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Undersøgelsesresultaterne er nedslag i forhold til 
målepunkter i evalueringen

Baselineundersøgelsen ”Stigma og psykiske lidelser – som det 
opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og 
borgere i Danmark”, DSI og SFI, 2010 konkluderede:

• Markant rangordning af psykiske lidelser – skizofreni betragtes som 
den mest stigmatiserende lidelse

• Stigmatisering kommer til udtryk som tavshed, undgåelse, afvisning 
og vrede 

• Mennesker med psykiske lidelser er meget opmærksomme på, hvad 
de fortæller, hvornår og til hvem om deres lidelse

• Sproget kan fastholde negative forestillinger om psykiske lidelser –
der er behov for nuancering

• Befolkningens kendskab til mennesker med psykisk lidelse er meget 
stort

• Befolkningens forhold til psykisk lidelse kan karakteriseres ved 
åbenhed

• Befolkningen har en relativ høj villighed til at omgås mennesker 
med psykisk lidelse 

• Men samtidig gælder: at knapt halvdelen af respondenterne 
vurderer, at der er personer, som de vil skjule det for, hvis de fik en 
psykisk lidelser

• Befolkningens viden om psykisk lidelse er ikke høj (dvs. kendskabet 
til diagnoser og symptomer)

Udvalgte målsætninger indenfor hvert af de fem indsats-
områder i EN AF OS

Indsatsområde Målsætninger udvalgt

Brugere og 

Pårørende

Mindre selvstigma og Mindre diskrimination

Personale i 

sundheds- og 

socialsektorerne

Øget refleksion over kultur og sprog

Arbejdsmarkedet Aflive myter og Bekæmpe diskrimination

Unge og 

professionelle 

omkring de unge

Større åbenhed og færre fordomme og Øget viden 

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



Kendskab til EN AF OS (Befolkningsundersøgelsen 2019)

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke

Har du siden september 2011 set eller hørt information om en 
kampagne, der sætter fokus på fordomme og tabuer omkring 
psykisk sygdom?

20% 
(n=306)

49%
(n=733)

31%
(n=462)

De 20% der har svaret ”ja”: Kan du huske at have set logoet?
Primære kilder: internet, tv og radio

13% 77% 10%

Hvad synes du samlet set om kampagnen? Meget 
god+God

Hverken god 
eller dårlig

Dårlig
+Meget 
dårlig

56% 11% 2%
Ved ikke: 
31%



Befolkningsundersøgelser. Hvor enig eller uenig er du i kampagnens budskab om, at: 

”Det er vigtigt at sætte fokus på fordomme og tabuer omkring 
psykisk sygdom?”
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I 2014 var ”Usynligt syg”-kampagnen blevet gennemført kort før befolkningsundersøgelsen. Derudover er der 
en positiv udvikling fra 2017 til 2019. Det er tydeligt, at budskabet findes relevant.



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Markant rangordning af psykiske lidelser



Befolkningsundersøgelser
Hvilke tre af disse lidelser tror du, der i den danske 
befolkning er mest tabu forbundet med at få?
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Befolkningsundersøgelser 
Hvilke tre af disse lidelser vil du selv føle, der er mest 
tabu forbundet med at få?
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Infomedias særanalyse af mediedækningen af psykisk 
sygdom 2016 (analyse baseret på 4508 omtaler)

DIAGNOSER FORDELT PÅ ANTALLET AF STIGMATISERENDE OMTALER
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Borderline – undersøgelse 2018

”Hvor ofte støder du på følgende opfattelser af personer med
borderline i din hverdag?”
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Alle (n=594) Personlig erfaring med borderline (n=252)

Udvalgte personlige kommentarer
”Folk med borderline er mennesker ligesom alle andre. Mange gange 
er de dårlige opfattelser mht. borderline oftest begrundet i, at 
folk/vores system ikke har nok ressourcer. De føler simpelthen 
afmagt, og stigmatisering er en meget normal emotionel 
forsvarsstrategi for f.eks. personale (besparelserne har sørget for 
dette) til at takle de vanskeligheder, der kræver energi og flere 
ressourcer end der er tilgængelig. Så er det lettere at dehumanisere 
og stigmatisere mennesker ud fra deres sygdom i stedet for at kigge 
på, om problemet faktisk er, at personalet ikke har tid og kollegaer 
nok til at takle og hjælpe med at helbrede, øve med patienterne og 
drage omsorg, så de eskalerede situationer, der opstår for nogle 
kunne undgås og faktisk sker, fordi der ikke blev taget rigtigt og godt 
nok hold om problematikkerne fra start.”

”Ikke fordi vi er onde, opmærksomhedskrævende, utroværdige som 
sådan. Men fordi vi selv tvivler på os selv og derfor har brug for 
meget bekræftelse, skifter meget mening, er hurtige til at skubbe 
andre væk for ikke selv at blive skubbet væk og fordi vi lader os rive 
med af øjeblikkets følelse, som vi ikke engang selv helt forstår i stedet 
for at tænke lidt over det og slå koldt vand i blodet.”



Kommentarer
• Der er fortsat et klart hierarki i blandt diagnoserne, hvor skizofreni er den mest stigmatiserede 

lidelse, når man spørger befolkningen. Dernæst kommer bipolar, borderline og spiseforstyrrelser 
med nogle udsving.

• Medieanalyse viser, at der tilsvarende er et hierarki i forhold til negativ omtale, hvor skizofrenien 
slår mest ud. Medierne dyrker fortsat de dramatiske over skrifter i stil med ”Skizofren 
øksemorder”.

• Arbejdet med afstigmatisering har samtidig vist, at personer med en diagnose som borderline i 
hverdagspraksis møder en høj grad af stigmatisering og diskrimination. Det gælder både i 
behandlingssystemet, socialpsykiatri og i jobcentre, mm. 

Skizofrenien betegnes ofte som en hjernesygdom, som folk ikke kan gøre for, men her frygter man  
farlighed, og ser medicin som en uomgængelig nødvendighed. Hvor borderline og 
personlighedsforstyrrelser generelt i højere grad betragtes som udtryk for en slet personlighed 
(der kan forveksles med psykopati), og som personer der skal opdrages på. De voldsomt negative 
og unuancerede kategoriseringer i forhold til borderline overser den bagvedliggende følsomhed 
og grundlæggende sårbarhed i forhold til tolkning af relationer og forøger risikoen for 
selvstigmatisering, som hæmmer behandlingsindsats og recovery. 
Der er således fortsat behov for afstigmatiseringsindsats i forhold til skizofreni men i høj grad også 
i forhold til borderline, hvilket EN AF OS med undersøgelsen har taget fat på.



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Stigmatisering kommer til udtryk som 
tavshed, undgåelse, afvisning og vrede



Diskriminationsundersøgelse 2013 & 2015 - Del 1 negativ forskelsbehandling:
I denne del skal du svare på 21 spørgsmål, om du inden for det sidste år har været 
udsat for negativ forskelsbehandling på grund af dine psykiske lidelser. 
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Kommentarer

Hvordan står det til med diskrimination ift. mennesker med psykisk sygdom? 

• 91 % af deltagerne (2015) har oplevet negativ forskelsbehandling på mindst et 
livsområde inden for det sidste år. 

• 75 % har undladt at søge job, og 84 % har undladt at have tætte relationer 
grundet deres sygdom. 

• De nære relationer, men også arbejdsmarkedet, det somatiske sundhedsområde 
og menneskers mulighed for at have et aktivt og selvstændigt liv er udfordret af 
diskrimination



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Mennesker med psykiske lidelser er meget 
opmærksomme på, hvad de fortæller, 
hvornår og til hvem om deres lidelser



Befolkningsundersøgelser. 
Forestil dig, at en nær ven, kollega eller en pårørende har eller fik en psykisk sygdom. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil sætte pris på, at en nær kollega fortalte det til dig, hvis 
vedkommende fik/har en psykisk sygdom.
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Befolkningsundersøgelser. Nu vil vi igen bede dig forestille dig, at du selv fik/har en psykisk 
sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil fortælle din nære kollega om din psykiske sygdom 
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Kommentarer

• Når man måler på befolkningens parathed til at andre kan være åbne om deres 
psykiske lidelser, ligger vi meget højt i Danmark. Når man så måler på, hvor vidt 
man selv tror, at man ville være åben, hvis man blev syg, så falder procenttallet 
markant. Det kan bl.a. tolkes som, at vi gerne vil fremstå tolerante og politisk 
korrekte, men at vi ikke tror, at vi selv ville blive mødt med den samme åbenhed.



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Sproget kan fastholde negative forestillinger 
om psykiske lidelser – der er behov for 
nuancering



Infomedias særanalyse af mediedækningen i 2016 
(4508 omtaler)



Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom er ofte mere ustabile 
end andre personer
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Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom er ofte mere begavede 
end andre personer
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Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom er ofte farligere end andre personer
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Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom er ofte mere kreative 
end andre personer
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Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom er ofte mere sårbare 
end andre personer
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Befolkningsundersøgelser 
Personer med psykisk sygdom har ofte lavere selvværd 
end andre personer
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Befolkningsundersøgelser

Personer med psykisk sygdom er ofte bedre til at vise 
følelser end andre personer
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Befolkningsundersøgelser

Personer med psykisk sygdom er ofte mindre socialt 
velfungerende end andre personer
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Befolkningsundersøgelser

Personer med psykisk sygdom foretrækker oftere 
end andre personer at holde sig for sig selv
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Befolkningsundersøgelser

Personer med psykisk sygdom adskiller sig ikke væsentligt 
fra andre personer
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Kommentarer

• Når man spørger om de udvalgte karakteristika, så er der ikke den store udvikling over 
årene men en høj grad af ”ved ikke” i forhold til egenskaber som begavelse, farlighed, 
kreativitet og det at kunne vise følelser. 

• Når det kommer til negative karaktertræk, mener man, at mennesker med psykiske 
lidelser er mere ustabile, mere sårbare, har et lavere selvværd, har sværere ved at vise 
følelser og er mindre socialt velfungerende. (jævnfør i øvrigt målingen ift. borderline)

• Der er tydeligt delte meningen om, hvor vidt man adskiller sig væsentligt fra andre, når 
man har en psykisk sygdom. Der er et forhøjet ”meget enig” og ”enig” udsving i 2014, 
hvilket kan hænge sammen med DR-kampagnen ”Usynligt Syg”, der havde 
afstigmatisering som erklæret formål. Både i forhold til de negative og positive 
karakteristika kan mediernes fortællinger være af stor betydning - også for faglig 
formidling omkring karakteristika knyttet til forskellige diagnoser. Noget tyder på, at det 
er vigtigt at vise ”det almindelige menneske” og ikke nødvendigvis idealiseringer af 
kendte kunstnere, videnskabsfolk, filosoffer med særlige kreative og intellektuelle 
kapaciteter, fordi det ikke styrker identifikationen. 



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Befolkningens kendskab til mennesker med 
psykiske lidelser er meget stort



Befolkningsundersøgelser

Tidligere eller nuværende erfaring med psykisk sygdom 
hos sig selv eller i nære relationer 
(kun medtaget svaret: ”Ja, det er jeg helt sikker på”)
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Kommentarer

• Andelen af personer, der angiver selv at have/have haft en psykisk sygdom, 
er stedet fra 20% i 2011 til 25% i 2019. EN AF OS har i 2018 lanceret 
kampagnen 1 AF 5, imens nogle af vores internationale 
samarbejdspartnere taler om 1 AF 4. 

• Andelen af pårørende ligger mellem 37% og 42%, hvilket underbygger, at 
pårørendekampagnen 1 AF 3 matcher. Målingen er vigtig, fordi det faktisk 
er svært at få et overblik over omfanget. 

• Når det kommer til venner, så er det tydeligt, at rigtig mange i deres 
vennekreds kender nogen, der har en psykisk lidelse, imens andelen er 
mindre i forhold til kolleger, hvilket både kan hænge sammen med, at man 
ikke er på arbejdsmarkedet, og at mange, der er på arbejdsmarkedet 
skjuler, at de har en psykisk sygdom af hensyn til deres karriere, ligesom 
der er en høj grad af eksklusion fra arbejdsmarkedet for mennesker med 
psykiske lidelser. 



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Befolkningens forhold til psykisk lidelse kan 
karakteriseres ved åbenhed



Befolkningsundersøgelser. Forestil dig, at en af dine nære venner har en psykisk sygdom. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil helst undgå at tale med din nære ven om vedkommendes sygdom
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Befolkningsundersøgelser. Forestil dig, at en af dine nære venner har en psykisk sygdom. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil spørge din nære ven om, hvordan du bedst muligt kan 
støtte vedkommende
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Befolkningsundersøgelser

Alle kan rammes af en psykisk sygdom

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

2011 2012 2014 2017 2019



Kommentar

• Udgangspunktet for målingen om, hvor vidt alle kan rammes af en psykisk 
sygdom var ekstremt høj på 97% (meget enig og enig) i 2011 og er faldet til 90% i 
2019. Men stadig en indikation på, at man er klar over, at det er en 
folkesundhedsudfordring.  

• Der er et dyk i 2017 efter et år i 2016, hvor der var ekstremt meget negativ 
medieomtale i tilknytning til et drab på et bosted og efterfølgende politisk debat 
om oprettelse af særlige sengepladser. I befolkningsmålingen i 2017 og 2019 
tilkendegiver en stor andel, at de har set tv-programmer, der omhandler 
forskellige psykiske lidelser, og man kan ikke afvise, at det har en betydning for, at 
andelen af ”ved ikke” er steget, fordi der er kommet flere nuancer på.

• Det positive afsæt er fortsat, at der er en forståelse for, at psykisk lidelse er noget, 
der kan ramme mange og dermed vedkommer os alle. 



Befolkningsundersøgelser

Det er mere accepteret i den danske befolkning at have 
en fysisk sygdom end en psykisk sygdom
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Kommentarer

• Målingen viser klart, at der fortsat er en rangordning, der betyder, at det at have 
en fysisk sygdom er finere end at have en psykisk sygdom. Den forskel optræder 
også på et samfundsplan i forhold til en ulige fordeling af midler til hhv. fysiske og 
psykiske sygdomme. 

• Yderligere kan det hierarki spille ind i forhold til at personer med psykiske lidelser 
oplever ikke at blive behandler med samme interesse og værdighed som 
patienter, der kun har somatiske lidelser i vores somatiske sundhedssystem. 
Ulighed i sundhed har været et tema, som EN AF OS har beskæftiget sig med 
siden 2015 og intensiverer i 2019. 



Ungeundersøgelse i EN AF OS-panelet 2013

Åbenhed i forhold til venskaber



Ungeundersøgelse i EN AF OS-panelet 2013 
Hvordan har den unge selv haft det i forbindelse 
med åbenhed om egen psykiske sygdom



Ungeundersøgelse i EN AF OS-panelet 2013 
Hvad har været den typiske reaktion, når den unge 
fortalte om sin psykiske sygdom?



Kommentar

• Hver gang EN AF OS har målt på, hvilke reaktioner, personer med psykiske lidelser 
har mødt, når de vælger at være åbne, så peger målingerne i retning af det 
samme niveau, som fremgår af ungeundersøgelsen. De fleste bliver positivt 
mødt, og mange oplever, at modtageren så også fortæller om egne personlige 
erfaringer eller fra sin omgangskreds. 



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Befolkningen har en relativt høj villighed til at 
omgås mennesker med psykiske lidelser



Befolkningsundersøgelser
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Du vil/ville helst undgå at tale med din nære ven om vedkommendes 
psykiske sygdom

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Du vil/ville lade din nære ven beslutte, hvis I skal tale om vedkommendes 
psykiske sygdom

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Du vil/ville som noget af det første søge information om den psykiske 
sygdom, din nære ven har

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
Du vil/ville spørge din nære ven om, hvordan du bedst muligt kan støtte 
vedkommende

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
Du er/har været i tvivl om, hvordan du skal tale med din nære ven om 
vedkommendes psykiske sygdom

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
Du er/har været i tvivl, om det er ydmygende for din nære ven, hvis I taler 
om vedkommendes psykiske sygdom

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser 
Disse udsagn handler om, hvordan du ville have det/har haft det med din nære 
vens psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
Du er/har været i tvivl, om du viser din nære ven respekt ved at lade 
vedkommende være i de perioder, han/hun er ramt af sin sygdom

Alle
Andel der har/har haft nær ven med 
psykisk sygdom
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Kommentarer

• Når man spørger til forskellige aspekter af det at være i dialog med personer med 
psykiske lidelser, så viser målingen, at personer, der har kendskab til en nær ven 
med en psykisk lidelse, er mere villige og mindre usikre i forhold til at tale med 
vedkommende. 

• Generelt gælder, at der for begge grupper er ret stor interesse for at søge 
information! Der er ikke stor forskel grupperne imellem i forhold til, om man vil 
lade en ven beslutte, om man skal tale om det, eller hvordan man skal støtte 
vedkommende. 

• Når det kommer til spørgsmålet om, hvor vidt det kan være ydmygende, er der i 
forhold til den generelle gruppe en stor andel ”ved ikke”, hvilket kan tolkes som, 
at der stadig er skam knyttet til psykisk lidelse, som også går igen i forhold til, om 
det er at vise respekt at lade personen være i sygdomsperioder. 

• En stram fortolkning er, at kendskab trods alt fremmer åbenhed, hvilket også 
understreger værdien af at arbejde med ambassadører. 



Nedslag i forhold til baseline undersøgelse fra 2010

Befolkningens viden om psykiske lidelser er 
ikke høj 

(dvs. kendskab til diagnoser og symptomer)



Ungeundersøgelse gennemført i 2018

Spørgsmål Meget god God Tilstrækkelig

Hvordan vurderer du din egen viden om din psykiske 
sygdom? (n=603)

54,39% 33,00% 9,29%

Hvordan vurderer du dine omgivelsers viden om din 
psykiske sygdom? (n=601)

0,83% 10,15% 34,28%

Undersøgelsen blandt unge peger på, at de unge føler, at de selv har et godt kendskab til deres lidelse, men 
at det er omvendt proportionalt, når det handler om omgivelsernes viden. Der er igennem årene gjort 
meget for at formidle viden om psykiatriske diagnoser (bl.a. Psykiatrifonden, psykoedukation), men at der 
måske skal satses endnu mere på information via netværks- og pårørendeinddragelse. 

Når man spørger til, hvor mange der kender nogen, der har en psykisk sygdom, så er tallet meget højt.



Udvalgte budskaber i indsatsområderne



Brugere og pårørende: 
Mindre selvstigma og mindre diskrimination



Indledende kommentarer

Det er blevet muligt at italesætte selvstigma som en risiko og forhindring for 
recovery – og ikke en personlig fejl eller uformåen – hvilket har været en strategisk 
udfordring – ikke mindst i forhold til bruger- og pårørendeorganisationerne.

• Panelmåling om stigmatisering og selvstigmatisering fra september 2017

• Oversat studiekredsmaterialet ”Personlig historie og selvstigma” og arbejdet 
på en afprøvning i enkelte kommuner, hvor der er tilføjet en peer-instruktør. 
Der er en artikel på vej om erfaringer fra Nordjylland. Ny gruppe kommuner i 
regionerne Hovedstaden og Sjælland forår 2019. 

• I undersøgelse blandt pårørende (Userneeds) i 2018 kan man spotte en særlig 
gruppe i risiko for selvstigmatisering, som angiver at rollen som pårørende 
fylder meget i deres tanker hver dag. 



Målinger

Diskriminationsundersøgelse i 2013 og 2015 pegede på: 
at jo mere det fylder i ens opfattelse af sig selv, at man har en psykisk lidelse –
desto mere selvstigma

EN AF OS panelundersøgelse i 2017 om stigma og selvstigma med 938 
respondenter.

Samlet set overvældende mange personlige bemærkninger i de åbne svarfelter

I den samlede gruppe afkrydsede 282 i høj grad på spørgsmålet: ”Har du oplevet at 
stigmatisere dig selv pga. din psykiske sygdom?”



Profilen på de 282 personer i selvstigmaundersøgelsen, som 
svarede ”i høj grad” på spørgsmålet om de havde stigmatiseret 
sig selv (1)

• 88 % kvinder (i lighed med den samlede gruppe)

• Alder fra 18-69 år – mest dominerende aldersgruppe 30-49 år

• Spredning på diagnoser, men helt dominerende: angst og 
depression, dernæst personlighedsforstyrrelser og 
spiseforstyrrelser

• Alder ved diagnose:  58% fra under 18 år op til 25 år

• 70% i behandling for deres psykiske lidelse og  44% i over 10 år



Profilen på de 282 personer i selvstigmaundersøgelsen, som 
svarede ”i høj grad” på spørgsmålet om de havde 
stigmatiseret sig selv (2)

• Knapt 81% vurderer:
at det fylder fra det hele, meget, en del i selvopfattelsen og i kontakten med 
andre at have/have haft en psykisk lidelse

• Knapt 67% vurderer:
at de efter egen mening er i en recoveryproces, og 57% at dette har varet i en 
periode på under 5 år

• Godt 79% har i høj grad + i nogen grad oplevet stigmatisering

• Næsten 85% har en selvopfattelse, som i høj grad eller nogen grad er påvirket 
af stigmatisering – dobbelt så mange som i hele gruppen i undersøgelsen!

• 64% mener at det i høj grad eller nogen grad påvirker recoveryprocessen

• Topscorer i forhold til oplevet stigmatisering: familie og venner



Profilen på de 282 personer i selvstigmaundersøgelsen, som 
svarede ”i høj grad” på spørgsmålet om de havde 
stigmatiseret sig selv (3)

I forhold til mulige strategier til at arbejde med stigmatisering er det tydeligt: 

• at denne gruppe i mindre grad taler åbent udadtil om deres sygdom end 
den samlede gruppe 

• at der er flere i denne gruppe, der vælger at tale med deres behandler om 
deres sygdom end den samlede gruppe

• Knapt 87 % oplever i høj grad + i nogen grad deres selvopfattelse påvirket 
af omgivelsernes holdning – næste dobbelt så mange som i den samlede 
gruppe

• Generelt: høj grad af selvstigma slår igennem på mange parametre men 
oplevelse af noget mindre stigmatisering i takt med at komme sig



Profilen på de 282 personer i selvstigmaundersøgelsen, som 
svarede ”i høj grad” på spørgsmålet om de havde stigmatiseret 
sig selv (4)

Samspillet  mellem selvstigmatisering og recovery :

• 66% mener at selvstigma kan stå i vejen for sygdomserkendelse

• 89% mener at selvstigma forlænger recovery-processen

• 47% mener at jo længere tid, man har været i recovery-processen, jo mindre 
selvstigmatiserer man



Userneed undersøgelse i 2018 gennemført blandt pårørende
”Hvordan påvirker rollen som pårørende dig?”
(mulighed for flere svar)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Jeg bruger meget af min tid på at tage del i forskellige forløb omkring
behandling

Jeg bruger meget af min tid på at passe på min nære pårørende

Rollen som pårørende bliver let hele min identitet

Jeg er blevet mere bevidst om egne værdier og evne til at prioritere de gode
oplevelser

Det begrænser i væsentlig grad mine muligheder for et socialt liv

Det hæmmer min arbejdsevne og arbejdsliv, fx i form af mange sygedage eller
koncentrationsbesvær

Jeg er blevet mere bevidst om at holde fast i håb om bedring

Det fylder meget i mine tanker hver dag

Jeg har selv udviklet en lidelse som følge af min situation som pårørende

Andet

Ved ikke

Det fylder meget i mine tanker hver dag Alle



Userneed undersøgelse i 2018 gennemført blandt pårørende

Skyldfølelse

Oplever du at have skyldfølelse 
overfor din nære pårørende?
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Hvorfor har du skyldfølelse?
(mulighed for flere svar)
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Fordi jeg selv er rask

Fordi jeg har en følelse af, at vores relation bliver
påvirket negativt pga. min pårørendes psykiske…

Fordi jeg mangler overskud og ikke føler, at jeg slår
til

Fordi jeg ikke kan beherske min frustration

Fordi jeg har svært ved at skjule min sorg og
bekymring

Andet

Ved ikke

Det fylder meget i mine tanker hver dag (127) Alle (214 besvarelser)



Userneed undersøgelse i 2018 gennemført blandt pårørende 

Har du taget imod tilbud om pårørendestøtte?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pårørendegrupper

Psykolog

Psykiater

Gruppeterapi

Egen informationssøgning, fx på nettet, omkring det at være pårørende

Rådgivningstelefoner (fx Sind, Startlinjen, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden eller
Livslinien)

Psykoedukation (læren om din pårørendes sygdom)

Andet

Ved ikke

Ingen af ovenstående

Alle Det fylder meget i mine tanker hver dag



Ambassadørundersøgelse 2017
Før og efter



Udbytte af frivilligt arbejde i EN AF OS 2018 – uddrag fra 
ambassadørundersøgelse om at være frivillig (n=48)
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Det har haft stor betydning for mig at kunne være åben omkring mine sygdomsoplevelser

Jeg føler mig mere sikker på, hvornår det er mere hensigtsmæssigt og hvornår ikke omkring min…

Det har givet mig større håb om en lysere fremtid

Det har været svært for mig personligt

Jeg er blevet mødt med mange fordomme

Jeg har fået mere selvværd

Jeg er blevet mere social og tager kontakt til andre mennesker

Det har gjort mig mere fri i forhold til at kunne deltage i kulturelle og sociale arrangementer i…

Jeg har ikke opnået den fællesskabsfølelse, jeg havde håbet på

Det har haft stor betydning for mig i forhold til at kunne komme/være i beskæftigelse eller…

Det har betydet, at min familie har fået større forståelse for min sygdom og min situation

Det har betydet, at jeg har kunne være mere åben overfor studiekammerater og kolleger

Det har betydet, at jeg kan udtrykke mine behov for rimelige tilpasninger overfor arbejdsgivere

Jeg kan bedre holde fast i mine egne behov og forventninger i kontakt med…

Jeg oplever mere mening med livet i hverdagen

Jeg er blevet bedre til at håndtere mødet med andres fordomme

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant



Kommentarer

• Ambassadørsurvey fra 2017 (gentagelse fra 2014) viser en tendens til, at det fylder mindre i personens 
opfattelse af sig selv, at de har en psykisk lidelse, efter de er blevet ambassadører. Det er et meget vigtigt 
fund, fordi diskriminationsundersøgelserne har vist, at jo mere det dominerer personens selvopfattelse at 
have en psykisk lidelse, desto højere grad af oplevet diskrimination og selvstigma. 

• Alle ambassadørmålinger og erfaringer fra samarbejdet med ambassadørkorpset peger på, at arbejdet som 
ambassadør fremmer evnen til at håndtere egen åbenhed, hvornår og hvornår ikke og at tackle mødet med 
andres fordomme. 

• Ambassadørmålinger viser, at man får mere selvtillid og det fylder mindre i selvopfattelsen, hvilket 
modvirker selvstigma – også bedre håndtering og åbenhed

• Undersøgelse om rammer for frivillighed i 2018 viser meget glædeligt en høj frekvens på betydningen af at 
kunne være åben, blive bedre til at håndtere mødet med andres fordomme, sikkerhed på hvornår åbenhed 
er hensigtsmæssig og hvornår ikke og oplevelse af mere mening med livet. Derudover er der også målinger, 
der peger på større social kontaktflade.

• EN AF OS arbejder systematisk med større åbenhed, og antallet af invitationer til ambushing-aktiviteter med 
ambassadørbidrag er voksende og det bedste middel til at skabe mere dialog.

• Diskriminationstemaet er kommet på den politiske dagsorden, bl.a. i form af spørgsmålet om man kan 
erklæres rask eller der er behov for yderligere implementering af Handicapkonventionen



Personale i sundheds- og socialsektorerne: 
Øget refleksion over kultur og sprog



Indledende kommentarer

Målinger er svære, men:

• Diskriminationsundersøgelserne dokumenterer, at der er behov for fokus på 
kultur og sprog

• Survey blandt somatisk personale peger på stort behov for fokus på temaet

• Survey om tandproblematik i EN AF OS-panelet peger klart på, at der er behov for 
kulturændringer i forhold til at oplyse om bivirkninger og forebyggelse af 
tandproblemer.

• I evalueringen af en temadag i 2018 for psykiatrisk personale tilkendegav 
deltagerne, at et vigtigt læringspunkt var at have mere fokus på håb og evnen til 
at lytte til patienterne

• Stigende antal ambushing-aktiviteter for personale både i psykiatri og somatik
samt på de relevante uddannelser – regionale koordinatorer rapporterer positive 
tilbagemeldinger, og at ambassadørfortællingerne gør stort indtryk og fremmer 
indlevelse og refleksion.



Diskriminationsundersøgelse 2013 & 2015 - Del 1 negativ forskelsbehandling:
I denne del skal du svare på 21 spørgsmål, om du inden for det sidste år har været 
udsat for negativ forskelsbehandling på grund af dine psykiske lidelser. 
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Holdningsundersøgelse på to psykiatriske centre 

i København 2011-2012

- udvalgte resultater



Holdningsundersøgelse i psykiatrien 2011 (MICA-2 & MICA-4)
7. Hvis jeg fik skizofreni, ville jeg ikke indrømme det over for mine 
kolleger af frygt for forskelsbehandling
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Holdningsundersøgelse i psykiatrien 2011 (MICA-2 & MICA-4) - fokusgrupper

Stigma-kløften

Jeg tænker da også, at hvis jeg sagde til mine kolleger, at jeg havde 
fået skizofreni, at de ville se på mig på en anden måde. Jeg ville blive 
vurderet, og mine handlinger og det jeg sagde, ville blive vurderet på 
en anden måde. Det ville jeg frygte i hvert fald. At de måske hele 
tiden ville tage stilling til, om det du sagde nu var på grund af 
sygdommen eller det var dig. 

Måske er det også et udtryk for, at man er sin egen værste dommer. 
At man har større tolerance overfor andre, end man frygter, de ville 
have overfor en selv.



Holdningsundersøgelse i psykiatrien 2011 (MICA-2 & MICA-4)
16. Hvis en af mine kolleger fortalte mig, at hun/han havde skizofreni, ville 
jeg stadig ønske at arbejde sammen med hende/ham
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Holdningsundersøgelse i psykiatrien 2011 (MICA-2 & MICA-4) – tilføjet spørgsmål
18. Tonen på arbejdspladsen, og den måde vi om taler patienterne på, påvirker 
vores opfattelse af deres bedringsmuligheder



Holdningsundersøgelse i psykiatrien 2011 (MICA-2 & MICA-4) - fokusgrupper

Verbal og non-verbal kommunikation

En læge siger: ”En ting er hvad der ligger i sproget, men der er jo også 

meget stigmatisering i kropssprog og måden at forholde sig til rundt om et 

bord. Også i en konferencesituation. Der er visse diagnoser, når de kommer 

op, så sidder der nogle allerede og vender øjne. Der er mange måder, hvor 

man kan forholde sig uprofessionelt til nogle sygdomsgrupper på. 

Jamen sådan lidt, dem kan man aldrig komme videre med alligevel. Det er 

bare en træls gruppe, de er altid besværlige eller sådan. En distanceren sig 

til det og ikke tager det alvorligt.”



Ulighed i sundhed

- udvalgte undersøgelsesresultater



EN AF OS-panelet: Undersøgelse om erfaringer med det 
somatiske sundhedsvæsen, november 2015, 932 respondenter 
– de 5 mest dominerende problemstillinger ud af 10 (I)
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Har fundet det nødvendigt at have en bisidder med til konsultationer

Din psykiatriske diagnose har haft betydning for, hvordan der er blevet talt
til dig

Du har mødt manglende forståelse for, at du har udvist psykiske reaktioner
i tilknytning til en fysisk lidelse

Dine motiver for at henvende dig med angivelse af fysiske symptomer er
blevet mistænkeliggjort

Fysiske symptomer er blevet afvist som psykiske

Flere gange 1 gang



EN AF OS-panelet: Undersøgelse om erfaringer med det 
somatiske sundhedsvæsen, november 2015, 
932 respondenter – de øvrige 5 problemstillinger af 10 (II)
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Har ikke fået nødvendig behandling for (tegn på) alvorlig fysisk lidelse

Du har undladt at søge lægehjælp på trods af behov af frygt for at blive mødt med
fordomme pga. din psykiske lidelse

Holdningen til dig har ændret sig negativt, når personalet efterfølgende har set din
psykiatriske diagnose i journalen

Du har oplevet det ubehageligt ikke at kunne bestemme selv, om du vil oplyse om
psykisk sygdom

Du har mødt afvisning eller moralisering i forbindelse med selvmordsforsøg eller
selvskade

Flere gange 1 gang



Ungeundersøgelse i EN AF OS-panelet 2018:

Har du oplevet at blive behandlet anderledes, efter du fik stillet 
en [psykiatrisk] diagnose? (31 kommentarer om somatikken)

”Det er især slemt ved egen læge. Kom 
ned i foråret med træthed og gentagen 
sygdom. Lægen tjekkede mig ikke rigtigt 
og spurgte mig om, hvornår jeg sidst 
havde været i psykiatrien. Jeg måtte 
insistere på nogle blodprøver, og da 
svaret på dem kom, måtte jeg så selv 
foreslå mononukleose, hvilket det viste 
sig, at jeg havde efter endnu en 
blodprøve.”

”Jeg fik en akut infektionssygdom og 
måtte til lægen, der beroligede mig 
med, at det jo ”bare var angst”. Da jeg 
fik kramper og feber, blev jeg akut 
indlagt.”



Userneed undersøgelse 2018 blandt somatisk personale

Har du erfaret, at oplysninger om psykiatrisk diagnose i journalen 
har ført til, at du eller en kollega har afvist en patients somatiske 
klager?

Ofte

Flere gange

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

Udvalgte kommentarer

• ”’Hun er bare hypokonder’, har jeg hørt adskillige 
gange.”

• ”Min eks-svigermor, var svært hjertesyg, men det tog 
flere år at få den diagnose, da hun også var psykisk 
ustabil.”

• ”Især indvandrerpatienter bliver tit fortolket som 
hypokondere, fordi lægen ikke har tid til at lytte til og 
få overblik over de somatiske symptomer.”

• ”det sker så ofte, at man (for at beskytte sig selv) ikke 
hæfter sig ved det. Man dokumenterer og håber, at 
nogen med rette kompetencer handler. Men da ingen 
af os er uddannet i psykiatri, sker der ofte ingenting.”

• ”For mange år siden havde vi en evigt højt klagende 
patient, som vi havde kendt i mange år, der pludselig 
faktisk havde et blødende mavesår. Det var en grum 
erfaring, som jeg og kolleger altid har i baghovedet.”



Hvor enig er du i, at patienter med 
alvorlige somatiske lidelser, fx hjerte/kar, 
cancer, diabetes, der udviser psykiske 
reaktioner som angst og depression, på 
deres situation ikke bliver mødt med 
tilstrækkelig forståelse?
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Caseeksempel fra medieovervågningen 
4. juni 2018

Hjertepatienter med depression og angst
bliver overset 

Dagens Medicin 1. juni 2018 (1. sektion, s. 
16) Niels-Bjørn Albinus:

Hver femte patient med iskæmisk
hjertesygdom rapporterer symptomer på 
depression og/eller angst på et niveau, hvor 
det bør behandles. Med en stigende 
forekomst af patienter med iskæmisk
hjertesygdom er der øget behov for 
behandling og systematisk screening af 
hjertepatienter for psykologisk 
komorbiditet, mener professor i 
kardiologisk psykologi.

Userneed undersøgelse 2018 blandt somatisk personale



Ulighed i tandsundhed 

– udvalgte resultater fra EN AF OS-panelet



Tandundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016
Er du blevet oplyst om bivirkninger/følgesygdomme af 
psykofarmaka relateret til munden?
972 besvarelser
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Tandundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016 
Hvor i dit behandlingsforløb har du manglet oplysninger 
om bivirkninger og andre følgevirkninger af 
psykofarmaka?
653 besvarelser
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Tandundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016 

I hvilken grad har du oplevet mundtørhed i forbindelse 
med indtag af psykofarmaka?
610 besvarelser
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Kommentarer

• Da både det psykiatriske system og somatikken slår ud med høj grad af 
diskrimination, er manglende viden, usikkerhed og fordomme et tema, som EN 
AF OS har arbejdet og arbejder med i forhold til både psykiatri, socialpsykiatri og 
somatik.

• Personale som indsatsområde er af afgørende vigtighed, når man vil arbejde med 
afstigmatisering, fordi det er der, diagnoserne er i spil – uanset om det er i 
psykiatrien, socialpsykiatrien eller somatikken. Man skal være meget opmærksom 
på, at der er en faglig stolthed, som skal respekteres samtidig med, at man tør 
italesætte fordomme, som skader patienterne/brugerne.



Arbejdsmarkedet: 

Aflive myter og bekæmpe diskrimination



Befolkningsundersøgelser
Forestil dig, at en nær ven, kollega eller en pårørende har eller fik en psykisk sygdom. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil sætte pris på, at en nær kollega fortalte det til dig, hvis 
vedkommende fik/har en psykisk sygdom.
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Befolkningsundersøgelser
Nu vil vi igen bede dig forestille dig, at du selv fik/har en psykisk sygdom. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil fortælle din nære kollega om din psykiske sygdom 
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Befolkningsundersøgelser 
Du har angivet, at du har en nær kollega, der har/har haft en psykisk sygdom. Disse udsagn handler om, 
hvordan du havde det med din nære kollegas psykiske sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Du vil/ville tilbyde din støtte til din nære kollega, hvis/når vedkommende 
ønsker det.
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Befolkningsundersøgelser 
Forestil dig, at du får/har en psykisk sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Det vil ikke have nogen betydning for dine karrieremuligheder på din 
arbejdsplads, at du fortæller, du har en psykisk sygdom.
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Befolkningsundersøgelser 
Forestil dig, at du får/har en psykisk sygdom. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

Når du melder dig syg, vil du have det lige så fint med at angive, at årsagen 
er en psykisk sygdom som en fysisk sygdom
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Kommentarer

• Der er arbejdet meget med budskabet om, at åbenhed betaler sig, og at det er 
vigtigt for både at kunne forebygge, fastholde og integrere personer, der har eller 
har haft en psykisk lidelse. Det er indtrykket fra samarbejde med journalister og 
ved events, at det budskab er spiseligt. 

• Der er set en udvikling over årene med lidt mere mod på at angive rigtige årsager 
til sygemelding men fortsat bekymring for karrieren – begge dele er af betydning i 
forhold til den kultur og de signaler, der er på en arbejdsplads. Paratheden til at 
ville tale med eller støtte kolleger holder sig på et højt niveau, og erfaring hjælper 
– de som har erfaring er mere åbne. Når man ser på kønsforskelle, kan der spores 
en tendens til, at mændene er mere tilbageholdende med at tilbyde deres 
umiddelbare støtte og mere afhængige af meldingen fra kolleger og ledere om, 
hvordan de forventes at forholde sig.

• Alle altså aspekter, som det er vigtigt at forholde sig til i en personalepolitisk
sammenhæng.



Unge og de professionelle omkring de unge:

Større åbenhed og færre fordomme og øget 
viden og fokus på unge med psykiske lidelser



Unges prioritering af virkemidler til øget åbenhed 
i uddannelsessystemet

Undersøgelse i 
EN AF OS-
panelet februar 
2015Underviseren 

skal være 
opmærksom på 
elever, som har 
det psykisk 
dårligt og støtte 
dem til at få 
hjælp



Skolepartnersamarbejde 2017-2018

• 50 klasser på HHX (handelsgymnasium) fordelt på landsplan

• Opgave i fagene ”afsætning” og ”marketing”

• Opgaven: Lav en kampagne, der skaber større åbenhed omkring drenge og 
psykiske problemer på HHX

• De tre bedste grupper præmieres med en gavekurv, og vinderen får en biograftur 
til hele klassen

• Evalueringsskema til hhv. lærere (n=26) og elever (n=228)



Skolepartnerevaluering 2017-2018: Lærerne

Havde I besøg af repræsentanter fra EN AF OS i 
forbindelse med casen, herunder en ung med egne 
erfaringer med psykisk sygdom?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ja Nej

• Godt med oplæg fra en, der kan fortælle en 
personlig historie. Det gør, at eleverne lytter ekstra 
meget.

• Meget spændende og det satte umiddelbart en 
masse tanker i gang hos eleverne.

• Rigtig fint besøg, det var også genbesøg fra sidste 
år.

• Ok. Men det var desværre ikke alle elever, der 
fulgte lige meget med.



Skolepartnerevaluering 2017-2018: Lærerne

Har du fået en bedre fornemmelse for, hvilken betydning 
større åbenhed om psykisk mistrivsel kan have for unge?
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Lærerne

Fornemmer du, at det har en betydning for miljøet i klassen, at eleverne har 
arbejdet med casen? (Mulighed for flere kryds)
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• Der kom en god snak efterfølgende

• Til en vis grad, internt i grupperne er der blevet talt 
meget om psykisk sygdom, men jeg fornemmede 
også, at det var et vanskeligt emne at tale om.

• De har lidt svært ved at sætte sig ind i, at andre 
mennesker kan ”ha’ det sådan”.



Skolepartnerevaluering 2017-2018: Lærerne

Har du efterfølgende fortalt om EN AF OS til andre, 
der ikke havde noget med casen at gøre?
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Lærerne

Ville du anbefale en lærer-kollega at arbejde med 
temaet psykisk mistrivsel?
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Eleverne – 228 respondenter
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Eleverne
Hvordan har du oplevet at arbejde med casen fra 
EN AF OS?
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• Jeg synes, det var rart at få noget at vide af en 
person, som selv har stået med det og ikke bare en 
professor, der står og lukker lort ud hele tiden.

• Synes det var rart med en anden form for 
skolearbejde.

• Man får den følelse, at man enten har en relation 
til personen eller medlidenhed.0%
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Elever

Hvilket indtryk gjorde det på dig at høre en personlig 
historie fra en ung fra EN AF OS?



Skolepartnerevaluering 2017-2018: Elever

Har du fået en bedre fornemmelse for, hvilken betydning 
større åbenhed om psykisk trivsel kan have for unge?
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Skolepartnerevaluering 2017-2018: Elever

Har du fortalt om jeres arbejde med casen og 
EN AF OS til andre end nogen fra din klasse?

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54%

Nej

Ja



Ungeundersøgelse fra EN AF OS-panelet, 2018:
Hvem vil du helst tale om dine psykiske problemer med? 
Sæt gerne flere krydser (n=571)
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Ungeundersøgelse fra EN AF OS-panelet, 2018:

I hvilken grad tror du, at mennesker med psykisk sygdom kan 
komme sig? (n=571)

”Man skal have masser af viljestyrke og den 
rigtige hjælp. Ellers tror jeg ikke, at det er 
muligt at komme sig eller i hvert fald leve 
bedst muligt med de udfordringer, som man 
har.”

”Jeg tror simpelthen ikke på sådan noget 
som fuld recovery for alle, og jeg mener, at 
recovery er et buzz-word og et 
underliggende præstationskrav, der 
kommer af et præstationssamfund, hvor du 
skal vise, at du gerne vil helbredes og helst 
blive det, uanset, hvor syg du er. Det er også 
ofte et skønmaleri af det at have psykisk 
sygdom, at man taler om fuld recovery, 
fordi det kan være meget, meget svært at 
komme sig over psykisk sygdom, selv med 
hjælp og støtte samt medicin.”
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Ungeundersøgelse fra EN AF OS-panelet, 2018:

Synes du, at der bør være mere åbenhed om psykiske 
problemer på de sociale medier?

Ja Nej Måske Ved ikke

”Jeg synes, der er fin åbenhed de fleste 
steder. Problemet er mere, at der er 
visse mennesker, der ikke gider 
beskæftige sig med emnet, før, det 
kommer meget tæt på dem selv. Derfor 
vil der altid være en gruppe med utrolig 
ignorance, og som vil vedholde stigmaet 
og nedgørelsen af fx psykisk syge og 
udviklingshæmmede, tror jeg 
desværre.”



Kommentarer

• Ambushingaktiviteter målrettet de unge selv og de professionelle omkring de unge fylder 
23% i 2018, og det er et område, der har fokus hos PsykInfo’erne – bl.a. fordi der er et 
forebyggelsespotentiale i forhold til holdninger og mod på åbenhed og at søge hjælp i 
tide. 

• Skolepartner-evalueringen peger både hos lærere og elever på relevansen af øget 
kendskab og opmærksomhed har stor betydning.

• Undersøgelserne peger på, at professionelle kan spille en vigtig rolle i forhold til at 
arbejde med åbenhed og at vennerne er den gruppe i ens sociale netværk, som 
tilsvarende har meget stor betydning. Det betyder også, at de unge, der ikke får tilbudt 
behandling eller selv finder frem til det, og som mister vennekreds som følge af deres 
psykiske sygdom er i en særligt sårbar position. I en mistrivselsundersøgelse fra 2018 var 
det tydeligt, at temaer, der knytter sig til eksklusion slog særligt igennem, herunder angst 
for afvisning pga. sin sygdom og ensomhed. 

• De unge har en god tillid til, at man kan komme sig, men mange kommentarer peger 
også på, at recoveryprocessen er krævende og meget individuel. 



Befolkningen: 

Psykisk sygdom er en 
folkesundhedsudfordring; sprede viden 

om psykisk sygdom og recovery



Befolkningsundersøgelser:
Alle kan rammes af en psykisk sygdom
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Befolkningsundersøgelser: Udvikling i troen på recovery

Personer med depression kan 
helbredes
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Personer med skizofreni kan helbredes
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Undersøgelse i EN AF OS-panelet 2013:
Enig/meget enig i følgende provokerende udsagn
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Mænd bagatelliserer egne problemer ud fra ideen 'det går nok
over'

Mænd har i højere grad end kvinder brug for at have kontrol 
over deres liv…

Mænd finder det lettere at ryge en joint eller drikke en bajer…

Mænd taler ikke om deres problemer, de arbejder sig ud af
dem

Mænd tror, de skal kunne udholde større psykiske 
belastninger…
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Kommentar

• Der er en stor erkendelse af, at alle kan blive ramt af psykisk sygdom, og at det 
ikke kun er noget, der gælder ”dem”. 

• Der er fortsat stor viden om, at mange kan komme sig af en depression, men i 
forhold til skizofreni er der meget delte meninger og meget bemærkelsesværdigt 
en enormt høj og voksende andel af ”ved ikke”-svar. Dette fund peger klart på, at 
der er brug for mere viden, og at mediernes fortsatte dyrkelse af de dramatiske, 
negative historier om mennesker med skizofreni stadig skal udfordres. 

• I undersøgelser i både EN AF OS-panelet og i befolkningsundersøgelserne ser vi 
en kønsforskel på holdningen til åbenhed. Det er vigtigt at være opmærksom på 
signalet om, at mænd har større ængstelse for at blive set som svag, hvis de 
fortæller, at de har det psykisk dårligt. 



Medierne: 

Synliggøre diskrimination i hverdagen; 
øget selvjustits i medierne



Befolkningsundersøgelser
Hvordan oplever du generelt, at medierne skriver om psykisk sygdom 
eller omtaler personer med psykisk sygdom? 
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Befolkningsundersøgelser 

Har du i løbet af de seneste to år bemærket flere positive 
historier om og med personer med en psykisk sygdom i 
medierne?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ja Nej Ved ikke

Diagramtitel

2017 2019



Befolkningsundersøgelser 
I hvilken grad har de positive historier påvirket dit eget syn 
på mennesker med psykisk sygdom i positiv retning?
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Befolkningsundersøgelser 

Har du i løbet af de sidste to år set oplysende programmer 
i tv om psykisk sygdom (ex om spiseforstyrrelser, angst, 
depression, ocd eller asperger/autisme)?
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Befolkningsundersøgelser 

I hvilken grad har de oplysende programmer påvirket dit 
eget syn på mennesker med psykisk sygdom i en mere 
positiv retning?
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Befolkningsundersøgelser 
Hvordan påvirkes du af negative historier om psykisk 
sygdom i medierne? Top 5
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Befolkningsundersøgelser 

Mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er 
medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer 
med psykiske lidelser
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Samarbejde med Danmarks Radio 
– Danmarks public service kanal

1. Tv-programmet ”Gal eller Normal” maj 2012

2. DR-kampagnen ”Usynligt Syg” forår 2014, 
herunder ”Gal eller Normal til Jobsamtale”

3. Faglig sparring og bidrag til rekruttering til DR’s 
programmer i 2015 om hhv. ensomhed, 
retspsykiatri og selvmord

4. Levering af casepersoner til diverse radio- og tv-
indslag, webartikler mm.

2,7 mill. danskere så mindst et program i ”Usynligt 
syg”, kvalitetsscore høj fra 4,1-4,5 (max er 5)

Efterfølgende har DR lavet andre programmer for at 
bryde tabuer omkring ensomhed og selvmord



Infomedias måling af omtaler af EN AF OS i tilknytning 
til DR’s satsning ”Usynligt syg” i foråret 2014
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Seer vurdering af TV-programmerne i ”Usynligt syg”

EN AF OS fik fortaget to målinger efter udsendelserne i april-maj 2014:

• En repræsentativ befolkningsundersøgelse (juni 2014)

• En undersøgelse i EN AF OS panelet, hvor alle har erfaring med psykisk sygdom. (maj 2014)

I begge undersøgelse blev benyttet den samme liste med både positive og negative svarmuligheder.

Undersøgelserne viste begge:

• Der var uendelig få svar i de negative kategorier (f.eks. Ekskluderende) 

• Et helt entydigt og klart sammenfald i begge undersøgelser med følgende tre topscorere:

✓Tankevækkende

✓Oplysende

✓Spændende

Konklusion: 

Hvis man prioriterer at producere kvalitetsprogrammer, hvor der også er høj etik omkring 
eksponeringen af enkeltpersoner, der har egne erfaringer med psykisk sygdom, så kan man på en 
positiv måde nå både befolkningen og de som selv er berørt!



Uddrag fra EN AF OS-panelundersøgelse fra maj 2016
om mediernes dækning af psykisk sygdom 

• 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):

51% at de bliver triste
48% at de føler sig stemplet
38% at de bliver vrede 
31% at de bliver påvirket stemningsmæssigt

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 



I panelundersøgelse blev også spurgt til:

64% har bemærket, at der de sidste to år har været bragt flere positive historier om 
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

69% af netop disse personer har i en eller anden grad delt de mere positive 
historier på sociale medier

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



Kommentarer

• Sekretariatet får mange henvendelser fra kommunikations- og 
journaliststuderende, men det er svært at trænge ind på uddannelserne – med 
undtagelse af de forløb der har været på DMJX

• Der er en tendens til, at man har set flere positive historier i medierne, og der 
synes at være stor interesse for at se tv-programmer, der omhandler aspekter ved 
psykisk sygdom, og det i hvert fald i nogen grad rokker ved fordomme.

• Når der bliver bragt negative historier, er reaktionen i høj grad, at man oplever, at 
personer med psykiske lidelser ikke får den hjælp, de har behov for. Det peger 
klart på, at systemets image er på dagsordenen og har en selvstændig betydning 
for negative historier.



Alle undersøgelser kan findes på hjemmesiden:

www.en-af-os.dk→ Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser

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

