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1. Indledning 
Partnerskabet bag Landsindsatsen EN AF OS har siden starten i 2011 bestået af Sundhedsstyrelsen, Danske 

Regioner og regionerne, TrygFonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen 

for Sundhedsoplysning. 

Denne årsrapport beskriver EN AF OS i 2020 og dækker både organisationen, vigtigste undersøgelser 

gennemført i regi af EN AF OS og et bredt udvalg af de mange aktiviteter fordelt på de fem indsatsområder 

på nationalt, regionalt og lokalt plan.  

Ligesom for alle andre har 2020 for EN AF OS også været præget af corona-krisen, som har ført til mange 

aflysninger og forsinkelser men også skubbet os i retning af at finde kreative løsninger, så det alligevel er 

blevet endnu et produktivt år med et højt aktivitetsniveau.  

Både på nationalt og regionalt plan har EN AF OS taget et skridt ind i den virtuelle verden med live-

streaming af arrangementer i de regionale PsykInfoer og fælles webinarer på nationalt niveau. Vi har også 

holdt mange virtuelle møder, hvilket selvfølgelig har sine begrænsninger men også indeholder mulighed for 

inddragelse af personer, som ikke nødvendigvis kan afsætte en hel dag til at rejse til og fra et møde.  

I 2020 har et gennemgående tema i EN AF OS været den ulige behandling af mennesker med psykisk 

sygdom i det somatiske sundhedsvæsen, hvilket kan have stor betydning for underbehandling af fysiske 

sygdomme og dermed føre til både forringet livskvalitet og forkortet levealder. Et andet vigtigt tema har 

været mediernes dækning af psykisk sygdom, som kan spille en væsentlig rolle for vedligeholdelse eller 

nedbrydning af fordomme. 

Vi håber, at rapporten kan være med til at give en forståelse for arbejdet med viden, holdninger og adfærd i 

praksis samt inspirere til egne aktiviteter. Det er desuden håbet, at rapporten giver lyst til at gå på 

opdagelse på hjemmesiden www.en-af-os.dk, hvor man kan finde vores undersøgelser, værktøjskasser til 

forskellige målgrupper, personlige historier om livet med psykisk sygdom og meget andet.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke det samlede partnerskab bag EN AF OS for fortsat opbakning, 

som har haft en stor betydning for muligheden for at fastholde et flerårigt perspektiv for indsatsen og 

motivation i egne rækker for fokus på afstigmatisering. 

Endnu en gang skal vi takke de mange fantastiske ambassadører, der står frem med deres personlige 

erfaringer med psykisk sygdom og nedbryder stigmatisering – de er helt uvurderlige! Der skal også lyde en 

stor tak 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 EN AF OS 

Martin Lund 

Formand  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

2.1 Organisatoriske enheder 

 

2.1.1 Partnerskabet og forretningsudvalg 

Partnerskabet består af de parter, der i 2010 var med til at aftale afstigmatiseringsindsatsen og fungerer 

som det overordnede beslutningsorgan. Formandskabet varetages af Sundhedsstyrelsen og Region 

 
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 spiseforstyrrelser og selvskade), ADHD-foreningen, Angstforeningen, Startlinjen, 
Skizofreniforeningen, Død i Psykiatrien, Outsideren og Det Sociale Netværk.  
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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. 

2.1.2 Koordinatorgruppen 

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

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

medarbejdere fra hver regionale PsykInfo og fra Center for Mental Sundhed2 i Odense og i nogle tilfælde 

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

egne samarbejdsmøder, hvor sekretariatet ikke deltager. 

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

2020 deltog 1-2 ambassadører fra hver PsykInfo, som led i at fremme medejerskab for ambassadørerne og 

sikre deres bidrag med erfaringer og holdninger i forhold til strategier og indsatser i EN AF OS.  

I 2020 blev 

inspirationsseminaret 

afholdt på Konventum i 

Helsingør, hvor et 

centralt tema var 

planlægningen af det, 

der dengang blev 

arbejdet med som 

regionale temadage for 

kommunerne, og som 

efterfølgende blev lavet 

om til en national 

konference og på grund af corona-situationen endte med at blive tre webinarer om afstigmatisering på 

henholdsvis ungeområdet, i socialpsykiatrien og på jobcentre (læs mere om webinarerne i afsnit 6.3.1). 

Derudover var også ulighed i sundhed og fremtiden for EN AF OS vigtige temaer. 

2.1.3 Det nationale EN AF OS-sekretariat 

Opgaven med at drive EN AF OS nationalt er af partnerskabet uddelegeret til det nationale 

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

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

timer ugentligt.  

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

indsatsområderne i EN AF OS, herunder initiering, koordinering og servicering i forhold til medie- og PR-

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

 
2 Da fremtiden for det nationale niveau for EN AF OS endnu var uafklaret i 2020, tog Center for Mental Sundhed i 
Odense en strategisk beslutning om at udtræde af koordinatorgruppen og fremadrettet indgå i et tæt samarbejde 
med PsykInfo Region Syddanmark omkring EN AF OS. 
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undersøgelser og evaluering, vidensindsamling og netværksdannelse nationalt og internationalt (se Bilag 4 

med oversigt over overordnede opgaver i sekretariatet). 

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

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

casepersoner fra studerende, journalister, fagpersoner, brugerorganisationer, borgere m.fl.  

Henvendelser til sekretariatet 

Kategorier 

 

Antal % 

Skoleelever: typisk projektuger og søgen efter viden, fakta, casepersoner, 

interview med sekretariatet 

8 8% 

Studerende på videregående uddannelser (BA, specialer m.v.): viden, fakta, 

casepersoner, interview med sekretariatet, fokusgrupper 

36 34% 

Medier, film, TV, bøger 

 

10 9% 

Personale: oplæg med casepersoner m.v. 

 

11 10% 

Virksomheder, projekter, kreative tiltag, kampagner, udgivelse af bog, 

fotoudstillinger, kampagnematerialer, etc.  

7 7% 

Frivillige: Melde sig som ambassadør, fortælle sin historie, råb om hjælp 

 

19 18% 

Oplæg for et forum/politisk/befolkning 

 

4 4% 

Uopfordret ansøgning job og/eller praktikant 

 

1 1% 

Køb af T-shirt, merchandise 

 

6 6% 

I alt 

 

106  

 

Ovenstående er en opgørelse over de henvendelser, som sekretariatet modtager per email, og som oftest 

kommer fra enkeltpersoner. Dertil skal lægges henvendelser per telefon og de sociale medier, som 

sekretariatet sjældent registrerer.  

Sekretariatet får mange henvendelser fra studerende og skoleelever, som søger viden, undersøgelser, 

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

mindst adgang til ambassadørerne som casepersoner. Denne gruppe udgør i alt 42% af henvendelserne. 

Trods ofte korte deadlines prioriterer sekretariatet disse henvendelser højt, hvilket bunder i en erfaring for, 

at der er stor interesse for at vide mere og nuancere sin forståelse af kompleksitet og også oprigtig 

interesse for at inddrage erfaringer fra personer med egne oplevelser med psykisk sygdom. 

Den næststørste gruppe henvendelser kommer fra personer, som selv er berørt af psykisk sygdom, og som 

enten ønsker at melde sig som ambassadør, få optaget sin historie eller beder om hjælp til at få den rette 
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behandling. Jo flere steder personer ser eller møder EN AF OS, desto mere afføder det mod på direkte 

kontakt. 

Omfanget af henvendelser om oplæg for personalegrupper fylder i ovenstående oversigt kun 10%, men det 

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

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

afvikling, som er mere ressourcekrævende end henvendelserne fra enkeltpersonerne, som indgår i 

ovenstående statistik. 

Det er begrænset, hvad medierne fylder i denne opgørelse over henvendelser på email. Journalister 

kontakter oftest sekretariatet telefonisk, når de har brug for en hurtig adgang til info om fakta, referencer 

til fagpersoner og ikke mindst mulighed for kontakt til casepersoner. I perioder oplever sekretariatet 

ugentlige henvendelser af denne art.  

En anden gruppe henvendelser kommer fra virksomheder, projekter og enkeltpersoner med ideer. Disse 

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

kampagne eller få hjælp eller støtte til at udgive sin historie i bogform. I flere tilfælde afholder sekretariatet 

møder som led i afklaringer omkring et muligt samarbejde eller er behjælpelige med henvisninger til andre 

relevante steder og organisationer. Generelt udtrykkes en interesse for at skabe større åbenhed omkring 

(livet med) psykiske lidelser.  

Medarbejderstab i sekretariatet 

Sekretariatet har også i 2020 bestået af et fast team på tre fuldtidsmedarbejdere. Første halvår bestod det 

af Johanne Bratbo, Anja Kare Vedelsby og Lars Toft, og da Johanne Bratbo gik på en velfortjent pension d. 

30. juni, blev Louise Hornbøll, som indtil da havde været ansat som studentermedarbejder, ansat på fuld tid 

som projektmedarbejder. Malou Cecilie Frydendahl Julskjær har hele året været ansat som 

studentermedarbejder med ansvar for administration af EN AF OS på sociale medier.  

Johanne Bratbo har været med fra den spæde start af EN AF OS og har stået i spidsen for opbygningen, 

mobiliseringen og organiseringen af EN AF OS samt den ånd, som ligger til grund for hele indsatsen. En ånd 

som bygger på troværdighed, gavmildhed og rummelighed. Hun er selv gået forrest med en faglig og 

personlig omsorg for både sine medarbejdere og de mange frivillige ambassadører, for mange af hvem hun 

har haft en stor betydning.  

Hendes enorme engagement og faglige og menneskelige indsigt har været afgørende for, at EN AF OS i dag 

formidler et klart budskab om afstigmatisering af psykiske lidelser ud fra en troværdig og inkluderende 

profil, hvilket bl.a. har resulteret i et stort netværk af samarbejdspartnere og interessenter såvel nationalt 

som internationalt. 

Studenter i praktik 

I foråret 2020 startede psykologistuderende Cæcilie Lippert-Rasmussen sit praktikforløb i sekretariatet, kun 

en uges tid før Corona-restriktioner betød, at alle i sekretariatet derefter måtte overgå til hjemmearbejde. 

Cæcilie havde fået tilladelse fra studiet til at udskyde praktikperioden til efter specialaflevering, og det var 

derfor ekstra vigtigt, at vi med de ændrede rammer alligevel kunne tilbyde og stå inde for et forløb, der 

betød, at praktikken kunne godkendes, så Cæcilie i juni 2020 ville kunne afslutte sin uddannelse som 
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cand.psych. fra Københavns Universitet. Der blev derfor udarbejdet en særskilt plan, som blev godkendt af 

studieadministrationen. 

I samarbejde med sekretariatet valgte hun at beskæftige sig med temaet ”Frihed til at blive rask”, dvs. 

problemstillingen omkring betydningen af den stigmatisering der knytter sig til at have en diagnose men 

være i remission og mulighederne for at kunne blive anset for at være rask. Perspektiveret både ud fra en 

klientsynsvinkel og som led i forberedelse til sin rolle som psykolog, der kan komme til at arbejde med 

diagnosticering og vurderinger af remission og perspektiver for recovery. Cæcilie ønskede således at blive 

klogere på, hvordan fagpersoner, som arbejder med diagnoser, håndterer denne problemstilling, og hvilke 

løsninger man kan pege på for den enkelte som led i at frigøre sig for de begrænsninger, som diskrimination 

på grund af en psykiatrisk diagnose kan medføre. Er løsningen, at man kan få slettet sin diagnose? Eller er 

det vigtigste at arbejde for at fremme holdninger og viden, som modvirker stigmatisering? 

Med afsæt i litteratur, materialer og undersøgelser, bl.a. produceret af EN AF OS i tilknytning til temaet, 

udarbejdede hun en spørgeguide til brug for interview af både personer berørt af psykiske lidelser og 

relevante fagkolleger. En konklusion på arbejdet med temaet var bl.a., at fagpersoner har et meget stort 

ansvar for, hvordan det opleves at få og håndtere en diagnose, og hvor væsentligt det er for behandling og 

bedring, at fagpersoner evner at møde den enkelte som et helt menneske med både symptomer på lidelser 

men også kompetencer og en individuel livshistorie med mestringsstrategier. 

Jobpraktikker 

Da EN AF OS bl.a. har arbejdsmarkedet som 

indsatsområde og ønsker at fremme mere 

åbenhed og brug af rimelige tilpasninger, ser vi 

det også som en oplagt forpligtelse selv at 

honorere disse budskaber i egen hverdag.  

Derfor har sekretariatet løbende siden 2016 

haft personer i forløb i jobcentre fra flere 

kommuner af længere eller kortere varighed og 

med meget forskellige udgangspunkter i forhold 

til afprøvning af arbejdsevne og mulighed for at 

øge denne undervejs i praktikken. Alle 

praktikanter har haft en særlig motivation for at 

søge netop EN AF OS. Vi får jævnligt 

henvendelser fra jobcentre eller direkte fra 

personer, som søger praktikplads men må afvise 

flere på grund af de stramme regler i 

lovgivningen om, hvor mange praktikanter der 

må være på samme tid i forhold til den lille 

medarbejdergruppe, som sekretariatet består 

af. I 2020 har vi haft to jobpraktikanter.  

Derudover udarbejdede EN AF OS en udtalelse 

til jobcenter for en tidligere praktikant, der selv 
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med ganske få ugentlige timer vurderedes med al rimelighed at opfylde betingelserne for at få tildelt 

førtidspension. Når de fysiske og psykiske helbredsproblemer for alvor hindrer den enkelte i at udfolde sit 

engagement og ægte ønske om at kunne bidrage på en arbejdsplads, er det vigtigt at kunne få lov til at 

satse på at få en hverdag, der ikke er en daglig kamp på flere fronter. Udkommet af praktikforløb og 

udtalelsen fra EN AF OS samt diverse lægelige vurderinger blev således også tildeling af førtidspension i 

foråret 2020.  

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

faktorer, som vi ved fremmer recovery-processer:  

1) at arbejdsopgaverne giver mening for den enkelte og for sekretariatet,  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

fleksjob er krævende og langsommelig og giver efterfølgende desværre ingen garanti for hjælp til at få et 

job. Disse oplevelser har i sig selv - udover vores budskab om at ”Åbenhed på arbejdspladsen betaler sig” - 

bidraget til vores nye budskab om, at ”flere skal have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige 

tilpasninger”. 

Repræsentation i eksterne referencegrupper 

Sekretariatet har også i 2020 været repræsenteret i flere eksterne organer med henblik på at kunne bidrage 

med viden på relevante områder samt drage fordel af et bredere netværk i forhold til samarbejdspartnere: 

• Projektleder Johanne Bratbo 

Komiteen for Sundhedsoplysning: Lær at tackle kurserne – angst og depression; pårørende; unge 

Startlinjen: Medlem af bestyrelsen – udpeget hertil af Socialministeriet 

• Projektkoordinator Anja Kare Vedelsby 

Referencegruppe i det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt Na Rovinu 

• Projektmedarbejder Lars Toft 

Komiteen for Sundhedsoplysning og NFA: Sammen om mental sundhed  

Læseforeningen: Projekt læseguiden 

2.1.4 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 
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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. 

2.1.5 Regional og lokal forankring 

På det regionale niveau har hver region fortsat finansieret ½-1 koordinatorstilling, som er placeret i 

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

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

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

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

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

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

udvikling af ambassadørkorps, udvikling af koncepter, afholdelse af aktiviteter og mobilisering (læs om 

aktiviteterne i kapitel 6 og 7). 

2.1.6 Kommunikation 

PR-bureauet PrimeTime har vundet de tre EU-udbud på kommunikationsbistand til EN AF OS, og efter den 

sidste aftale udløb med udgangen af 2019, har EN AF OS i 2020 fortsat samarbejdet ud fra mindre aftaler. 

Derudover er kontakt til medarbejdere, der varetager kommunikation i partnerskabets forskellige 

organisationer afhængigt af temaer, andre eksterne interessenter samt et internationalt netværk (GASA) af 

andre afstigmatiseringsindsatser (læs mere om det internationale samarbejde i kapitel 8). 

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

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

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

oversigt (beløb angivet i millioner kr.): 

Bevillingsgiver/donor Perioden 

2011-2013 

Perioden 

2014-2016 

Perioden 

2017-2019 

Året 2020 Året 2021 I alt 

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

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

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

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

Andre fonde 

(særskilte formål) 

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

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

 

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

årligt til finansiering af en halvtidskoordinatorstilling i hver af de fem regionale PsykInfo’er. Desuden har 
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regionerne (Region Hovedstaden) haft formandskabet i partnerskabet herunder lagt lokaler til EN AF OS-

sekretariatet mm.  

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

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

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

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

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

undersøgelser mv. 

2.3 Fremtiden for EN AF OS efter udgangen af 2020 
I slutningen af året kom den længe ventede aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-

, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2024, som resulterede i en fortsat bevilling til det nationale 

niveau i EN AF OS 2021-2024 forankret i Sundhedsstyrelsen.  

Bevillingen er fordelt således: 

Bevilling 
 

2021 2022 2023 2024 

Satspulje 2020-2021 
 

1 mio. kr. - - - 

Aftale om reserven 2021-2024 
 

1 mio. kr. 1 mio. kr. 3,0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 

I alt 
 

2 mio. kr.  1 mio. kr. 3,0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 

 

Bevillingen er noget mindre end håbet, og det er i skrivende stund ved at blive afklaret, hvad det konkret 

kommer til at betyde for den nationale indsats og for det nationale sekretariat. Det står dog klart, at 

forankringen i Sundhedsstyrelsen vil åbne for mange nye samarbejdsmuligheder – ikke mindst i forhold til 

det somatiske sundhedsvæsen, hvilket aftaleteksten også peger på.  

Op til forhandlingerne bakkede partnerskabet bag EN AF OS op om en fortsættelse. Bl.a. sendte både 

Danske Regioner og PsykiatriNetværket hver et brev til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og 

Ældreudvalg med en opfordring om at prioritere fortsættelse af arbejdet med afstigmatisering af psykisk 

sygdom. Danske Regioners brev var underskrevet af formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske 

Regioner og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og PsykiatriNetværkets brev var underskrevet 

af de fleste af organisationerne i netværket. 

3. Ambassadører 

 
3.1 Formidlingskurser for ambassadører 

3.1.1 Hvorfor er et basiskursus i formidling så vigtigt? 

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

erfaringer med psykisk sygdom og sin livshistorie i det hele taget.  
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Derfor fik EN AF OS i 2012 udviklet et særligt formidlingskoncept og guidelines og har siden da hvert år 

satset på at afsætte midler, så der fra nationalt hold har kunne udbydes et tre-dages formidlingskursus til 

nye ambassadører.3 

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

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

rekrutteres fra flere regioner. 

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

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

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

3.1.2 Formidlingskurser i 2020 

I september blev det endelig muligt at afholde de to kurser, som oprindeligt var planlagt til at skulle 

afholdes i maj. På det første kursus deltog 12 personer fra Region Syddanmark, og på det andet deltog 14 

personer fra Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det foregik på Danhostel i Horsens med først to 

dages internat og derefter 1-2 uger senere en tredje dag, hvor deltagerne ved korte oplæg med selvvalgt 

tema demonstrerede brug af nogle af de redskaber, som er erhvervet på internatet og fra den skriftlige 

guide, som hører med. 

Det er altid en meget bevægende oplevelse at se, hvordan den usikkerhed, som deltagerne fra start møder 

frem med, ganske langsomt men sikkert ændres til mod på at stå frem, glæden ved at se de andre turde, 

sammen styrket af et nyt socialt fællesskab.  

Evaluering af formidlingskurser 

Evalueringen i skemaform efterfølgende var også denne gang overvældende positiv både i forhold til selve 
indholdet på kurset og de rammer, som det blev afholdt i – helt primært med kryds i ”Meget godt” og i 
”Godt”. Det var også tydeligt, at deltagerne fik et stort udbytte af deltagelsen i kurset, hvor de blev klædt 

godt på til rollen som ambassadør. 

Hvordan vurderer du dit overordnede udbytte af kurset? (N= 21) 

Rigtig godt 90 % 

Godt 10 % 

 

Hvad synes du om det praktiske arrangement? (N= 21) 

Rigtig godt 90 % 

Godt 5 % 

 

Hvad synes du om det faglige indhold? (N= 21) 

Rigtig godt 90 % 

Godt 10 % 

 
3 Se invitationen til ambassadørkursus i bilag 1 
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Hvordan bedømmer du kurset som helhed? (N= 19) 

Rigtig godt 100 % 

Godt 0 % 

 

Udvalgte eksempler på personlige kommentarer om indhold og undervisning samt om kurset som helhed:  

Føler mig nu tryg ved at tilrettelægge og holde oplæg; Det var godt at møde andre og opleve deres historier; 

Jeg har virkelig fået meget ud af det; Det var godt og lærerigt; Vil helt klart anbefale det til andre; Tak for at 

I skabte et trygt miljø; 1000 tak for 3 skønne dage med fantastisk selskab, super kompetente undervisere, 

masser af ideer. Det har været vildt rørende, udfordrende, grænseoverskridende og skide godt; Oversteg 

mine forventninger; Jeg har lært nogle værktøjer og metoder, jeg ikke kendte til; Føler jeg kan bruge disse 

værktøjer, også i andre sammenhænge. 

3.2 Ambassadørtræf 
Traditionen med at afholde et nationalt ambassadørtræf blev introduceret i 2016 og er siden afholdt hvert 

år. Ligesom de foregående par år blev der nedsat en planlægningsgruppe bestående af en ambassadør fra 

hver region, som kom med input til program og selv tog ansvar for at stå for de fem planlagte 

dialoggrupper.  

Den planlagte dato for træffet var d. 31. oktober, men også her spillede corona-krisen ind, og 

arrangementet blev udskudt til foråret 2021, hvor det forhåbentlig vil være muligt at gennemføre. De 

nationale træf byder nemlig på en unik mulighed for, at ambassadører kan mødes på tværs af landet og 

udveksle erfaringer med ambassadørrollen og samtidig styrke fællesskabet i EN AF OS.  

 

3.3 Samarbejde med 

Forfatterskolen PS! om 

skrivekurser og antologi 
EN AF OS udgav i foråret antologien 

"Mening med galskaben", som rummer 

personlige fortællinger om forskellige 

perspektiver på livet med psykisk lidelse 

fra 22 EN AF OS-ambassadører. Bogen er 

blevet til i et samarbejde med 

Forfatterskolen PS! Skolen for Litteratur 

og Mental Sundhed, som gennemførte 

en række skriveworkshops for 

ambassadører i efteråret 2019.  

De overordnede temaer i bogen er håb 

og recovery. Oplægget var tekster, der 

handler om at håndtere psykisk sygdom 

og komme videre i livet, hvad der gjorde 
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en forskel i recoveryprocessen og herunder 

den personlige betydning af at være 

ambassadør. Alle ambassadørernes tekster 

indledes med et citat om betydningen af at 

være ambassadør. Troels Torp skriver bl.a.:  

”EN AF OS har reddet mit liv, ikke så meget 

aktivt, men mere fordi det gav min 

sygdomshistorie mening. Samtidig blev jeg 

betroet opgaver fra min leder, som andre ikke 

ville have betroet mig. På den måde gav de mig 

troen på, at jeg har noget at tilbyde verden og 

mine omgivelser. Jeg er noget værd, og jeg er 

berettiget til min eksistens. Uden EN AF OS 

havde jeg aldrig haft den opfattelse. De har 

fået mig til at genfinde mit eget selvværd og 

dermed også, at jeg kan være en positiv 

indflydelse på samfundet, på trods af at jeg er 

psykisk udfordret.” 

Louise Dahl Wulff skriver: 

“Når jeg fortæller, tør jeg op og bliver levende. Når jeg 

fortæller, får verden farver. Når jeg fortæller, tager jeg 

magten i mit liv. For når jeg fortæller, forvandler jeg 

min svaghed til min styrke. Og når mine erfaringer kan 

bruges til noget, så er der i bogstaveligste forstand en 

mening med galskaben. Så er det ikke bare spild af liv. 

Og det er sgu magisk.”  

Bogen har forord af formand Martin Lund og et 

indledende kapitel om afstigmatisering og 

ambassadørarbejdet i EN AF OS. Sidst i bogen er der 

interview med Norman Sartorius om de professionelles 

perspektiv med titlen ”Det handler om at tale med 

patienterne – og især om at lytte”.  

Alle forfattere er portrætterede af fotograf Jette 

Nielsen. Dy Knudsens gadekunst pryder bogens forside 

og udgør illustrationer inde i bogen, hvilket Magnus 

Sigrunson-Olsens malerier også gør. 

Den planlagte bogreception måtte aflyses, og der blev i 

stedet afholdt mindre regionale lanceringer.  
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Bogen blev trykt i 3.000 eksemplarer og er sat til salg på Saxo.com, ligesom den kan bestilles hos de fleste 

boghandlere.  

Ved udgivelsen blev den distribueret til myndighedsniveauet i partnerskabet og til andre relevante 

interessenter, herunder bl.a. medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og selvfølgelig 

ambassadører og PsykInfo’erne. 

I årets adventskonkurrence på Facebook var bogen desuden udloddet som præmie. 

4. PR-indsats og synlighed af EN AF OS 
Sekretariatet i EN AF OS har siden etableringen i 2011 samarbejdet med PrimeTime, da bureauet har 

vundet alle tre EU-udbud på satspuljemidler til kampagneaktiviteter. Aftalen om seneste udbud udløb med 

udgangen af 2019, så i 2020 var samarbejdet baseret på en mindre aftale om kommunikationsbistand 

særligt i forbindelse med lanceringen af særanalysen af mediedækningen af psykisk sygdom i 2019 og 

lanceringen af antologien ”Mening med galskaben”.  

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

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

sammenhænge.  

Hovedopgaverne i forhold til hjemmesiden var i 2020 løbende justering og opdatering med nye klummer, 

nyheder fra egen organisation og andre relevante nyheder, pressemeddelelser, undersøgelser, nye film, 

personlige historier mm.  

En ny underside ”Anbefalinger og anmeldelser” blev udgivet hvor bøger, film og TV-serier om psykisk 

sygdom fik en anbefaling af EN AF OS som inspiration til andre. På siden har EN AF OS-ambassadører 

skrevet anmeldelser af bøger om personlige erfaringer med psykisk sygdom. 

4.2 Profil og statistik på sociale medier 
EN AF OS har siden lanceringen i 2011 haft en aktiv tilstedeværelse på sociale medier. I tidsrummet for EN 

AF OS’ eksistens har de sociale medier for alvor vundet indpas i danskernes mediebrug, og derfor synes det 

naturligt aktivt at anvende de digitale platforme til at skabe opmærksomhed og engagement omkring 

afstigmatiseringsindsatsen. EN AF OS har fortsat profiler på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube – dog 

fungerer Facebook som den primære kanal grundet mediets alsidighed. Derfor anvendes Facebook i høj 

grad til at distribuere blandt andet videomateriale, billeder, personlige historier og links til artikler i 

eksempelvis nyhedsmedier. Det anslås desuden, at omtrent 70% af danskere mellem 16 og 89 år er 

oprettet som brugere på sitet, og der kan således være gode forudsætninger for at nå den brede befolkning 

med kommunikation via Facebook.  

En stor del af mediernes spalteplads blev dedikeret til COVID-19 i året 2020, og pandemien blev også et 

uundgåeligt direkte og indirekte fikspunkt for EN AF OS’ tilstedeværelse på sociale medier, hvor 

eksempelvis trivsel under nedlukningen blev et tilbagevendende tema. Ligeledes blev et antal opslag 

dedikeret til at skabe opmærksomhed omkring live streams, webinarer og andre initiativer, som blev 

http://www.en-af-os.dk/
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afviklet som erstatning for aflyste arrangementer i regionerne samt deltagelse i folkemøder, festivaler og 

deslige.  

Facebook har i løbet af 2020 udvidet sit repertoire af funktioner, hvilket både har optimeret mulighederne 

for at dele indhold og muliggjort yderligere indblik i statistiske data end hidtil:    

Ved udgangen af 2020 har mere end 41.000 brugere ”liket” EN AF OS på Facebook. Antallet går igen fra 

sidste år, ligesom grafen nedenfor indikerer, at antallet af likes er forblevet næsten uændret i løbet af 2020: 

 

Nedenstående graf tegner et overblik over rækkevidden af de opslag, som er offentliggjort på EN AF OS’ 

facebookside i året 2020. Som indikeret af grafen er rækkevidden vekslende, hvilket sandsynligvis er 

påvirket i nogen grad af Facebooks algoritmer:  
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Vi har blandt andet erfaret, at algoritmen nedprioriterer opslag indeholdende links, men er samtidig 

bevidste om, at brugervenligheden på nogle opslagstyper øges af links til eksterne websites, så målgruppen 

nemt kan hente yderligere information eller tilgå artikler eller udsendelser. Grafen indikerer desuden, at 

betalt promovering synes at have en begrænset effekt på et opslags rækkevidde.  

Nedenstående figur giver indblik i demografiske data på de brugere, som ”synes godt om” EN AF OS’ 

facebookside. Figuren illustrerer en skævvridning i fordelingen mellem mænd og kvinder men indikerer 

også, at det særligt er kvinder i aldersgruppen 25-34 år, som er repræsenteret blandt sidens følgere:   

 

Nedenfor ses en række nedslagspunkter fra 

kommunikationsindsatsen på Facebook i 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.250 nåede personer 

204 klik på opslag 

207 reaktioner 

30 delinger 

3 kommentarer 
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5.892 nåede personer 

132 klik på opslag 

64 reaktioner 

10 delinger 

6 kommentarer 

 

23.487 nåede personer 

2.474 klik på opslag 

651 reaktioner 

52 delinger 

121 kommentarer 
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9.186 nåede personer 

316 klik på opslag  

180 reaktioner 

3 delinger 

23 kommentarer 

7.252 nåede personer 

494 klik på opslag 

92 reaktioner 

1 deling 

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

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

AF OS. Hvert år laver Infomedia en synlighedsrapport, der dokumenterer EN AF OS’ synlighed i medierne. 

Analyserne afdækker, hvordan, hvor og hvor ofte psykisk sygdom beskrives i nyhedsmedierne, og hvordan 

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

De mest iøjnefaldende tal fra analysen af dækningen i 2020 bliver opsummeret og forklaret i det følgende 

afsnit.  

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

gennemført en ny særanalyse af mediernes dækning af psykisk sygdom i 2019 efter det samme koncept 

som den meget informative særanalyse, der blev gennemført af mediedækningen i 20164. Analysens 

grundlag og resultater gennemgås i kapitel 6.6 om aktiviteter i forhold til medierne.  

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

15.280 nåede personer 

2.005 klik på opslag 

462 reaktioner 

42 delinger 

61 kommentarer 

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

Hovedtal for perioden 

Fra perioden 1. januar til 31. december 2020 har EN AF OS i alt været omtalt 210 gange, hvor læsertallet er 

nået op på over 31 millioner. Første kvartal, hvor corona-krisen endnu ikke havde sat ind for alvor, havde 

med 82 omtaler cirka dobbelt så mange omtaler som hvert af de øvrige kvartaler, der hver havde mellem 

40 og 46 omtaler. Tilsvarende havde første kvartal det klart højeste reach med over 15 millioner læsere 

mod de øvrige tre kvartalers reach på mellem 4 og 6 millioner læsere. 

Medietyper 

Også i 2020 er den mest hyppigt benyttede medietype webkilder, der udgjorde 49% af omtalerne af EN AF 

OS. Regionale og lokale dagblade stod for 26% og landsdækkende dagblade for 13%. For fagblade og 

magasiner samt lokale ugeaviser var tallene henholdsvis 9% og 2%. Også i 2020 er webkilderne den 

medietype med det absolut højeste reach – de stod for 65% af det samlede læsertal. TV2.dk var dette år 

det medie med flest potentielle læsere med et samlet reach på 1.931.000 læsere. Politiken.dk kom i 2020 

på andenpladsen med et reach på 1.641.000 læsere.  

Medieomtalen fordelt på regioner 

Region Sjælland var i 2020 med 20 omtaler og et reach på 925.427 læsere det område med den største 

pressedækning af EN AF OS. Herefter følger Region Midtjylland med 9 omtaler og et reach på 425.349 

læsere og Region Syddanmark med 7 omtaler og et reach på 901.087 læsere. Region Hovedstaden havde 4 

omtaler og et reach på 122.000 læsere og sidst kom Region Nordjylland, som ikke havde nogen omtaler, 

der blev dækket af overvågningen af EN AF OS i medierne. 

4.4 Elektronisk nyhedsbrev 
Med jævne mellemrum 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 2020 var 

der 462 modtagere på mailinglisten. Eftersom nyhedsbrevet ikke er offentligt men forbeholdt de, der er 

engagerede i EN AF OS, foregår tilmelding til mailinglisten via projektlederen i det nationale sekretariat. 

Campaign Monitor, som benyttes til opsætning og udsendelse af nyhedsbrevet, indeholder mulighed for at 

følge med i bevægelser, såsom om den enkelte modtager åbner nyhedsbrevet, klikker på links eller 

afmelder sig fra mailinglisten. 

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

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

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

stigmatisering/afstigmatisering (se bilag 3). EN AF OS 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:  
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• 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 

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 

http://www.en-af-os.dk/
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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 3). 

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

og formidlet på respektfuld vis. 

c. Dialog via sociale medier. 

2) At udfordre myter med fakta. 

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

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

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

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

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

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

gentages af andre. 

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

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

samlet under otte mere overordnede kategorier:  

• Informations-, oplægs- og undervisningsaktiviteter  

• Festivaler  

• Værktøjskasser  

• Happenings og kreative events  

• Temaaftener, -dage og -uger  

• Materialeuddeling  

• Større konferencer  

• Andet  
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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. Konceptkataloget5 er blandt 

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

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

målrettede indsatser og udvikling af materialer i 2020. I det næste 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 2020 

 

5.3.1 Aktiviteter i arrangementskalenderen på hjemmesiden 

EN AF OS har fra starten inviteret til, at også organisationer i partnerskabet omkring EN AF OS var velkomne 

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

organisationerne i PsykiatriNetværket benyttet sig af - ofte i samarbejde med de regionale PsykInfo’er. 

Data om aktiviteter registeret i den offentlige arrangementskalender er trukket fra ”backend” af EN AF OS’ 

hjemmeside. Disse data inkluderer information vedrørende aktiviteternes oprettelse og planlægningen 

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

aktiviteterne. 

Baseret på data fra den offentlige arrangementskalender blev der i 2020 afholdt i alt 50 offentlige 

arrangementer på landsplan. Corona betød I 2020, at mange planlagte offentlige arrangementer måtte 

aflyses på grund af de mange restriktioner for forsamlinger og afstand. De mange arrangører, herunder 

PsykInfo’erne og sekretariatet, måtte derfor tænke kreativt i forhold til planlægning og afvikling af 

arrangementer. Flere arrangementer blev afholdt virtuelt, og webinarer blev et velkendt arrangement for 

mange. Erfaringerne blev mange i løbet af året, og flere virtuelle konferencer, webinarer og temaaftenener 

mm. kom til. På trods af at de 50 arrangementer er et markant færre antal sammenlignet med de tidligere 

år, er det meget positivt, at det er lykkedes at afholde 50 arrangementer på trods af corona-restriktioner.  

Der kan være en mindre usikkerhed ved det samlede antal, da registreringer af offentlige arrangementer 

sker før selve afviklingen. Det betyder, at mange arrangementer er blevet aflyst efter registreringen. 

PsykInfo’erne har derfor måtte eftersende oplysninger om afholdte arrangementer til sekretariatet. Her 

fremgår det også, at nogle medarbejdere i PsykInfo’er indmelder de offentlige arrangementer som 

”ambushing”-arrangementer i stedet. Ved PsykInfo’ernes eftersendelse af afholdte offentlige 

arrangementer, synes de 50 arrangementer dog at stemme overens med det faktiske aktivitetsniveau. Af 

figur 5.1. fremgår fordelingen af aktiviteter på landsplan. 

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

http://www.en-af-os.dk/
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Figur 0.1: Antal aktiviteter i arrangementskalenderen fordelt på landsplan i 2020. N=50 

 

I perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 er der afholdt flest arrangementer i Region Midtjylland og 

Region Sjælland. Mange af PsykInfo’erne måtte aflyse deres planlagte arrangementer ligesom store 

offentlige begivenheder og samlinger, som EN AF OS ofte deltager i, også blev aflyst. Figur 5.1. giver et 

billede af, at der alligevel blandt de fleste lokale PsykInfo’er har været et højt aktivitetsniveau. Det er dog 

vigtigt at fremhæve, at forskellen i aktivitetsniveauet også 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 0.2: Målsætninger for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2020. N=50. I alt 231 svarafgivelser 

 

Figur 5.2 afspejler vigtige målsætninger fordelt på de fem indsatsområder. Der er særligt fire målsætninger, 

der oftest er krydset af i forbindelse med aktiviteter: 

• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer) 

• Skabe større åbenhed og færre fordomme 

• Aflive myter 

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 

De fire målsætninger har i de tidligere år også været dem, der har fyldt mest. De målsætninger, der fylder 

mindst i det samlede billede, afspejler på samme måde de tidligere år i EN AF OS, hvor offentlige 

arrangementer om unge og arbejdsmarkedet fylder mindre end de befolkningsrettede arrangementer. Se 

også figur 5.3. 
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Figur 0.3: Målgrupper for aktiviteter i arrangementskalenderen i 2020. N=50. I alt 115 svarafgivelser 

 

Figur 5.3 viser, at der foregår offentlige aktiviteter inden for alle fem indsatsområder, dog med undtagelse 

af et fokus på medierne. Særligt har der været aktiviteter målrettet befolkningen, brugere og pårørende og 

personale i sundheds- og socialsektorerne. Kategorien ”Anden målgruppe” har i høj grad været 

arrangementer målrettet politiet som målgruppe samt et arrangement målrettet LGBT+ personer. 

5.3.2 Aktiviteter i den interne aktivitetsguide (”ambushing”) 

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

den interne aktivitetsguide. Der er i alt registeret 540 aktiviteter i den interne aktivitetsguide for 2020. Der 

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

forskelle i vilkår og prioriteringer i de enkelte PsykInfo’er, ligesom de forskellige registreringspraksisser kan 

påvirke det endelige antal for regionerne. Det fremgår bl.a., at nogle offentlige aktiviteter som f.eks. Don’t 

Fear the Weird-festivaler og offentlige livearrangementer i PsykInfo’erne er registreret som ”ambushing”-

aktiviteter i nogle regioner. Derudover gør den forskellige registreringspraksis med nye medarbejdere i 

PsykInfo’erne, at nogle aktiviteter er registreret som både en offentlig- og en ”ambushing” aktivitet, 

hvorfor tallene for de enkelte regioner kan være usikre. Der er dog forsøgt at slette de gentagende 

registreringer, hvor det har været muligt at gennemskue den dobbelte registrering. Af figur 5.4. fremgår 

fordelingen af ”ambushing”-aktiviteter på landsplan. 
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Figur 0.4: "Hvem stod for at afholde aktiviteten?" N=540 

 

Figur 5.4 viser, at Region Syddanmark har den største andel af arrangementerne med 304 ”ambushing”-

aktiviteter. I 2019 var Region Syddanmark også den region med markant flest ”ambushing”-aktiviteter 

(N=344). Antallet af aktiviteter er generelt lavere sammenlignet med 2019 for alle regioner og sekretariatet, 

hvilket også skal ses i lyset af corona-nedlukningen i store dele af 2020. 

Af figur 5.5 fremgår fordelingen af aktiviteterne på henholdsvis nationalt, regionalt og lokalt plan i 2020. 

Figur 0.5: "Hvilket niveau foregik aktiviteten på?" N=540 

 

Fordelingen af aktiviteter på hhv. nationalt, regionalt og lokalt niveau ligner niveauet fra 2019 på mange 

måder, hvor det nationale niveau dog er blevet mindre. Det skyldes især, at de store offentlige 

arrangementer som f.eks. Folkemødet, hvor EN AF OS plejer at være en fast del af programmet, var aflyst i 

2020. I 2019 fyldte det lokale niveau (44%) lidt mere end det regionale (41%), hvor det regionale niveau i 

2020 igen er det, der fylder mest. Der er dog tæt på at være en lige fordeling mellem de to niveauer på 

samme måde som i 2019. I 2018 fyldte det lokale niveau 36%, hvilket var markant mindre end det 
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regionale. Denne stigende tendens på det lokale niveau over to år kan tyde på, at EN AF OS er mere 

forankret på det lokale niveau end tidligere. 

Figur 5.6 giver et overblik over, hvilke typer af aktiviteter der er blevet afholdt og registeret i løbet af 2020. 

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 aktivitet. Sekretariatet er også her 

bekendt med, at registreringspraksis har været forskellig hos PsykInfo’erne i forhold til, hvor mange typer af 

aktiviteter man har afkrydset for den samme aktivitet. 

Figur 0.6: "Hvilken type aktivitet blev der afviklet?" N=540. I alt 550 svarafgivelser 

 

Af figur 5.6 fremgår det, at der ved 254 af de 540 aktiviteter i 2020 har været afholdt et ambassadøroplæg. 

Det er fortsat den type aktivitet, der fylder mest i EN AF OS sammenlignet med de tidligere år. ”Anden 

aktivitet” er som oftest aktiviteter, hvor ambassadører har indgået i interview eller som casepersoner i 

undersøgelser/podcast/artikler eller brugerpaneler mm. Der ses en konkret stigning af aktiviteter, hvor EN 

AF OS indgår i udviklingen af materialer. Hvor antallet i 2019 var 12, er der i 2020 28 aktiviteter i denne 

kategori. Alle tallene underbygger, ligesom de forrige år, at ambassadørerne i høj grad bliver efterspurgt af 

eksterne samarbejdspartnere som oplægsholdere og bidragsydere med deres personlige erfaringer.  

  

253

87
68 66

46 39 34 28 28
4 3 2



EN AF OS årsrapport 2020 

32 
 

Figur 0.7: "Hvor mange deltog der ca. ved aktiviteten?" N=246. min.=1; maks.=8000 

 

Figur 5.7 viser, at der i 2020 var flest arrangementer, der havde 20-39 deltagere, ligesom det sås i 2018 og 

2019. Tendensen for antal deltagere til arrangementerne viser som forventet også, at aktiviteter med 

større antal deltagere er blevet færre, hvilket også kan ses i lyset af forsamlingsforbud. Det er samtidig ikke 

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

reelle billede af virkeligheden. 
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Figur 0.8: "Hvilke/-n målsætninger var der for aktiviteten?” N=540, i alt 3.584 svarafgivelser 

 

Figur 5.8 illustrerer fordelingen af målsætninger for aktiviteterne i 2020. Som det fremgår af figuren, har 

der i særlig grad været fokus på målsætningerne: 

• Sprede viden om psykisk sygdom, recovery og empowerment 

• Skabe større åbenhed og færre fordomme  

• Synliggøre erfaringer, færdigheder og muligheder (ressourcer)  

Det er tre målsætninger, der også har fyldt meget i de forgange år, hvorfor tendensen i 2020 ligner billedet 

i 2018 og 2019. 

Af figur 5.9 fremgår fordelingen af målgrupper for aktiviteter i 2020. 
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Figur 0.9: "Hvilke/-n målgrupper havde aktiviteten?" N=540, i alt 856 svarafgivelser 

 

Størstedelen af aktiviteterne er målrettet personale i sundheds- og socialsektorerne. Den samme tendens 

gjorde sig gældende i 2018 og 2019. Der ses dog en stigning i antallet af aktiviteter målrettet de unge, hvor 

denne andel har været mindre i de tidligere år. Medierne og arbejdsmarkedet er fortsat de målgrupper, der 

fylder mindst i den samlede opgørelse, på samme måde som det har gjort sig gældende tidligere år. 

Figur 0.10: ”Oplever du/I, at det var den rette aktivitet til målgruppen?” N=520 

 

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

også̊ har været gældende i de tidligere år. Hele 95% af arrangørerne har i høj grad oplevet aktiviteten som 

den rette for målgruppen. Det er en større andel end i 2019, hvor 72% oplevede dette i høj grad. 

Tilfredsheden afspejler, at aktiviteterne i høj grad er tilrettelagt og målrettet målgruppen. 
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Figur 0.11: ”Deltog der ambassadør(er) i afvikling af aktiviteten?” N=540 

 

I 2020 deltog der jf. figur 5.11 ambassadører i 97,2% af ”ambushing”-aktiviteterne, og de indgår dermed i 

stort set alle de 540 aktiviteter. Det er en stigning på 2,7%-point siden 2019, hvor andelen var 94,5%. Dette 

understreger, at ambassadørerne spiller en central og uundværlig rolle i EN AF OS’ arbejde. 

Figur 0.12: ”Hvilken rolle havde ambassadøren?” N=268 

 

Figur 5.12 viser, at ambassadørerne oftest har haft en rolle som oplægsholder/formidler. Det viser, at der 

bør være et stort fokus på ambassadørernes formidlingsstrategi for at sikre deres tryghed og trivsel samt 

for at sikre kvaliteten af indsatsen og deres oplæg. I kategorien ”Andet” er deres roller oftest beskrevet 

som case- eller interviewpersoner. 
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Figur 0.5: ”Oplevede du/I aktiviteten som vellykket?” N=522 

 

495 ud af 522 ”ambushing”-aktiviteter blev af arrangøren vurderet som værende vellykket jf. figur 5.13. At 

94,8% af aktiviteterne i høj grad blev vurderet som vellykkede, kan ses som et resultat af, at arrangørerne 

formår at målrette aktiviteterne til målgruppen samt at opfylde målsætningerne for aktiviteten. 

Figur 0.6: ”Fik du/I nogen personlige henvendelser i forlængelse af aktiviteten?” N=247 

 

 

I 2020 fik arrangørerne ved knap 64% af aktiviteterne en eller flere personlige henvendelser i forlængelse af 

aktiviteterne. Sammenlignet med 2019 er dette et fald på 25%. Det kan være på grund af, at mange af 

aktiviteterne er afviklet virtuelt, hvorfor den personlige kontakt og henvendelse ikke har været mulig på 

samme måde som tidligere. Det er dog stadig en stor andel af aktiviteterne, som afføder nye henvendelser, 

hvilket er positivt, da henvendelserne kan give nye kontakter og aktiviteter. 

495

23
0 0 0

I høj grad I nogen grad Hverken eller Kun i mindre grad Slet ikke

15,38%

48,58%

33,60%

Ja, flere Ja, enkelte Nej



EN AF OS årsrapport 2020 

37 
 

5.4 Samlet overblik over målsætninger og målgrupper 
 

Figur 0.15: Samlet fordeling af målsætninger fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 

aktivitetsguide. N=590, 3.815 svarafgivelser 

 

Figur 5.15 viser en samlet opgørelse over målsætningerne for aktiviteter i 2020. Det er selvsagt de samme 

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

separat. Det er derudover samme tendens, der viser sig i de tidligere år. 
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Figur 0.16. Samlet fordeling af målgrupper fra aktiviteter i både arrangementskalenderen og i den interne 

aktivitetsguide. N= 590, 971 svarafgivelser 

 

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

oftest har været fokus på ved aktiviteterne i 2020. Sammenlagt har ”Personale i sundheds- og 

socialsektorerne” været målgruppe ved 354 arrangementer og dermed knap 60% ud af de 590 i alt. Figur 

5.16 afspejler også, at målgrupperne ”Brugere og pårørende”, ”Befolkningen” og ”Unge” (de unge selv) er 

velrepræsenteret ved EN AF OS’ arrangementer i 2020. De unge er dog kun repræsenteret ved 

”ambushing”-aktiviteterne. 

Af grafen fremgår det også, at ”Arbejdsmarkedet” og ”Medierne” er de målgrupper, hvor der er færrest 

aktiviteter. Erfaringerne er, at det kan skyldes, at disse målgrupper kan være svære at nå ud til. Der ses dog 

en stigning i antallet af aktiviteter målrettet medierne siden 2019. Det skyldes, at det har været et særligt 

fokusområde for EN AF OS i 2019 med offentliggørelsen af medieanalysen for 2019 (se afsnit 6.6.1). 

5.5 Udviklingstendenser 
I årsrapporten for EN AF OS 2018-2019 var en stor andel af aktiviteterne, på samme måde som i 2020, 

målrettet personale i sundheds- og socialsektorerne. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 50% og 56% af 

aktiviteterne, der var målrettet personale. Der ses derfor en lille stigning på 4%, hvor det i 2020 er 60% af 

aktiviteterne, der var målrettet personale. Denne stigning sås også fra 2016-2019. Udviklingen matcher 

godt med, at EN AF OS i de seneste par år har haft et særligt fokus på ulighed i sundhed for personer med 

psykiske lidelser i kontakt med det somatiske sundhedsvæsen, ligesom der fortsat er fokus på personale i 

psykiatrien og kommunerne. Helt generelt har holdninger og viden hos personale i sundheds- og 

socialsektorerne stor betydning for mødet med patienter og brugere både i sundhedsvæsenet og i 

kommunerne. Kultur og sprog har stor betydning for, hvordan budskaber om symptomer, diagnoser, håb 

for bedring og recovery bliver formidlet. Øget fokus hos personalet kan derfor også have konkret 

indflydelse på at forebygge eller mindske risiko for selvstigmatisering, hvilket kan have betydning for 
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recoveryprocessen hos den enkelte. Ligesom i årsrapporten for 2018-2019 viser opgørelsen for 2020, at alle 

indsatsområderne er i spil, men at ”Arbejdsmarkedet” og ”Medierne” fylder fortsat mindst og er sværest at 

trænge igennem til. Der ses dog en lille stigning i aktiviteter målrettet ”Medierne”, hvilket kan hænge 

sammen med offentliggørelsen af analysen af mediedækningen af psykisk sygdom i 2019, som udkom i 

2020.  

I de tidligere år er der set en stigning i antallet af aktiviteter, hvor der har deltaget ambassadører. I 2018 var 

tallet 93% og i 2019 var det ved 94,5% af aktiviteterne. I 2020 er tendensen fortsat stigende, hvor 

ambassadørerne har deltaget i 97,2% af aktiviteterne. Dette understreger endnu en gang, hvor stor og 

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

Der ses i 2020 en stigende andel af aktiviteter, der kategoriseres som ”Andet”. Det uddybes i 

kommentarfeltet som aktiviteter, hvor ambassadører indgår i undersøgelser som casepersoner, i 

brugerpaneler, i podcast og i udviklingen af materialer mm., hvor de deler deres personlige erfaringer med 

psykisk sygdom. Det kan være et tegn på, at flere og flere har kendskab til ambassadørerne og det bidrag, 

som de kan tilføre med deres personlige erfaringer. Det underbygger, at ambassadørerne i høj grad bliver 

efterspurgt af eksterne samarbejdspartnere som oplægsholdere og bidragsydere med deres personlige 

erfaringer. 

Der ses en stigning af antallet af aktiviteter, hvor arrangøren vurderede, at ”ambushing”-aktiviteten var den 

rette til målgruppen. Hele 95% oplevede i høj grad, at det var den rette aktivitet til målgruppen, hvor denne 

andel i 2019 var 72%. Tilfredsheden med de afholdte aktiviteter underbygges yderligere ved, at 94,8% af 

arrangørerne vurderede ”ambushing”-aktiviteterne som vellykkede ”i høj grad”, hvor 72% angav dette i 

2019. Dette kan ses som et resultat af, at arrangørerne i højere grad formår at målrette aktiviteterne til 

målgruppen samt at opfylde målsætningerne for aktiviteten. 
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Figur 0.17: Udviklingen i antallet af aktiviteter fra 2015-2020 

 
 

Figur 5.17 giver et overblik over udviklingen i antallet af aktiviteter fra 2015-2020. Figuren viser, at der i 

2020, som forventet, er færre aktiviteter end tidligere. Der er således sket et fald i antallet af aktiviteter 

siden 2019, men på trods af store nedlukninger af samfundet i 2020 er aktivitetsniveauet fortsat meget højt 

med i alt 590 aktiviteter. Det peger på en fortsat positiv udvikling set i et implementeringsperspektiv, da EN 

AF OS i højere grad inviteres af andre relevante interessenter til at indgå i aktiviteter og arrangementer. Det 

høje aktivitetsniveau tegner også et billede af, at der er tænkt kreativt i EN AF OS med mange virtuelle 

aktiviteter, hvor også ambassadørerne har været omstillingsparate og har haft mod på at indgå i virtuelle 

oplæg og konferencer. De mange nye erfaringer med virtuelle aktiviteter tages også med videre, da det 

virtuelle format giver en større mulighed for at nå bredere ud til flere personer i målgrupperne, da det kan 

optages og deles i relevante netværk eller ses på et senere tidspunkt.  

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

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

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

undersøgelser. 

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

samarbejdspartnere eller studerende fået lov til at bruge panelet til egne undersøgelser. Sekretariatet 

anvender Facebook og hjemmesiden til at synliggøre undersøgelsernes resultater, f.eks. i form af de 

klummer eller artikler som de resulterer i. På den måde søges paneldeltagernes motivation bevaret. 
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Sekretariatet opdaterede i foråret EN AF OS-panelet, hvor forhenværende medlemmer af panelet skulle 

tilkendegive deres ønske om medlemskab og acceptere brugen af den data, de sender ved deres deltagelse 

i panelundersøgelser. Deltagerne er altid anonyme i deres besvarelser, men det er nødvendigt at bibeholde 

deres samtykke til, at EN AF OS må opbevare deres e-mailadresser, så de kan få tilsendt nye undersøgelser i 

fremtiden. Opdateringen af panelet betød, at der skete en reduktion i antallet af medlemmer, men det 

betød også, at EN AF OS igen gjorde opmærksom på panelet på Facebooksiden, hvilket gav anledning til, at 

nye medlemmer kom til.  

Panelet bestod ved udgangen af 2020 af lidt over 900 personer, hvilket betyder, at panelet er reduceret 

med over halvdelen. Når et nyt spørgeskema sendes ud til panelet, lægges det også på EN AF OS-

Facebooksiden. Hvis man ikke allerede er medlem af panelet, har man i slutningen af hvert spørgeskema 

mulighed for at tilmelde sig. Erfaringen er her, at der kommer flere og nye medlemmer til panelet, hvorfor 

sekretariatet er optimistisk på trods af det reducerede antal. 

I 2020 blev gennemført følgende undersøgelser, som bliver uddybet i afsnit 6.2 om Brugere og pårørende: 

• Erfaring med psykisk sygdom under Coronakrisen. 

• Panelundersøgelse om betydningen af at få tildelt, blive behandlet for og være bærer af flere 
psykiatriske diagnoser. 

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

6.2 Brugere og pårørende 

 

6.2.1 Panelundersøgelse om erfaringer med psykisk sygdom under Corona-krisen 

Corona ændrede i 2020 vores alles hverdag. Ambassadørerne i EN AF OS kunne fortælle, at nogle oplevede 

den ændrede hverdag med færre krav som en lettelse, mens andre fandt den isolerede tilværelse vanskelig 

og ensom, hvor også ændrede behandlingstilbud i psykiatrien havde stor betydning. Det gav anledning til at 

lave en rundspørge i EN AF OS-panelet om, hvordan de ændrede vilkår i hverdagen påvirker én, når man 

har en psykisk lidelse. EN AF OS-panelet består af personer, der alle har eller har haft psykisk sygdom. 

Undersøgelsen blev gennemført i april 2020 og 680 personer deltog. 

Fund i panelundersøgelsen 

Undersøgelsen viste, at Corona-pandemien på nogle punkter er meget udfordrende for personer med 

psykisk sygdom. To tredjedele oplevede, at deres daglige rytme smuldrede i krisen. Knap tre fjerdedele 

tilkendegav savn efter udgående sociale begivenheder. Og over en fjerdedel oplevede deres psykiske 

tilstand som forværret. 

Afsavnet til social såvel som fysisk kontakt kom bag på cirka halvdelen af de adspurgte. Knap 40% af 

deltagerne i undersøgelsen angav, at de boede alene, og for disse var afsavnet endnu større. Mange har 

normalt kontakt til behandler eller en hverdag, hvor det betyder meget at komme i et værested eller anden 

form for fast kontakt med fagpersonale. Begge muligheder blev vanskeliggjort af pandemien i foråret. 

Heller ikke alle har pårørende, som de kunne kommunikere med under isolationen. For dem der boede 

alene, betød det også, at en forstyrret søvnrytme og hudsult var et større problem end i den samlede 

gruppe. 

http://www.en-af-os.dk/
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Eksempler på uddybende kommentarer:  

”Før krisen følte jeg mig ret isoleret, men det kunne åbenbart godt blive værre, selvom jeg ikke troede det. I 

starten af krisen reagerede jeg kraftigt på følelsen af isolation og ensomhed, og det kom bag på mig, for jeg 

troede, jeg var vant til det.” 

”Jeg er blevet smidt direkte ind i min OCD igen, da den handler om sygdomsangst, hvor jeg hele tiden 

sprittede af, og være bange for at være sammen med andre osv. Og det er meget hårdt at få at vide, at 

mine OCD-handlinger pludselig er den måde, man skal leve på. Det, på en måde, at få fortalt at min OCD 

har ret. Det er meget svært at håndtere.” 

”Jeg synes, det er en lille smule svært gerne at ville holde kontakten til mine venner telefonisk, når jeg slet 

ikke har overskuddet til at være der for dem. Jeg er næsten mindre åben omkring, hvor svært jeg synes livet 

er, end jeg plejer at være, fordi jeg også føler, at "alle har det svært", og jeg vil ikke belemre andre.” 

Cirka en tredjedel måtte også opsøge professionel hjælp til (forværring af) deres psykiske lidelse som følge 

af krisen. Sammenlignet med den samlede gruppe måtte en større andel i gruppen, der boede alene, søge 

professionel hjælp. 

Oplevelserne under Corona-krisen var dog ikke udelukkende negative. Nogle følte, at de fik en pause fra 

samfundets krav og forventninger. To tredjedele oplevede, at de var begyndt at reflektere mere over 

tilværelsen og dens handlemuligheder. Over halvdelen angav, at de ville være mere opmærksomme på 

deres sociale relationer fremover, og en tredjedel havde udviklet nye rutiner og vaner, som de ville holde 

fast i fremover. Flere oplevede også, at de kunne bruge de mestringsstrategier, de har tilegnet sig gennem 

deres tidligere erfaringer med svære perioder med psykisk sygdom til at håndtere pandemiens 

udfordringer. Strategier og kompetencer som den del af befolkningen, der ikke er vant til at håndtere 

psykiske udfordringer, ikke nødvendigvis besidder. Over halvdelen erfarede også, at Corona og den 

tilhørende isolation, gav personer uden psykisk sygdom en fornemmelse af, hvad det vil sige at være ensom 

og opleve psykiske udfordringer. 

Eksempler på personlige kommentarer til spørgsmålet ”Hvad har samlet set overrasket dig mest i forhold til 

at skulle håndtere din hverdag som følge af corona-krisen?”: 

”Den største overraskelse er nok at se folk agere, som jeg gør pga. OCD. De fleste bruger håndsprit nu, 

bruger fødder eller albuer til døre mv. Alt det jeg gør, når jeg er ude, er nu helt naturligt, og så bliver man 

ikke så udstillet. Nu lægger folk faktisk mere mærke til dem, der ikke sørger for god håndhygiejne. Og det er 

rart for mig med OCD.” 

”Hvor nemt det faktisk har været. Efter at have haft nogle svære år tidligere, hvor jeg pga. angst ikke har 

kunnet forlade mit hjem i lange perioder, føler jeg mig bedre rustet end andre, fordi jeg har nogle metoder 

fra dengang, som jeg kan benytte nu. Jeg er så at sige allerede "i træning" i forhold til at håndtere de 

begrænsede muligheder for at bevæge sig frit rundt og se andre mennesker.” 

”Ikke så meget jeg er næsten lige kommet ud af ca. 10 år i forløb i jobcentret, så jeg er vant til at leve i frygt 

og uvished ang. fremtiden. Hele mit liv har været uvist og utrygt, siden jeg blev psykisk syg som barn, så 
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man kan vel sige, at jeg har en vis erfaring i at skulle håndtere ubehagelige situationer og følelser af angst 

og uvished og afmagt.” 

41% valgte at dele, hvilke nye erkendelser og erfaringer de havde gjort sig, som kunne være til gavn for 

andre. Indholdet af de nye vaner og rutiner spændte generelt bredt men havde i vid udstrækning det til 

fælles enten at handle om mere struktur i hverdagen eller en anerkendelse af betydningen af at kunne sige 

fra til f.eks. sociale arrangementer. 

Pressemeddelelse: ”COVID-19’s betydning for personer med psykisk sygdom”  

Undersøgelsen ”Erfaring med psykisk sygdom under Coronakrisen” blev udgangspunkt for, at PrimeTime i 

juni udarbejde en pressemeddelelse med budskaberne fra undersøgelserne på vegne af EN AF OS.  

Da det viste sig svært at komme igennem med pressemeddelelsen i medierne valgte sekretariatet i stedet 

at udgive den som en klumme på EN AF OS’ hjemmeside med overskriften ”COVID-19’s betydning for 

personer med psykisk sygdom”. Klummen blev målrettet fagpersoner på social- og sundhedsområdet, som 

har kontakt til borgere med psykisk sygdom. I klummen udtalte daværende projektleder for EN AF OS 

Johanne Bratbo, at det kan have stor værdi, hvis fagpersoner er åbne for at indgå i dialogen om corona-

krisen og bearbejdningen af de tilhørende oplevelser og følelser. Her kan fagpersonernes opfølgning på 

perioden med Corona rumme en omsorg for oplevelsen af ensomhed og isolation, og samtidig kan en snak 

om, hvad der for den enkelte giver mening i hverdagen, også fremadrettet, være gavnlig, hvor krisen måske 

opleves som et vendepunkt i forhold til prioriteringer og handlemønstre. 

6.2.2 Opdatering af Sundhedsstyrelsens pjecer til mennesker med psykisk sygdom under 

Corona-krisen 

Sekretariatet blev i november kontaktet af Sundhedsstyrelsen, som skulle opdatere en række pjecer 

målrettet mennesker og familier med psykisk sygdom samt helbredsangst under corona-krisen. Pjecerne 

gav en række gode råd og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne til, hvordan man kan håndtere 

psykiske udfordringer under krisen. 

Sekretariatet kunne her spille ind med input til håndtering af den stigmatisering, som mennesker, der af 

helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, møder i hverdagen. En problematik som EN AF OS er 

blevet gjort opmærksom på op til flere gange bl.a. fra ambassadører og fra følgere på Facebook. 

Derudover kunne sekretariatet dele nogle af de konkrete råd og forslag til gode vaner og rutiner, der kom 

frem i panelundersøgelsen om erfaringer med psykisk sygdom under Corona-krisen (se afsnit 6.2.1 om 

undersøgelsen). 

6.2.3 Panelundersøgelse om betydningen af at have flere psykiatriske diagnoser  

EN AF OS har en erklæret målsætning om, at vi skal ”Udfordre den stigende brug af diagnoser”. 

Udviklingen, hvor der bl.a. er flere unge, der i dag får en psykiatrisk diagnose, peger på en problemstilling, 

som også flere panelundersøgelser understreger. Nemlig at mange angiver at have flere psykiatriske 

diagnoser. Vi satte os derfor for at undersøge, hvilken betydning det kan have for den enkelte at have flere 

diagnoser, hvordan man selv håndterer det vilkår, og hvordan man oplever, at fagpersoner og omgivelserne 

forholder sig til det. Undersøgelsen skal danne baggrund for dialog med fagpersoner om betydningen af 

diagnosekulturen. 
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Indledningsvist lavede sekretariatet en pilotundersøgelse blandt ambassadørerne i hele landet. 

Pilotundersøgelsen byggede på et spørgeskema med mange åbne spørgsmål, hvor ambassadørerne således 

havde mulighed for frit at kommentere, så vi kunne få en fornemmelse af, hvad der rørte sig hos de enkelte 

i forhold til temaet. 27 ambassadører besvarede spørgeskemaet, hvorefter sekretariatet udarbejdede en 

spørgeramme ud fra de mange gode input. Enkelte ambassadører afprøvede også det endelige 

spørgeskema, inden det blev sendt ud, for at sikre at formuleringer, svarkategorier mm. var forståelige.  

Undersøgelsen blev gennemført i juni via EN AF OS-panelet, som består af personer, der alle har eller har 

haft psykiske lidelser samt via EN AF OS’ Facebook-side. 447 valgte at respondere, hvoraf 409 opfyldte 

kriteriet for at have mere end én psykiatrisk diagnose. 

35% af deltagerne (142 deltagere) angav at have mere end tre diagnoser. Det er interessant, om der er 

særlige oplevelser tilknyttet denne gruppe, hvorfor der blev lavet en krydsning på denne gruppe. 

Derudover blev der lavet en krydsning på køn for at se, om der er forskel for kvinder og mænd. 

Metodiske begrænsninger 

Undersøgelsen kan betegnes som en temperaturmåling og et indlæg i debatten om, hvad den stigende brug 

af diagnoser kan have af betydning for den enkelte. Undersøgelsen er ikke repræsentativ i traditionel 

forstand, da der er en markant overvægt af kvinder (76%), og da den er udført i EN AF OS-panelet og på 

Facebook – altså blandt respondenter der på forhånd forholder sig til temaer omkring psykiske lidelser. I 

forhold til aldersspredning, diagnoser og regional fordeling er der rimelig repræsentativitet, dog er de unge 

under 25 år repræsenteret i mindre grad end gruppen over 25 år. 

Fund i panelundersøgelsen 

Deltagerne blev spurgt til, hvornår og af hvem de har fået stillet deres diagnoser, hvad der gik forud for 

diagnoserne, og på hvilket grundlag diagnoserne blev stillet. 

1/3 del af deltagerne har fået den første diagnose, inden de var 18 år, og størstedelen har senest fået en 

diagnose inden for de sidste 10 år. 88% har fået en psykiatrisk diagnose på baggrund af symptomer på 

psykisk mistrivsel (angstanfald, ændret spisemønster, tristhed mm.). 21% har fået en psykiatrisk diagnose 

på baggrund af et selvmordsforsøg, og 36% har fået en psykiatrisk diagnose på baggrund af en indlæggelse i 

psykiatrien. Sammenlignet med mændene er der en større andel af kvinder, som får en psykiatrisk diagnose 

på baggrund af overgreb eller indlæggelse i psykiatrien, hvor en større andel af mændene oplever psykiske 

udfordringer som fører til en diagnose på baggrund af ledighed. 

90% har fået stillet diagnoserne ved en psykiater, 44% ved en psykolog og 30% ved egen læge. Størstedelen 

af deltagernes diagnoser er givet på baggrund af samtale med fagperson (96%) og test foretaget af 

fagpersoner (76%). 

Diagnosekulturen har som en konsekvens også betydet, at diagnoser er blevet en del af manges 

hverdagssprog. Erfaringer peger på, at nogle ikke får stillet en diagnose ved en fagperson, men at de i 

stedet selv vurderer, at de har en gældende diagnose. Deltagerne blev derfor spurgt til, om de har givet sig 

selv en eller flere af deres psykiatriske diagnoser. 55 deltagere angav forskellige diagnoser, som de har givet 

sig selv, hvor angst, depression og spiseforstyrrelse var de diagnoser, der fyldte mest. Krydsningen på køn 

viste, at det i højere grad er kvinder, der har diagnosticeret sig selv. 
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42% af deltagerne er aktuelt i behandling for flere psykiske lidelser på samme tid. 42% af denne andel 

oplever udfordringer ved at være tilknyttet flere behandlingsforløb på samme tid. Gruppen med flere end 

tre diagnoser oplever også udfordringer i højere grad (61%) end den samlede gruppe (42%), hvilket peger 

på, at der følger flere udfordringer, jo flere diagnoser du har. 

Udvalgte kommentarer der uddyber oplevelsen med at være tilknyttet flere behandlingsforløb: 

”Psykiatrien og behandlingen er meget kasseopdelt, og selv om man siger, at angst og depression har stor 

co-morbiditet, behandler man dem hver for sig. Det har været meget surrealistisk at få at vide, at min 

depression skulle behandles først, og min angst måtte vente. Et forløb, jeg gik i, handlede kun om 

depression og ikke angst, da det lå i et andet behandlingsforløb. Det er noget af det mest åndssvage, jeg har 

været udenfor. Behandlingen var fin, den manglede bare at se det hele menneske.” 

”PTSD bliver fortrinsvis behandlet med samtaler, mens dissociativ lidelse fortrinsvis bliver afhjulpet med 

kropsterapi. Det fungerer rigtig godt. Fantastisk at få hjælp til både hoved og krop sideløbende for det ene 

forløb "smitter" jo af på det andet.” 

”Kryds bivirkninger på medicin, svært ved at skelne mellem dem, svært ved at finde ud af om det går bedre 

med den ene, hvis det går dårligt med den anden, kun den ene blev arbejdet med (gruppeterapi), da den 

anden "nok ville blive bedre, når den anden diagnose blev arbejdet med”, selv om det viste sig, at det var 

omvendt, da min angst var hovedproblemet og styrede min depression.” 

Kommentarerne peger samlet set på, at mange oplever udfordringer ved, at diagnoser bliver behandlet 

forskelligt i forskellige tilbud og systemer. Det kan skabe forvirring hos både den enkelte person samt hos 

fagpersoner over, hvilken diagnose der er den primære, og hvilke symptomer der tilhører de forskellige 

sygdomme. Det peger på, at der er et større behov for at se det hele menneske og på, at systemerne 

snakker sammen og fokuserer på at afklare, hvilken diagnose der er aktionsdiagnosen (den diagnose der 

bedst beskriver tilstanden), og hvilke der er bidiagnoser. 

Deltagerne blev spurgt ind til, hvilken betydning det har for deres opfattelse af sig selv som person, at de 

har/har haft flere diagnoser. Nedenstående er udvalgte spørgsmål og resultater om selvforståelsen.  

Spørgsmål: Hvilken betydning har det for din opfattelse af dig selv som person, at du har/har haft flere 

diagnoser? Svarkategorier: I høj grad – I nogen grad – I mindre grad – Slet ikke – Ved ikke. 

Uddrag af andel der har svaret ”I høj grad” og ”I nogen grad” (N= 381). 

Jeg har opnået en større selvforståelse 
 

81,5% 

Jeg har opnået større forståelse af mine reaktioner, følelser og udsving 
 

88% 

Det har øget min forvirring omkring min identitet 
 

47% 

Jeg har vanskeligt ved at få mit selvbillede til at matche med diagnose 
 

33% 

Jeg får en oplevelse af skam og fiasko 
 

56% 
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Min dominerende identitet er at være psykisk syg 
 

33% 

Det har givet mig en afklaring og støtte til at søge information og behandling 
 

74% 

Det har skabt usikkerhed om mine muligheder og kompetencer 
 

61,5% 

 
Spørgsmål: I hvilken grad spiller dine konkrete diagnoser en rolle, når du fortæller om dig selv og dine 

erfaringer med psykiske udfordringer, recovery mm.?  Svarkategorier: I høj grad – I nogen grad – I mindre 

grad – Slet ikke – Ved ikke. 

Uddrag af andel der har svaret ”I høj grad” og ”I nogen grad” (N= 369) 

Mine konkrete diagnoser spiller en rolle, når jeg fortæller om mig selv og mine 
erfaringer med psykiske udfordringer, recovery mm. 

81% 

 
Tallene peger på, at diagnoserne er med til at skabe en større forståelse af sig selv og af reaktioner, følelser 

og udsving. Diagnoserne kan også give en støtte til at søge information og behandling og åbner døre for 

hjælp i systemerne. Diagnoserne bliver dermed i høj grad også en forståelsesramme for deltagerne, både i 

forhold til at forstå sig selv og sin adfærd men også i forhold til at forklare sine udfordringer og adfærd for 

andre. Det kan dog have konsekvenser for den enkelte at anvende diagnoserne som forståelsesramme, og 

kan føre til selvstigmatiseirng. Eksempler på uddybende kommentar:  

”Det er som om, diagnosen er fortolkningsrammen for mine symptomer. Og det er som om, det er nemmere 

bare at sige en diagnose end at skulle gå ind i en længere forklaring af mine konkrete problemer. Samtidig 

er det svært at tale om, fordi jeg ikke på nogen måde synes, at en diagnose er dækkende for, hvorfor det for 

mig er svært at være i verden.” 

 

”Jeg prøver ikke at lade mig definere af det, men det er svært ikke at gribe til de "titler", når man skal gøre 

sig forståelig overfor andre, og det påvirker mit selvbillede.” 

 
Tallene og de uddybende kommentarer viser, at når diagnoserne i så høj grad er med til at skabe forståelse 

af en selv, så bliver det problematisk, når personerne ikke kan identificere sig selv med de pågældende 

diagnoser. Det kan i høj grad skabe fortvivlelse og usikkerhed hos den enkelte. Desuden har den rette 

diagnose også betydning for, om man får den rette hjælp og behandling. 

Eksempler på personlige kommentarer: 

”For mig var det en lettelse at få diagnoserne PTSD og Neurasteni, fordi de passede med det, jeg oplevede 

og til en vis grad fjernede følelsen af at være forkert. De var med til at forklare min adfærd, kognition, angst 

og begrænsninger. Jeg var ikke alene længere, andre med lignende traumer reagerede på lignende vis og fik 

lignende begrænsninger.” 

 

”Jeg havde først depression, dernæst i 13 år skizofreni som fejldiagnose. Denne diagnose forhindrede med 

de store mængder medicin og ECT behandling enhver form for bedring. Først da det blev ændret til PTSD og 

dissociativ lidelse, kom der skub i en helingsproces. Min traumatiske opvækst med seksuelle overgreb og 
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svigt er nu endelig ved at være bearbejdet i sådan en grad, at jeg har en godt liv. Den korrekte diagnose er 

afgørende for, om man får den behandling, der hjælper.” 

 

”Jeg fik mine første diagnoser som 22-årig og den sidste som 39-årig. Det viser sig, at jeg har haft en forkert 

diagnose i 17 år. Nu giver det hele meget mere mening for mig.” 

 

”Jeg fik mine aspergers-, adhd- og ocd-diagnoser for ca. 5,5 år siden. Og i takt med at jeg har fået mere og 

mere viden, og især identificerer mig som autist, har jeg fået en helt anden selvindsigt og selvopfattelse end 

før. Det har været en befrielse. De øvrige diagnoser har ikke været retvisende, og jeg har derfor ikke fået 

den støtte og hjælp, jeg havde brug for, op gennem mit voksenliv.” 

 
Her viser undersøgelsen og de uddybende kommentarer også, at en grundig udredning og forklaring på 

hvorfor og hvordan man opfylder diagnosekriterierne, har stor betydning for selvforståelsen. Størstedelen 

af deltagerne er enige i de diagnoser, de har fået stillet. 88% af den samlede gruppe er enige, mens denne 

andel dog er en anelse mindre i gruppen med flere end tre diagnoser (80%). Til spørgsmålet om deltagerne 

har fået forklaringer på, hvilke diagnosekriterier fagpersoner har lagt vægt på netop i forhold til dem, svarer 

88% i den samlede gruppe også, at de i nogen eller høj grad har fået dette. Her er andelen også en anelse 

mindre i gruppen med flere end tre diagnoser (80%). 

Eksempler på uddybende kommentarer om betydningen af en grundig udredning og forklaring på 

diagnoserne: 

”Jeg fik at vide, at jeg måtte have lav IQ og blev vurderet til at være lettere udviklingshæmmet, fordi jeg ikke 

kan regne baglæns og ikke kunne bygge med klodser. Jeg synes i den grad, jeg blev stemplet. Min IQ blev 

vurderet på et sårbart tidspunkt og er blevet gentestet flere gange efter, hvor den har ligget over middel. 

Jeg fik ingen forklaring på noget som helst og slet ikke, hvorfor der bruges IQ tests på sårbare tidspunkter, 

hvor den ikke vil give et korrekt resultat. Min IQ dengang hed 78. Min IQ ligger i dag på 127. Og det har 

virkelig naget mig, at den blev lavet eller var nødvendig, fordi den er blevet brugt mod mig senere hen. Jeg 

har manglet forklaring på meget men specielt denne.” 

 

”Jeg har gerne fået en mundtlig forklaring, som jeg hurtigt glemmer dele af. Samtidig har jeg været 

igennem så mange behandlingsforløb med så mange forskellige meninger, at det virker som en stor 

pærevælling.” 

 

”Jeg har skiftet diagnose 3 gange uden forklaring på, hvad og hvorfor det ændres, det skete ved skift af 

sygeplejerske og/eller psykiater.” 

 

”Jeg blev udredt meget grundigt i distriktspsykiatrien. Det tog lang tid, mange samtaler og tests. Derfor har 

jeg tillid til, de ikke har overset noget.” 

 
Flere af deltagerne har da også oplevet, at fagpersoner har sået tvivl ved, om en eller flere af deres 

diagnoser er gældende. Det er i høj grad psykiatere efterfulgt af psykologer, der har taget stilling til, om 

personerne ikke længere udviser symptomer på en eller flere af diagnoserne, om de kan anses for at være 

raske og har rejst tvivl ved, hvorvidt personerne overhovedet har opfyldt kriteriet for én eller flere 
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diagnoser. Undersøgelsen peger her på en problematik om, at der blandt fagpersoner kan være en 

indbyrdes uenighed om, hvilke diagnoser der bør være gældende for de enkelte personer. 

Udvalgte personlige kommentarer der uddyber problemstillingen ved den indbyrdes uenighed blandt 

fagpersoner: 

”Min nuværende Psykiater ændrede efter udredning min diagnose fra personlighedsforstyrrelse af blandet 

type til Aspergers syndrom. Han rystede på hovedet ad den gamle diagnose og sagde, at det var en typisk 

fejl. Man kigger ikke efter autisme hos kvinder, og det betyder, at mange fejldiagnosticeres med 

personlighedsforstyrrelse.” 

 

”Har fået ny diagnose hver gang jeg i mit behandlingsforløb har mødt ny psykiater. De er ikke enige.” 

 

”Først her mange år senere hører jeg i fortrolige samtaler om, at personalet på lukket afsnit har betvivlet 

rigtigheden i, at min skizofrenidiagnose var korrekt. De så åbenbart mange tegn på, at det ikke gav mening. 

Ikke noget jeg fik at vide. Lægen havde bestemt sig, og der var åbenbart ikke et miljø, hvor der kunne såes 

tvivl om diagnoser.” 

 
Når personer med flere psykiatriske diagnoser samtidig er tilknyttet i flere behandlingsforløb, hvor 

fagpersoner fokuserer på forskellige diagnoser og symptomer og samtidig ikke er enige om de gældende 

diagnoser, kan det være med til at skabe fortvivlelse og forvirring hos den enkelte. 44% af deltagerne i 

undersøgelsen har da også selv undervejs overfor fagpersoner sat spørgsmålstegn ved gyldigheden af én 

eller flere af deres diagnoser. Denne andel er størst blandt kvinderne (48%), mens 61% i gruppen med flere 

end tre diagnoser har sat spørgsmålstegn ved dette. Deltagerne fik i undersøgelsen mulighed for at uddybe 

i et åbent kommentarfelt, hvordan de oplevede at fagpersonen tog imod, at de satte spørgsmålstegn ved 

en eller flere af deres diagnoser. Her tegner sig en tendens til, at personer med borderline og skizofreni i en 

særlig grad er udsatte for stigmatisering, hvor de bliver mødt med en mistroisk og sygdomsgeneraliserende 

tilgang som modsvar. 

Dette underbygges ved spørgsmålet: ”Har du oplevet, at omgivelserne reagerer forskelligt, alt efter 

hvilken/hvilke diagnoser de får kendskab til, at du har/har haft?”, hvor deltagernes svar peger på, at de 

forskellige diagnoser mødes forskelligt. Det der går igen i undersøgelsen er, at det er nemmere at fortælle 

om bare én diagnose, og at behandlingssystemet behandler en forskelligt, alt efter hvilken diagnose de har 

fået kendskab til. 

Eksempler på uddybende kommentarer: 

”Borderline. Psykiater siger: “Du er sort/hvid tænkende.” Jeg siger: “Jeg ser nu mere min tænkning som 

værende konkret og logisk. Jeg spørger, når jeg ikke forstår dit argument.” Psykiater: “Piger som har været 

udsat for seksuelle overgreb har borderline.” Mig: “Hvor ser du ellers, udover det du anser for at være 

sort/hvid tænkning, at jeg skulle have borderline?” Psykiater: “Netop dit svar nu. Det siger det hele!” 

Psykiater i Distriktspsykiatrien.” 

 

”Jeg var ikke enig i min skizofreni, da jeg fik den. Psykiateren fra børne- og ungdomspsykiatrien mente dog, 

at jeg bare ikke havde sygdomsindsigt, hvilket de fortalte var et klassisk symptom.” 
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”Psykolog på psykiatrisk afdeling jeg var i terapiforløb ved. Meget afvisende overfor at jeg skulle fejle noget 

andet end det, de på den klinik behandlede. Det er som om, at de får mig til at passe til behandlingen frem 

for, at behandlingen skal passe til mig” 

 

”Specialpsykolog sagde efter test, der tydeligt viste en skizofrenidiagnose, at jeg var for “normal” til at være 

skizofren, og derfor ville hun ikke sætte diagnosen på mig. Hvilket var absurd, for der gik flere år, før den 

rette behandling blev virkelighed.” 

 

”Jeg er blevet mødt med mistro, når jeg har sat spørgsmålstegn ved de diagnoser, jeg har fået stillet. Som 

oftest bliver alt, jeg siger, tolket ud fra de diagnoser, jeg har fået stillet, og så er det pludselig meget svært 

at argumentere, når alle ens ord bliver tolket, så de spænder ben for én - uanset hvor velformuleret man er, 

og hvor velfunderede ens argumenter er. De bliver simpelthen ikke hørt.” 

 

”Med sætningen: "Det er ikke så vigtigt for mig, hvilket ord de bruger i papirerne". Eller: "Der er nødt til at 

stå noget lignende, for at du kan få mere hjælp". Jeg er aldrig blevet mødt med en forståelse af, hvor 

ubehageligt det er for mig, at der står noget forkert. Ej heller er jeg blevet mødt med en forståelse for de 

konsekvenser, det kan have for mig, at der står det forkerte i min journal. Fx måtte jeg kæmpe ekstra for at 

kunne få revalidering til det fag, jeg ville læse, da 'folk med min diagnose i hvert fald ikke kan arbejde med 

mennesker', jeg vil aldrig kunne adoptere, og det vil ligeså være svært at få visse forsikringer. De 

oplysninger glemmer fagpersoner ofte at give, og tager heller ikke seriøst.” 

 

”Netop borderline diagnosen er enormt stigmatiseret. “Åh nej, der er en borderliner”. Dette oplever jeg 

både i somatikken og i psykiatrien. Jeg kan ikke få slettet diagnosen fra mine papirer, og det er 

forfærdeligt.” 

 

”Jeg oplever i mange sammenhænge at jeg er nødt til at have nogen med til at sige god for min 

troværdighed. Det gælder både i jobcenter og i sundhedsvæsenet, at personlighedsforstyrrelsesdiagnosen 

giver anledning til at tolke på mig i stedet for at lytte til mig.” 

 
De uddybende kommentarer viser, at det kan være nødvendigt at have en bisidder eller pårørende med til 

samtaler i både sundhedsvæsenet og i kommunerne, som kan supplere den enkelte i samtaler med 

fagpersoner. Det understreger dog også et behov for afstigmatisering og på at gøre fagpersoner 

opmærksom på at se det hele menneske. 

Til sidst i spørgeskemaet bliver deltagerne spurgt til deres generelle holdning til udviklingen med den 

stigende brug af diagnoser, og at flere får tildelt flere diagnoser (N= 386). Nedenstående er nogle udvalgte 

svarkategorier til spørgsmålet, hvor deltagerne i særlig grad har sat deres kryds i ”I høj grad” og ”I nogen 

grad” - og her er gengivet efter højeste procentsats: 
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Jeg oplever, at man kun kan få hjælp i systemet, hvis man har en diagnose. 
 

72% 

Jeg oplever, at fokus på diagnoser kan give accept af en bestemt adfærd, psykiske udfordringer 
mm. 

79% 

Jeg oplever, at fokus på diagnoser bliver brugt forkert, og at man glemmer at se mennesket bag 
diagnosen. 

78% 

Jeg oplever, at det er et godt værktøj til at forstå adfærd, psykiske udfordringer mm. 
 

77% 

 
Tallene underbygger, at diagnoserne i høj grad bliver brugt til, at man kan få den rette hjælp i systemerne. 

De kan give accept af en bestemt adfærd og forklare psykiske udfordringer mm., som kan give den enkelte 

en større selvforståelse. Samtidig har det stor betydning, at den rette diagnose stilles, og der kan i den 

forbindelse skabes tvivl ved selvforståelsen, når man har flere diagnoser eller en diagnose, man ikke kan 

identificere sig med. Det kan også skabe tvivl hos fagpersoner, da flere symptomer og sygdomme kan 

overlappe hinanden, og det kan være svært at skelne mellem de forskellige diagnoser. Der er derfor et stort 

behov for at fokusere på, hvilken diagnose der er den primære hos den enkelte, og at gøre det i samarbejde 

med patienten. Her er det vigtigt, at fagpersonerne ser mennesket bag diagnoserne, da deres tilgang også 

kan have betydning for, hvordan personen selv ser og forstår sig selv. Her er det vigtigt, at fagpersoner også 

støtter personerne med flere psykiatriske diagnoser i at undgå selvstigmatisering. Dermed bærer 

fagpersonerne også et stort ansvar for, hvordan de møder personer med flere psykiatriske diagnoser, når 

de f.eks. rejser tvivl om en eller flere af deres diagnoser. 

6.2.4 Viggo og Walters verden 

EN AF OS udgav i 2016 bogen ”Viggo og Walthers 

verden” af ambassadør Nanna Højstrøm, der har 

stået for manus og illustrationer baseret på egne 

erfaringer med at være forælder og skulle 

forklare sine to børn om håndteringen af sin 

kamp med depression. Bogen tager 

udgangspunkt i dette sårbare emne og sætter 

fokus på vigtigheden af at tale med børn om 

psykisk sygdom i familien.  

I 2020 har EN AF OS oplevet en stigende 

efterspørgsel fra kommunale og regionale 

aktiviteter, der beskæftiger sig med familierådgivning og som anvender bogen som inspirationskilde for 

familier til, hvorledes man taler med børn om psykisk sygdom i familien. Der har ligeledes været interesse 

fra flere bruger- og pårørendeforeninger, hvor bogen støtter op om foreningernes pårørende-aktiviteter. 

6.2.5 Personlig historie og selvstigma 

EN AF OS har fortsat fokus på dialog med forskellige aktører omkring brug af materialet Personlig historie 

og selvstigma. Læs bl.a. mere herom i afsnit 6.4.2 om jobcenterversionen af materialet. 
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6.3 Personale i sundheds- og socialsektorerne 

6.3.1 Webinarer unge, socialpsykiatri og jobcentre  

Kommunerne har altid været en målgruppe for EN AF OS, og der er udviklet materialer med relevans for 

kommunal indsats i forhold til blandt andre unge, socialpsykiatrien og jobcentre. Opgaven i 2020 var, afledt 

af satspuljeforlig 2020-2021, at EN AF OS skulle understøtte en lokal forankring af materialerne samt de 

hidtidige erfaringer og principper med afstigmatisering. Formålet var at give regioner og kommuner 

redskaber til at iværksætte lokale initiativer til at nedbryde stigmatisering af psykisk sygdom.  

Fra national konference til tre webinarer 

I starten af 2020 påbegyndte sekretariatet og de regionale koordinatorer planlægningen af en fælles 

national konference for kommunerne som led i at skabe kontakt til relevante områder og medarbejdere og 

dermed understøtte den lokale forankring af afstigmatiseringsindsatsen. På konferencen skulle der sættes 

fokus på afstigmatisering på ungeområdet, i socialpsykiatrien og i jobcentre, hvor tilhørende relevant 

materiale fra EN AF OS ville blive præsenteret. Tanken var, at deltagere på konferencen skulle få et indblik i 

konkrete muligheder for at arbejde med afstigmatisering og EN AF OS’ materialer. Herunder skulle de prøve 

øvelser fra materialerne, opleve ambassadørerne og høre om muligheder for at samarbejde med PsykInfo 

og EN AF OS. 

Som led i planlægningen af den nationale konference blev der nedsat en tovholdergruppe bestående af 

PsykInfo-medarbejdere og ambassadører fra alle fem regioner. Gruppen mødtes flere gange, men i lyset af 

Corona-restriktionerne, måtte der tænkes kreativt i planlægningsprocessen. Men udsigten til et 

forsamlingsloft i længere tid tog sekretariatet en beslutning om at omsadle den nationale konference til tre 

online webinarer den 9. og 10. 

november med et fortsat fokus på 

afstigmatisering på henholdsvis 

ungeområdet, i socialpsykiatrien og på 

jobcentre. En beslutning som 

tovholdergruppen bakkede op om. 

EN AF OS indgik derfor et samarbejde 

med Affordable Communications, et 

kommunikationsbureau som EN AF OS 

tidligere har samarbejdet med, og som 

kunne yde rådgivning i forhold til den 

tekniske afvikling og sørge for, at 

webinarerne blev optaget og kunne 

live streames på dagene. 

I planlægningsfasen af de tre 

webinarer afholdt sekretariatet 

løbende møder med deltagerne i de 

enkelte webinarer, både i grupper og 

enkeltvist, for at gøre alle trygge ved 
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den noget uvante opgave, hvor oplæggene nu skulle foregå foran et kamera fremfor direkte overfor et 

publikum.  

For stadig at give deltagerne i webinaret konkrete muligheder for at få et indblik i arbejdet med EN AF OS-

materialerne samt høre om mulighederne for at samarbejde med PsykInfo og EN AF OS, blev der 

forproduceret en række videoer i samarbejde med Affordable Communications. Videoerne indgik i 

webinarerne, både som et afbræk i live-udsendelsen, men også for at give et uddybende indblik i brugen af 

materialer og samarbejdet med EN AF OS. De forproducerede videoer bestod bl.a. af interview med 

samarbejdspartnere som tidligere har arbejdet med EN AF OS-materialer, og som kunne videregive 

konkrete erfaringer med brugen af materialet og arbejdet med afstigmatisering.  

Der blev derudover lavet en kort introduktionsvideo for hver af de fem regionale PsykInfo’er samt en 

samlet præsentation af de fem PsykInfo’er. Filmene skulle kompensere for den personlige kontakt mellem 

kommunerne og PsykInfo’erne, som det var tiltænkt skulle etableres på konferencedagen. I videoerne 

præsenterede PsykInfo’erne de tiltag og fokusområder, de arbejder med i deres regioner, og hertil hvad de 

kan tilbyde kommunerne i forhold til samarbejde om afstigmatisering. Præsentationsvideoerne er fortsat 

tilgængelige på EN AF OS’ hjemmeside og YouTube-kanal, ligesom PsykInfo’erne frit kan bruge dem i deres 

formidling.  

Der var stor opbakning til de tre webinarer, og invitationerne blev livligt delt i både personlige- og faglige 

netværk, på sociale medier og i nyhedsbreve. Der kom løbende tilmeldinger til alle tre webinarer med et 

endeligt antal på 1.564 tilmeldinger i alt.  

Webinarer afholdt med stor succes 

De tre webinarer blev, med hjælp fra Affordable Communications og de mange engagerede oplægsholdere, 

en stor succes på optagedagene den 9. og 10. november. Både ambassadører, eksterne 

samarbejdspartnere samt medarbejdere fra de regionale PsykInfo’er holdt oplæg på dagene, mens 

projektleder i sekretariatet Anja Kare Vedelsby tog seerne gennem webinarerne som vært. 

Ambassadørerne bidrog både i hele planlægningsfasen og på selve dagene med deres personlige erfaringer 

og havde også roller som facilitatorer i samtale mellem flere ambassadører. 
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Over 700 medarbejdere fra kommunerne så med live på dagene, som i høj grad bar præg af klapsalver og 

stolte medarbejdere og ambassadører. 

Det første webinar Det vi ikke taler om. Et fokus på unge og psykisk mistrivsel6 gik i luften mandag den 9. 

november og var målrettet fagpersoner, som arbejder med unge. På webinaret blev EN AF OS og tilgangen 

til afstigmatisering på ungeområdet præsenteret, mens Esther Vyff, formand for Danske Skoleelever, 

startede webinaret med, på vegne af de danske folkeskoleelever, at tale ind i behovet for dialog om 

psykiske lidelser i folkeskolen. Tre EN AF OS-ambassadører fortalte i en samtale med hinanden om deres 

personlige erfaringer med at være ung og opleve psykisk mistrivsel, og de gav deres bud på, hvad der kan 

være behov for i opsporingen og forebyggelsen af psykisk mistrivsel hos unge. I forlængelse af det blev EN 

AF OS-materialet Bryd Tavsheden præsenteret som en måde at arbejde med afstigmatisering og skabe 

større åbenhed om psykisk mistrivsel og -sygdom blandt unge. Indimellem indslagene blev små spots fra 

Bryd Tavsheden vist, hvilket også gav et indblik i indholdet af materialet. For også at give medarbejderne et 

konkret eksempel på hvilken betydning det har for en skoleklasse at arbejde med afstigmatisering, fortalte 

Carsten Lundh, lærer på HHX, i et videoindslag om hans erfaringer med at sætte fokus på afstigmatisering i 

en gymnasieklasse gennem Skolepartner7.

 

Webinaret blev afsluttet med en paneldebat mellem ambassadørerne, hvor seerne havde mulighed for at 

stille spørgsmål til både deres erfaringer og det præsenterede materiale. Debatten var livlig, og flere 

relevante perspektiver og gode råd blev givet videre til de kommunale medarbejdere på ungeområdet.  

Tirsdag den 10. november begyndte med webinaret Øget fokus på en afstigmatiserende tilgang i 

socialpsykiatrien8 målrettet fagpersoner i socialpsykiatrien. Her blev seerne også introduceret til EN AF OS 

og tilgangen til afstigmatisering i socialpsykiatrien. Tre ambassadører fortalte i en samtale med hinanden 

om deres personlige erfaringer med socialpsykiatrien og bidrog med gode råd til personalet om, hvad der 

 
6 Se programmet for webinaret i bilag 5a 
7 Læs mere om samarbejdet med Skolepartner i afsnit 6.5.1 
8 Se programmet for webinaret i bilag 5b 
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har betydning og kan gøre en forskel i forhold til stigmatisering og selvstigmatisering. Materialerne 

Personlige historie og selvstigma og Start dialogen – i socialpsykiatrien blev præsenteret, mens en 

forproduceret minidokumentar fra Hjørring Kommune viste, hvordan de på et socialpsykiatrisk botilbud 

havde anvendt materialet Personlig historie og selvstigma. Her fortalte en bruger og en medarbejder, hvad 

det havde betydet for dem at arbejde med materialet, hvilket gav et unikt og rørende indblik i betydningen 

af at arbejde med selvstigmatisering. Til slut i webinaret havde seerne mulighed for at stille spørgsmål til 

dagens oplægsholdere i en paneldebat. 

Det tredje og sidste webinar Ændret tilgang til mødet med mennesker, der har psykisk sygdom9 målrettet 

medarbejdere i jobcentre blev sendt om eftermiddagen den 10. november. Både ambassadører, PsykInfo-

medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, som tidligere har arbejdet med EN AF OS og 

afstigmatisering, indgik i webinaret. På samme måde som ved de tidligere webinarer fik seerne en 

introduktion til EN AF OS og tilgangen til afstigmatisering i jobcentre. Tre EN AF OS-ambassadører fortalte i 

en samtale med hinanden om deres personlige erfaringer med mødet med jobcenteret og gav gode råd til, 

hvordan man som medarbejder kan møde mennesker med psykisk sygdom i jobcentrene. Sven Preisel, 

afdelingsleder i ASV i Horsens Kommune, supplerede i et videoindslag ambassadørerne ved at sætte fokus 

på betydningen af relationer og arbejdet med afstigmatisering i jobcentrene fra et medarbejder- og 

ledelsesperspektiv. Materialerne Personlig historie og selvstigma – i jobcentret og Dialogkort blev 

præsenteret, som en konkret måde man kan arbejde med afstigmatisering i jobcentrene. Derudover havde 

en af de nye film om betydningen af at være i beskæftigelse med rimelige tilpasninger10 premiere. 

Webinaret sluttede af med en paneldebat, hvor seerne havde mulighed for at stille oplægsholderne 

spørgsmål. 

Alle tre webinarer ligger i deres fulde længde tilgængelige på EN AF OS’ hjemmeside og YouTube-kanal, 

hvor de fortsat bliver set. Sekretariatet har fremadrettet planer om at anvende webinarerne i andre 

undervisningstilbud målrettet studerende indenfor social- og sundhedsområderne. 

Evaluering af webinarerne  

De tilmeldte deltagere til webinaret fik efter webinarets afholdelse tilsendt et spørgeskema med en række 

evalueringsspørgsmål. Ved at besvare evalueringen deltog man også i lodtrækningen om en EN AF OS-

termokande og to EN AF OS-kopper. Evalueringerne viste et generelt billede af, at der var stor tilfredshed 

med deltagelsen i webinarerne. 

Webinar målrettet ungeområdet den 9. november 2020 

Ved webinaret ”Det vi ikke taler om. Et fokus på unge og psykisk mistrivsel” så ca. 200 personer med på 

dagen. 

Evalueringen af ungewebinaret viser, at der generelt var en høj tilfredshed blandt deltagerne jf. Figur 6.1. 

 
9 Se programmet for webinaret i bilag 5c 
10 Læs om de nye film målrettet arbejdsmarkedet i afsnit 6.4 
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Evalueringen viser, at størstedelen af 

deltagerne fik en større viden om 

fordommes betydning på deres 

arbejdsplads, og at webinaret gav 

dem et større mod til at tale om 

psykisk sygdom med de unge. Over 

halvdelen fik også en større indsigt i, 

hvordan de som lærer kan gøre en 

forskel i forhold til en elev, der har 

psykisk sygdom. En stor del af 

deltagerne fik også lyst til at arbejde med dialogmaterialet Bryd Tavsheden, som blev præsenteret på 

webinaret. Lige over halvdelen blev inspireret til at invitere en EN AF OS-ambassadør ud på deres 

arbejdsplads, hvilket er meget positivt i lyset af, at det var et af målene med webinaret. Kun én person 

angav, at det ikke havde bidraget til noget konkret fagligt eller socialt.  

Der skal selvfølgelig tages højde for, at det kun er en lille andel af deltagerne (N= 17), der har besvaret 

evalueringen. Se nedenstående tabel for uddybning. 

Spørgsmål: Deltagelsen i webinaret har samlet set…  

Uddrag af andel der har svaret meget enig/enig (ud af 17 besvarelser). 

... givet mig øget viden om fordommes betydning, som jeg kan bruge i mit arbejde 
 

76,47% 

... givet mig et større mod til at tale om psykisk sygdom og/eller psykiske problemer 
med de unge, jeg møder i min hverdag 

76,47% 

... givet mig en større viden om, hvordan jeg som lærer kan gøre en forskel i forhold til 
en elev, der oplever psykisk sygdom og/eller problemer 

58,82% 

... givet mig lyst til at arbejde med dialogmaterialer præsenteret på webinaret 
 

76,47% 

... givet mig lyst til at invitere en EN AF OS-ambassadør ud på min arbejdsplads 
 

52,94% 

... IKKE bidraget til noget konkret, fagligt set 
 

11,76% 

... IKKE bidraget til noget konkret, socialt set 
 

11,76% 

 

Udvalgte kommentarer i evalueringen:  

”Det var meget givende at se det store engagement, de alle udviste. Stort og vigtigt arbejde at ændre 

indstillingen til psykisk sygdom. Altid godt at blive klogere.”  

”Jeg synes, det var en sand fornøjelse at høre de unges stemme i det her. Det blev gjort interessant og 

spiseligt. Stor ros til ambassadørerne.” 

Webinar målrettet socialpsykiatrien den 10. november 2020 

Ved webinaret Øget fokus på en afstigmatiserende tilgang i socialpsykiatrien så ca. 115 personer med på 

dagen. Ved tilmeldingerne havde flere angivet, at de ville sidde sammen i større grupper af medarbejdere 

58,82%

23,53%

11,76%
5,88%

0
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Tabel 6.1 Hvor tilfreds eller utilfreds har du samlet 
set været med deltagelsen i webinaret? (N=17)
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på arbejdspladserne, mens nogle også så med sammen med borgerne på de socialpsykiatriske botilbud. Der 

kan dermed være et større antal personer, der så med på dagen. 

Enkelte deltagere (N= 9) besvarede evalueringsskemaet, der ligesom det første webinar giver et billede af 

en stor tilfredshed med deltagelsen i webinaret jf. Figur 6.2. 

Til spørgsmålene om hvad 

webinaret har givet 

deltagerne af udbytte, 

viser evalueringen, at 

størstedelen har fået ny 

viden om fordommes 

betydning eller har fået 

genopfrisket denne viden. 

Størstedelen angiver også, 

at webinaret har øget 

opmærksomheden på 

betydningen af sprogbrug, 

mens alle besvarelserne 

peger på, at deltagerne er blevet opmærksom på betydningen af at fremme dialog mellem medarbejdere, 

brugere og pårørende om tabuer og risiko for selvstigmatisering. Nedenstående tabel viser også, at knap 

80% fik øget deres opmærksomhed på betydningen af håb. 

Spørgsmål: Deltagelsen i webinaret har samlet set…  

Uddrag af andel der har svaret meget enig/enig (ud af 9 besvarelser). 

... givet mig øget viden om fordommes betydning, som jeg kan bruge i mit arbejde 88,89% 

… genopfrisket min viden om fordommes betydning, som jeg kan bruge i mit arbejde 88,88% 

... øget min opmærksomhed på betydningen af mit sprogbrug i hverdagen 88,89% 

... øget min opmærksomhed på betydningen af at fremme dialog mellem medarbejdere, 
brugere og pårørende om tabuer og risiko for selvstigmatisering 

100% 

… øget min opmærksomhed på betydningen af håb 
 

77,78% 

... givet mig lyst til at arbejde med dialogmaterialer præsenteret på webinaret 44,44% 

... givet mig lyst til at invitere en EN AF OS-ambassadør ud på min arbejdsplads 33,33% 

... IKKE bidraget til noget konkret, fagligt set 
 

0,0 % 

... IKKE bidraget til noget konkret, socialt set 
 

11,11% 
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Figur 6.2 Hvor tilfreds eller utilfreds har du samlet set været 
med deltagelsen i webinaret? (N= 9)
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Det kan være svært at konkludere noget ud fra de få besvarelser i evalueringsskemaet, men det kan 

alligevel give et indtryk af, hvordan deltagerne har oplevet webinaret, og hvilket udbytte de har fået af 

deltagelsen. Udvalgte personlige kommentarer understreger også den positive tilbagemelding på 

evalueringerne: 

”Interviews og oplæg relevant for alle også dem, der arbejder andre steder end i socialpsykiatrien, da vi alle 

møder mennesker med psykiske lidelser eller sårbarhed og det er vigtigt, at vi bliver bedre til 

kommunikation og forstå hinanden bedre.” 

”I en travl hverdag kan vi godt komme til at glemme at være OBS på forskellige måder at gå i dialog med de 

unge, dette webinar er en rigtig god reminder om at give sig god til og reflektere, når vi arbejder med nogle 

sårbare unge.” 

Webinar målrettet jobcentre den 10. november 2020 

Ved det tredje og sidste webinar Ændret tilgang i jobcentrene til mødet med mennesker, der har psykisk 

sygdom så omkring 400 personer med. Det 

var også ved dette webinar, der var flest 

tilmeldinger med hele 803 tilmeldinger. 

I forhold til evalueringen af tilfredshed med 

deltagelsen i webinaret, fordeler det sig 

mere i dette webinar. Størstedelen har 

fortsat i høj grad været tilfreds med 

deltagelsen jf. Figur 6.3. Knap 20% har dog 

svaret hverken/eller til spørgsmålet om 

deres tilfredshed, og ca. 8% har angivet at 

være utilfredse med deltagelsen. 

Evalueringen af udbyttet viser, at ca. 70% 

har fået en øget viden om fordommes 

betydning og øget deres opmærksomhed på 

betydningen af sprogbrug i hverdagen på 

deres arbejdsplads. Lidt over halvdelen havde fået mod på at ændre deres tilgang i mødet med mennesker, 

der har psykisk sygdom, mens 70% havde fået en øget opmærksomhed på betydningen af håb, 

kompetencer og muligheder og på betydningen af at fremme dialog mellem medarbejdere og borgere om 

tabuer og risiko for selvstigmatisering. Det er rigtig positivt, da formålet med webinaret var at starte en 

refleksion hos medarbejderne om deres tilgang til borgere med psykisk sygdom. 

Lige knap 40% havde fået mod på at arbejde med de præsenterede dialogmaterialer og/eller invitere en EN 

AF OS-ambassadør ud på deres arbejdsplads. Mellem 10 og 20% angav, at de ikke fik noget ud af det socialt 

eller fagligt. Se nedenstående tabel for uddybning. 
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Spørgsmål: Deltagelsen i webinaret har samlet set…  

Uddrag af andel der har svaret meget enig/enig (ud af 47 besvarelser). 

... givet mig øget viden om fordommes betydning, som jeg kan bruge i mit arbejde 
 

72,34% 

... øget min opmærksomhed på betydningen af mit sprogbrug i hverdagen 
 

72,34% 

... givet mig mod på at ændre min tilgang i mødet med mennesker med psykisk sygdom 
 

53,19% 

... øget min opmærksomhed på betydningen af at fremme dialog mellem medarbejdere og 
borgere om tabuer og risiko for selvstigmatisering 

74,5% 

… øget min opmærksomhed på betydningen af håb, kompetencer og muligheder 
 

74,47% 

... givet mig lyst til at arbejde med dialogmaterialer præsenteret på webinaret 
 

38,3% 

... givet mig lyst til at invitere en EN AF OS-ambassadør ud på min arbejdsplads 
 

38,3% 

... IKKE bidraget til noget konkret, fagligt set  
 

17,02% 

... IKKE bidraget til noget konkret, fagligt set  
 

14,89% 

 

I kommentarfeltet, hvor deltagerne havde mulighed for at uddybe deres evaluering, kom det frem, at de 

der havde svaret, at de ikke havde fået noget ud af webinaret, havde oplevet tonen i webinaret som 

stigmatiserende mod jobcentrene. Det er en for EN AF OS ikke en ukendt indvending, og kan være et udtryk 

for den modstand, man kan møde, når man arbejder med afstigmatisering og at ændre holdninger. Det er 

dog en kritik, som sekretariatet tager til sig og særligt det forslag til forbedring, som gik på, at man kunne 

have inviteret en jobcentermedarbejder til at indgå i dialogen på webinaret og således repræsentere flere 

perspektiver. 

Generelt var det samlede billede dog positivt, hvor udvalgte kommentarer beskrev udbyttet af deltagelsen:  

”Det var bare et rigtig godt webinar, levende, informativt, masser af eftertænksomhed efterfølgende og stor 

lyst til at se på os selv og vores rolle nu. Specielt den unge kvindes oplevelser i mødet med Jobcenteret var 

meget givende. Tak” 

”Jeg synes, det var nogle rigtig fine præsentationer af ambassadørerne. Synes det var en rigtig vigtig dialog, 

de turde åbne op omkring, og synes virkelig der blevet givet nogle gode og stærke synspunkter videre til 

jobcentrene. Så egentlig bare ros herfra.” 

”Jeg har jo prøvet det før at gå til kurser, hvor brugerne selv deltager, og det gør hele forskellen at høre det 

fra deres mund. Jeg har 30 års erfaring, og det var nok ikke så overraskende, det de sagde, men det er altid 

godt at skærpe sin sans for at sige det rigtige og på de rigtige tidspunkter. Der var mange guldkorn imellem, 

som jeg vil tage med mig” 

6.3.2 Undersøgelse og artikel om seksualitet 

I 2018 gennemførte sekretariatet en undersøgelse i EN AF OS-panelet om, i hvilken grad personer med 



EN AF OS årsrapport 2020 

59 
 

psykiske lidelser oplever, at deres seksualitet er påvirket, og om man i sundhedsvæsenet skal blive mere 

opmærksom på at skabe åbenhed og bryde tabuer om temaet.  

Undersøgelsen pegede på, at intimitet og seksualitet er en vigtig del af manges liv og hverdag, men at der 

er mange, der ikke får hjælp, når de oplever problemer. Problemer, som respondenterne angiver, kan have 

store konsekvenser for deres sociale liv, kærlighedsliv og selvopfattelse. Respondenterne angav, at de 

største barrierer for at tale med behandlere om seksuelle problemer er, at de oplever, at der er vigtigere 

ting at snakke om med behandleren, og at det er pinligt at snakke om sin seksualitet med en behandler. Det 

er derfor vigtigt, at der hos behandlerne bliver skabt en opmærksomhed på potentielle problemer med 

seksualiteten, og at der bliver givet plads til at snakke om problemerne, hvis borgeren ønsker det. Dertil er 

det også vigtigt at orientere borgere og pårørende såvel som behandlere om, hvilke muligheder der er for 

at afhjælpe problemerne, så borgerne ikke fx stopper behandlingen grundet bivirkninger, der kunne omgås.  

På baggrund af undersøgelsen fik sekretariatet lavet et interview med professor i klinisk sexologi 

Annamaria Giraldi, som kommenterede undersøgelsens fund og blandt andet kom med gode råd til 

behandlere og til, hvordan de kunne tage temaet seksualitet op i samtale med patienter. Interviewet blev 

til en klumme, som kan findes på hjemmesiden11, og som Region Hovedstadens Psykiatri valgte at lægge på 

deres intranet i en forkortet version.  

6.3.3 Ulighed i sundhed 

Siden 2016 har EN AF OS beskæftiget sig med ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Det 

er efterhånden velkendt, at mennesker med svær psykisk sygdom er i risiko for at dø 15-20 år tidligere end 

alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos 

personalet ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette behandling og 

hjælp til deres sundhedsudfordringer. 

Temadag om ulighed i sundhed 

I februar 2020 inviterede EN AF OS til temaeftermiddag under overskriften ”Ulighed i sundhed for 

mennesker med psykiske lidelser – viden om interventioner i forhold til somatisk personale”. På mødet 

deltog repræsentanter for en bred kreds af faglige organisationer og -selskaber, myndigheder, 

brugerorganisationer samt regionale koordinatorer, ambassadører og det nationale sekretariat for EN AF 

OS. 

Temaeftermiddagen var en opfølgning på samme type arrangement afholdt af EN AF OS i september 2019. 

Arrangementet i 2019 havde særligt fokus på at skabe opmærksomhed på behovet for et øget fokus på 

samspillet mellem psykiske og somatiske lidelser i sundhedsvæsenet. Temaeftermiddagen i februar 2020 

havde i forlængelse af dette fokus på, hvilke konkrete interventioner der kan være gavnlige for at skabe 

dette samspil. 

Læge Frederik Martiny præsenterede forskningsprojektet SOFIA som en mulig intervention, der kan øge 

både livskvalitet og levetid for mennesker med psykiske lidelser. Projektet indeholder en kompleks 

intervention i almen praksis bestående af en styrket relation mellem patient og praktiserende læge samt 

øget fokus på behandling af somatisk sygdom tilpasset det enkelte individs behov og præferencer. Statens 

 
11 Klummen kan findes på www.en-af-os.dk → Nyheder → Klummearkiv → Seksualitet som et dobbelt tabu i 
relationen mellem sundhedspersonale og patienter 

http://www.en-af-os.dk/
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Institut for Folkesundhed præsenterede resultater fra litteraturstudiet ”Holdninger i det somatiske 

sundhedsvæsen til patienter med psykisk sygdom”, som blev udarbejdet på vegne af EN AF OS og udgivet i 

november 201912. Her blev der sat fokus på, hvilke interventioner der forskningsmæssigt kan fremme 

samspillet mellem somatiske og psykiske lidelser og virke afstigmatiserende blandt somatisk personale. 

De mange eksempler på konkrete interventioner ledte op til, at Feldballe Film & TV præsenterede 

hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed, der sætter fokus på ulighed i sundhed i EN AF OS, med konkret 

materiale der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i det somatiske sundhedsvæsen. 

Temadagen sluttede af med fælles debat, hvor der blev sat fokus på den videre udvikling af indsatsen om 

ulighed i sundhed i EN AF OS. Deltagerne kom med input til, hvilket informationsmateriale der kan være 

behov for i afstigmatiseringsindsatsen og kom med input til kommunikationsstrategien for udbredelsen af 

materialet. Derudover fandt deltagerne inspiration i hinandens interesse og fokus på ulighed i sundhed, 

ligesom der var en fælles opfordring om en fortsat dialog om ulighed i fremtid og til at deltage i EN AF OS’ 

referencegruppe om temaet. 

Arbejdsgruppe nedsat 

Sekretariatet havde i 2020 til opgave at udvikle nyt og udvidet materiale til indsatsen om ulighed i sundhed 

for mennesker med psykiske lidelser. Materialet skal sætte fokus på den ulige behandling i mødet med det 

somatiske sundhedsvæsen, skabe opmærksomhed, refleksion og debat blandt personalet i somatikken om 

nødvendigheden af at se ”det hele menneske” for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, 

som også har en psykiatrisk diagnose. Derudover skal det generelt modvirke stigmatisering af personer med 

psykisk sygdom. Materialet skal indgå i og supplere det materiale, der allerede er udviklet på www.ulighed-

i-sundhed.dk, som bl.a. indeholder spots, korte film, interaktive læringsmaterialer, podcast og debatoplæg. 

Materiale der gør viden og konkrete, handlingsanvisende råd mere tilgængelig for fagpersoner, patienter, 

brugere og pårørende, og som sætter fokus på, at holdninger og adfærd ikke alene må bidrage til, at 

patienter med psykiske lidelser ikke får den rette behandling. 

Som led i udviklingen af det supplerende materiale nedsatte sekretariatet i starten af året en 

arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af fire ambassadører, tre regionale koordinatorer, en repræsentant 

fra Sundhedsstyrelsen samt det nationale sekretariat. To af ambassadørerne har også en 

sygeplejerskebaggrund, som således også kan repræsentere målgruppen. 

Som inspiration til udviklingsarbejdet havde arbejdsgruppen ved første møde besøg af to 

socialsygeplejersker fra en somatisk akutmodtagelse i Region Hovedstaden. De gjorde gruppen klogere på 

de udfordringer personalet står med i praksis, og på, hvilke udfordringer patienterne kan opleve i mødet 

med sundhedsvæsenet. Gruppen havde stor glæde af besøget, hvorfor sekretariatet også vil bibeholde 

kontakten med de to socialsygeplejersker, som også var meget interesseret i at hjælpe med 

materialeudviklingen og i at udbrede kendskabet til materialet i deres praksis. 

Gruppen blev efter det første møde enige om at målrette det nye materiale til de somatiske 

akutmodtagelser. Både for at gøre materialet så målrettet som muligt, men også fordi akutmodtagelserne 

 
12 Litteraturstudiet kan findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 

http://www.ulighed-i-sundhed/
http://www.ulighed-i-sundhed.dk/
http://www.ulighed-i-sundhed.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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ofte er patienternes første møde med somatikken, og erfaringen er, at personalet kan opleve stor 

usikkerhed i mødet med patienter, der også har en psykiatrisk diagnose. 

Arbejdsgruppen har i alt afholdt to møder i 2020, og grundet COVID-19 og nedlukningen af samfundet er 

udviklingen af materialerne forsinket, hvorfor arbejdet vil fortsætte ind i 2021, hvor materialet vil blive 

produceret og formidlet. 

 

Alliancen mod social ulighed i sundhed 

I foråret 2020 blev EN AF OS partner i Alliancen mod social ulighed i sundhed forankret i Kræftens 

Bekæmpelse. Som partner i alliancen indgår man i en fælles vision om at bidrage til at nedbringe de 

sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social baggrund og position.  

EN AF OS deltager i alliancen med projektet, som udgør indsatsen mod ulighed i sundhed målrettet 

somatisk personale herunder hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed.dk. 

Alliancen mod social ulighed i sundhed er treårig med start den 1. januar 2020. EN AF OS deltog ved det 

første kick-off møde i august 2020, hvor formålet var, at de 31 partnere i alliancen mødtes og netværkede 

samt blev inspireret af hinandens projekter. Fremadrettet vil der løbende holdes møder efter behov, og 

efter tre år vil der afholdes et afsluttende møde, hvor alliancepartnere dokumenterer projekter og effekt af 

arbejdet med at mindske social ulighed i sundhed. Alliancen giver dermed også EN AF OS en mulighed for at 

udbrede materialet og indsatsen mod ulighed i sundhed blandt relevante organisationer. Når partnere i 

alliancen således også holder arrangementer eller lignende om ulighed i sundhed, tager de direkte kontakt 

til os, hvilket giver mulighed for, at vi holder os opdateret indenfor området. 

EN AF OS har fået en podcastkanal 

I forbindelse med udviklingen af hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed.dk fik EN AF OS udarbejdet fem 

podcastudsendelser, om ulighed og stigmatisering af 

mennesker med psykiske lidelser i det somatiske 

sundhedsvæsen. Udsendelserne indeholder både EN AF OS-

ambassadørers personlige erfaringer med mødet med 

somatikken samt fagpersoners bud på, hvad der kan være 

udfordringen, og hvad vi kan gøre ved den ulige behandling, 

der kan opstå, når et menneske med en psykisk sygdom er i 

kontakt med det somatiske sundhedsvæsen.  

I august 2020 fik EN AF OS sin egen podcastkanal, hvor de 

fem podcastudsendelser om ulighed i sundhed blev 

offentliggjort. Podcastkanalen kan findes på både Google og 

Apple podcast. 

Podcastkanalen giver mulighed for, at EN AF OS på et senere 

tidspunkt kan udgive yderligere podcastudsendelser med 

fokus på andre temaer. 

http://www.ulighed-i-sundhed.dk/
http://www.ulighed-i-sundhed.dk/
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Annoncer om ulighed i sundhed og ulighed i tandsundhed 

I maj måned købte sekretariatet en helsides annonce i fagbladet Socialpædagogen med beskrivelser af 

indsatserne mod ulighed i sundhed og ulighed i tandsundhed. Socialpædagoger er en vigtig faggruppe, som 

kan spille en afgørende rolle for at støtte brugere i bl.a. socialpsykiatrien i at opnå en højere grad af lighed i 

sundhed. 

I efteråret blev en tilpasset version af samme annonce bragt i LAP’s Medlemsblad nr. 2/3. 

Artikel i Kristeligt Dagblad 

Sekretariatet blev i december kontaktet af Kristeligt Dagblad, der var interesseret i at bringe en historie, der 

satte fokus på den forskelsbehandling, som mennesker med psykisk sygdom kan møde i kontakten med det 

somatiske sundhedsvæsen. Efter interview med projektleder Anja Kare Vedelsby blev artiklen ”Tager 

lægerne ikke psykisk syge med fysiske sygdomme alvorligt?” bragt den 11. december 2020. I artiklen blev 

fremhævet undersøgelser af EN AF OS, som kunne dokumentere den stigmatisering, der finder sted i det 

somatiske sundhedsvæsen, hvor patienter med psykisk sygdom risikerer ikke at få den rette behandling, 

hvilket kan hænge sammen med den kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom. Sekretariatet 

hjalp i forbindelse med artiklen journalisten med at få kontakt til Ulf Hørlyk, som er ledende overlæge på 

akutafdelingen på Horsens Hospital. Han satte i artiklen fokus på problematikken fra et lægefagligt 

perspektiv, ligesom han kunne fortælle, hvordan hans tilgang havde ændret sig til patienter, der er 

selvskadende, efter et besøg af en EN AF OS-ambassadør.  

Artiklen blev delt på EN AF OS’ egen Facebookside, hvilket gav anledning til, at mange følgere delte deres 

egne erfaringer - både gode og dårlige - med behandling i somatikken og en samtidig psykisk sygdom. De 

mange kommentarer understregede endnu en gang, at forskelsbehandling og stigmatisering er en 

problematik, som mange med psykisk sygdom oplever i mødet med det somatiske sundhedsvæsen, og som 

kan have alvorlige konsekvenser. 

Det er efterhånden erfaringen, at følgerne på Facebook generelt i høj grad reagerer på opslag om ulighed i 

sundhed, hvor de fortæller om egne erfaringer, som gang på gang understreger behovet for 

afstigmatisering i det somatiske sundhedsvæsen. 

6.3.4 Ulighed i tandsundhed 

I 2020 fortsatte EN AF OS-indsatsen mod ulighed i tandsundhed, som tager udgangspunkt i undersiden 

www.en-af-os.dk/tandsundhed. Ligesom det foregående år sluttede vi 2020 af med at sende en kasse 

tandkits til Hus Forbi som julegave til deres sælgere. 

Samarbejde med Colgate 

I 2019 afholdt EN AF OS en række arrangementer fem forskellige steder i landet i samarbejde med Colgate, 

hvor EN AF OS fik mulighed for at præsentere tandindsatsen for tilhørerne, som bestod af tandlæger, 

tandplejere og klinikassistenter.  

I 2020 var planlagt endnu en række arrangementer, som denne gang også skulle indeholde oplæg fra 

overtandlæge Børge Hede, som har stor erfaring fra Københavns Amts Specialtandpleje. Desværre blev alle 

arrangementerne aflyst pga. corona, men det er stadig håbet, at det bliver muligt at gennemføre dem i 

2021. 

http://www.en-af-os.dk/tandsundhed
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Oplæg for Alliance for a Cavity Free 

Future  

I forbindelse med samarbejdet med 

Colgate har EN AF OS etableret 

kontakt til skolechef Bo Danielsen fra 

Skolen for Klinikassistenter og 

Tandplejere. Han inviterede i starten 

af 2020 EN AF OS til at holde oplæg 

for den nordiske afdeling af Alliance 

for a Cavity Free Future, som består 

af forskere og sundhedsarbejdere fra 

Finland, Sverige, Norge, Danmark og 

Island.  

Tandindsatsen blev præsenteret 

under overskriften Ondt i livet skal 

ikke give ondt i tænderne, og en ambassadør fortalte om sine personlige erfaringer med tandproblemer, 

hvilket førte til en engageret debat.  

Bisserne på Kofoeds Skole 

Bisserne er en forening af frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der driver gratis 

tandklinikker for hjemløse og socialt udsatte. Bisserne bliver finansieret af Københavns Kommune, fra hvem 

de hvert år søger midler til driften.  

EN AF OS besøgte afdelingen på Kofoeds Skole og interviewede klinikkens medarbejdere og brugere. De 

brugere, der benytter sig af Bissernes tilbud om tandbehandling, har ofte både misbrug og psykisk lidelse, 

og for mange er Bisserne det eneste tilbud, der reelt opleves som tilgængeligt.  

Medarbejderne pegede på vigtigheden af at være til rådighed, når brugerne har behov for hjælp, da de ofte 

først henvender sig, når behovet er akut. De beskriver i artiklen også en tilgang, der handler om at skabe 

tryghed, tage sig tid og være i øjenhøjde og lyttende samt et menneskesyn baseret på respekt og åbenhed.  

Under overskriften ”Passer et skævt smil til skæve mennesker?” skrev formanden for Bisserne på 

Mændenes Hjem og Kofods Skole tandlæge Peter Østergaard en klumme til EN AF OS. Klummen handlede 

om udfordringerne ved at leve med en psykisk sygdom og de tandproblemer, det kan give anledning til på 

grund af bivirkninger af medicin og manglende overskud til at passe sine tænder. Han beskrev, hvordan 

langvarige perioder med dårlig tandsundhed hurtigt kan få alvorlige konsekvenser og opfordrede til, at man 

som god ven tager omsorg for at hjælpe med at komme afsted og få behandling i tide. Og her er 

tandklinikkerne Bisserne hos Mændenes Hjem og på Kofods Skole gode steder at søge hjælp til 

tandbehandling.13 

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

http://www.en-af-os.dk/
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6.3.5 Andre samarbejder 

Ambassadøroplæg på kurser om rationel medicinhåndtering for psykiatriske sygeplejersker 

I efteråret 2019 startede et samarbejde om ambassadøroplæg på kurset ”Rationel medicinhåndtering for 

psykiatriske sygeplejersker”, som blev afholdt af Region Hovedstadens Psykiatri. Dette samarbejde fortsatte 

i 2020, hvor der på forårskurset var tre ambassadører, der holdt oplæg om personlige erfaringer med 

henholdsvis antipsykotisk medicin, medicin for affektive lidelser og tvangsmedicinering. Ved efterårets 

kursus handlede de tre ambassadøroplæg om personlige erfaringer med henholdsvis antipsykotisk medicin, 

medicin for affektive lidelser og medicin for depression og angst.  

Der er indgået aftale om oplæg på endnu et kursus i starten af 2021.  

Samarbejde med DIS 

DIS (Danish Institute for Study Abroad) er en selvejende non-profit undervisningsinstitution, der hvert 

semester besøger det nationale sekretariat med 1-2 hold amerikanske psykologistuderende. Her får de 

oplæg om EN AF OS med viden om stigmatisering og afstigmatisering samt et oplæg fra en ambassadør om 

livet med psykisk sygdom.  

Tilbagemeldingerne er hver gang positive, og interessen for den rolle, de studerende selv kan spille, er stor. 

Flere gange har studerende efterfølgende henvendt sig til sekretariatet med yderligere spørgsmål.  

I 2020 nåede kun to hold at besøge EN AF OS-sekretariatet, før corona-krisen satte en stopper for flere 

besøg. 

Oplæg for Region Hovedstadens Udsatteråd 

Formålet med Region Hovedstadens Udsatteråd er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige 

behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger. Rådet er sammensat af 12 

repræsentanter for frivillige organisationer samt kommunale og regionale aktører, der har indgående 

kendskab til socialt udsattes behov.  

I starten af året var projektkoordinator inviteret af Rådet til at holde et oplæg, der skulle lægge op til en 

diskussion om diagnoser og diskrimination samt muligheder for raskmelding i denne forbindelse. 

Oplæg for psykologistuderende på Københavns Universitet 

EN AF OS har fra både regionalt og nationalt niveau været inviteret ind i undervisningen og holde oplæg på 

klinisk psykologi på Københavns Universitet de sidste par år og således også tre gange dette efterår. 

Ligesom tidligere var det også denne gang med oplæg med personlige historier fra ambassadører om 

udfordringer og recovery samt oplæg om EN AF OS, om hvorfor det som kommende psykolog er relevant at 

interessere sig for stigmatisering og afstigmatisering. 

Tilbagemeldingerne var positive og afspejlede en øget forståelse hos de studerende i forhold til at ”se 

mennesket bag diagnosen”. 

6.4 Arbejdsmarkedet 
Udviklingen i den mentale sundhed i Danmark har været udfordret i de senere år – senest dokumenteret i 

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017 udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018. 

Coronakrisen som i det meste af 2020 har styret vores livsbetingelser, har haft store konsekvenser for den 
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måde vi lever vores liv på, herunder styrende for 

vores tilknytning til uddannelsessystemet og 

arbejdsmarkedet. Når det gælder uddannelse, har 

det betydet, at mange unge er overladt til 

selvstudium hjemme foran computeren. En 

konsekvens er, at mulighederne for at opretholde 

kontakt til sit sociale netværk ikke er muligt med 

risiko for større ensomhed til følge. En anden 

konsekvens kan være, at overgangen til selvstudium 

kan være særligt udfordrende for de bogligt svage 

elever. Endeligt er det åbenbart, at en lang række 

praktiske håndværksuddannelser på eksempelvis 

erhvervsskolerne vanskeliggøres af, at uddannelsen 

gennemføres virtuelt. Hermed kan man jo af gode grunde 

ikke få den fysiske kontakt til håndværket.  

Når det gælder tilknytningen til arbejdsmarkedet, viser 

analyser fra bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - 

Coronaledighed rammer de lavestlønnede hårdest, 15 

november 2019,14 at ”under coronakrisen har mange 

mennesker oplevet at miste jobbet. Målt på både 

uddannelse, indkomst og social klasse har corona-krisen ramt 

socialt skævt. Det gælder især blandt lavtlønnede, ufaglærte 

og personer fra arbejderklassen.”  

Udfordringen med at fastholde fokus på adgangen til at få en 

uddannelse og komme ind eller fastholde tilknytningen til 

arbejdsmarkedet er derfor ikke blevet mindre aktuelt. 

Landsindsatsen EN AF OS italesætter problemet ved at 

fremhæve betydningen af større åbenhed som led i at 

fremme forebyggelse, fastholdelse og inklusion som 

forudsætning for et mere rummeligt arbejdsmarked.  

I 2020 har EN AF OS derfor udviklet en række nye materialer 

målrettet arbejdsmarkedet, som omfatter: roll-up, folder, 

pastiller, t-shirt, 8 korte film samt artikel til hjemmesiden om 

ambassadørs erfaringer som peer-medarbejder. 

 
14 https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_coronaledighed-rammer-de-lavestloennede-
haardest.pdf 
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Otte nye film målrettet arbejdsmarkedet 

I otte korte film møder vi ambassadører, som har eller har haft psykisk sygdom, og som alle er i arbejde. 

Ambassadørerne fortæller om betydningen af at være i beskæftigelse, og i nogle af filmene fortæller deres 

arbejdsgiver om, hvad de har gjort for at skabe et job med rimelige tilpasninger.  

Formålet med de otte film er at skabe større nysgerrighed fra jobcentre og arbejdsgivere til at gå ind og 

give den enkelte en mulighed for at få skabt en plads på arbejdsmarkedet. De fleste med en psykisk lidelse 

kan og ønsker at komme i arbejde. Men det kræver, at vi som samfund bliver bedre til at åbne øjnene for, 

at man i langt de fleste tilfælde sagtens kan varetage et job, selvom man har en psykisk lidelse. Ofte er det 

meget få hensyn og tilpasninger, der skal til, for at en medarbejder kan yde sit bedste. Det behøver ikke 

være så kompliceret. Første skridt er en åben og ærlig snak om den enkelte medarbejders kompetencer, 

ressourcer og behov.  

Ny folder målrettet arbejdsmarkedet 

Under overskriften "Flere skal have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige tilpasninger” tages der 

i en ny folder afsæt i 

risikoen for eksklusion 

fra 

uddannelsessystemet 

og arbejdsmarkedet, 

når man har eller har 

haft en psykisk lidelse.  

Kan man ikke arbejde 

på fuld tid, beskrives 

muligheden for at 

etablere et fleksjob. De 

nuværende regler 

betyder, at 

arbejdsgiveren kun 

betaler for de timer, som medarbejderen leverer på arbejdspladsen. Folderen giver også gode råd til 

arbejdsgiveren om den bedste måde at inkludere og fastholde medarbejderen, der får eller har haft en 

psykisk lidelse. Derudover gives der input til, hvorledes arbejdsgiveren kan tage ansvar for at skabe et godt 

arbejdsmiljø, hvor der er en åbenhed, som gør det nemmere at tale om psykisk sygdom.  

6.4.1 Strategisk fokus i EN AF OS 

Mindst 500.000 danskere lever lige nu med en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående. For andre 

er der tale om længerevarende eller tilbagevendende problemer. Psykisk sygdom kan ramme alle – også de 

dygtigste medarbejdere. Det har store konsekvenser for medarbejderne, deres arbejdsevne og for 

virksomhedens produktivitet og bundlinje. 

Erfaringen er stadig, at opgaven med at nå ud til konkrete arbejdspladser er den sværeste indsats af alle i 

forhold til indsatsområderne, hvilket også afspejler sig i aktivitetsregistreringerne for området (se afsnit 5). 

Dette gælder både nationalt og regionalt, og på trods af at det er velkendt, at omfanget af sygemeldinger 

på arbejdsmarkedet som følge af stress og psykiske problemer er omfattende og både en stor økonomisk 
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belastning for den enkelte og samfundsmæssigt ved tab af arbejdskraft. Risikoen for eksklusion fra 

uddannelse og jobmarkedet, hvis man har/har haft en psykisk lidelse er fortsat markant og corona-krisen 

forværrer denne udvikling. 

Landsindsatsens strategi på arbejdsmarkedet bygger fortsat på fremme af budskaber om inklusion, 

forebyggelse og fastholdelse. I strategien indgår en yderligere styrkelse af ambassadørindsatsen direkte og 

indirekte i forhold til fortællingen om betydningen af at være tilknyttet arbejdsmarkedet og mulighederne 

for rimelige tilpasninger, der kan imødekomme udfordringer ved at skulle fungere i et job. Formålet er at 

skabe flere åbninger i forhold til at komme i dialog med jobcentre og arbejdsgivere med henblik på 

synliggørelse af budskabet om inklusion, forebyggelse og fastholdelse – og at åbenhed betaler sig! 

6.4.2 Jobcenterversion af Personlig historie og selvstigma 

Materialet Personlig historie og selvstigma er oprindeligt udviklet til mennesker med psykisk sygdom, men 

er af EN AF OS i denne version tilpasset mennesker, som er 

i kontakt med jobcentret, og som har forskellige 

komplekse, psykiske, sociale eller andre barrierer i 

tilknytning til deres ledighed.  

For de fleste mennesker opleves det som en krise at stå 

udenfor arbejdsmarkedet. Dette uanset om det er kort- 

eller langvarigt. Som mennesker har vi forskellige 

forudsætninger for at håndtere modgang og kriser i vores 

liv, og det kan spille en rolle i forhold til, hvordan man kan 

modvirke selvstigmatisering. I denne sammenhæng 

arbejder vi med den form for selvstigmatisering, der kan 

følge af fordomme og myter, som vi møder i omgivelserne, 

og som vi kan komme til at tage på os. Når man accepterer 

samfundets negative og stigmatiserende holdninger som 

sande, afføder det som regel negative følelser om én selv. 

Det kan resultere i mindre håb, lavere selvværd, 

selvusikkerhed og en tendens til i højere grad at undgå 

social kontakt. For eksempel viste en 

diskriminationsundersøgelse foretaget af KORA for EN AF 

OS i 2015, at jo mere det at have en psykisk sygdom fyldte i deltagernes selvopfattelse, jo mere 

diskrimination og selvstigmatisering oplevede de.  

Materialet er oversat og tilpasset fra det engelsksprogede Narrative Enhancement and Cognitive Therapy 

(NECT) og har på dansk fået titlen Personlig historie og selvstigma. Konceptet består af 20 manualiserede 

gruppesessioner af én times varighed med grupper på max 8 deltagere og bygger på en kombination af 

kognitive og narrative tilgange.  
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Materialet består af en deltagermanual og en instruktørmanual, som kan downloades fra hjemmesiden15. 

EN AF OS anbefaler, at der om muligt sammensættes et instruktørpar bestående af en instruktør med 

sundheds- eller socialfaglig baggrund og en instruktør med peer-baggrund. 

Forud for etablering af forløb i kommunerne gennemføres et tre-dages instruktørkursus om henholdsvis 

narrative og kognitive strategier samt brug af manualerne. Der er tidligere gennemført kursusforløb i 

Region Nordjylland og i Region Sjælland. I 2020 har sekretariatet været i dialog med Horsens Kommune om 

nye forløb i socialpsykiatrien og jobcenter. 

6.4.3 Sammen om mental sundhed 

Bag hjemmesiden www.mentalsundhed.dk står partnerskabet Sammen om mental sundhed, der udspringer 

af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2014-2017. Via Finansloven 2018-2021 forankret i Sundheds- og 

Ældreministeriet er der skabt en fortsat driftsbevilling. 

Formålet med partnerskabet er at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Målgruppen er 

alle på arbejdspladsen: medarbejderen, lederen, kollegaen og nøglepersoner med en særlig 

arbejdsmiljørolle. Partnerskabet har fokus på alle arbejdspladser i Danmark, offentlige som private, med 

særlig opmærksomhed på små og mellemstore arbejdspladser. Udover fortsat at være medlem i 

partnerskabet, har EN AF OS bidraget med viden og værktøjer til hjemmesiden. Ambassadører fra EN AF OS 

har ligeledes medvirket ved produktion af podcast om deres historier om vejen tilbage til arbejdsmarkedet 

efter alvorlig psykisk sygdom. 

Partnerskabet tæller i dag mere end 45 partnere, som giver EN AF OS potentiel adgang til relevante 

nøglepersoner i relevante hovedorganisationer samt mulighed for at komme ud til en større gruppe på 

arbejdsmarkedet. 

6.5 Unge 
På grund af corona-restriktionerne sadlede Ungdommens Folkemøde om til mindre lokale arrangementer, 

hvilket resulterede i, at EN AF OS for første gang ikke deltog fra nationalt hold.  

6.5.1 Skolepartner 

EN AF OS indledte i 2016 et samarbejde med firmaet Skolepartner, som råder over adgang til et 

landsdækkende netværk af ungdomsuddannelser. I skoleåret 2019-2020 indgik 30 klasser på HHX.  

EN AF OS formulerede en opgave til fagene afsætning og marketing, som eleverne arbejdede med hen over 

skoleåret med brug af fagets metoder. Opgaven handlede om at udvikle en kampagne, der skulle skabe 

større åbenhed om psykiske problemer blandt unge. 

I forbindelse med opgaven blev klasserne tilbudt et besøg fra EN AF OS, hvori der indgik oplæg fra en ung 

ambassadør. Dette tog ca. 73% imod. Dette tal plejer at være lidt højere, men også her må det antages, at 

corona-situationen var en påvirkende faktor.  

 
15 Manualerne kan findes på www.en-af-os.dk → Materialer → Værktøjskasser → Selvstigma-jobcenter 

http://www.en-af-os.dk/
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De regionale koordinatorer bakker op om samarbejdet, da Skolepartner via sit referencenetværk skaber 

kontakter, som det ellers ville være meget tidskrævende selv at opsøge.  

Elevernes kreativitet var igen stor, og vinderopgaven kom dette skoleår fra Unord Frederikssund, som 

havde lavet nogle flotte plakater med et professionelt og originalt udtryk og gode, relevante budskaber.  

Corona-situationen forhindrede den sædvanlige besøgsrunde, hvor repræsentanter for EN AF OS og 

Skolepartner besøger de tre bedste gruppers skoler, hvor eleverne præsenterer deres opgaver. Det er på 

baggrund af dette, at vindergruppen udnævnes, men dette år måtte bedømmelsen udelukkende baseres på 

selve opgaven. Som vanligt blev 

vindergruppen belønnet med en biograftur 

til hele klassen. 

Evaluering 

Som en del af aftalen med Skolepartner er 

indgået et evalueringsskema til henholdsvis 

lærere og elever, og tilbagemeldingerne her 

har været særdeles positive.  

100% af lærerne og 34% af eleverne havde 

fortalt om EN AF OS til andre, der ikke 

havde noget med opgaven at gøre. 93% af 

lærerne ville desuden anbefale en lærer-

kollega at arbejde med temaet psykisk 

mistrivsel.  

100% af lærerne og 81% af eleverne svarede ”ja” til, at de havde fået en bedre fornemmelse for, hvilken 

betydning større åbenhed om psykisk mistrivsel kan have for unge. Det foregående skoleår var tallet det 

samme for lærerne, men var dette skoleår steget blandt eleverne fra 75%.  

73% af lærerne svarede, at de mente, at det havde en betydning for miljøet i klassen, at eleverne arbejdede 

med opgaven. I den forbindelse skrev lærerne: 

”Det har helt klart været en øjenåbner for eleverne.” 

”Vi har haft mange samtaler, og det har vist sig, at langt flere havde problemer, end vi var klar over.” 

”De har fået snakket en del om emnet efterfølgende i klassen.” 
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6.5.2 DR’s tv-serie Styret af stemmer 

I foråret 2019 fik sekretariatet en spændende henvendelse fra Impact TV, som søgte sparring forud for 

deres arbejde med udviklingen af et program om unge med skizofreni og synliggørelse af de stemmer, som 

de unge oplever. Flere 

af medarbejderne i 

Impact TV har EN AF OS 

gode erfaringer med at 

samarbejde med fra 

deres tidligere arbejde i 

andre filmselskaber, der 

bl.a. leverede 

kvalitetsprogrammer til 

DR-satsningen Usynligt 

Syg i 2014. Af den grund 

var sekretariatet fra 

start tryg ved både 

intentioner, etik i 

forhold til medvirkende og forventning til høj kvalitet i udformning.  

Sekretariatet bistod derfor med hjælp til rekruttering, og efter casting foretaget af Impact TV gennemførte 

daværende projektleder i EN AF OS samtaler med de fem unge, som en ekstra sparring i forhold til de unges 

motivation for deltagelsen og overvejelser over egne og omgivelsernes reaktioner. Alle var meget 

reflekterede, selvom deres livssituationer også i forhold til sygdomssymptomer og behandling var meget 

forskellige. Fælles var dog det klare ønske hos de unge om at kunne bidrage med et mere nuanceret billede 

af, hvad det vil sige at have skizofreni og fremme større åbenhed i samfundet men også konkret et håb om 

at kunne hjælpe andre unge i samme 

situation eller få mod på at søge hjælp for 

mistrivsel.  

Sideløbende bidrog daværende projektleder i 

EN AF OS også med sparring til 

medarbejdere, der stod for optagelserne og 

mødte også de unge hos Impact TV i 

forbindelse med muligheden for at se de 

første programmer, inden disse skulle 

lanceres offentligt.  

Programmerne giver seeren en unik 

mulighed for at få indblik i, hvordan de unge 

forsøger at leve et liv som andre, samtidig 

med at de kæmper med skizofreni med 

stemmehøring og synshallucinationer. I 

programmerne medvirker fire unge kvinder, 

hvoraf en er EN AF OS-ambassadør, og en 
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ung mand. De fire unge kvinder besøger et animationsfirma, hvor de fortæller om deres hallucinationer og 

medvirker til, at animatoren kan udforme disse, så de kan gøres synlige for seerne i programmerne. 

Møderne vises i programmerne, og disse sekvenser udgør i sig selv noget helt unikt – både modet fra de 

unge til at åbne op og animatorens respektfulde og undersøgende tilgang til at få information til løsning af 

sin opgave.  

Programmerne fik titlen Styret af stemmer og omfatter seks afsnit, der blev gjort tilgængelige for streaming 

på DR3 på www.dr.dk. EN AF OS synliggjorde selvfølgelig programmerne via egne kommunikationskanaler. 

Det blev til både oplysende og afstigmatiserende programmer af høj etisk kvalitet, og tilbagemeldingerne 

har da også været særdeles positive. Både unge generelt, unge med psykiske lidelser, pårørende, 

studerende og fagpersoner er helt oplagte målgrupper.  

6.5.3 Artikel og annonce i Gotha 

I august betalte EN AF OS for en artikel i ungdomsbladet Gotha (se bilag 6). ”Psykiske lidelser stopper ikke 

Amanda og Line Marie” er overskriften på 

artiklen, som indeholder to unge ambassadørers 

fortællinger om at leve med psykisk sygdom. I 

artiklen fortæller de to ambassadører om 

betydningen af deres venskab, og hvordan de har 

klaret sig i uddannelsessystemet, samtidig med at 

de har kæmpet med psykisk sygdom.  

I samme blad indrykkede EN AF OS en annonce 

(se bilag 7), der også havde form af en artikel om 

psykiske problemer blandt unge. Artiklen 

indeholdt bl.a. gode råd til, hvordan man kan 

være en god ven til person, der har det svært. 

Teksten var baseret på tal fra en undersøgelse 

blandt unge i EN AF OS-panelet og var illustreret 

af tegninger af Andrea, som tidligere har været i praktik i sekretariatet fra The Animation Workshop.  

6.6 Befolkningen og medierne 

 

6.6.1 Analyse af mediedækningen 2019 

I september 2020 udgav Infomedia, på vegne af EN AF OS, rapporten ”En analyse af mediedækningen af 

psykisk sygdom i danske webmedier”. Rapporten afdækker en analyse af mediedækningen baseret på 

5.273 danske webmedier og dækker samtlige omtaler fra den 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

Rapporten kortlægger, i hvilke sammenhænge psykiske lidelser nævnes, samt hvor og hvor ofte medierne 

bringer historier om emnet. Rapporten blotlægger derudover, i hvilken udstrækning medierne bringer et 

positivt, et neutralt eller et negativt billede af psykisk sygdom, hvilke organisationer der er særligt 

fremtrædende, når mennesker med psykisk sygdom omtales, og hvilke temaer omtalen udspringer af.16 

 
16 Analysen kan findes på www.en-af-os.dk → Råd og viden → EN AF OS-undersøgelser 

http://www.dr.dk/
http://www.en-af-os.dk/
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Figur 6.6.1 Nøgletal i medieanalysen 

Nøgletal i medieanalysen 

43% af omtalerne i webmedierne var negativt vinklet, mens 22% var positive fortællinger om psykisk 

sygdom og psykiatrien. Mediebilledet var især domineret af temaerne kriminalitet og psykiske sygdomme, 

og hvor de kriminalitetsrelaterede historier var overvejende negative, var historier om psykiske sygdomme 

oftest vinklet positivt eller neutralt. 

34% af årets omtaler var stigmatiserende, og særligt artiklernes overskrifter bidrog negativt til at 

stigmatisere mennesker med psykisk sygdom. Historier med kriminalitet fyldte meget i den negative 

omtale, men der var også en stor andel af omtalerne, som ikke havde noget med kriminalitet at gøre, og 

som var skrevet med en negativ og stigmatiserende vinkel. For trækkes krimistof ud af omtalen, var 24% af 

omtalen stadig negativ – og 29% var stigmatiserende. 

Det betyder derfor også, at der var en overvægt af omtaler, som ikke var stigmatiserende. 

Kriminalitet, psykiatrien og den politiske debat bidrager negativt til opfattelsen af psykisk sygdom 

Det var ikke kun kriminalitetshistorierne, der prægede det stigmatiserende sprogbrug. Også i historier 

relateret til politiske debatter var omtalen stigmatiserende med hele 42%. Eksempelvis blev personer med 

psykisk sygdom omtalt med den generaliserende kategorisering som ”psykisk syge” i omkring halvdelen af 

omtalerne relateret til SF’s forslag om mulighed for raskmelding. Omtalerne var altså stigmatiserende på 

trods af den positive intention.  

 

Figur 6.6.2 Tone i forbindelse med folketingsvalg 

Derudover var der i 2019 folketingsvalg, som havde betydning for, at vinklingen af psykisk sygdom i 

omtalerne relateret til folketingsvalget overvejende var negativ og neutral – og altså kun i mindre grad 

positiv. Dette skyldtes især den massive kritik af psykiatrien og den medfølgende politiske diskussion 

omhandlede ressourceallokering. 
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Ritzau-historier var langt mere negative og stigmatiserende end den øvrige omtale  

EN AF OS indgik en aftale med Infomedia om at lave en særlig opgørelse af medieomtaler knyttet til Ritzaus 

Bureau, da bureauets telegrammer erfaringsmæssigt har stor betydning for spredningen af historier med 

kriminalstof også i relation til personer med psykiske lidelser. 

Medieanalysen viste her en klar tendens til, at Ritzau-historier var mere negative og mere stigmatiserende 

end den øvrige omtale. Hele 63% af omtalerne, der nævnte Ritzau, var vinklet negativt, hvor det i de 

resterende omtaler kun var 33% af omtalen, der havde en negativ vinkel. Den store andel af negativt 

vinklede omtaler kan blandt andet skyldes, at over halvdelen af Ritzau-historierne omhandlede 

kriminalitetsstof. Derudover var der færre henvisninger til, hvor man kan søge hjælp blandt Ritzau-

historierne. Flere af de 10 mest negative medier var også repræsenteret blandt medierne med flest Ritzau-

historier, hvilket vidner om, hvordan negative og stigmatiserende nyheder fra Ritzau videreformidles i 

medierne. 

 

Figur 6.6.3 Tone i omtale der stammer fra Ritzau 

Udviklingstendenser siden 2016 

En tilsvarende, men ikke fuldt sammenlignelig, analyse af mediedækningen blev også foretaget i 2016. Her 

var kildegrundlaget baseret på printudgaver af landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale 

ugeaviser, fagblade og magasiner, udvalgte radio- og tv-nyhedsudsendelser samt udvalgte webkilder. I 

rapporten for 2019 undersøges det derfor også, hvordan mediebilledet har udviklet siden 2016. Men da 

kildegrundlaget er ændret, må sammenligninger med udgaven fra 2016 derfor tages med forbehold. 

 

Figur 6.6.4 Stigmatisering i alle omtaler i 2016 og 2019 

Man kunne i rapporten fra 2019 se en tendens til, at der dette år var mindre stigmatisering sammenlignet 

med 2016. I 2016 udgjorde andelen af stigmatiserende omtaler hele 54% af mediedækningen, mens der var 

34% af omtalerne i 2019, der var stigmatiserende. Det er et skridt i den rigtige retning.  
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I forhold til tonen i mediedækningen var bevægelsen dog noget anderledes, og hvor 34% af omtalen var 

negativ i 2016, er tallet i 2019 43%. Dette hænger sammen med de mange kriminalitetshistorier i 2019, som 

trak den negative andel op. 

 

Figur 6.6.5 Tone i alle omtaler i 2016 og 2019 

Selvmord  

I 2019 blev ”selvmord” tilføjet som et søgekriterie i medieanalysen. Resultatet af dette viste, at 10% af den 

samlede omtale nævnte selvmord, og at fokusområdet derfor var forholdsvist synligt i medierne. For 

omtaler, der relaterede sig til selvmord, var den neutrale og positive dækning markant mere udbredt end 

for den øvrige omtale. Sprogbrugen var dog en anelse mere stigmatiserende end den resterende omtale, 

hvilket bl.a. skyldes, at mennesker med psykisk sygdom ofte blev benævnt som ”psykisk syge”. Det viste sig 

også, at kun 7% af medieomtalerne, som nævnte selvmord, havde henvisninger til hjælp. Omtaler om 

selvmord var dog dem, hvor medierne oftest bragte henvisninger til hjælp i forhold til det generelle billede, 

men der er stadig behov for et større fokus på henvisningerne. 

 

Figur 6.6.6 Nøgletal om selvmord 

Henvisning til hjælp 

Generelt har andelen af omtaler med konkrete henvisninger til hjælp ikke forandret sig siden 2016 og ligger 

stadig på 2% i alt. Men selvom tallet er stabilt, var der udvikling i forhold til, hvilke medier der oftest 

medbragte henvisninger. Hvor disse i 2016 primært var regionalt fokuseret, var de i 2019 i højere grad 

udbredt af de landsdækkende medier. Kommunerne og Livslinien var de organisationer, som oftest 

optrådte i artikler, hvori henvisninger til hjælp også indgik. 
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6.6.2 Temadag om mediernes 

dækning af psykisk sygdom 

I februar 2020 inviterede EN AF OS 

det brede partnerskab samt 

repræsentanter fra de 

organisationer, som indgår i 

medieanalysen for 2019, til 

temaeftermiddagen ”Analyse af og 

debat om mediernes dækning af 

psykisk sygdom” på Kosmopol i 

København. På temaeftermiddagen 

blev der sat fokus på udviklingen af 

mediernes dækningen af psykisk 

sygdom siden sidste 

temaeftermiddag i december 2017 

og på, hvilke udfordringer og 

muligheder organisationerne hver 

især har for at præge mediebilledet. 

På dagen blev medieanalysen af mediernes dækning af psykisk sygdom i 2019 præsenteret ved Infomedia, 

og en EN AF OS-ambassadør, som også er journalist, fortalte hertil om den personlige betydning af 

mediernes fremstilling af psykisk sygdom. Derudover blev der sat fokus på dialog og fælles refleksion om, 

hvordan organisationerne i fællesskab kan påvirke medierne til at skabe et mere nuanceret og realistisk 

billede af personer med psykisk sygdom. I den forbindelse havde vi besøg af Lotte Rosdahl, journalist og 

forfatter, som præsenterede ”TrustJournalism” som en konkret journalistisk metode, der gør medierne i 

stand til at give et mere nuanceret og mangfoldigt billede af mennesker, og som afhjælper stigmatisering af 

psykisk sygdom. 

Temaeftermiddagen gav anledning til mange gode dialoger og debatter, og EN AF OS sluttede dagen af med 

en opfordring til, at mediernes beskrivelser af psykisk sygdom fortsat bør være et fælles tema, som 

organisationerne og det brede partnerskab har fokus på.  

6.6.3 Pressemeddelelse om medieanalysen 

På vegne af EN AF OS udarbejdede PrimeTime en pressemeddelelse, som satte fokus på medieanalysen for 

2019 og samtidig kom med en opfordring til medierne om, at de kan være med til at nedbryde fordomme 

om psykisk sygdom. Pressemeddelelsen blev taget af Journalisten.dk som den 26. november 2020 bragte 

en artikel med overskriften: ”Hvis du skriver ”sindssyg øksemand” i overskriften, dæmoniserer du psykisk 

syge”. 

I artiklen blev en række gode råd, formuleret af EN AF OS og Lotte Rosdahl, givet videre som en guideline til 

journalister, der skal dække historier om psykisk sygdom. 

6.6.4 Udvikling af program for undervisningstilbud til journaliststuderende 

I foråret blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et undervisningskoncept for journaliststuderende 
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med henblik på at fremme refleksion over tilgangen til formidling af historier og viden om mennesker med 

særligt fokus på personer med psykiske lidelser.  

Arbejdsgruppen bestod af sekretariatet og herunder også studentermedhjælper Malou Cecilie Frydendahl 

Julskjær, som var kommunikationsstuderende, ambassadør Hans Havgaard, som er uddannet journalist og 

Lotte Rosdahl, som også er journalist og forfatter til bogen ”TrustJournalism”.  

Sidstnævnte præsenterer i bogen nye redskaber, der skal udfordre den eksisterende tilgang for at skabe et 

mere nuanceret – og dermed afstigmatiserende – billede af mennesker.  

Arbejdsgruppen har sammensat et program, som indeholder præsentation af viden, materialer og 

ambassadørfortælling fra EN AF OS samt pointer, redskaber og øvelser fra TrustJournalism.  

Sekretariatet er i skrivende stund i dialog med DMJX i både Århus (journalistuddannelsen) og København 

(kommunikationsuddannelsen) med henblik på at arrangere undervisning eller temadage for de studerende 

i løbet af foråret 2021.  

6.6.5 Hyrdebrev til chefredaktører 

I samarbejde med PrimeTime blev formuleret et hyrdebrev målrettet chefredaktører på landets største 

medier samt de medier, der skilte sig særligt ud i særanalysen af mediernes dækning af psykisk sygdom i 

2019. Brevet pegede på de problematiske aspekter af dækningen, som kan resultere i sensationsprægede, 

stereotype og stigmatiserende fremstillinger af mennesker med psykisk sygdom med store konsekvenser til 

følge for de berørte. Brevet sluttede med et tilbud om et uforpligtende møde med eller oplæg fra EN AF OS.  

Vedhæftet i brevet var Tænk før du taster, som er guidelines fra EN AF OS til mediernes dækning af psykisk 

sygdom. 

6.6.6 Verdens Mentale Sundhedsdag 

Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober blev dette år markeret af en ny organisation ved navn Stop 

Stigma med et arrangement i DGI-byen under overskriften Kunst og psyke. EN AF OS havde ydet sparring 

omkring planlægningen af arrangementet og stod som medarrangør. Projektleder i EN AF OS holdt oplæg 

om afstigmatiseringsarbejdet, og ambassadør Magnus Sigrunson-Olsen holdt oplæg om kunstens betydning 

for hans recovery. Begge deltog i den efterfølgende paneldebat, hvor der kom mange gode og relevante 

spørgsmål og kommentarer fra det engagerede publikum. 

6.6.7 Interview til podcasten Kompleks 

EN AF OS-sekretariatet bliver jævnligt kontaktet med anmodninger om hjælp til synliggørelse af og 

rekruttering til podcasts med relevans for arbejdet med afstigmatisering af psykiske lidelser. I efteråret 

gjaldt det podcasten Kompleks, hvis vært Bjarke Juulsgaard Blach deler sine personlige erfaringer med 

psykisk sygdom og interviewer forskellige personer, der arbejder med eller for området. Det førte bl.a. også 

til et interview med projektleder om arbejdet i EN AF OS. Dette og øvrige afsnit af podcasten kan findes på 

Spotify og i Apples podcast app. 

6.6.8 Folkemøde på Bornholm 

Ikke overraskende førte corona-situationen også til en aflysning af Folkemødet på Bornholm. Da det først 

skete i april måned, havde sekretariatet samlet et hold af ambassadører, som havde været med til at 
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planlægge events. Det er dog på ingen måde spildt arbejde, da de fleste events vil være lige så aktuelle på 

næste Folkemøde. 

7. EN AF OS regionalt og lokalt 

 

7.1 Region Nordjylland 

7.1.1 Oversigt over EN AF OS aktiviteter i 2020 i Region Nordjylland 

2020 har på flere måder været et udfordrende år. Fagligt udfordrende, da PsykInfo begav sig ind på et nyt 

og ukendt territorium – et online univers – og et generelt udfordrende år med COVID-19 pandemien som 

en tung dyne over alle aktiviteter.  

 

I 2020 blev der i PsykInfo gennemført følgende aktiviteter: 

 

• Filmfestival Don’t Fear the Weird – virtuel filmfestival 

• Oplæg (fysiske) på uddannelsesinstitutioner (SOSU NORD, Tech College og folkeskoler) 

• Oplæg (fysiske) i boligforeninger  

• Oplæg (både online og fysiske) i psykiatrien (Personaleintroduktionsforløb og Konflikthåndtering for 

sengeafsnit) 

• Oplæg (fysiske) i Hjørring Kommune, projekt ”Styrket samarbejde – et godt børneliv” 

• Webinarer om henholdsvis unge, socialpsykiatri og jobcentre 

• Deltagelse i interviews  

• Planlægning og produktion af opslag til sociale medier 

• Planlægning og produktion af fem videoer (portræt og oplæg) 

• Skrivning af afsnit til antologien ”Mening med galskaben”  

7.1.2 Don’t Fear the Weird – filmfestival 

7.-10. oktober 2020 var Region Nordjylland for anden gang med i den landsdækkende festival Don’t Fear 

the Weird. Qua COVID-19 pandemien besluttede styregruppen bag, at Don’t Fear the Weird skulle afvikles 

efter konceptet ’’sammen men hver for sig’’ og primært foregå på de sociale medier (Facebook, Instagram 

og LinkedIn).  

Don’t Fear the Weird – en større kommunikationsindsats end tidligere 

COVID-19 pandemien åbnede nye muligheder for at prøve en ny filmfestival af. Forsamlingsforbud og 

restriktioner i BIFFEN bevirkede, at Styregruppen omlagde filmfestivalen til en primært virtuel begivenhed 

med dertilhørende større kommunikationsindsats og aktiviteter på de sociale medier. Det nødvendiggjorde 

et behov for et formaliseret samarbejde med Region Nordjyllands Kommunikationsafdeling, og endeligt var 

der to medarbejdere fra Aalborg Bibliotekerne, der gik med opgaven at live streame. Den grafiske linje blev 

varetaget af Psykiatriledelsens sekretær, der layoutede hele den grafiske linje ud fra en national 

designskabelon. 

En filmfestival bliver til ved fælles indsats 

Efter at Psykiatriledelsen godkendte omlægning af filmfestivalen til en virtuel begivenhed og efter, at de 

økonomiske bidragsydere havde godkendt overførsel af puljemidler til en fysisk filmfestival i 2021, 

igangsatte vi planlægningen af den virtuelle filmfestival.  
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Konceptet blev: 

• Visning af film fra Bibliotekernes digitale filmtilbud Filmstriben.dk til private visninger 

• Talks - Video med perspektiverende oplæg til filmen med mulighed for debat via Facebook 

• Live streams af perspektiverende oplæg med mulighed for at stille spørgsmål via Teams 

Efter valg af film startede arbejdet med udarbejdelse af disposition til de fem oplæg, der skulle afholdes 

samt videoproduktion af de tre talks. 

 

Live streams – teknikken forberedes  

Undervejs i processen valgte styregruppen at invitere Aalborg Bibliotekerne ind i samarbejdet, og de var 

meget interesserede i at deltage i udviklingen af Don’t Fear the Weird og afprøve live streams af oplæg 

efter visning af film på Filmstriben.dk. Aalborg Bibliotekerne varetog suverænt live streams, der blev 

udgivet på Region Nordjyllands Facebookside. 

Indsats på de sociale medier  

Der er udarbejdet særskilt rapport for indsatsen på de sociale medier, men nedenfor listes de konkrete 

aktiviteter, der har været på de sociale medier for at tydeliggøre omfanget af indsatsen, der er foregået i 

tæt samarbejde mellem regionens SoMe team og PsykInfo: 

• Oprettelse af seks begivenheder på regionens Facebook 

• Tekst om begivenhederne 

• Produktion af portrætter og tre videoer med tilhørende undertekstning 

• Boosts af begivenhederne 

• Koordinering og monitorering af live streams 

• 25 opslag på regionens Facebook 

• 23 stories på regionens Instagram 

• 2 opslag på regionens Instagram 

• 3 opslag på Psykiatriens LinkedIn 

• Oprettelse af hjemmeside med tilhørende produktion af indhold 
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Ud fra rapporten fremgår det tydeligt af statistikkerne, at indsatsen har været vellykket på de sociale 

medier. 

Live streams 

Beklageligvis var det ikke mange, der var logget ind på live streams i løbet af de to dage (18 logins er 

registrerede), men vi ved ikke, hvor mange der var bag skærmene. Tilbagemeldinger fra borgere lyder, at 

det var svært at finde rundt på Facebook og på Teams.  

Samarbejde og psykosociale indsatser 

Don’t Fear the Weird er et samarbejdsprojekt mellem Center for Udvikling og Beskæftigelse (Aalborg 

Kommune), Aalborg Bibliotekerne, SIND, Kildehuset, Kaffe Fair, Bedre Psykiatri, Biffen og PsykInfo, der er 

projektleder.  

Derudover er flere frivillige involvereret i planlægning og afholdelse af dagene. Interessen for at medvirke 

er stor, og i 2021 kunne arbejdet med involvering af frivillige dermed med fordel intensiveres.  

Hver samarbejdspart har i år bidraget med en ekstraordinært stor arbejdsindsats på de sociale 

medier ved at dele, like og kommentere opslag og begivenheder, ved at lægge egne opslag ud på 

egne sider og via egne kanaler samt lavet PR på egne matrikler.  

Derudover er der i de forskellige regi lavet forskellige psykosocialpædagogiske indsatser: Pakning af 

goodiebags, PR-ture i Aalborg og Nørresundby, pasning af stand på biblioteket, produktion af PR-film 

til de sociale medier, afholdelse af Don’t Fear the Weird events, praktisk hjælp til borgere med at 

blive oprettet som bruger på filmstriben.dk samt få downloadet app’en Teams. 

2021 bliver spændende  

Vi har ved arbejdet med Don’t Fear the Weird i 2019 og 2020 fået skabt mange givende og brugbare 

samarbejder, der vil gøre det muligt at lave en bred og ambitiøs filmfestival i 2021. 
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7.1.3 Deltagelse i planlægning af webinarer om unge, socialpsykiatrien og jobcentre 

PsykInfo deltog med en medarbejder og ambassadør i planlægning af tre webinarer17 i samarbejde med de 

øvrige fire regionale PsykInfoer og EN AF OS landssekretariatet. Maria Adele Bonde deltog som 

oplægsholder på webinarerne for henholdsvis jobcentre og socialpsykiatrien, og ambassadør, Natasja 

Hørup, var med som oplægsholder og i paneldebat på unge-webinaret. Derudover deltog vores tidligere 

samarbejdspartner fra Rebild kommune, peerinstruktør på Personlig historie og selvstigma, Daya Søgaard, 

på webinaret til jobcentre. 

Alt i alt var det et meget vellykket arrangement med godt samarbejde imellem ambassadører, PsykInfo og 

landssekretariatet. PsykInfo vil nu efterfølgende følge op, når en nordjysk kommune kontakter os. 

7.1.4 Deltagelse i interviews  

De nordjyske EN AF OS-ambassadører har i årets løb brugt deres erfaringer til flere typer af interviews. 

Hvert år får vi en del henvendelser fra studerende på alt fra folkeskoleniveau til videregående uddannelser. 

Således også i 2020.  

Mange efterspørger et interview med en ekspert, hvilket ofte skal forstås som en fagperson. Helst vil de 

tale med en psykiater eller en psykolog, hvilket ikke er muligt at prioritere i behandlingspsykiatrien i Region 

Nordjylland. I stedet tilbydes de en snak med en anden slags eksperter – nemlig ambassadørerne. Her 

finder vi eksperterne i, hvordan det er at leve et liv med en psykisk lidelse. Og det tilbud tager langt de 

fleste studerende imod. 

2020 har, om noget, været året, hvor vi har brugt de virtuelle platforme til at mødes på og til at bringe EN 

AF OS budskaberne ud. Hos os i Nordjylland har vi fået produceret to ambassadørinterviews i samarbejde 

med den regionale kommunikationsafdeling til offentlig brug på den regionale Facebookside med det 

formål at skabe fokus på psykiatrien generelt og på åbenhed om psykisk sygdom i særdeleshed. De er 

blevet taget godt imod, og vi håber, de vil bane vejen for endnu flere interviews af samme type i 2021. De 

når bredt ud til den almene befolkning, hvilket er en målgruppe, vi gerne vil dyrke også i 2021. 

Samarbejdet med den regionale kommunikationsafdeling gav anledning til flere filmede interviews – også 

kaldt talks – til vores filmfestival i 2020. To talks blev lavet med vores ambassadører og en talk med leder af 

Center for Pårørende, Jan Sandberg.  Alle havde de samme formål for øje – at nedbringe den uvidenhed, de 

fordomme og den tavshed, som stadig hersker om psykiske sygdomme og deres betydning for det enkelte 

menneske og dets pårørende. 

I forbindelse med filmfestivalen gav koordinator Dorthe Haslund Pape og Malene Jensen fra Center for 

Udvikling og Beskæftigelse, Aalborg Kommune, interview til magasinet Appetize, hvor vi fik omtale af både 

selve festivalen (som jo er en del af EN AF OS) og det frugtbare og brede samarbejde, der er udsprunget af 

planlægningen og afholdelsen af festivalen. 

 
17 Læs mere om de tre webinarer i afsnit 6.3.1. 
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I efteråret har ambassadør Emma givet interview til Zetland om sine selvmordsforsøg, og hvad der har 

været det største vendepunkt i hendes liv. 

Ambassadør Natascha har den 19. oktober været med i Go´morgen P3, som havde tema om unge og 

depression. Her fortalte hun om, hvordan hun oplevede det at have en depression, hvordan hun fik hjælp 

til den, og hvor hun er i dag. 

7.1.5 Sociale medier 

I PsykInfo har vi i 2020 intensiveret afstigmatiseringsindsatsen på de sociale medier, da forskningen viser, at 

det ikke alene er personlig kontakt, der kan reducere stigma og diskrimination, men også kontakt via 

digitale og sociale medier18.  

Psykinfo har bidraget med 12 opslag på Psykiatriens LinkedIn: 

 

• EN AF OS på besøg i Sydkorea – 46 likes 

• EN AF OS på opgave i boligforening – 61 likes 

• EN AF OS-ambassadør udgiver selvbiografi – 56 likes 

• Don’t Fear the Weird – 26 likes 

• Corona og cookies arrangement – 11 likes 

• Don’t Fear the Weird – 31 likes 

• Præsentation af samarbejdspartnere i Don’t Fear the Weird – 76 likes 

• Arrangement – 59 likes 

• Arrangement – 13 likes 

• Arrangement – 19 likes 

• Arrangement – 18 likes 

• EN AF OS webinarer 

 

PsykInfo har bidraget med 11 opslag på regionens Facebook: 

 

• Don’t Fear the Weird – 16 likes og 6 delinger 

• Videoportræt – 67 likes og 40 delinger 

• ”Silver Lining Playbook”: 219 deltager/interesserede  

• ”Pigen, moderen og dæmonerne”: 205 deltager/interesserede  

• ”Pigen, moderen og dæmonerne”: 237 deltager/interesserede  

• ”Retten til at blive rask”: 355 deltager/interesserede  

• ”Gaven”: 457 deltager/interesserede  

• Generel begivenhed: 667 deltager/interesserede 

• EN AF OS webinar om unge  

• EN AF OS webinar om socialpsykiatrien  

• EN AF OS webinar om jobcentre  

 
18 Kilde: Graham Thornicroft, formand for World Psychiatric Association Stigma Section i video, som kan 
findes her: www.en-af-os.dk → Råd og viden → Kampagnevideoer → Fagpersoner i sundheds- og 
socialsektorerne → Hvor er vi nu i forhold til forskning om stigma 

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

Idet EN AF OS-ambassadørerne i 2020 ikke har kunnet komme så meget ud og holde oplæg, igangsatte vi et 

arbejde med at planlægge og producere videoportrætter i samarbejde med regionens videofotograf og 

SoMe manager. Under overskriften Psykisk sygdom kureres ikke med tavshed fik PsykInfo produceret to 

videoportrætter af EN AF OS-ambassadørerne Jan og Marina. Portrætterne skal på Psykiatriens hjemmeside 

og er kommet på Region Nordjyllands Facebook og Psykiatriens LinkedIn. Derudover planlagde og 

producerede vi tre talks til filmfestivalen Don’t Fear the Weird – mere om det under afsnittet om 

filmfestivalen. 

7.1.7 Mening med galskaben – antologi 

Antologien ”Mening med galskaben” blev til i et samarbejde mellem det nationale sekretariat i EN AF OS, 

Forfatterskolen PS! Skolen for Litteratur og Mental Sundhed, de regionale PsykInfoer og EN AF OS-

ambassadørerne. Fra Nordjylland deltog EN AF OS-ambassadør Malene i projektet. Læs mere om 

antologien i afsnit 3.3. 
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Efter udgivelse af antologien sendte PsykInfo et eksemplar samt følgebrev ud til alle nordjyske biblioteker 

med opfordring til at sætte fokus på psykisk sygdom og invitere en ambassadør ud og holde oplæg på 

biblioteket. Derudover sendte PsykInfo bogen til 64 kommunale socialpsykiatriske centre i regionen med 

håb om, at både de der har en psykisk sygdom, og de der arbejder med målgruppen, kan blive beriget af 

historierne i antologien og eventuelt invitere en ambassadør på besøg til dialog. 

7.1.8 COVID-19 pandemi og aflysninger 

COVID-19 pandemien medførte desværre en række aflysninger af planlagte arrangementer, som er listet 

herunder: 

• Oplæg i Socialdemokratiet Nørresundby om livet med en psykisk lidelse. 

• Oplæg på Kappelborg i Skagen om hvordan forårets corona-lockdown påvirkede mennesker med 

psykisk sygdom. Udgangspunkt i nyligt gennemført EN AF OS-undersøgelse. 

• Oplæg på Sæby Bibliotek om hvordan forårets corona-lockdown påvirkede mennesker med psykisk 

sygdom. Udgangspunkt i nyligt gennemført EN AF OS-undersøgelse 

• Oplæg i Hjørring Kommune projekt Den Gode Modtagelse om livet med angst 

• Oplæg på tre forløb i konfliktforebyggelse i Psykiatrien 

• Oplæg om selvskade i samarbejde med psykolog i Jammerbugt Kommune 

• Oplæg på to forløb i SOSU NORD 

• Oplæg på ORDKRAFT i Nordkraft, Aalborg 

• Oplæg til personaleintroduktion i Psykiatrien 

• Oplæg på Mindboost forløb i Aalborg Kommunes ungdomsskole 

• Workshops, stande og oplæg på Unge-dag i Aalborg Kommunes ungdomsskole 

• Oplæg på to forløb på Tech College, Aalborg 

• Oplæg på ØNH-afdelingen, Aalborg Sygehus 

• Stand og tilstedeværelse på Aalborg Øst Dagen 

7.1.9 EN AF OS-ambassadører 

Formålet med Landsindsatsen EN AF OS er afstigmatisering af psykisk sygdom, og her spiller 

ambassadørerne en helt central rolle, når de deler deres personlige erfaringer med psykiske lidelser og 

derigennem nedbryder stigmatisering. I de seneste par år har Psykinfo intensiveret formidlingstræningen af 

ambassadørerne for på den måde at kunne tilbyde et sikkert og målrettet oplæg af høj kvalitet. 

I Nordjylland har vi 21 EN AF OS-ambassadører, hvoraf syv er startet i 2020, som via intensiv 

formidlingstræning fortæller om egne erfaringer med psykisk sygdom målrettet på en måde, der er 

relevant for modtageren af formidlingen. Al erfaring og forskning viser nemlig, at muligheden for 

identifikation og indlevelse i tilknytning til mødet med en ambassadør kan stimulere til dialog og 

refleksion. Og på den måde fremme holdnings- og adfærdsændringer.  

7.1.10 Formidlingstræning 

Regional gruppetræning 

Helt ekstraordinært har vi fået muligheden for at holde et skræddersyet formidlingskursus kun for 

ambassadører i Nord. En dag hvor de nordjyske ambassadører får en masse viden om at strukturere og 

holde oplæg og får muligheden for at møde de andre nye ambassadører i Nordjylland. Underviser på dagen 
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var Lena Møller, Master i 

retorik og formidling. Lena 

Møller underviser også på 

de nationalt udbudte 

formidlingskurser.  

Nationalt 

formidlingskursus 

Seks af de nye 

ambassadører deltog på 

tre-dages nationalt 

formidlingskursus i 

efteråret 2020. 

Individuel træning 

Som opfølgning på det regionale og det nationale kursusforløb fulgte PsykInfo op med et individuelt forløb 

på 2 x 1 time pr. ambassadør. Formålet er at få ambassadørerne til at kombinere de redskaber, de har lært 

på kurserne, med temaer fra deres personlige historie.  

7.2 Region Midtjylland 
2020 blev et meget anderledes men samtidig et begivenhedsrigt år med flere nye og spændende initiativer 

i samarbejde med EN AF OS-ambassadører. Ambassadørerne har været ude på over 120 unikke 

arrangementer. Dette tal indeholder både oplæg og andre typer formidlingsopgaver alt sammen med fokus 

på afstigmatisering, recovery og patient- og pårørendeinddragelse. Samlet set har vi været i berøring med 

ca. 3.000 mennesker via offentlige og interne arrangementer samt nået ud til lige knap 29.000 mennesker 

gennem online arrangementer - såsom LIVE på Facebook. Nedenfor følger en gennemgang af udvalgte 

indsatser og nye tiltag i 2020.  

7.2.1 Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatri og somatik 

En fortsat højt prioriteret indsats i 2020 var den patientinddragende indsats i somatikken og psykiatrien i 

samarbejde med EN AF OS-ambassadører med forbedringsfokus. Indsatsens formål er at styrke grundlaget 

for et tættere samarbejde mellem patienter, pårørende og sundhedsfaglige medarbejdere i somatikken og 

psykiatrien – og her igennem bl.a. nedbringe brugen af tvang og sikre, at behandling sker på patientens 

præmisser. Denne indsats er yderligere 

uddybet i årsrapporten for 2018-2019.  

Det er blevet til mere end 36 besøg på 

forskellige psykiatriske og somatiske 

afdelinger, fordelt over hele regionen, hvor en 

gruppe ambassadører har bidraget med deres 

erfaringer og givet sparring på forskellige 

forbedringsindsatser. Overordnet har 

afdelingerne i psykiatrien og somatikken givet 

meget positive evalueringer af 
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ambassadørernes samlede bidrag og deres input til det videre 

forbedringsarbejde.  

Evalueringerne fra nogen af de nyeste samarbejder viser også en 

stor tilfredshed ved samarbejdet med EN AF OS-ambassadørerne 

og PsykInfo Midt.  

Her et par evalueringer hentet fra SurveyXact:  

Akutafdelingen i Skejby: "Ambassadørens fortælling og "tips og 

tricks" til personalet satte virkelig spor – og gav stof til 

eftertanke. Da vi evaluerede eftermiddagen, havde alle deltagere 

været meget tilfredse – og ambassadørens bidrag var det, der 

havde gjort størst indtryk på personalet. Det indgår i forbedringsteamets videre arbejde med at reducere 

bæltefikseringer i Akutafdelingen. Det fungerede rigtig godt med konsulent og ambassadør sammen på 

"scenen". Man fornemmer også, at der er brugt tid på forberedelse i fællesskab." 

Akutafdelingen HEM, kvartalsundervisning for somatisk personale: "Super spændende og fascinerende, alt 

omkring EN AF OS-ambassadøren. Oplægget fra patienten var det ultimativt bedste på dagen. Jeg har lært 

meget om tilgangen til den psykiatriske pt. Ikke at være bange for at spørge."… "EN AF OS-ambassadørerne 

er helt afgørende for kvartalsundervisningen for somatisk personale. Vi er meget tilfredse med samarbejdet 

og ønsker dette fortsætter." 

Antallet af ambassadører, som er tilknyttet denne indsats og hjælper med at skabe forbedringer i psykiatri 

og somatik, er på nuværende tidspunkt 15 aktive ambassadører. De har alle gennemført et to-dags 

formidlingskursus samt en introduktionsdag med fokus på forbedringsbegreber og -metoder. 

Efterspørgslen på ambassadørdeltagelse i udviklings- og forbedringsindsatser er stadig stigende, og helt nye 

samarbejdsflader er allerede etableret i 2021. Her kan bl.a. nævnes 12-14 undervisningsgange for Præ-

hospitalet Midt samt fire patientsikkerhedsrunder i Retspsykiatrien Skejby.  

7.2.2 Fælles introduktion for nyansatte i psykiatrien  

2020 blev også året, hvor ambassadøroplæg blev en fast del af programmet for den obligatoriske fælles 

introduktion for nyansatte i psykiatrien, som afholdes en gang om måneden. Formålet med at inddrage 

ambassadører på introduktionsforløbene er at give nyansatte et nuanceret billede af mennesker med 

psykisk sydom og derigennem medvirke til aftabuisering af psykisk sygdom og psykiatri generelt. EN AF OS-

ambassadørerne bidrager på dagen med et oplæg om egne erfaringer med at være patient eller pårørende 

i psykiatrien og giver sine bud på, hvad der er vigtigt for et godt samarbejde. Derefter lægges op til dialog, 

hvilket afføder flere relevante spørgsmål fra medarbejderne. Ambassadørens oplæg er generelt det bidrag, 

der får dagens bedste evaluering, hvor de nyansatte udtrykker, at ambassadørernes fortællinger er meget 

meningsfulde for dem. Her et udtræk fra evalueringen fra juni: "Super godt og relevant oplæg fra patienten 

med en god positiv vinkel på psykiatrien. Godt med håb".  

7.2.3 LIVE  

Med vores PsykInfo Midt LIVE udsendelser har vi ønsket at nå bredere ud i samfundet. Vi har haft et mål 

om at fange mennesker, som ikke typisk deltager til vores arrangementer. Målet har været at skabe indsigt 

i - og forståelse for - psykisk sygdom. LIVE er en platform, hvor det er muligt at tage temaer op, som ikke vil 
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være typiske på en temaaften. Det har f.eks. været julens dilemma eller angst i en Corona-tid. Vores 

ambassadører og deres personlige fortællinger og indsigt er det vigtigste i hver LIVE. Disse fortællinger er 

blevet støttet op af fagpersoner i udsendelserne. Vi valgte også, at der skulle være temaer, hvor seerne fik 

konkrete redskaber og fysiske øvelser, som de kan bruge i hverdagen. 

De overordnede formål med LIVE: 

• Vi har muligheden for at komme bredere ud 

• Vi giver vores ambassadører et nyt talerør, hvor der er mulighed for at stille dem direkte spørgsmål, 

også anonymt hvis man har brug for det. 

• Vi øger viden, mindsker fordomme og nedbryder tabuer om psykisk sygdom 

• Vi giver andre mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende redskaber til at kunne forstå og 

mestre sygdommen bedre. 

Gennem vores LIVE nåede vi i 2020 ud til 28.700 personer. 

Inddragelse af ambassadører 
Vores ambassadører er den bærende del af vores LIVE. Det er deres personlige fortællinger og indsigt, som 

vi gerne vil have frem. De er med til at byde ind med aktuelle temaer.  

En vigtig del af LIVE er, at seerne kan stille direkte spørgsmål til vores ambassadører. 

Udbytte/tilbagemelding

Vi får meget positiv respons på vores udsendelser og især på ambassadørernes fortællinger og deres svar. 

Det, at folk har muligheden for at sidde hjemme og være en aktiv del, betyder meget for flere borgere.  

Ambassadørerne er meget glade for formen og føler sig helt høje, efter at de har deltaget. De fortæller, at 

samtaleformen giver dem tryghed og gør, at de kommer omkring andre ting end i et normalt oplæg.  

Følgende er to eksempler på LIVE  

"SLIP SPÆNDINGERNE!   

Du kender det sikkert godt: Skuldrene sidder helt oppe om ørerne, og din nakke gør ondt. Mange af os 

oplever spændinger i kroppen, som fx kan opstå i forbindelse med stress eller andre psykiske problemer. 

Gennem kropslige øvelser kan man lære at komme ned i kroppen og give slip på sine spændinger. Her er 

øvelser til brug for angst, stress og større kropsbevidsthed." 

Ovenstående blev meldt ud på Psykiatriens Facebookside, hvor hele 8.200 personer enten så med LIVE eller 

efterfølgende har været inde på udsendelsen.  

”VI TALER OM MÆNDS MENTALE SUNDHED 

Mange mænd oplever, at de mangler et forum og et sprog til at tale om deres psykiske tilstand. Faktisk 
begår tre gange så mange mænd som kvinder selvmord. 

I næste uge er det Mens Health Week, og det ser vi som en oplagt mulighed for at sætte fokus på mænds 
mentale sundhed! 

Vi får i studiet besøg to mænd til en snak om  
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• Hvorfor mange mænd negligerer og bagatelliserer psykiske problemer 

• Hvordan vi kan blive bedre til at forstå mænd 

• Hvad har mænd brug for, hvis de skal blive bedre til at snakke om deres problemer 
 

Måske indeholder svarene løsningen og vejen frem til øget trivsel - og et bedre liv for mænd.” 

Denne LIVE blev set af 3.300 personer. 

Vores LIVE kan findes på https://www.facebook.com/psykiatrienregionmidtjylland 

7.2.4 Fotokalender ”Mit vendepunkt i livet”  

I forsommeren 2020 gik vi, i tæt samarbejde med 12 ambassadører, i gang med at udvikle og skabe en hel 

ny og unik fotokalender om vendepunkter og drømme midt i psykisk sygdom, som har udgangspunkt i 

ambassadørernes egne historier. I kalenderen medvirkede der både ambassadører med pårørendeerfaring 

og egen erfaring med psykisk sygdom og 

psykiatri. Formålet med kalenderen ”Mit 

vendepunkt i livet 2021” er at skabe håb, 

smil og dialog om psykisk sygdom rundt om i 

folks hjem. Sammen med ambassadørerne 

håber vi i PsykInfo Midt, at historierne vil 

skabe større forståelse for og nysgerrighed 

på mennesker, der lever med psykisk 

sygdom. Det er vigtigt for os at vise, at alle 

mennesker – med eller uden psykiatrisk 

diagnose – er unikke med forskellige 

historier, baggrunde, ønsker og drømme for 

livet. Når et menneske rammes af psykisk 

sygdom, har det også stor indflydelse på de 

pårørende, og med kalenderen kan vi også vise dem, at der findes håb og vendepunkter.  

Alle vendepunktshistorierne i kalenderen er skrevet af ambassadørerne i tæt 

samarbejde med en intern journalist. På fotosiden har ambassadørerne 

samarbejdet med en ekstern fotograf, hvor sammenhængen mellem 

vendepunktshistorie og portræt har været i fokus.   

Den færdige kalender blev i efteråret produceret i 3.000 eksemplar, og hvis 

COVID-19 ikke havde sat en stopper for efterårets mange offentlige 

arrangementer, var planen, at fotokalenderen skulle sælges på PsykInfo 

Midts temaaftener, arrangementer i forbindelse med Sindets dag og på 

Filmfestivalen. Ved salg af kalenderen via udvalgte biblioteker i regionen og 

uddeling til psykiatriens mange samarbejdspartnere og indlagte patienter på 

https://www.facebook.com/psykiatrienregionmidtjylland
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alle sengeafsnit i psykiatrien kom 

kalenderen - på trods af de svære 

betingelser - alligevel ud at leve blandt 

folk.  

Desuden vil vi skabe øget 

opmærksomhed omkring kalenderen i 

2021, idet vi vil lave et månedligt opslag 

på Psykiatrien i Region Midtjyllands 

Facebookside med fokus på Månedens 

vendepunktshistorie og portræt fra 

kalenderen.  

Læs mere om fotokalenderen ”Mit 

vendepunkt i livet 2021” på 

www.psykiatrien.rm.dk 

7.2.5 Uddeling af fotokalenderen i forbindelse med Sindets dag 

I forbindelse med Sindets dag lørdag d. 10/10 lancerede vi fotokalenderen 

"Mit vendepunkt i livet" 2021 i Regionspsykiatrien Randers og 

Regionspsykiatrien Vest. Her var både ambassadører og PsykInfo-

medarbejdere ude på afdelingerne, hvor kalenderen blev overbragt. Der blev 

budt på kaffe og kage og ikke mindst en snak om håb og drømme.  

Sidenhen har vi ligeledes besøgt 

Holstebro, Skejby, Viborg og Silkeborg 

med både kaffe, kage og kalenderen. Alle 

psykiatriske afdelinger i Region Midt har 

således modtaget kalenderen til ophæng i 

afsnittet.  

Eksempel på besøg på afdeling 

Fem ambassadører og en PsykInfo-

medarbejder besøgte Regionspsykiatrien 

Randers på Sindets dag d. 10/10. 

Afdelingen stod for at servere kaffe/the – selvom det, der hittede mest, 

var kakaoen – og vi fra PsykInfo kom med kagen, som i dagens 

anledning var tapas-kage fra en bager. Besøget var således corona-

venligt og vi kunne samtidig tale om de fem forskellige slags kager, vi 

havde medbragt.  

I opholdsstuen var ca. syv patienter mødt op. En ambassadør lagde ud 

med at fortælle om kalenderen, dens formål og hvad det vil sige for 

vedkommende at have deltaget i denne proces. Derefter var ordet frit, 

og ambassadørerne fordelte sig ved de forskellige borde. Det blev både 

http://www.psykiatrien.rm.dk/
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til en snak om kalenderen og de forskellige historier, der var 

deri, men også en snak om håb, drømme og ønsker for livet. 

Patienterne udtrykte stor begejstring for vores besøg, og én 

fortalte, at han havde glædet sig hele formiddagen og gået op 

og ned ad gangen for at se, hvornår vi endelig ville dukke op.  

At tale med patienterne og være med til at gøre en forskel på 

sådan en måde er både for ambassadørerne og os PsykInfo-

medarbejdere en stor succes.  

Formålet med uddelingen af kalenderen 

Det overordnede formål med fotokalenderen er at bringe smil, 

håb og dialog om psykisk sygdom. Vi bød os selv inden for på 

de psykiatriske afdelinger, hvor vi håbede, at kalenderen 

kunne være omdrejningspunkt for en snak om håb, drømme og ikke mindst livet i sin helhed. 

Ambassadørerne kunne med deres historie vise og fortælle, at der er håb, selv hvor det ser mørkest ud.  

Inddragelse af ambassadører 

Mange af de ambassadører, der medvirker i kalenderen, var med ude på de enkelte afsnit. Således kunne 

de indlagte patienter høre en uddybning af de historier, der er 

fortalt i kalenderen.  

Udbytte/tilbagemelding 

Både de enkelte afdelinger og ambassadørerne oplevede stor 

tilfredshed med tiltaget. Nogle af ambassadørerne udtrykte stor 

glæde ved at være tilbage på det afsnit, hvor de tidligere har 

været indlagt og igennem kalenderen vise, hvor langt de er nået i 

dag. Afdelingernes tilbagemelding var, at det altid er godt at få 

ambassadører på besøg, da de bringer mod og glæde med sig.  

Det, at vi har besøgt alle afdelinger, har ligeledes medført større dialog samt muligheden for fremtidigt 

samarbejde med patientmøder rundt omkring på de enkelte sengeafsnit, som vi håber yderligere kan 

etableres i 2021.  

7.2.6 Nye initiativer i vores frivillige indsats ift. pleje og fastholdelse af ambassadørerne 

Gennem længere tid har der været et stort ønske om, at vi kunne gøre mere for de frivillige og 

ambassadørerne, både for at give dem mulighed for mere tid sammen men samtidig med formålet om at 

fastholde deres engagement ind i EN AF OS.  

Ny kollega i PsykInfo Midt 

Vores faste frivilligkoordinator Anette fik mulighed for at få drømmejobbet og søgte derfor væk fra os, 

hvilket vi alle var rigtig kede af. Det gav os dog mulighed for, ved hjælp af lidt mere økonomi, at ansætte en 

anden fast koordinator på 30 timer/ugen. Det blev Louise, som selv har være ambassadør igennem flere år. 

Louise har en faglig baggrund med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, hvor hun har speciale i 

sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, og ligeledes har hun en kandidat i Pædagogisk Antropologi. 
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Med hendes faglig baggrund har vi fået en super dygtig kollega, som straks er blevet kastet ud i forskellige 

opgaver.  

Aktiviteter i en Coronatid 

Vi har, siden corona startede, haft fokus på, hvordan vi på trods af dette kunne være sammen med 

ambassadørerne og give dem en følelse af stadig at være en del af EN AF OS. I foråret startede vi med 

fælles gåture rundt i regionen, hvilket gav mange gode snakke. Vi nåede også ud på en skøn eftermiddag i 

en skov med grillede pølser over bål og hygge for en stor flok. Der blev lavet en virtuel bankoeftermiddag - 

med stor succes og flotte præmier. I efteråret, inden det hele lukkede ned igen, nåede vi at komme til 

fælles koncert med TV2, ud at spise på restauranter og på flødebollekursus. Alt sammen noget, der gav 

ambassadørerne gode snakke på tværs af gruppen og en følelse af sammenhold.  

   

Julegaver 

Som en ekstra anerkendelse lavede vi julegaver til alle ambassadører. Disse indeholdt hjemmelavet 

lædernøglering med deres navn og "håbets helte" på, vores nye kalender og lækker chokolade sendt ud til 

ambassadørerne som en skøn julegave og et udtryk for vores taknemmelighed for deres arbejde.  

Dette fastholdelsesarbejde forsætter vi ufortrødent med i 

2021, hvor der både vil være fokus på ambassadørernes 

faglige kompetenceudvikling og samtidig flere sociale 

arrangementer – både virtuelt og forhåbentlig også fysisk.  

7.2.7 Nyt samarbejde i 2020 og frem omkring 

ambassadørdeltagelse på deeskaleringskursus basis 

seng for personale i psykiatrien.  

I 2020 er indsatsen med EN AF OS-ambassadører med forbedringsfokus udvidet til også at indgå i den 

obligatoriske deeskaleringsundervisning, som alle nyansatte i psykiatrien skal igennem. Vores bidrag ind i 

dette kursus er ambassadørernes erfaringer og oplevelser med konflikthåndtering, tvang, selvskade, 

patientinddragelse, samt mestringsstrategier og forhåndstilkendegivelser.  

Ambassadørernes perspektiv 

Ambassadørernes perspektiver kan være med til at give et mere nuanceret billede af, hvordan man, 

gennem en menneskelig tilgang og dialog, kan forebygge tvang og konflikter. De kan tale ind i de aktiviteter 
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og initiativer, som skaber bedring og håb hos patienten og være med til at fortælle om lige netop den 

tilgang, der hjalp dem i en akut situation.  

Undervisningens form 

Ambassadørerne er med som en fast del af undervisningen for de nyansatte. Deres deltagelse er en times 

tid, hvor de kommer med et lille oplæg om deres oplevelser og erfaringer, hvorefter der lægges op til 

dialog. Dialogen omhandler konkrete redskaber, der kan virke beroligende og forebyggende og ikke mindst, 

der kan være en god afledning. Det er ligeledes vigtigt med konkrete eksempler fra indlæggelser og 

samarbejde med fagpersonalet, som de nyansatte kan reflektere over i deres kommende arbejde.  

Arbejdsbeskrivelse og evaluering 

For at sikre, at emnerne bliver berørt hver gang, er der udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for 

ambassadørerne, så de har et konkret redskab at tage udgangspunkt i. Efter hver kursusgang har der været 

sendt evalueringslink ud til hver underviser, der har haft besøg af en ambassadør, så vi kan blive ved med at 

forbedre vores arbejde.  

Evalueringerne fra kursusdeltagerne er gode og følgende eksempler er hentet fra SurveyXact: "Skønt at 

høre fra en patient, hvad der kan gøres anderledes, og hvad der fungerer godt"… "Ambassadørerne er 

forskellige og gode på hver deres måde ind i undervisningen. De er tydelige i de budskaber, de kommer med, 

og virker meget oprigtige i relation til de erfaringer, de deler med os. De er inspirerende at høre og se på, og 

der er stor respekt for, at de vil komme og fortælle om deres oplevelser af at være bruger i psykiatrien."… 

"Inddragelse af brugererfaring gør hele kurset mere virkelighedstro. Rigtig godt med brugeroplæg, gerne 

mere af det." 

Vi har i 2020 haft faste datoer for vores besøg og nåede op på 10 gange i 2020.  Det gode samarbejde og 

faste deltagelse fortsætter i 2021, hvor der allerede er planlagt flere besøg. 

7.3 Region Syddanmark 
 

7.3.1 Fokusgruppeinterview og filmoptagelser hos PsykInfo i projektet ”Tættere på 

uddannelse og job for psykisk sårbare unge” 

 

Projektet ”Tættere på uddannelse og job for psykisk sårbare unge” 

PsykInfo har siden 2018 været tovholder på metodeudviklingsprojektet ”Tættere på uddannelse og job for 

psykisk sårbare unge”. Projektet beskæftiger sig med udvikling og afprøvning af metoder til at bringe unge i 

alderen 15-29 år i Esbjerg og Fredericia kommune, der står uden for arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet som følge af psykisk sårbarhed, tættere på uddannelse-/arbejdsmarkedet. Projektets 

succeskriterier er bl.a. at øge fagpersoners viden om psykisk sygdom og at tydeliggøre indholdet af mødet 

mellem ung og fagperson; hvad skal der til for, at det bliver et godt møde set fra den unges perspektiv. I 

forlængelse heraf udvikles en platform/hjemmeside, hvor unge i målgruppen og fagpersoner deler ud af 

deres viden og erfaringer. Platformen vil fx kunne fungere som en del af introduktionsprogrammet for 

relevante nyansatte, fx kommunale medarbejdere.   
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Fokusgruppeinterview og filmoptagelser med EN AF OS-ambassadører 

Da projektet har fokus på organisatorisk inddragelse og samskabelse med unge i målgruppen, har en 

gruppe ambassadører deltaget i fokusgruppeinterview ligesom ni ambassadører har medvirket i 

videooptagelser til materialet. Fokusgruppeinterviewet tog afsæt i ambassadørernes erfaringer og råd til, 

hvad de mener er vigtigt i mødet med fagpersoner. Efterfølgende blev ambassadørerne filmet enkeltvis. I 

filmklippene deler de ud af deres personlige fortællinger om et liv med psykisk sygdom, positive 

vendepunkter, hvordan de lærte at mestre deres hverdag og deres råd til, hvordan de godt kunne tænke sig 

at blive mødt af en fagperson. 

    

Anbefalinger til før, under og efter mødet mellem unge psykisk sårbare og fagpersoner 

Udbyttet af fokusgruppeinterviewet er blevet til direkte anbefalinger til før, under og efter et møde mellem 

en ung psykisk sårbar og en fagperson. Anbefalinger er udarbejdet på baggrund af ambassadørernes egne 

erfaringer. Anbefalingerne vises på 

platformen som en kort grafisk 

faciliteringsfilm med citater direkte fra de 

unge. Materialet vil kunne ses på PsykInfos 

hjemmeside i løbet af februar her: 

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk  

Herudover har to ungeambassadører 

medvirket ved undervisning i 

mestringsforløb for unge i projektet, 

ligeledes ved at dele deres personlige 

erfaringer og vej til uddannelses- og 

arbejdsmarkedet.  

7.3.2 Sommertræf for EN AF OS-ambassadører og PsykInfo 

24. august 2020 

Traditionen tro holdt PsykInfo sommertræf for EN AF OS-ambassadørerne i august måned. Vi havde en 

hyggelig eftermiddag med god dialog og drøftelse af forskellige aktuelle emner. Derudover blev den nye 

antologi "Mening med galskaben" fra EN AF OS præsenteret, og Pia og Hans læste deres bidrag til bogen 

højt. 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/


EN AF OS årsrapport 2020 

93 
 

  

7.3.3 Lån en levende bog  

Ambassadørerne, der er en del af tilbuddet ”Lån en levende bog”, har gentagne gange været booket i 2020 

– bl.a. med oplæg på flere SOSU-skoler i Region Syddanmark.  

7.3.4 Efterskole-indsats 

PsykInfo har i løbet af efteråret 2020 besøgt 6 syddanske efterskoler, hvor vi har sat fokus på mental 

sundhed og trivsel.  

Over to besøg har fagfolk og EN AF OS-ambassadører via personlige fortællinger om et liv med en psykisk 

sygdom fortalt både lærere og elever, hvordan man kan spotte en kammerat, der ikke har det godt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.5 Formidlingskursus for ambassadører 

Efterår 2020 

Endnu et hold uddannede EN AF OS-ambassadører er efter formidlingskursus på Danhostel i Horsens klar til 

at sætte fokus på tvivl, tabu og tavshed om psykisk sygdom. 
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Formidlingskurserne er en væsentlig del af 

at blive klar til de mangeartede EN AF OS-

opgaver - dels ved at få kendskab til gode 

formidlingsredskaber, dels ved at møde 

andre ambassadører og dele erfaringer 

med hinanden. 

7.4 Region Sjælland 

7.4.1 Indledning 

Året 2020 var i Region Sjælland, som i 

resten af landet, præget af aflysninger, 

ændringer, udskydelser og løbende tilpasninger. Det blev dog også et år med stor kreativitet, effektiv 

omlægning af aktiviteter og lynudvikling af nye formater. Livetalks, podcast, online oplæg, Facebook-

føljetoner og virtuel filmfestival er således blevet en del af repertoiret det seneste år. På de indre linjer har 

vi ligeledes gjort brug af online kanaler både til sociale formål og som vej til at give ambassadørerne 

inspiration, oplæring og udvikling af kompetencer.  

Alt dette til trods var der selvfølgelig en del arrangementer, vi måtte gå glip af i 2020. Det var store, årlige 

events som Folkemøde Møn, Folkemøde Sorø, Sundhedsdag i Kalundborg og Sundhedsdag i Roskilde. 

Desuden blev en del af de planlagte arrangementer på biblioteker rundt om i regionen aflyst, ligesom flere 

besøg hos politiet, i psykiatrien og på uddannelsessteder måtte udskydes på ubestemt tid.   

Uvisheden om de næste, de næste og de næste restriktioner har givet udfordringer, men vi tager en masse 

nyttig viden og kunnen med os og kan se tilbage på et år, hvor vi sammen med imponerende 

omstillingsparate ambassadører har hoppet over mange hække og er landet godt og vel med god og 

brugbar bagage. 

7.4.2 EN AF OS online 

Virtuelle arrangementer 

Da landet blev lammet midt i marts, havde vi ikke alternative formater klar til de arrangementer, der var 

planlagt til at forgå med fremmødt publikum på bibliotekerne. Nogle indledende aflysninger gav os 

mulighed for at kaste os over noget af det, vi gerne har villet afprøve længe: podcasts og online streaming 

af arrangementer.  

Både ambassadører og faglige oplægsholdere 

stillede beredvilligt op til vores første, lidt famlende 

forsøg på at gå online med et arrangement. Vi 

gjorde os erfaringer med kiksende lyd, uskarpe 

slideshows og chat-spor, som blev hacket. Der kom 

dog hurtigt bedre styr på teknikken, og da vi hen 

over sommeren igen måtte forsamles, sendte vi live 

fra biblioteker med samtidigt publikum i salen.  

Siden er vi gået bort fra dette blandingsprodukt og 

har i stedet finpudset vores livetalks med PsykInfo 
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vært som velforberedt interviewer og 

assistenter i kulissen til at videreformidle 

spørgsmål og kommentarer fra chatten 

på Facebook. Arrangementerne bliver 

optaget på bibliotekerne og sendt live på 

PsykInfos Facebookside, hvor de ligger 

tilgængelige i en uge. Det faste set-up er 

en ambassadør og en fagperson i 

samtale under overskrifter som: 

”Familielivet med ADHD”, 

”Dobbeltdiagnose”, ”Angstens ansigter” 

etc.  

Disse førhen så lokale arrangementer har en langt større rækkevidde end en temaaften for fremmødte 

borgere på biblioteket. Deltagerantal er støt voksende, og sidst på året lå det på omkring 150 live deltagere, 

mens streamingen når ud til 2-3 gange så mange i løbet af den efterfølgende uge, hvor den ligger på 

Facebook.  

Vi har på den måde fortsat og fornyet vores 

gode samarbejde med bibliotekerne. Livetalks er 

nu en fast del af sæsonprogrammet og vil også 

være det fremover. Viser det sig nødvendigt at 

lave de traditionelle arrangementer om til 

virtuelle events, er vi nu langt bedre rustet og 

klar end i marts 2020.  

2020 blev også året, hvor vi debuterede med at 

lave podcasts, i første omgang i et samarbejde 

med Region Syddanmark. De første par podcasts 

havde premiere i december 2020 og kan findes under titlen ”Lad os tale om psykisk sygdom”. 

Facebook-stribe om håb 

I maj og juni lavede vi en serie 

opslag på PsykInfos Facebookside, 

hvor seks ambassadører i billeder 

og ord gav personlige beretninger 

om håb i deres liv. I forlængelse af 

den kampagne lagde vi desuden tre 

nye brugerfilm ud, der også satte 

spot på den individuelle rejse mod 

recovery. Både film og fortællinger 

fik god respons og skabte frem for 

alt liv på siden i en periode, hvor 

vores udadvendte aktiviteter var 

underlagt hæmmende 
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begrænsninger. Fortællinger og film 

høstede til sammen i alt 1.500 

reaktioner, kommentarer og delinger, 

hvor 1.165 var likes + hjerter, og 136 

var delinger.  

7.4.3 Personlig historie og 

selvstigma i et corona-år 

I slutningen af 2019 tilrettelagde vi et 

forløb med Personlig historie og 

selvstigma med to EN AF OS-

ambassadører som instruktører. 

Forløbet blev givet som et tilbud til 

brugere af Makers Corner i et 

samarbejde med socialpsykiatrien i 

Roskilde.  

Planen var lagt, og 20 formiddage 

booket for både deltagere og 

instruktører, men kort efter start ramte 

corona-nedlukningen, og forløbet 

måtte afbrydes. Heldigvis nåede 

gruppen at samles så mange gange, at de havde fået gode oplevelser med sig fra de indledende møder. Det 

gav blod på tanden til at tage tråden op igen i august, og heldigvis nåede de sammen at gennemføre resten 

af mødegangene, inden anden bølge lukkede landet igen.  

Ambassadørerne har sammen med deltagerne evalueret på forløbet, og resultatet er helt klart: deltagerne 

er meget begejstrede! En af de sidste gange skulle deltagerne besvare, hvordan de så deres liv i forhold til 

deres psykiske sygdom. Dette havde de også svaret på i starten, og ændringen var enorm. En af de to 

instruktører fortæller: 

”Én svarede, at hun gik fra ikke at vide så meget om sin psykiske sygdom til at kunne arbejde med den nu. 

Én sagde, at hun var begyndt at have håb og drømme igen. Én fortalte, at hun kun havde set det negative, 

men nu så sit liv i vendepunkter og så sine egne styrker. De fortalte også, at forløbet havde givet dem en 

tættere relation og venskaber”. 

For ambassadørerne selv var instruktørrollen også givende: 

”Samlet set var det en utrolig oplevelse at følge disse kursisters rejse fra at opleve stigmatisering til at 

forstå, at man uden skyld ender med at stigmatisere sig selv. Vi oplevede, at vi sammen fik vendt deres 

historier”.  

Et ønske for 2021 er at udbrede forløb med Personlig historie og selvstigma i flere kommuner, hvis vi kan 

finde nok instruktører, og hvis corona-situationen giver lov. 
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7.4.4 Interne opgaver i 

psykiatrien 

I psykiatrien har vi flere fast 

genkomne opgaver. Vi er fast til 

stede ved den månedlige introdag 

for alle nyansatte i psykiatrien 

Region Sjælland. Her scorer det 

personlige oplæg fra en 

ambassadør altid højt i de 

evalueringer, som kursusdeltagerne 

indleverer. Også på 

specialuddannelsen og på 

psykoedukationsuddannelsen er 

ambassadøroplæg en del af 

forløbet.   

I forbindelse med udrulning af recovery-strategien i psykiatrien Region Sjælland har der flere steder været 

afholdt temadage for ansatte. Vi deltog med ambassadøroplæg i distriktspsykiatrien Holbæk og i 

psykiatrien Vordingborg.  

Endelig har vi været ude med oplæg for praktikanter i Børne- og ungepsykiatrien i Roskilde og i 

psykoedukationsgrupper i Kalundborg, Roskilde og Maribo. 

  

7.4.5 Læringslaboratorie  

I psykiatrien i Roskilde er der blevet etableret et læringslaboratorie. Her skal ansatte og studerende, i et 

trygt miljø, kunne øve sig i håndtering af svære situationer. Flere af vores ambassadører har medvirket i 

interviews og udvikling af materiale. En ambassadør er medvirkende i en film, hvor hun fortæller om sine 

oplevelser med at få sondeernæring. En mindre gruppe har været med til at indspille en lydfil, der skal 

simulere stemmehøring. Andre sidder med i en arbejdsgruppe, som skal producere en virtual reality film, 

der skal give oplevelse af psykose. Nogle af de brugerfilm, vores ambassadører står bag, bliver også vist her 

i laboratoriet. I det kommende år er der mere på vej og under udvikling i samarbejde med PsykInfo og EN 

AF OS-ambassadører.  
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7.4.6 Vendepunktkalender 

Med stor inspiration og velvillig vidensdeling fra Region Midt fik vi i efteråret produceret en 

vendepunktskalender, der lå klar til distribution lige efter nytår. Fjorten ambassadører stillede op til 

fotografering og leverede fine tekster om vendepunkter og afgørende begivenheder i deres liv. Trods den 

korte produktionstid, endte vi med et virkelig flot resultat. Kalenderen 2021 er sendt ud til alle afsnit og 

afdelinger i psykiatrien samt til kommunale samarbejdspartnere, væresteder og andre relevante parter. 

Alle ambassadører har også fået et eksemplar med posten. Kalenderen er blevet rigtig godt taget imod, og 

vi planlægger at udkomme med en ny fotokalender til 2022.  

   

7.4.7 Don’t Fear the Weird  

Årets filmfestival blev afholdt i oktober: på Facebook, på hjemmesiden, i psykiatrien og i biografen. Meget 

blev afprøvet for første gang, og vi lærte en del, både om det der virker, og om det der altid driller.  

Festivalens ene ben var et program lavet til gymnasieelever. Efter forespørgsel fra et gymnasium til sidste 

års festival prøvede vi i år at lave 

et program til gymnasierne i 

regionen. Formiddag havde vi 

indhold med til eleverne på 

dansk-holdene, og eftermiddagen 

var sat af til psykologi-hold. 

Næstved Gymnasium stillede med 

240 elever i løbet af to dage og 

Stenhus Gymnasium med 80 

elever, som fulgte med online. 

Programmerne bestod i visning af 

brugerfilm, fagligt oplæg og 

ambassadøroplæg. 

Aftalerne er på plads til 2022, 

hvor vi har elever til tre dage. 
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Midtsjællands Gymnasium, 

Næstved Gymnasium og 

Stenhus Gymnasium i 

Holbæk er med på legen, og 

sammen med dem får vi 

landet et program, som giver 

mening ind i undervisningen 

og formidler vores 

budskaber.  

Festivalens andet ben var at 

sende brugerfilm ud i 

psykiatrien. Også dette tiltag 

blev taget godt imod. Vi 

havde lavet små æsker med 

mikrobølgepopcorn, 

introduktionsbrev og 

brugerfilm på en USB. Der 

var stor interesse for at få tilsendt filmene, og vi håber på at gentage succesen i 2021. 

Tredje og sidste ben var en mere klassisk festival - i hvert fald indholdsmæssigt. På grund af 

forsamlingsforbud og restriktioner måtte vi holde den helt uden tilskuere. Alt blev livestreamet direkte fra 

Ringsted Moviehouse til PsykInfos Facebookside, hvor seerne kunne skrive spørgsmål og kommentarer i 

chatten. Programmet spændte vidt; i løbet af fire aftener kom vi forbi Peter Øvigs talk om filmen 

”Gøgereden” og hans egne oplevelser med psykiatri, en aften med fokus på brugerfilm, visning af 

dokumentaren ”Retten til at være rask” efterfulgt af en 

paneldebat om recovery og et interview som optakt til 

filmen ”Silver Linings Playbook”. De udvalgte film kunne 

alle streames på Filmstriben.dk, som promoverede 

festivalen med et banner på hjemmesiden.  

Ambassadørerne medvirkede i filmfestivalen som værter, 

oplægsholdere, i paneldebat og i interviews. Desuden var 

de brugerfilm, vi viste, lavet af ambassadører.  

Don’t Fear the Weird 2020 gav os nogle grå hår i hovedet 

men også anledning til i en vis fart at udtænke og afprøve 

nye online formater, som giver mulighed for at nå 

bredere og længere ud, end den klassiske filmfestival gør. 

Selvom vi håber på fyldte sale i 2021, vil filmfestivalen 

derfor uden tvivl også til næste år være virtuel.  

7.4.8 Ude og omkring 

I de måneder, hvor restriktionerne har været lempelige 

nok til, at vi har kunne tage ud, er vi kommet godt rundt i 



EN AF OS årsrapport 2020 

100 
 

regionen. Vi har to gange været til temadag på ZBC og tale for en blandet gruppe unge under uddannelse. 

På Professionshøjskolen Absalon har et hold aspirerende ergoterapeuter hørt ambassadøroplæg over 

Zoom. Desuden har vi talt for pædagogstuderende i Slagelse og SOSU-studerende i Ringsted. På VUC i 

Næstved blev vi booket til et oplæg for en gruppe SPS-undervisere, og politiet i Næstved har sendt bud 

efter ambassadører som del af et forløb for politielever i praktik. Vi har haft ambassadører ude at fortælle 

for en gruppe medarbejdere i 7-eleven butikker på togstationer, mens et hold bydelsmødre i Nykøbing 

Falster hørte en pårørende-ambassadør fortælle om psykiske udfordringer i familien. En niende klasse i en 

lille midtsjællandsk landsby fik besøg af en 

ung ambassadør, der tale modigt og åbent om 

at leve det almindelige ungdomsliv og 

samtidig leve med psykisk sygdom. 

7.4.9 Internt i ambassadørgruppen 

Ambassadørholdet blev i 2020 udvidet med 

syv nye medlemmer. Disse nye medlemmer 

blev kaniner i vores første forsøg med en 

online introkursus. Vi mødtes på skærmen tre 

aftener spredt over tre uger, hvor 

kandidaterne blev introduceret til EN AF OS 

gennem oplæg, øvelser og fælles refleksioner. 

Ambassadørerne afsluttede forløbet med at 

aflægge prøve i deres personlige oplæg tilpasset en udstukket målgruppe og ramme.  

Også et planlagt kursus i filmredigering og fortælleteknik måtte afholdes online. Her blev en mindre gruppe 

ambassadører undervist og vejledt af en ekstern filmkyndig fra idé til færdigt produkt. Resultatet blev tre 

meget flotte og meget forskellige brugerfilm, som 

nu ligger tilgængelige på PsykInfos hjemmeside og 

er blevet brugt både som undervisningsmateriale 

for skoleelever og vist som del af årets filmfestival.  

Da vi alle sad hver for sig med spritdispensere og 

gnavende hudsult, brugte vi nyhedsbreve og 

Facebook til at holde kontakten. I den lukkede, 

regionale Facebookgruppe igangsatte vi i foråret 

en hvordan-går-det?-stafet og mod årets 

afslutning en året-der-gik-stafet. Ambassadørerne 

har begge gange taget rigtig godt imod initiativet 

og delt digitale postkort i form af billeder, film og 

ord, som er blevet flittigt kommenteret og 

forsynet med hjerter og tomler. I en tid hvor 

sociale aktiviteter ikke har kunne gennemføres, 

har disse online fælles samtaler givet et rigtig godt 
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indblik i, hvordan det har stået til hos 

de enkelte ambassadører.  

Vi tog i 2020 også fat på mere 

systematiske individuelle tjek-ind i 

form af årlige frivillige 

udviklingssamtaler (FUS). Selvom disse 

også måtte foregå over skærm, var det 

nogle rigtig gode og frugtbare 

samtaler, hvor vi sammen fik vendt 

ønsker, idéer, forslag og givet feedback 

begge veje. Årshjulet for disse samtaler 

ruller videre i 2021, hvor vi når hele 

kredsen rundt, inden vi starter forfra. 

Et andet nyt tiltag var en stribe 

workshops til styrkelse og udvikling af ambassadørkompetencer. Vi gennemførte en workshop i 

præsentationsteknik og en, der handlede om brug af diagnoser. Resten af workshopserien er udskudt til 

2021, hvor vi håber på, at disse aftener kan være både faglige og sociale sammenkomster.    

Juletamtam var blandt de mange arrangementer, der måtte udgå, men vi sluttede året festligt af ved at 

sende julegaver ud med pakkepost til alle ambassadører.  

7.5 Region Hovedstaden 

7.5.1 Aktiviteter  

EN AF OS bestod i 2020 af 15 aktive frivillige og to projektkoordinatorer, regionen fik tre nye ambassadører 

i 2020 og oplevede ikke frafald af frivillige. Grundet COVID-19 har EN AF OS i Region H gennemgået 

udvikling på flere områder både i vores interne aktiviteter og i eksterne.  

7.5.2 Online aktiviteter  

Nyt site: Velkommen til min verden 

Kort efter udmeldingen om nedlukningen af Danmark begyndte flere interesseorganisationer at melde en 

bekymring for personer med psykisk sygdom. Antagelsen var, at nedlukningen ville forværre de psykiske 

lidelser, hvorfor et behov for at yde ekstra støtte til målgruppen blev efterspurgt. I EN AF OS i Region H blev 

vi nysgerrige på tendensen, da vi både i psykiatrien og blandt ambassadørerne ikke kunne konkludere 

nogen entydig tendens, og vi savnede, at personer med psykisk sygdom fik en stemme i debatten. Af det 

behov blev websitet ”Velkommen til min verden” lavet i samarbejde med fire ambassadører.  

Hver ambassadør fortalte alsidigt og nuanceret, hvordan livet under COVID-19 både beskyttede og 

belastede deres psykiske lidelser. Sitet ledte til et større interview i Politikens lørdagssektion og blev 

ydermere promoveret af Region Hovedstadens psykiatris vicedirektør Anne Hertz.  
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Online talk i samarbejde med Dansk Psykolog Forening 

I samarbejde med Dansk Psykolog Forening lavede EN AF OS i Region H en live stream i midten af maj, hvor 

tre ambassadører debatterede læring fra nedlukningen med Eva Secher Mathiasen relateret til livet med 

psykisk sygdom. Fokus for 

debatten var, hvilke nye 

perspektiver og 

muligheder perioden 

under Corona har 

skitseret for mennesker 

med psykisk sygdom. 

F.eks. blev betydningen af 

mindre pres fra jobcentre 

vendt som en positiv 

oplevelse i forhold til 

sygdomsudvikling og 

recovery.  

Landsdækkende EN AF OS webinar  

Region Hovedstaden deltog på webinaret ”Afstigmatisering af psykisk sygdom på jobcentre”, hvor en 

ambassadør fra regionen fortalte om sine erfaringer med at være i jobafklaringsforløb, og en anden 

ambassadør ved at være interviewer i debatten. Psykinfos medarbejder præsenterede EN AF OS dialogkort 

til brug i jobcenter regi.  
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Oplæg og andre aktiviteter online 

Vi konverterede en del undervisning til online format, hvilket fungerede overraskende godt med gode 

spørgsmål og positiv feedback. Dermed fastholdt vi samarbejde særligt med de sundhedsfaglige 

uddannelser.  

Derudover afholdt vi frivilligmøder online med 10-15 deltagere og online julefrokost med 15 deltagere.  
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7.5.3 Fysiske aktiviteter  

Arrangementer om skam og stress i et queerperspektiv 

 

 
 

Året begyndte med arrangementet ”SKAM – Ingen er perfekte”, her etablerede EN AF OS et samarbejde 

med Studenterhuset og inviterede til spoken word og talk om oplevelsen af skam i forbindelse med at have 

en psykisk sygdom. Arrangementet var velbesøgt med 70 deltagere.  

I efteråret afholdt Psykinfo/EN AF OS arrangementet ”Rethink queer stress” i samarbejde med MIX CPH 

med fokus på begrebet minoritetsstress og psykisk sygdom. Centralt var kombinationen af at leve som 

minoritet qua sin seksualitet og den stigmatisering, man kan opleve i forbindelse med psykisk sygdom. De 

samfundsmæssige normer kan her belaste psyken i en grad, hvor psykisk sygdom udvikles. To 

ambassadører med LBGTQ-baggrunde debatterede emnet sammen med psykolog Nina Lildal-Schrøder. 

Arrangementet var i Empire Bio og udsolgt. 

Filmfestival Don´t Fear the Weird 

Trods corona var årets filmfestival i Cinemateket yderst velbesøgt og en stor succes. Ambassadørerne i EN 

AF OS havde igen i år ansvaret for at bemande Asta Bar. Derudover bidrog en ambassadør med et oplæg 

om emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Tre andre ambassadører med deres oplevelse af at 

producere tekster om deres sygdom, recovery og oplevelse af stigma til antologien ”Mening med 

galskaben”.  

Oplæg og undervisning 

Året bød på i alt 33 fysiske 

undervisningssessioner. 

Blandt dem kan nævnes et 

nyetableret samarbejde 

med Fremtidsfabrikken, 

Københavns kommune 

visitationstilbud til 

rehabilitering af unge med 

psykiatriske diagnoser 

under 35 år. Derudover 

indgik Psykinfo/EN AF OS 
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en undervisningsaftale i forbindelse med videreuddannelse af paramedicinere ansat i Region H’s 

akutberedskab. Undervisningen fokuserer på patientperspektivet samt videreformidling af metoder fra 

Region Hovedstadens Psykiatri til at styrke kommunikation, afstigmatisering og deeskaleringen.  

Undervisningen er et kompetenceudviklingstilbud søsat af vicedirektør Anne Hertz for at imødekomme 

Regionsrådets målsætninger beskrevet i tre årsplanen ”Sammen om psykiatriens udvikling”. Afsluttende 

deltog en ambassadør fra Region H på årets Psykiatridage afholdt af Psykiatrifonden med et rost oplæg om 

emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. 

8. Internationale aktiviteter 
 

8.1 Global Anti Stigma Alliance 
Sekretariatet er fortsat aktiv i det internationale stigmanetværk Global Anti Stigma Alliance. I 2020 er 

gruppens møder blevet virtuelle og afholdes fast en gang om måneden. Der arbejdes fortsat på at få 

netværket ind i en mere formaliseret organisatorisk ramme med formål, værdigrundlag, kriterier for og 

økonomi knyttet til medlemskab, organisationsmodel samt hjemmeside.  

8.2 Myndighedssamarbejde med kinesiske myndigheder 
Via Sundhedsstyrelsen blev EN AF OS involveret i et myndighedssamarbejde mellem de danske og kinesiske 

sundhedsmyndigheder, hvor også udvikling og implementering af afstigmatiseringsindsatser var et tema. 

Der var oprindeligt lagt op til et besøg i Kina, men da det blev forhindret af corona-krisen, blev projektet 

forsinket og ændret til et virtuelt format, som er planlagt til at løbe af stablen i foråret 2021.  

Udover det nationale sekretariat er også PsykInfo i Region Syddanmark med i samarbejdet. 

8.3 Samarbejde med tjekkisk journalist 
En tidligere samarbejdspartner i det tjekkiske afstigmatiseringsprojekt, journalist Jiří Pasz, var i Danmark i 

efteråret. Han interviewede i den forbindelse flere ambassadører samt projektleder i sekretariatet om EN 

AF OS, stigmatisering og afstigmatisering til en serie artikler i det tjekkiske blad Hate Free. 
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10. Bilag 

Bilag 1: 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 indenfor hvert indsatsområde 
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Bilag 4: Oversigt over overordnede opgaver i sekretariatet 
Sekretariatet har en række opgaver, som følger af positionen som national enhed som samarbejder med 

PsykInfoernes koordinatorer, ambassadørerne, partnerskabet og eksterne interessenter og 

samarbejdspartnere.  

Nedenstående liste er ikke udtømmende, men angiver en række overordnede opgaver som indgår i 

sekretariatets årshjul udover de administrative opgaver med daglig drift af sekretariatet, personaleforhold 

og økonomi:  

Servicering 

• Servicering af styregrupper og arbejdsgrupper og møder og inspirationsseminar for 

koordinatorerne  

• Udarbejdelse af notater/svar til myndigheder, m.v. 

• Videnscenterfunktion og central formidling af casepersoner og ressourcepersoner, henvendelser 

fra studerende, borgere, journalister, forskere, andre projektmagere, etc. 

Kvalificering 

• Planlægning af fælles formidlingstræning af ambassadører og yderligere kvalificering af gruppen, fx 

i forhold til at skulle danne rejsehold eller kunne blive projektmedarbejder i kommunerne 

• Planlægning og afholdelse af det årlige landsdækkende ambassadørtræf 

• Afholdelse af nationale konferencer og temadage  

• Tilstedeværelse og bidrag ved større nationale events og konferencer også internationalt 

• Bidrag med faglige oplæg ved eksternes arrangementer 

Data 

• Landsdækkende befolkningsundersøgelser og analyser heraf 

• Undersøgelser i EN AF OS-panelet og analyser heraf 

• Daglig medieovervågning og analyser heraf 

• Evaluering i form af aktivitetsregistreringer 

Kommunikation 

• Servicering og udvikling af EN AF OS på sociale medier 

• PR- og pressearbejde og kampagneindsatser 

• Nationalt nyhedsbrev 

• Opdatering og udvikling af hjemmesiden www.en-af-os.dk  

Materialer og merchandise 

• Udvikling og produktion i stor skala 

• Logistik ift. materialelager og landsdækkende distribution   

http://www.en-af-os.dk/
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Netværk og eksternt samarbejde 

• Opdyrkelse af relevante nationale samarbejdspartnere og eksterne interessenter 

• Engagement i internationalt netværk og vidensudveksling, -indsamling og udvikling 

Fundraising i forhold til nationale tiltag og prioritering af bl.a. satspuljemidler m.v. 
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Bilag 5a: Program for webinar om unge d. 9. november 2020 
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Bilag 5b: Program for webinar om socialpsykiatrien d. 10. november 2020 
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Bilag 5c: Program for webinar om jobcentre d. 10. november 2020 
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Bilag 6: Artikel i Gotha august 2020 nr. 26: ”Psykiske lidelser stopper ikke Amanda og 

Line Marie” 
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Bilag 7: Annonce i Gotha august 2020 nr. 26 & november 2020 nr. 27 

 


