrunde.  

   
 

Arrangement ”Mig og min behandler – en unik behandlingsalliance” i 2017 
En ambassadør forslog at lave et arrangement, hvor hun og hendes tidligere behandler fra distrikts-
psykiatrien fortalte om, hvorfor deres behandlingsforløb havde så gode resultater. Efter 14 år i social-
psykiatrien kom ambassadøren i behandling hos sygeplejersken i DPC. Her kom hendes vendepunkt og 
behandlingsgennembrud. Arrangementet blev både afholdt i PsykInfo og for 200 sygeplejerskestuderende 
på Metropol over to gange på deres psykiatridage.  
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Opsamlende for 2017: EN AF OS bestod af 16 aktive ambassadører (36 i alt), der sammen med en 
koordinator ansat 28 timer holdt oplæg 57 steder i regionen samt deltog på Don´t Fear the Weird 
filmfestival og 7 Psykinfo arrangementer. Sammenlagt var der minimum kontakt med 3.900 borgere.  

8. Internationale og nordiske aktiviteter 
 

Hvorfor satser EN AF OS på et internationalt og nordisk samarbejde? 
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. 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.  

Som et led i det internationale udsyn fik EN AF OS i 2017 opdateret og udbygget den engelske underside, så 
det materiale, der er oversat, herunder film med engelske undertekster, nu findes tilgængeligt her23. 

8.1 Internationale aktiviteter i 2016 
 

8.1.1 GASA møde i Glasgow 
I marts 2016 var det skotske afstigmatiseringsprojekt See Me værter for et møde i det internationale 
netværk af afstigmatiseringsprojekter Global Anti Stigma Alliance (GASA).  

I forlængelse af mødet havde See Me arrangeret en konference for lokale og nationale interessenter, hvor 
EN AF OS bidrog med et oplæg om afstigmatisering i en dansk kontekst.  

8.1.2 Besøg hos det hollandske afstigmatiseringsprojekt  
I september 2016 var repræsentanter for det nationale sekretariat inviteret til at besøge det hollandske 
afstigmatiseringsprojekt Samen Sterk zonder Stigma, som også er medlem af det internationale netværk 
GASA. Besøget skulle dels 
bruges til at udveksle 
erfaringer med de hollandske 
kollegaer, og så var det 
planlagt, så det faldt sammen 
med afslutningen på deres 
stort anlagte event Social 
Run, så der også var 
mulighed for at få inspiration 
med hjem herfra.  

                                                           
23 Den engelske underside kan findes her: www.en-af-os.dk/english eller www.one-of-us.nu.  

http://www.en-af-os.dk/english%20eller%20www.one-of-us.nu
http://www.one-of-us.nu/
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Social Run har udviklet sig over årene til at være et 48-timers løb/cykeltur med deltagelse af over 20 hold, 
hvor deltagerne er en blanding af patienter/brugere og medarbejdere fra psykiatrien og det sociale 
område. Ruten var denne gang over 500 km, og holdene er sammensat sådan, at de veksler mellem at løbe, 
cykle, køre med i turbilen eller sove. Bussen på billedet var en del af målområdet, hvor alle hold løb i mål og 
fik medaljer og blev klappet af. Der var en fantastisk engageret og varm stemning, og selvom vi startede i 
høj sol og endte i silende regn blev alle fulgt godt til dørs. 

På den internationale stigmakonference, som EN AF OS havde værtskabet for det følgende år, 
præsenterede de hollandske kolleger deres erfaringer med Social Run.  

8.1.3 EN AF OS besøger Færøerne 
I september 2016 afviklede PsykInfo i Odense (PIO) i samarbejde med sekretariatet i EN AF OS en 
formidlingstur til Færøerne med deltagelse af seks ambassadører fra PIO, en medarbejder fra PIO og 
projektleder i EN AF OS. Inspirationen hertil opstod på baggrund af udsagn fra ambassadør Sondy 
Simonsen, der er færing, om at stigmatisering og tabu omkring psykisk sygdom er et tema, som behøver 
langt mere fokus netop der.  

Med afsæt i et samarbejde med den lokale 
bruger- og pårørende organisation, 
Sinnisbati (søster-organisation til Sind), 
blev der udarbejdet et program og sikret 
lokaler. Økonomisk blev turen mulig via 
bidrag fra både PIO, det nationale 
sekretariat og ansøgninger til eksterne 
kilder. Da en tur af denne karakter kan 
være krævende for mange, valgte PIO at 
lave et opslag, så interesserede 
ambassadører kunne ansøge om at 
komme med, og samtaler med den 
enkelte kunne indgå i den endelige 
beslutning om sammensætningen af gruppen.  
 
Turen startede den 8. september med besøg hos foreningen Sinnisbati og de næste to dage var med oplæg 
målrettet både personale, unge, befolkningen og medierne (se program i Bilag 6). Ikke mindst 
arrangementerne for personale og unge var meget velbesøgte og satte mange tanker i gang – hvilke også 
gjorde sig gældende under det åbne aftenarrangement for den generelle befolkning, hvor der ikke deltog 
helt så mange, medens mediedelen blev tynd, da medierne holder fri om lørdagen!  

Ambassadørerne leverede alle oplæg, fortællinger, musik og sang, som berørte deltagerne meget og 
medvirkede til en mere åben debat og spørgelyst. Ydermere fik besøget vigtig mediedækning på 
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førstedagen via et længere interview med 
Sondy Simonsen og projektleder Johanne 
Bratbo i det radioprogram, som har størst 
lytterskare på Færøerne.  

Som afslutning på turen fik gruppen mulighed 
for en udflugt om søndagen, hvor de kunne se 
lidt mere af Færøerne og opleve kultur og 
natur i Klaksvik og familiebesøg på Mikladalur, 
hvor der er rejst en statue af den 
sagnombundne Sælkvinde. Et sagn som 
essentielt handler om, at det bringer sorg og 
ulykke, hvis man for egen vinding skyld - selv 
af kærlighed - tager friheden fra andre 
væsener. Turen gav også indblik i de meget barske vilkår, som naturen har budt indbyggerne, og hvor 
farefuldt det har været at sejle mellem øerne, før der blev bygget tunneler.  

Opfølgning på turen ved møde i PIO i Odense bekræftede i høj grad, at alle havde være meget glade for at 
være med, oplevet et stærkt sammenhold i hele gruppen, og stolthed over at have gennemført og 
formidlet vigtige erfaringer og viden – og fået sat gang i refleksioner hos tilhørere. Eksempler på udsagn: 

”Oplevelsen af at et frø kunne få lov til at spire, og at det lykkedes at lave turen til Færøerne og holde 
foredrag. Er sikker på at det har gjort en forskel for flere personer. At mærke den store og kærlige omsorg 
fra de andre omkring sine oplæg og at få megen ros.”  

”At få spørgsmålet fra en kendt person i tilknytning til programmet med personale: Hvad gør, at du er i live i 
dag?” 

”Dagen med fagpersoner – vildt imponeret over, at det blev ved med at strømme ind. Kontakter med mange 
af fagpersonerne i pauserne – og at de følte sig bekræftet i tilgangen med deres patienter og brugere om, at 
gode relationer er vigtige. At det sætter debat i gang internt.” 

 ”Sindssygt dejlig gruppe at være sammen med, hvor alle har bidraget til det hele med både oplæg og det 
praktiske.” 

”At tænke på, at eleverne måske aldrig har talt om psykisk sygdom – og at vi med vores fortællinger også 
om skæve ting kan være med til, at de bliver mere åbne, også de elever som har psykiske problemer.” 

”At være på og spille sange af Kim Larsen. At få ros fra mange, og at øvelsen lykkedes. At stå overfor en 
gruppe fra en anden kultur og at de unge blev, selvom de havde fri, og at vi lykkedes via skriftlige spørgsmål 
at få debat.” 

8.1.4 Skudårsseminar i Norge 
I Drammen i Norge afholder Senter for psykisk helse og rus et årligt seminar for en tværfaglig gruppe af 
fagpersoner, som arbejder med og/eller forsker i psykosocial rehabilitering mm. - kaldt ”Skudårsseminar”. 
Her var projektleder Johanne Bratbo inviteret til at holde oplæg om arbejdet med afstigmatisering i 
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Danmark og debat i en efterfølgende workshop. Fokus i oplægget var på: Hvad betyder stigmatisering, om 
EN AF OS, hvad virker og hvad ikke i indsatser for afstigmatisering samt eksempler på anvendte virkemidler 
i EN AF OS.  

I debatten i workshoppen var det tydeligt, at det var en udfordring for fagpersonerne at forholde sig til, at 
de også kan medvirke til stigmatisering og gerne hældede til, at det måske i højere grad er holdninger i den 
gængse befolkning, som er problemet. Efterfølgende modtog vi bl.a. en email fra en sygeplejerske, som 
takkede meget for debatten og skrev, at den havde været hjælpsom som led i at turde se mere kritisk på 
kulturen på egen arbejdsplads. 

8.2 Internationale aktiviteter i 2017 
 
8.2.1 Deltagelse i 3. German Forum i Berlin  
I december 2016 lige før jul modtog projektleder Johanne Bratbo en personlig brevinvitation til at deltage i 
3rd International German Forum i Berlin den 21.-22. februar 2017. Brevet var underskrevet af selveste 
kansler Angela Merkel! Hvem der havde fundet frem til os henstår stadig noget i det uvisse - også for andre 
af de navngivne deltagere, som også arbejder med afstigmatisering. Men rygtet vil vide, at der i 
kanslerkontoret sidder en meget kompetent medarbejdergruppe, som har til formål at afsøge kontakter i 
forhold til temaer, som måtte have regeringens interesse. Tysk grundighed fornægter sig ikke.  
 
Det blev spændende dage, hvor der var oplæg om flere væsentlige samfundsmæssige og globale 
udfordringer i forhold til sundsområdet: Epidemier, vaccinationsprogrammer, formidling af sundhedstilbud 
i urbane områder specielt i udviklingslande samt psykiske lidelser. Der blev bl.a. uddelt en pris til unge 
afrikanere, som havde udviklet redskaber til mobiltelefoner, som kunne lette sårbare befolkningsgruppers 
mulighed for kontakt med sundhedstilbud. På efterfølgende workshops, hvoraf fokus på afstigmatisering af 
psykiske lidelser var ét af disse, var der en del debat og orientering om tiltag forskellige steder i 
tilstedeværende lande. Det blev samtidig en meget oplagt mulighed for at gøre reklame for den kommende 
8. internationale stigmakonference i København i september samme år.  
 
Det blev meget 
inspirerende dage med 
gode muligheder for 
dialog med deltagerne 
og skabte konkrete 
kontakter af værdi for 
stigmakonferencen. 
Måske havde 
uklarheden, om hvorfor 
den enkelte var 
personligt indbudt, en 
positiv indvirkning på 
ydmyghed og en 
atmosfære præget af 
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nysgerrighed og åbenhed? På anden dagen var arrangeret en samling, hvor kansler Angela Merkel fik 
forelagt og responderede på vigtige budskaber om de fire grundtemaer fra første dagen. Som det ses af det 
afsluttende fælles foto, var der tale om en deltagergruppe med internationalt tilsnit. 

8.2.2 Deltagelse i 2. EU Compass Forum i Luxembourg 
I foråret 2017 fik EN AF OS en henvendelse fra arrangørerne af det andet møde i EU Compass Forum den 8.-
9. juni i Luxembourg. Forummets formål har bl.a. været at følge op på EU’s Green Paper og være med til at 
skabe et overblik over eller kortlægge samt afrapportere udviklingstendenser, særlige initiativer og tilbud i 
medlemslandene i EU i forhold til området mental illness and mental-well-being24. 

Invitationen var bl.a. kommet i stand via vores nære samarbejdspartner Time to Change, og omhandlede 
oplæg specifikt om indsatser for afstigmatisering i forhold til arbejdsmarkedet som fokusområde. EN AF OS 
fik derfor mulighed i samarbejde med Time to Change at orientere om og illustrere, hvilke initiativer vi hver 
især har gang i, og den tone og tilgang som afspejles heri.  
 
Dagene havde et meget komprimeret program med mange fremlæggelser af mindre rapporter om de 
forskellige afdækninger, som bl.a. Timbos University har haft ansvaret for på vegne af forummet. Derfor 
blev tiden til temagrupper også meget presset, men omvendt var der mulighed for dialoger efterfølgende 
og et særlig velkomment gensyn med gode kolleger i både Time to Change fra England og See Me fra 
Skotland m.fl.  

Deltagelsen efterlod et indtryk af, at der er meget i gang rundt omkring også med fokus på mere fremskudt 
psykiatri, inddragelse af peers etc., men også at selvom forudsætninger og muligheder varierer, så bør det 
være muligt at lære af hinandens erfaringer og undgå at ”opfinde den dybe tallerken”? Projektleder 
Johanne Bratbo deltog i øvrigt også som menig deltager ved det 3. møde i EU Compass Forum i februar 
2018, hvor fokus var på den afsluttende rapporteringsfase.  

8.2.3 GASA møde i København  
I dagene forud for den internationale stigmakonference, som beskrives nedenfor, var EN AF OS den 18.-19. 
september tillige vært for møde i GASA, hvor bl.a. Tjekkiet, Portugal og Indien var med som nye 
medlemmer.  

Her blev udvekslet erfaringer med indsatsområder og målinger, men også drøftet muligheder for et mere 
strategisk samarbejde i forhold til udvalgte fokusområder. Dette førte til, at arbejdsgrupper blev nedsat 
med følgende temaer: 

• Unge 

                                                           
24 EU Compass Forum beskriver selv sin baggrund således: “The EU Compass continues upon previous mental health 
and wellbeing work undertaken at EU level in the context of the Green Paper for Mental Health (2005), the European 
Pact for Mental Health and Wellbeing (2008), and the Joint Action for Mental Health and Wellbeing (2013-2016). EU 
policy work on mental health was initiated in 2005 with the launch of the Commission's Green Paper “Improving the 
Mental Health of the Population”, which stimulated a debate on ways to improve the management of mental illness 
and the promotion of mental-well-being in the European Union.” 
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• Arbejdsmarkedet 
• Personale 
• Brugere og pårørende 
• Medierne 
• Befolkningen 
• Komorbiditet 
• Strategisk samarbejde relateret 

til FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling samt FN’s 
Handikapkonvention 

• Evaluering 
• Business case 
• Behov for flere sundheds- og 

psykiatriske ydelser 
• Implementering: fra projekt til kultur 

Formålet med grupperne er på systematisk vis at indsamle viden og erfaringer fra netværket indenfor de 
enkelte temaer og på det næstkommende GASA-møde, som finder sted i Holland i november 2018, at dele 
og videreudvikle dette med netværksgruppen.  

8.2.4 Planlægning og afholdelse af den 8. internationale stigmakonference 
EN AF OS var sammen med World Psychiatric Associations Stigma Section vært for den 8. 
internationale Together against Stigma konference under overskriften ”Overcoming Barriers in Minds 
and Society” den 20.-22. september 2017 i København.  
 
Der deltog ca. 350 personer i løbet af de tre dage og med repræsentanter fra 32 lande fordelt på alle 
kontinenter. Deltagerkredsen var en blanding af forskere, projektledere og medarbejdere fra 
afstigmatiseringstiltag, fagpersoner, brugere, pårørende, PsykInfo ’erne og ambassadører i EN AF OS. 
Programmet omfattede i alt ca. 120 oplæg fordelt på plenumsessioner og parallelsessioner inden for 
de fem konferencetemaer: Brugere og pårørende; Personale i sundheds- og socialsektorerne; Unge og 
andre særlige befolkningsgrupper; Arbejdsmarkedet og social inklusion; kommunikation og medierne.  

 
Formålet med konferencen var bl.a. at 
skabe overblik over forskning på 
området, initiativer til 
afstigmatisering, samt fremme af 
mere viden om effektive metoder til at 
identificere og udfordre viden, 
holdninger og adfærd, der udgør 
barrierer både hos individ og samfund. 
Herunder at gøre denne viden 
tilgængelig for en bredere 
deltagerkreds i Danmark.  
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EN AF OS (nationalt, regionalt og lokalt) 
bidrog med faglige oplæg, og personlige 
erfaringer fra flere ambassadører, der 
leverede meget kvalificerede oplæg, som 
dokumenterede, at det er muligt at komme 
sig efter svær psykisk sygdom. 
PsykInfo’erne bidrog derudover i et kreativt 
område med en stor stand, der illustrerede 
flere aktiviteter, og hvor der var mulighed 
for kontakt og dialog. I det kreative område 
i Øksnehallen bidrog også flere 
brugerorganisationer, herunder LAP, samt 
bl.a. Metropol med stande og materialer.  
 
Der var i dagene indlæg fra nogle af de andre nationale programmer, der arbejder med afstigmatisering, og 
som alle er medlemmer af GASA-netværket: Time to Change i England, See Me fra Skotland, Samen Sterk 
zonder Stigma fra Holland, Opening Minds fra Canada, Like Minds Like Mine fra New Zealand og Beyond 
Blue fra Australien, hvoraf de tidligste blev startet helt tilbage i 1997.  

 
Det var karakteristisk, at indsatsområder og 
metodiske tilgange har mange fællesnævnere 
på trods af visse nationale forskelle og er helt 
på linje med tilgangen i EN AF OS med 
ambassadører, udgående kontaktskabende 
aktiviteter, befolkningsmålinger, udvikling af 
materialer til udvalgte målgrupper og et 
særligt ønske om at påvirke mediernes 
fremstilling af psykisk sygdom.   

Mediernes dækning af psykisk sygdom var 
således genstand for en plenumsession, hvor 
fokus var på behovet for mere konstruktive 
nyheder, der kan udfordre trenden med, at 

den ”gode historie” er lig med dramatiske begivenheder, der kobler psykisk sygdom med personfarlig 
kriminalitet, og at denne udfordring også er en public service forpligtelse. Herunder også erfaringer med at 
tilbyde uddannelse til journalister med interesse for området til at producere artikler og anvende ikke-
stigmatiserende sprogbrug målrettet udvalgte interessenter.   

Diagnosen skizofreni, der både nationalt og internationalt er den mest stigmatiserede diagnose, fik 
ligeledes en særlig opmærksomhed med afsæt i mere end 10 års erfaringer fra bl.a. Japan om 
navneændring fra betegnelsen ”splittet sind” (på japansk) til ”integrationsforstyrrelse”. Ændringerne har i 
Japan betydet, at psykiaterne har oplevet det mindre stigmatiserende at formidle diagnosen, ligesom de i 
langt højere grad oplyser om muligheder for recovery. De faglige indlæg, der lagde op til diskussion, blev 
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understøttet af indlæg fra 
brugerrepræsentant fra Sydafrika og 
ambassadør fra EN AF OS, som begge 
fremstod som levende bevis på 
mulighederne for at komme sig af 
skizofreni.  

Andre temaer, som blev dækket i flere 
parallelsessioner, var bl.a. håndtering af 
åbenhed om egen psykiske sygdom, 
modarbejdelse af selvstigmatisering og 
tiltag målrettet fagpersoner i bl.a. 
psykiatrien. Der var ligeledes fokus på 
de gode nyheder om, hvad der hidtil er 
opnået forskningsmæssigt i forhold til, hvad der virker og øger forståelse i befolkningen. Men også 
demonstreret spændvidden fra vores vesterlandske udgangspunkt til vilkår i ressourcefattige områder af 
verden, hvor adgang til behandling er stærkt begrænset, og hvor stigmatisering i form af fordomme og 
myter indebærer klare brud på elementære menneskerettigheder, når f.eks. familiemedlemmer fortsat 
fastholdes i fysiske lænker i årevis.  

Som led i kommunikationsindsatsen er der udarbejdet en konferencefilm, længere interview med 
internationalt anerkendte faglige ressourcepersoner og repræsentanter fra brugerside og ressourcefattige 
områder. Endvidere er der produceret korte filmklip fra oplæg og interviews, fotograferet personer og 
stemninger samt udarbejdet temaartikler til brug for videre formidling. Hertil kommer præsentationerne 
fra de fleste oplægsholdere, samt filmmateriale fra kampagner og materialer fra flere 
afstigmatiseringstiltag. Materiale som fremover vil være tilgængeligt som led i vidensdeling og inspiration 
på konferencehjemmesiden www.againststigma2017.com.  

Sekretariatet i EN AF OS, der har stået for planlægning og afvikling af konferencen, har modtaget 
overvældende mange positive tilbagemeldinger fra internationale og danske deltagere, både ift. indhold i 
programmet, organiseringen, stedet samt en inkluderende atmosfære der inviterede til kontakter og 
dialoger. Samlet set blev konferencen betegnet som en succes. 

Nedenfor ses den tidsplan, som sekretariatet udformede i 2016, og som det lykkedes at holde gennem hele 
processen: 
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8.2.5 Besøg af Prins Harry  
EN AF OS-sekretariatet blev i oktober 2017 kontaktet af den britiske ambassade, som i forbindelse med den 
britiske Prins Harrys officielle besøg i Danmark d. 26. oktober anmodede EN AF OS om at være værter for et 
morgen-arrangement med Prinsen. Ønsket var at give Prins Harry mulighed for at få et indblik i EN AF OS’ 
arbejde med et særligt fokus på unge, og deltagerlisten bestod af 16 personer fra EN AF OS og partner-
skabet, herunder fem unge ambassadører. Prinsen gav udtryk for et stort engagement i temaet psykiske 
problemer blandt unge og tog sig god tid til at tale med alle – især ambassadørerne som alle kom med 
personlige vinkler på vigtigheden af EN AF OS.  

Lagkagehuset lagde rammer til, 
og dansk og britisk presse var 
mødt talstærkt op, hvorfor 
arrangementet efterfølgende 
blev synliggjort i mange både 
danske og udenlandske medier. 
Udover at det var en ære at få 
denne invitation og mærke 
bevågenheden omkring EN AF 
OS, blev det også en stor 
oplevelse for alle de, der deltog.  
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8.2.6 Kapitel i ”The Stigma of Mental Illness – End of the 
Story?”  
EN AF OS blev i 2014 inviteret til at skrive et kapitel i bogen ”The 
Stigma of Mental Illness – End of the Story?”, som er redigeret af 
Wolfgang Gaebel, Wulf Rössler og Norman Sartorius, der alle er 
autoriteter indenfor forskning i stigmatisering forbundet med 
psykiske lidelser. Kapitlet fra EN AF OS blev skrevet af projektleder 
Johanne Bratbo og projektkoordinator Anja Kare Vedelsby fra det 
nationale sekretariat i EN AF OS og præsenterede et dansk 
perspektiv og tilgang til afstigmatisering i bogens del 2, der 
handlede om konkrete tilgange til afstigmatisering i forskellige 
dele af verden.  

9. Fremtiden for EN AF OS efter 2020 
 
Initiativer i forbindelse med evaluering 
Partnerskabet har løbende haft drøftelser om perspektivet for, 
hvordan man kan holde fast i en indsats for afstigmatisering, når den igangværende fem-årige periode for 
EN AF OS udløber ved udgangen af 2020. 

Partnerskabet traf derfor i samarbejde med sekretariatet i efteråret 2016 en beslutning om det 
hensigtsmæssige i at få igangsat en evaluering i god tid, således at der kan foreligge et vurderingsgrundlag i 
løbet af foråret 2019. Det overordnede formål med evalueringen blev af partnerskabet ved møde i august 
2016 angivet som følger: 

• At give et overblik over, hvad der er 
o opnået i forhold til udvalgte sigtelinjer eller budskaber/målsætninger 
o lært i forhold til virksomme metoder 
o etableret af netværk og aktive medspillere 

• At give afsæt for den videre implementeringsproces efter 2020 

Da det ikke viste sig muligt at anvende midler fra satspuljebevilling for perioden 2017-2019, har den 
økonomiske ramme til evalueringen måtte findes ved mindreforbrug på sekretariatet i 2016 samt et beløb 
fra disponible midler til hvert af de fem indsatsområder. 

Sekretariatet udarbejdede til møde i partnerskabet i december 2016 en oversigt over mulige prioriteringer i 
forhold til, hvilke målsætninger/budskaber indenfor de fem indsatsområder det kunne give mest mening at 
fokusere på, og som partnerskabet tilsluttede sig: 

  



Årsrapport for EN AF OS 2016-2017 

107 
 

Indsatsområde Budskab udvalgt 
Brugere og Pårørende Mindre selvstigma 

Mindre diskrimination 
Personale i sundheds- og socialsektorerne Øget refleksion over kultur og sprog 
Arbejdsmarkedet Aflive myter 

Bekæmpe diskrimination 
Unge og professionelle omkring de unge Større åbenhed og færre fordomme 

Øget viden om og fokus på unge med psykiske lidelser 
Befolkningen og medierne Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring 

Sprede viden om psykisk sygdom og recovery 
Synliggøre diskrimination i hverdagen 
Øget selvjustits i medierne 

 

Derudover anbefalede sekretariatet, at vi som basis i evalueringen har mulighed for at tage afsæt i det 
materiale, som er tilvejebragt og kan tilvejebringes de kommende år via vores egne undersøgelser samt 
lægge vægt på de aktiviteter, som man både nationalt, regionalt og lokalt vurderer har en vis 
gennemslagskraft: 

• Statistikker over aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden (EN AF OS/PsykInfo) og 
såkaldte ambushing-aktiviteter, hvor EN AF OS enten nationalt, regional eller lokalt bidrager til 
andre interessenters aktiviteter (fx oplæg på temadage mm.) 

• Undersøgelser i EN AF OS-panelet som består af personer, som har eller har haft en psykisk lidelse – 
og med forskellige temaer 

• Medieovervågning og årsstatistik fra Infomedia (dækker helt fra foråret 2011) 
• Statistik på sociale medier 
• Analyser af mediebilledet (KORA og Infomedia) 
• Befolkningsundersøgelserne fra 2011, 2012, 2014 og 2017 
• Ambassadørsurvey fra 2014 og 2017 
• Konceptkataloget på hjemmesiden med beskrivelse af aktiviteter 
• Internationale skalaer – hvor der bl.a. er benyttet DISC-12 samt MICA-2 og -4 
• Evalueringsskemaer knyttet til værktøjskasser (Dialogstarteren mm.) 
• Aktivitetsspecifikke redskaber, herunder regionale og lokale erfaringer 

Partnerskabet tilsluttede sig sekretariatets anbefaling om, at der samtidig også fokuseres på evaluering af 
Landsindsatsens organisatoriske erfaringer på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Denne vinkel blev ikke 
håndteret tilstrækkeligt kvalitativt af tidligere evaluator i forbindelse med udarbejdelse af statusrapport 
offentliggjort januar 2015. 

Partnerskabet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle stå for udarbejdelsen af et oplæg, der 
kan indgå i afsøgning af relevante firmaer til at forestå evalueringsopgaven, som kan levere indenfor den 
ønskede tidsramme og har erfaring fra området samt overblik over processen. 

Arbejdsgruppen blev sammensat af en repræsentant for de regionale koordinatorer, direktøren i Komiteen 
for Sundhedsoplysning, repræsentant for Sundhedsstyrelsen og sekretariatet, som i efteråret 2017 
udarbejdede notater til brug for dialog med og valg af udvalgte firmaer. På baggrund heraf traf 
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partnerskabet på møde i februar 2018 beslutning om at indgå aftale med firmaet Decide, som fra marts 
2018 har igangsat selve evalueringsprocessen. 
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11. Bilag 
 

Følgende bilag er vedlagt denne rapport: 

Bilag 1: Eksempel på invitation til ambassadørkursus 

Bilag 2: Hvad der især virker, når man skal bekæmpe fordomme, og hvad der ikke gør  

Bilag 3: Oversigt over budskaber og målsætninger for hvert indsatsområde  

Bilag 4: Oversigt over events på Folkemødet 2016 

Bilag 5: Oversigt over events på Folkemødet 2017 

Bilag 6: Program for besøg på Færøerne i 2016 
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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 
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Bilag 4: Oversigt over events på Folkemødet 2016
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Bilag 5: Oversigt over events på Folkemødet 2017
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Bilag 6: Program for besøg på Færøerne i 2016
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