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Opdrag og indhold

Opdrag

På opdrag fra Landsindsatsen En af Os afdækker denne rapport, hvordan danske nyhedsmediers omtaler psykisk sygdom generelt og personer med psykiske lidelser. 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.

Stigmatiseringen af psykisk sygdom i nyhedsmedierne er et centralt element i analysen, hvorfor store dele af rapporten vil være centreret omkring stigmatisering.
I vurderingen af om en artikel er stigmatiserende eller ej har Infomedia set nærmere på sprogbrugen. Omtales psykisk sygdom som en diagnose, altså som attribut til personens karakter, er dette kodet
som ikke stigmatiserende. Er personen derimod omtalt som værende deres sygdom eller stemplet som generelt værende sin sygdom er omtalen vurderet som stigmatiserende. Udtrykker en artikel en
forudindtaget fordom om psykisk sygdom, som fx at psykisk sygdom er lig med kriminalitet, er pågældende artikel også kategoriseret som stigmatiserende. Fremgår der både stigmatiserende vendinger
samt ikke-stigmatiserende sprogbrug, er det vurderet, hvad der er mest fremtrædende.

Analysen er baseret på danske webmedier og dækker samtlige omtaler fra den 1. januar 2019 – 31. december 2019. Analysen viser derfor, hvordan medieomtalen af personer med psykiske lidelser
udvikler sig i perioden.

En tilsvarende, men ikke fuldt sammenlignelig analyse er foretaget af omtalen i 2016. Denne analyse beror på et kildegrundlag baseret på printudgaver af landsdækkende, regionale og lokale dagblade,
lokale ugeaviser, fagblade og magasiner, udvalgte radio og tv nyhedsudsendelser samt udvalgte webkilder. Da kildegrundlaget er ændret, må sammenligninger med 2016-udgaven derfor tages med
forbehold. Derudover skal nævnes, at der er foretaget enkelte ændringer i søgestrengene, hvilket betyder, at denne udgave har et bredere søgefelt, hvor blandt andet omtale af selvmord er inkluderet.

Hver enkel medieomtale er kategoriseret ud fra forskellige parametre, som fremgår af læsevejledningen på side 4. Det er netop disse parametre, som rapporten vil være centreret omkring.
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Læsevejledning

Læsevejledning

Analysen er centreret omkring forskellige parametre, som udgør rapporten analytiske snit. Hver enkelt artikel er
derfor kategoriseret efter hvert af de følgende parametre.

Temaer:

• Psykiatrien: Omhandler konkrete tilbud og behandlingssteder og overordnet omtale af psykiatrien.
• Psykiske sygdomme: Når omtalen har fokus specifikke sygdomme eller person-historier om livet med psykisk 

sygdom.
• Politisk debat: Handler om den overordnede ressourceallokering og de danske rammevilkår
• Kriminalitet: Historier om kriminalitet
• Arbejdsmarkedet: Artikler om arbejdspladser og trivsel og jobmarkedet.

Tone:

• Positive artikler: Har udpræget fokus på den gode historie og handler fx om recovery, forbedringer i
psykiatrien eller kendte , der træder frem og fortæller om deres erfaringer.

• Neutrale artikler: Skildrer psykiske lidelser og/eller psykiatrien på en neutral måde. Artiklerne kan fx være af
videnskabelig karakter, handle om mennesker med psykisk sygdom som kategori eller dreje sig om
behandlingssteder og -tilbud.

• Negative artikler: Sætter psykiatrien og psykiske sygdomme i et dårligt lys. Negative historier er bl.a.
reportager af forbrydelser eller beskrivelser af psykisk sygdom som mærkelig, farlig, en byrde for samfundet og
som årsag til tragedier og selvmord. Der kan også være beskrivelser af psykiatrien i sig selv som et dårligt
system, og psykiatriens manglende mulighed for at være et bedre system.

• Blandede omtaler: Omfatter artikler, der både indeholder positive og negative fremstillinger, hvor der er et
tydeligt ”på den ene side og den anden side”.

Stigmatisering:

• Stigmatiserende: Når artiklen giver udtryk for stereotypiske opfattelser af personer med psykisk sygdom ved
for eksempel at kæde kriminalitet/vold til psykisk sygdom - før man overhovedet ved noget om
gerningsmanden. Stigmatiserende artikler kan også have et sprogbrug, hvor personer, som er ramt af psykiske
lidelser, blot benævnes som deres sygdom fx ‘den skizofrene…’. For yderligere information om stigmatiserende
sprogbrug se appendiks side 60.

• Ikke stigmatiserende: Når artiklen ikke sætter lighedstegn mellem personer og psykiske lidelser, indeholder
stereotypiske og/eller fordomsfulde informationer. Artikler, som i sin essens er afstigmatiserende, men
indeholder et enkelt stigmatiserende udtryk, vil være kategoriseret som ‘ikke stigmatiserende’.

Organisationer: Når organisationerne på listen side 59 er nævnt i artiklen, er denne kategoriseret således

Vinkling:

• Faglig: Fagrelevante undersøgelser, faglig debat, eksperterne udtaler sig mv.
• Forskningsrelateret: Forskningsbaserede undersøgelser, forskningsnyheder mv.
• Konkret: Nyt bosted/behandlingshjem, nyt initiativ til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser, konkret

kampagne, kriminalitet mv.
• Personlig: De menneskelige beretninger om livet med psykisk sygdom.
• Politisk: Politisk debat og ’politiske holdninger’.

Fokusområder:

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
• Angst
• Autisme/Aspergers syndrom
• Demens
• Depression
• Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (borderline)
• Epilepsi
• Manio-depressiv (bipolar lidelse)
• OCD (Obsessive compulsive disorder)
• Psykisk mistrivsel (-sårbarhed, -ustabilitet eller pres)
• PTSD (posttraumatisk stresstilstand)
• Selvmordstruet/-tanker
• Skizofreni
• Spiseforstyrrelse
• Andre navngivne

Aktørgrupper: (hvis en aktør er nævnt eller direkte eller indirekte har udtalt sig)

• Brugere i systemet
• Fagpersoner/organisationer i ‘branchen’
• Forskere/Eksperter
• Offentlige myndigheder
• Politi/retsvæsen 
• Politikere/politiske partier 
• Privatpersoner
• Pårørende 
• Virksomheder ifm. psykisk arbejdsmiljø
• Øvrige organisationer



Summary

43 pct. af omtalerne var negative – 34 pct. var stigmatiserende 

5.273 webartikler dækkede i 2019 den danske psykiatri og psykiske sygdomme. Omtalerne portrætterede i overvejende grad psykisk sygdom kritisk, og hele 43 pct. af omtalerne var vinklet direkte negativt. 

Dette hang i høj grad sammen med et stort fokus på kriminalitet sat i relation til psykisk sygdom. Overordnet dominerede historier om kriminalitet samt politiske diskussioner om ressourceallokering 

mediebilledet. 34 pct. af årets omtaler var stigmatiserende – og særligt artiklernes overskrifter bidrog negativt til at stigmatisere mennesker med psykisk sygdom. Trækkes krimistof ud af omtalen er 24 pct. af 

omtalen stadig negativ – og 29 pct. er stigmatiserende. 

Mindre stigmatisering i 2019 sammenlignet med 2016 

I forhold til resultatet i 2016, hvor andelen af stigmatiserende omtaler udgjorde hele 54 pct. af mediedækningen, har medierne taget et skridt i den rigtige retning. I forhold til tonen i mediedækningen er 

bevægelsen dog anderledes, og hvor 34 pct. af omtalen var negativ i 2016, er 43 pct. negativ i 2019. Dette hænger sammen med de mange kriminalitetshistorier i 2019, som trak den negative andel op.  

Andelen af omtaler med konkrete henvisninger til hjælp forblev på 2 pct. Selvom tallet var stabilt, var der udvikling i forhold til hvilke medier, der oftest medbragte henvisninger, og hvor disse i 2016 primært var 

regionalt fokuseret, var de 2019 i højere grad udbredt af de landsdækkende medier. Ser vi på analysen fra 2016 var der ca. 900 kriminalitetshistorier (20%), hvor vi i 2019 ser ca. 1.600 artikler om kriminalitet 

(30%). Dette kan meget sandsynligt være grundet det ændrede kildegrundlag, hvor hurtige og opdaterede krimihistorier generelt er mere fremtrædende på webmedier end i printmedier. 

Omtaler båret af politisk vinkling er mest stigmatiserende, mens omtale centreret omkring personlige fortællinger oftest er positive

Omtalen havde en tendens til at være mere positiv og mindre stigmatiserende, når artiklens bærende element var vinklet på personlige fortællinger. Ikke så overraskende var tonen oftest negativ, når omtalen 

omhandlede konkrete vinkler, hvor en stor del af kriminalitetshistorierne ligger. Omtaler med forskningsrelaterede vinkler var de mindst stigmatiserende, og kun 14 pct. af denne omtale havde stigmatiserende 

sprogbrug. Til sammenligning var omtaler af politisk karakter stigmatiserende i hele 42 pct. af tilfældene.

Angst er det store samtaleemne, når omtalen drejer sig om diagnoser (fokusområder)

Det klart mest omtalte fokusområde var angst (40 pct.) efterfulgt af skizofreni (18 pct.) og depression (13 pct.). Omtaler med et fokusområde havde i højere grad henvisninger til hjælp, og herunder var selvmord

det fokusområde, hvor medierne oftest medbragte henvisninger til hjælp. Kommunerne og Livslinien var de organisationer, som oftest optrådte i artikler, hvori henvisninger til hjælp også indgik. 



Summary (fortsat)

Outsideren.dk var det mest positive medie 

Det brugerdrevne onlinemagasin Outsideren var det medie, som bragte flest positive omtaler af psykisk sygdom (39 pct.). I lyset af at mediet er et talerør for mennesker, der har haft – eller har – en psykisk 

lidelse, er det  interessant, at 39 pct. af omtalen stadig er stigmatiserede – altså mere end det generelle mediebillede. Dette viser både, hvordan stigma og selvstigma generelt er udbredt, og hvordan psykisk 

sygdom ofte italesættes som noget, du er, i modsætning til noget du har. 

De webmedier, der skrev mest om psykisk sygdom var Jv.dk, Fyens.dk , Sn.dk, BT.dk og Politiken.dk. Her skilte Fyens.dk og Politiken ud ved at have en relativt højere andel af stigmatiserende sprogbrug. I forhold 

til stigmatisering og tone lå topmedierne dog overordnet set på niveau med den generelle mediedækning. 

Historier baseret på Ritzau-nyheder er markant mere stigmatiserende og negative end den øvrige omtale

Det er tydeligt, at artikler baseret på Ritzau-telegrammer er markant mere negative og stigmatiserende i deres fremstilling af psykisk sygdom end den øvrige omtale. Det er blandt andet Ritzaus massive 

dækning af kriminelle hændelser, der bidrager til en unuanceret portrættering af personer med psykisk sygdom. I den forbindelse ses en sammenhæng mellem de mest negative medier og andelen af 

videreformidlede Ritzau-historier. Blandt de mest negative medier var TV ØST, Aoib.dk SkiveFolkeblad.dk og EkstraBladet.dk.
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Periode Antal artikler Positiv omtale (andel) Negativ omtale (andel) Stigmatiserende omtale (andel)

Q1 1.112 22% 41% 45%

Q2 1.174 22% 41% 39%

Q3 977 25% 34% 26%

Q4 2.010 20% 50% 29%

I alt 5.273 22% 43% 34%

Overordnede nøgletal

Nøgletal pr. kvartal

Antal omtaler fordelt på temaer Antal omtaler fordelt på vinkler

2.503 1.031 916 617
2060

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Konkret Politisk Personlig Faglig Forskningsrelateret
A

n
ta

l o
m

ta
le

r



Overordnede nøgletal (fortsat)

Nøgletal

43%

28%

22%

7%

Tonefordeling

Negativ Neutral Positiv Blandet

34%

66%

Stigmatisering

Stigmatiserende Ikke stigmatiserende

2%

98%

Henvisning 
til hjælp

Med henvisning til hjælp Uden henvisning til hjælp

Negative historier dominerede mediebilledet

43 pct. af omtalerne var negativt vinklet, mens 22 pct. 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. Der var en overvægt af omtaler, som ikke var stigmatiserende,
og omtalen var jævnt fordelt gennem året – med undtagelse af en markant opsving i november grundet opmærksomheden på en flugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse. Konteksten for omtalerne var
primært forankret i konkrete hændelser og problematikker, hvorimod meget få omtaler havde et forskningsbaseret perspektiv.
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Positive Neutrale Blandede Negative Stigmatisering

Januar
-SF foreslår, at tidligere 
psykiatriske patienter skal 
kunne erklæres raske. 
-Mand dømt for økseangreb 
på tankstation.

April
-Danske Regioner undlod at  
offentliggøre rapport om 
kriminelle med psykisk sygdom
-Bæltefiksering af mand, der 
blev anset som farlig, afgøres 
som ulovlig af retten i Odense

Maj
-Bevæbnet mand overgiver sig til 
politiet i Holsted.
-Socialdemokratiet fremlægger 
tiårsplan for forbedringer af 
psykiatrien

August
-Forskning viser, at fedme øger 
risikoen for depression
-Politibetjente får ikke samme hjælp 
som soldater trods risiko for PTSD

Oktober
-Enhedslisten kritiserer regeringen for 
manglende prioritering af psykiatrien i 
finanslovsudspil
-Psykolog dømmes for at have 
udnyttet klient til sex.

November
-Bandeleder flygter fra psykiatrisk 
afdeling i Slagelse
-Yahya Hassan udgiver ny digtsamling
-Rapport om ensomhed blandt børn 

Udvikling i løbet af året

Tone og stigmatisering over tid

Stigmatiserende sprogbrug prægede især historier relateret til politik og kriminalitet
Der var en tendens til, at månederne med mest negativ omtale også var mere stigmatiserende end de resterende måneder. Den markante stigning i negative omtaler var tydeligt forbundet med de store
historier relateret til kriminalitet begået af personer med psykisk sygdom. Dog var det ikke kun negative omtaler, der var stigmatiserende og eksempelvis blev personer med psykisk sygdom omtalt som
‘psykisk syge’ i omkring halvdelen af omtalerne relateret til SF’s forslag om mulig raskmelding. Omtalerne var altså stigmatiserende på trods af den positive intention.
November måned trådte særligt frem med 984 omtaler om psykiatrien og psykisk sygdom. Flugten fra den psykiatriske afdeling i Slagelse omfattede næsten 400 af omtalerne, mens rapporten ”At stå
udenfor” om børn, der er ensomme samt Yahya Hassans nye digtsamling også fyldte en del i mediebilledet.

Generelt fylder den negative omtale mest i mediebilledet, men i september bragte medierne flere positive historier end negative. Her er det bl.a. omtale af filmfestivalen ‘Don't Fear the Weird’,
Alzheimerforeningens indsamling (Huskedagen) samt omtale af ‘Sindets dag’, der fylder i medierne.
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Nøgletal: Top 10-medier målt på antal omtaler

Tone i topmedierne Stigmatisering i topmedierne

Gennemgående tendens til negativt indhold i topmedierne
Topmedierne havde alle en forholdsvis høj andel af negativ omtale, hvor Sn.dk var det topmedie, der forholdsmæssigt bragte flest negative omtaler (56%).
Fyens.dk og Politiken skilte sig en smule ud ved at være mere stigmatiserende end de øvrige topmedier – og mere stigmatiserende end gennemsnittet for samtlige medier.

Grafen viser tonefordelingen på de medier, der bragte flest omtaler af psykisk sygdom Grafen i hvor høj grad topmedierne var stigmatiserende



De store historier i 2019
Hvilke historier trak mest opmærksomhed i 2019?



Tonen i de store historier

De største historier fordelt på tone Eksempler

22%

7%

43%

28%

● Portrætserie af Frank og hans kone Anja i forbindelse med Franks demenssygdom

● SF’s forslag om at tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske

● Socialdemokratiets ti-årsplan med målsætning om at forbedre psykiatrien

● Henrik Sass Larsens (S) personlige fortælling om depression var oftest positiv

● Yahya Hassans nye digtsamling trak mange og blandede overskrifter

● Børns Vilkår og Trygfonden offentliggjorde en rapport om børns ensomhed

● Sexmisbrugte personer fra ‘Vejen-sagen’ kræver godtgørelse

● SIND og andre organisationer advarer om, at svindlere udnytter udsatte med NemID

● Studie fra Aarhus Universitet viser, at overvægt øger risikoen for at udvikle depression

● Flere danske topatleter udtaler sig om spiseforstyrrelser i eliteidræt

● Kriminel bandeleder flygter fra psykiatrisk afdeling i Slagelse

● Mand dømt for økseangreb mod kærestepar på tankstation

● Psykolog dømmes for at have udnyttet klient til sex

● Danske Regioner hemmeligholdte rapport om kriminelle med psykisk sygdom

● Bevæbnet mand, der blev kaldt ‘psykisk uligevægtig’, overgav sig til politiet i Holsted

● Mand var bæltefikseret i ti måneder på et psykiatrisk hospital i Middelfart



● Politiets aktion efter flugt fra psykiatrisk afdeling i Slagelse*. 

● Fokus på forebyggelse af tvang i psykiatrien. 

● Politibetjente får ikke samme hjælp som soldater trods risiko for PTSD. 

● Psykolog dømt for at have udnyttet klient til sex. 

● Frank og hans kone Anja udtalte sig om Franks demenssygdom. 

● SF foreslog, at tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske.  

● Børns Vilkår og Trygfonden offentliggjorde en rapport om børns ensomhed. 

● Efterlysning af bandemedlem, der flygtede fra psykiatrisk afdeling i Slagelse*.

● En 30 årig mand, der havde en psykisk sygdom, angreb et kærestepar med en økse.

● Danske Regioner offentliggjorde ikke rapport om kriminelle med psykisk sygdom. 

● Bevæbnet mand, der blev kaldt psykisk uligevægtig, overgav sig til politiet i Holsted. 

De store historier: Stigmatisering

De største historier fordelt efter stigmatisering Eksempler

34%

66%

*Historien var ligeligt fordelt ml. stigmatiserende og ikke stigmatiserende omtale
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Summary – 177 omtaler af psykisk sygdom ifm. folketingsvalget

Kritik af psykiatrien og depression i fokus
Vinklingen af psykisk sygdom i omtalerne relateret til folketingsvalget var overvejende 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.

Depression var det mest dominerende fokusområde, hvilket blandt andet skyldtes dækningen af Henrik
Sass Larsens depression. Denne historie gav en del overskrifter, og satte gang i debatten om psykisk
sygdom i offentlige embeder, og i den forbindelse skrev Kristeligt-Dagblad.dk bl.a. artiklen ”Psykisk
mistrivsel er stadig et tabu i dansk politik” (25.02.19). I artiklen satte avisen fokus på forventningen til,
at særligt politikere skal være ‘tykhudede’. I flere omtaler blev der peget på mediernes ansvar for
Henrik Sass Larsens trivsel – herunder særligt Ekstra Bladets ansvar.

Selvom vi over året ser mere stigmatiserende sprogbrug i forbindelse med politisk vinklede historier, ser
vi ikke samme tendens i forbindelse med folketingsvalget, hvor den stigmatiserende del lå på 32 pct. i
forhold til 34 pct. i den generelle omtale.



Temaer i medieomtalen
Hvilke temaer fylder mest, hvilke vinkler behandler de, og hvordan er tonen fordelt på temaerne?



Temaer: Stigmatisering i omtalen

Andelen af stigmatiserende omtale under hvert tema

Meget få stigmatiserende omtaler med fokus på arbejdsmarkedet

Særligt kriminalitetshistorier og politiske debatter bidrog til stigmatisering i medierne. 

Der er en tendens til en højere forekomst af stigmatiserende sprogbrug, når psykiske sygdomme eller psykiatrien bruges som en kontekstuel faktor, hvorimod der tages mere hensyn til sprogbrugen, 
når omtalen er direkte rettet mod psykiske sygdomme eller psykiatrien.

Kun en lille andel af historierne om arbejdsmarkedet var stigmatiserende. De store historier under dette tema var Arbejdstilsynets påbud til Udrejsecenter Sjælsmark, støtte til betjente ramt af PTSD, 
vilkårene som fængselsbetjent. Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) bidrog desuden med et debatindlæg, som handlede om, at ‘Vi skal kunne være hele mennesker på vores arbejdsplads’. 
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Temaernes tone 

Antal og tone

Kriminalitet, psykiatrien og den politiske debat bidrager negativt til opfattelsen af psykisk sygdom

Særligt kriminalitets-historier trækker negativ omtale, og de negative konnotationer, der blev knyttet til psykisk sygdom, blandt de andre temaer var mindre fremtrædende.
Historier, der handlede om psykiske sygdomme, var overvejende af neutral og positiv karakter.
Den høje andel af negative omtaler, der omhandlede politisk debat, var særligt relateret til politiske diskussioner om besparelser eller manglende ressourcer i psykiatrien.
Historier rettet direkte mod psykiatrien trak også en del negativ omtale – særligt grundet dårlige oplevelser og kritik af de psykiatriske hospitaler. Dog var der flere positive historier, som også gav et
andet billede af psykiatrien.
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Temaernes vinkler

Vinkler fordelt på temaer

Kriminalitets-historier havde meget få faglige, personlige og politiske vinkler – og ingen forskningsrelaterede 

Størstedelen af historierne, der relaterede sig til psykiske sygdomme, var af personlig karakter, og vinklerne udsprang af individuelle erfaringer. De personlige erfaringer trådte derimod i baggrunden til 
fordel for konkrete problematikker eller faglige perspektiver i omtaler med psykiatrien som tema.

Omtaler af arbejdsmarkedet var domineret af konkrete problematikker, mens politiske vinkler fyldte også en del. Her var det bl.a. politibetjentes risiko for at udvikle PTSD som konsekvens af voldsomme
oplevelser på arbejdet, der blev debatteret.
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Tone og stigmatisering
Bringer medierne positive, neutrale eller negative fortællinger om psykisk sygdom og psykiatrien? 

Og i hvor høj grad bidrager medierne til stigmatisering?
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Negativ og blandet omtale var mest stigmatiserende
Omtaler med en positiv vinkel havde ofte en vision om at udbrede viden og skabe
opmærksomhed omkring psykisk sygdom for at bryde med tabuer. Med denne agenda
var der dermed en større opmærksomhed på sprogbrugen, og omtaler med disse vinkler
var også markant mindre stigmatiserende end omtaler, der var enten negative eller
blandede.
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Stigmatisering i medierne

Top 10: Mest stigmatiserende medier Top 10: Mindst stigmatiserende medier
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Nordjyske.dk, Information.dk og Politiken.dk er blandt de mest stigmatiserende medier – DR.dk blandt de mindst stigmatiserende medier
Nordjyske.dk og Information var de medier, der havde den største andel af stigmatiserende indhold. Lægges Informations abonnementsområde sammen med det øvrige indhold er hele 52 pct. af
negativ karakter og 45 pct. af stigmatiserende karakter. Dette resultat skyldes bl.a., at en stor del af Informations webmateriale er bygget på Ritzau-telegrammer, og Information er således også på
listen over de 10 medier, der i løbet af 2019 har udgivet flest omtaler baseret på telegrammerne. For Nordjyske.dk var 49 pct. af omtalen stigmatiserende – og mere end halvdelen negativ.

Blandt de mindst stigmatiserende medier skilte DR.dk sig ud ved at bringe forholdsvist mange omtaler sammenlignet med de øvrige topmedier.



Eksempler på stigmatiserende artikler på Information.dk

Eksempler på stigmatiserende indhold fra Information.dk



Stigmatiserende indhold fra Politiken.dk

Eksempler på stigmatiserende indhold fra Politiken.dk

Antal artikler fra Politiken.dk fordelt på stigmatiserende og ikke-stigmatiserende indhold
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Politiken.dk bringer markant færre stigmatiserende omtaler efter maj måned
Selvom Politiken.dk var et af de mest stigmatiserende medier i forhold til det samlede billede i 2019, skete der et markant skift i løbet af sommeren, hvor antallet af stigmatiserende omtaler daler
kraftigt. Fra januar til og med maj er 68 pct. af omtalen stigmatiserende, mens 29 pct. er stigmatiserende i de efterfølgende syv måneder.
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Medier og stigmatisering

Top 10: Mest positive medier Top 10: Mest negative medier

Sensationsoverskrifter i de mest negative medier
De 10 medier, der var mest positive, var alle karakteriseret ved at bringe mere end 24 pct. positiv omtale. Outsideren.dk var det medie, hvor indholdet var mest positivt (39 pct.), mens TVOj.dk var det
mindst stigmatiserende positive topmedie (21 pct.). Det er værd at bemærke, at TV2-koncernen både er blandt top 10 mest positive medier med TV2Oj.dk og Lorry.dk, og blandt de mest negative
medier med TV Øst og Tv2.dk.

For de 10 mest negative medier gjaldt det, at minimum 59 pct. af omtalen var af negativ karakter. Med undtagelse af A4nu.dk og TV2.dk var andelen af stigmatiserende omtale højere end det generelle
gennemsnit. Denkorteavis.dk skilte sig ved både at være et af de mest negative og stigmatiserende medier (hele 47 pct. af omtalen var af stigmatiserende karakter). Mediet bragte særligt
sensationsoverskrifter som ‘Sindssyg 26-årig mand skal anbringes for voldtægt’, ‘Sindssyg mand ville dræbe sin mor’ og ‘Psykisk syg tiltalt for at angribe kærestepar med økse’.

Grafen er baseret på medier med minimum 25 omtaler af psykisk sygdom og viser de medier, der i 
forhold til deres omtalemængde havde den største andel af positive historier

Grafen er baseret på medier med minimum 25 omtaler af psykisk sygdom og viser de medier, der i 
forhold til deres omtalemængde havde den største andel af negative historier



Stigmatiserende sprogbrug

Mest anvendte stigmatiserende betegnelser

‘Psykisk syg’ var den mest anvendte stigmatiserende betegnelse
Den generelle term ‘Psykisk syge’ var den mest udbredte stigmatiserende betegnelse, mens ‘sindssyg’ og ‘psykotisk’ også var ord, der ofte blev knyttet til personer med psykisk sygdom. Mange medier
italesatte også kriminalitet som en generel konsekvens af psykisk sygdom. Betegnelsen ‘sindssyg’ figurerede oftest i overskrifter og fungerede som blikfang, på trods af en mere nuanceret behandling af
emnet i den resterende del af artiklen. (Eks. ‘Sindssyg øksemand dømt til anbringelse efter angreb på tank’, 30.01.19, Information.dk).
I sammenhæng med tiltag på demens- og ældreplejeområdet blev mange patienter omtalt som værende ’demente’ i stedet for at have demens. Disse historier var altså oftest af positiv karakter men
med stigmatiserende sprogbrug.

Betegnelsen anvendes i 21% af omtalen

Fordommen anvendes i 4% af omtalen

Betegnelsen anvendes i 3% af omtalen

Betegnelsen anvendes i 2% af omtalen

Betegnelsen anvendes i 2% af omtalen

Psykisk syg

Psykisk sygdom
= kriminalitet

Dement

Sindssyg

Psykotisk

Mest anvendte ord i stigmatiserende omtaler

Bemærk: Betegnelserne viser udbredelsen i den samlede medieomtale. Flere betegnelser kan bruges i samme artikel.



Ritzau
Hvor mange historier er bygget på Ritzau-telegrammer? Og hvad betyder dette for beskrivelsen af psykisk sygdom?
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Ritzau-historier: Nøgletal

Ritzau-historier mod øvrig omtale Ritzau-historier i pct.

Udvikling over tid

Omtaler i alt Reach Positiv omtale
Stigmatiserende 

artikler

Omtaler, der bygger på 
Ritzau

1.825 338.767.023 7% 41%

Øvrige omtaler 3.448 796.340.214 29% 30%



Ritzau-historier: Topmedier 

Top 10-medier: Antal omtaler inkl. Ritzau Top 10-medier: Antal af Ritzau-historier fordelt med andel
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Ritzau-historier: Tonefordeling

Tonen i omtale, der stammer fra Ritzau Tonen i den øvrige omtale

Ritzau-historier er langt mere negative og stigmatiserende end den øvrige omtale
Der er en klar tendens til, at Ritzau-historier var mere negative og mere stigmatiserende end den øvrige omtale. Hele 63 pct. af omtalerne, der nævnte Ritzau, var vinklet negativt, hvor det i de
resterende omtaler kun var 33 pct. 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, mens dette blandt de øvrige omtaler udgjorde mindre end 20 pct. af den samlede omtalemængde. Derudover var der færre henvisninger til, hvor man kan søge hjælp blandt Ritzau-
historierne. Henvisninger til hjælp var til stede i én pct. af omtalerne, hvor Ritzau blev nævnt, mens der var henvisninger til hjælp i tre pct. af den øvrige omtale.

Flere af de 10 mest negative medier (side 27) var også repræsenteret blandt medierne med flest Ritzau-historier, hvilket vidner om, hvordan negative og stigmatiserende nyheder fra Ritzau
videreformidles i medierne.

Her ses tonen i den omtale, der bygger på Ritzau-telegrammer Her ses tonen i den omtale, der IKKE bygger på Ritzau-telegrammer



Ritzau-historier: Historier, temaer og vinklinger

De største Ritzau-historier fordelt på tone
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● Socialdemokratiet fremlægger tiårsplan

● Yahya Hassan udgiver ny digtsamling

● Seksuelt misbrugte børn fra Vejen-sagen lider af angst og selvmordstanker

● Svindlere udnytter udsatte med NemID

● Hårde psykiske arbejdsforhold for fængselsbetjente

● Enhedslisten kræver milliard til psykiatrien

● Fangeflugt fra psykiatrien i Slagelse

● PTSD udbredt blandt politibetjente

● Psykolog dømt for sex med klient

● 30-årig mand angriber kærestepar med økse

● Bæltefiksering af mand i ti måneder på psykiatrisk hospital i Middelfart var lovlig

● Rapport om kriminelle med psykisk sygdom

● Mand kastede med salmiakspiritus i tog

● Bevæbnet mand med psykisk uligevægt i Holsted

● 26-årig kvinde stak sin samlever

● Fokus på udbredt brug af tvang i psykiatrien
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ORGANISATIONER
Hvem kommer til orde – og hvilken kontekst indgår de i?

*Navngivne organisationer fra listen, se appendix.
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Organisation nævnt min. én gang Ingen organisation nævnt

Organisationer: Synlighed og vinkler

Organisationers tilstedeværelse i omtalen Vinkler fordelt efter omtale med og uden organisationer

Flere faglige, forskningsrelaterede og politiske vinkler i omtaler med organisationer
I omkring halvdelen af omtalen var min. én organisation nævnt og vinklerne, der blev anvendt i disse omtaler, var i højere grad faglige, politiske og forskningsrelaterede.
Der er en tendens til, at de personlige vinkler i højere grad er positivt vinklet og i mindre grad stigmatiserede, og derfor er det interessant, at de personlige vinkler fylder en smule mindre i omtalen,
hvor organisationerne er nævnt.
Forskningsrelaterede vinkler i omtaler med organisationer havde den laveste andel af stigmatiserende omtale, men udgjorde også kun en lille andel af den samlede omtalemængde.
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Her ses hvor mange omtaler, der havde minimum én organisation i omtalen



Organisationer: Nøgletal

Tone, stigmatisering og henvisning til hjælp

Flere positive fremstillinger i omtale, som også inkluderer organisationer 
Der er en tydelig tendens til, at omtale hvor minimum én organisation var nævnt, er mere positiv og har flere henvisninger til, hvor man kan søge hjælp. Omtalen var også en smule mindre
stigmatiserende, når organisationerne nævnes i omtalen.
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Yderste cirkel viser omtale, hvor min. én organisation er nævnt. Inderste cirkel viser omtale, hvor ingen organisationer er nævnt
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Organisationer: Tilstedeværelse i omtalen

Andel af omtale inklusiv organisationer
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Bruger- og pårørendeorganisationer

Myndigheder

Faglige selskaber

Faglige organisationer

Elevorganisationer

Øvrige organisationer

Omtale hvor min én organisation er tilstede i omtalen Øvrig omtale

Myndigheder var den mest omtalte organisationsgruppe
Myndigheder var den mest fremtrædende aktørgruppe. Historierne, hvor myndigheder indgik, havde som oftest at gøre med de politiske tiltag i regionalt og kommunalt regi. Tilbud fra bruger- og
pårørendeorganisationer skubbede også til omtalemængden.
De faglige organisationer og selskaber var i mindre grad repræsenteret i omtalen, hvilket understreger tilbøjeligheden til, at psykisk sygdom generelt debatteres på et politisk og samfundsmæssigt plan –
og i mindre grad er foranlediget af faglighed og forskning.
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Organisationer: Synlighed

Top 20: Mest fremtrædende organisationer Mindst fremtrædende organisationer
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Organisationer: Vinkler

Vinkler per organisation Vinkler per organisation (fortsat)
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OBS: Tone og stigmatisering afgøres ud fra den overordnede kontekst i omtalen. Indgår en organisation i en negativ og/eller stigmatiserende kontekst, uden selv at bringe et negative eller stigmatiserende 
perspektiv, vil artiklerne stadig fremgå som negative og/eller stigmatiserende.  

Top 10-organisationer: Tone og stigmatisering

Tone i omtalen, hvor organisationer er nævnt Stigmatisering i omtalen, hvor organisationer er nævnt

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Psykiatrifonden

Landsindsatsen EN AF OS

FOA

Sundhedsstyrelsen

Bedre Psykiatri

TrygFonden og evt. andre fonde

SIND

Undervisningsinstitutioner og
skoler

Danske Regioner og de fem
regioner

Enkelte kommuner og KL

Antal omtaler

Blandet Negativ Neutral Positiv

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Psykiatrifonden

Landsindsatsen EN AF OS

FOA

Sundhedsstyrelsen

Bedre Psykiatri

TrygFonden og evt. andre fonde

SIND

Undervisningsinstitutioner og
skoler

Danske Regioner og de fem
regioner

Enkelte kommuner og KL

Antal omtaler

Stigmatiserende omtale Ikke stigmatiserende omtale



223 51 28 10
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Faglige organisationer

A
n

ta
l o

m
ta

le
r

Negativ Neutral Positiv Blandet

173 448 326 84
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Psykiatrifonden, Trygfonden, EN AF OS, PsykiatriAlliancen, undervisningsinstitutioner og skoler

A
n

ta
l o

m
ta

le
r

Negativ Neutral Positiv Blandet

55 22 0 9
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Faglige selskaber

A
n

ta
l o

m
ta

le
r

Negativ Neutral Positiv Blandet

Organisationer: Tonefordeling

Faglige organisationer Faglige selskaber

Bruger- og pårørendeforeninger Øvrige (herunder En af Os)
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Organisationer: Tonefordeling (fortsat)

Myndigheder Elevorganisationer

Overvægt af negativ omtale relateret til faglige organisationer og selskaber
De organisationer, som særligt skubbede debatten i en positiv retning, var bruger- og pårørendeorganisationer og øvrige organisationer (herunder Landsindsatsen En af Os og Psykiatrifonden).
Selvom bruger- og pårørendeorganisationer havde en relativ høj andel positiv omtale var en stor del af omtalen stigmatiserende.
Omtalen, hvor faglige selskaber eller faglige organisationer indgik, var i langt højere grad end de resterede organisationsgrupper negativt vinklet, og samtidig var en iøjnefaldende lille andel af
omtalen positivt vinklet.
Faglige selskaber og elevorganisationer var de organisationer, der var mindst aktive i medierne, og næsten halvdelen af omtalen omkring faglige selskaber var af stigmatiserende karakter.
Omtaler, hvor øvrige organisationer indgik, var primært neutralt eller positivt vinklet, og under 20 pct. af omtalen var stigmatiserende.



Fokusområder
Hvilke diagnoser og væsentlige emner fik opmærksomhed i medierne? 



Fokusområder: Synlighed

Andel omtale med fokusområder Fokusområderne i procent 

Stort fokus på angst
Omkring halvdelen af den samlede omtalemængde behandlede de specifikke fokusområder. Her var det særligt angst, der fyldte i mediebilledet efterfulgt af skizofreni og depression. Omtaler med
angst og depression var især præget af at være positivt eller neutralt vinklet, og mange af disse var personlige historier om mennesker, som stod frem og brød med tabuet omkring deres sygdom,
hvilket også medvirkede til, at disse fokusområder generelt indeholdte mindre stigmatiserende sprogbrug. Omtaler med fokusområder som skizofreni og demens var i højere grad stigmatiserende, og
særligt personer med demens blev ofte italesat som ‘demente’. Derudover var psykisk mistrivsel/sårbarhed og autisme blandt de fokusområder, som var mest stigmatiserede, da mange medier blot
beskrev personer som ‘psykisk sårbare’ eller som ‘autister’.
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OBS: Eksklusiv omtale, som ikke berører mindst et af fokusområderne. Flere fokusområder kan være repræsenteret i 
samme artikel, og derfor viser procenttallet størrelsen i forhold til hinanden – og ikke andelen af omtale i det samlede 
mediebillede



Fokusområder: Tone og stigmatisering

Fokusområder fordelt på antal og tone

Fokusområder fordelt på procentvis andel af stigmatiserende omtaler
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Med henvisning til hjælp Uden henvisning til hjælp

Opmærksomhed på henvisning til hjælp
10 pct. af den samlede omtalemængde nævnte selvmord, og fokusområdet var derfor 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. Henvisninger til hjælp var også mere udbredt i omtalen – men lå
dog stadig kun på syv pct. En del af de negative omtaler var rettet mod psykiatrien, fx artiklen
”Christopher hører stemmer: Udskrevet trods selvmordstanker” (TV2Oj.dk, 14.07.19), som handlede om
en 19-årig mand, der blev udskrevet fra et psykiatrisk hospital samme dag, som han havde oplevet en
anden patient begå selvmord.

Sprogbrugen var dog en anelse mere stigmatiserende end den resterende omtale, hvilket bl.a. skyldes,
at omtalen ofte havde stigmatiserede sprogbrug, hvor mennesker ofte blev benævnt som ‘psykisk syge’.
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Aktørgrupper
Hvilke aktører er tilstede i omtalen? Og hvilken sammenhæng nævnes de i?
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Aktørgrupper: Synlighed

Antal omtaler per aktørgruppe

Mere fokus på politikere end på forskere og eksperter
Brugere og patienter i psykiatrien var godt repræsenteret og tilstede i over halvdelen af omtalen.
Politiske aktører i form af offentlige myndigheder og politikere fyldte også meget i mediebilledet sammenlignet med forskere og virksomheder, som var de mindst repræsenterede aktørgrupper.
Dette vidner om tilbøjeligheden til, at medierne i højere grad videreformidlede politikernes udtalelser frem for forskningsresultater.
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Aktørgrupper: Temaer

Aktørgrupper fordelt efter tema

24%

17%

19%

17%

7%

1%

5%

2%

2%

2%

10%

14%

23%

18%

8%

5%

12%

24%

21%

9%

29%

5%

5%

2%

7%

5%

5%

7%

23%

15%

20%

17%

3%

5%

17%

3%

11%

8%

8%

1%

1%

1%

22%

3%

13%

9%

6%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kriminalitet

Psykiske sygdomme

Psykiatrien

Politisk debat

Arbejdsmarkedet

Antal omtaler i procent

Brugere/patienter Eksperter/forskning Fagpersoner/organisationer i 'branchen' Offentlige myndigheder Politi/retsvæsen Politikere/partier Privatperson Pårørende Virksomheder/psykisk arbejdsmiljø Øvrige organisationer



Eksempler på stigmatiserende artikler med politikere

Eksempler på stigmatiserende indhold, hvor politikere udtaler sig

Stephanie Lose (V) og Ulla Astman (S): ‘Debat: Sæt ikke psykiatrien på pause’: 
”[...] Det samme gør sig gældende for de såkaldte 150 særlige pladser, der er tiltænkt en gruppe af svært psykisk syge, der også kan
være til fare for personalet.[…]”

Pernille Skipper (Ø): ‘Debat: Den nødlidende psykiatri koster liv’
”Den skrantende psykiatri har de seneste år kostet liv. Både offentligt ansatte som 
er blevet slået ihjel på deres arbejdsplads, men blandt andet også en 9-årig pige, 
der blev slået ihjel af sin psykotiske mor. De kunne have været i live i dag, hvis vi 
havde haft bedre vilkår i psykiatrien. I en rapport fra justitsministeriet viser det sig, 
at vi kunne have undgået drab, drabsforsøg og voldtægter […]”

Mathias Tesfaye (S) i: ‘Tesfaye vil have hjælp til at presse menneskeretsdomstol: Kan blive »psykiatrisk hospital for hele verden«’
”Det var »totalt uretfærdigt« , da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for nylig afsagde dom mod Danmark, der slår fast, at myndighederne ikke kan udvise en kriminel psykisk 
syg udlænding.” og ”Det har aldrig været meningen med den bestemmelse, at en skizofren kriminel skal have en kontaktperson, for at vi kunne udvise ham”

Liselott Blixt (DF): ‘Selvmordstruede unge afvist på psykiatrisk skadestue - nu vil politikere til bunds i sagen’ (TV Øst): 
”Det her forbavser mig ikke, og det handler ikke kun om bosteder. Det er også privatfamilier. Jeg er blevet kontaktet af mange i 
kommunen. Det er ofte piger, som bliver psykotiske og selvmordstruede. Men de kan ikke blive indlagt, når de og deres familier kontakter 
psykiatrien”

Astrid Krag (S): Minister igangsætter undersøgelse af kommuners 
kontrakter med konsulenter
”Det er både stærkt bekymrende, aggressivt og groft, når mindst 19 
kommuner har hyret private konsulentfirmaer til at finde besparelser på 
hjælpen til handicappede og psykisk syge”



Henvisning til hjælp
I hvor høj grad blev der henvist til hjælp i mediedækningen af psykisk sygdom?



Henvisning til hjælp: Medier og  organisationer

Top 10-medier inkl. konkrete henvisninger til hjælp Omtaler af organisationer med samtidig konkret henvisning til hjælp

B.dk var mest opmærksom på at henvise læserne til hjælp
Blandt organisationerne blev kommunerne oftest nævnt i sammenhæng med en henvisning til hjælp, hvilket bl.a. skyldes, at mange af henvisningerne også relaterede sig til kommunale tilbud,
eksempelvis i forbindelse med støtte til pårørende til personer med demens. Derudover var Livslinien godt repræsenteret blandt henvisningerne, hvilket viser, at selvmord var et af de fokusområder,
som blev taget alvorligt, og hvor der blev gjort en proaktiv indsats for hjælp på området.
Berlingske Media (B.dk) var det medie, som havde flest omtaler, der indeholdte en henvisning til hjælp. Disse artikler omhandlede specifikt psykisk sygdom, og havde oftest en personlig vinkel.
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Regionale forskelle
I hvilke dele af Danmark var psykisk sygdom mest omtalt? Er der forskel på, hvor positiv og stigmatiserende 

omtalen er i de forskellige regioner? 



Regional dækning: Nøgletal

Region Omtaler Reach Positiv omtale Negativ omtale
Stigmatiserende 

omtale

Landsdækkende 2.608 956.872.803 20% 40% 33%

Hovedstaden 110 5.288.588 26% 34% 39%

Sjælland 385 35.239.629 24% 52% 32%

Syddanmark 833 77.821.227 28% 43% 36%

Midtjylland 1.222 47.307.008 18% 50% 35%

Nordjylland 115 12.577.982 28% 36% 35%

Region Midtjylland havde størst regional dækning
Omtalen i de landsdækkende medier udgjorde omkring halvdelen af den samlede omtalemængde, mens Region Midtjylland og Syddanmark også genererede væsentligt mere omtale end de resterende 
regioner. Halvdelen af omtalen i Region Midtjylland var negativt vinklet, og relaterede sig primært til historier om kriminalitet, mens region Syddanmark og Nordjylland havde en stor andel af positive 
omtaler, som hovedsageligt var af personlig karakter. Anvendelsen af stigmatiserende sprogbrug var nogenlunde på samme niveau i alle regioner.
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2016 vs. 2019
Hvad er der sket siden sidst? Har mediedækningen forandret sig siden 2016?
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2016 vs. 2019: Tone og stigmatisering

Tone når min. 1 organisation er nævnt Stigmatisering når min. 1 organisation er nævnt

Tone i alle omtaler Stigmatisering i alle omtaler
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2016 vs. 2019: Stigmatisering over tid

Stigmatisering over tid – andel af den samlede omtale

Mere negativ omtale, men markant mindre stigmatisering
Sammenlignet med 2016 bød 2019 på en markant stigning i andelen af negativt vinklet omtale. På trods af dette faldt andelen af stigmatiserende omtale markant fra 54 pct. til 34 pct. Faldet i
stigmatiserende omtale indikerer en øget forståelse og sensitivitet over for psykisk sygdom på trods af udbredelsen af de sensationsprægede negative historier. Kigger man på andelen af
stigmatiserende omtale, ser man, at kurven falder i løbet af år 2019. De store sager om en bandeleders flugt fra psykiatrien samt Yahya Hassans nye digtsamling skubber til omtalemængden og får
kurven over antallet af stigmatiserende omtaler til at stige i november 2019.

Stigmatisering over tid – antal stigmatiserende omtaler over tid



2016 vs. 2019: Henvisninger til hjælp

2016: Top 5-medier med flest henvisninger 2019: Top 5-medier med flest henvisninger
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De landsdækkende medier bringer i højere grad henvisninger til hjælp i 2019
Sammenlignet med 2016 kunne der i 2019 ikke ses en udvikling i andelen af omtaler, som indeholdte en konkret henvisning til, hvor man kan søge hjælp. Dette resultat skal dog ses i lyset af et ændret 
kildegrundlag, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at der i 2016 var en tendens til, at webmedier i mindre grad end printmedier bragte henvisninger. 
Hvor topmedierne i 2016 primært bestod af regionale og lokale medier var det særligt landsdækkende medier, der bragte henvisninger i 2019. De konkrete henvisninger til hjælp nåede dermed en 
bredere del af befolkningen i 2019 end i 2016.
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Appendiks (organisationsliste)

Organisationsliste

Bruger- og pårørendeforeninger:
PsykiatriNetværket
SIND
Bedre Psykiatri
Fountain House
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
ADHD-foreningen
Angstforeningen
Startlinjen
Livslinjen
Depressionsforeningen
Outsideren
LAP – Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere
OCD-foreningen
Død i psykiatrien
Det Sociale Netværk
Headspace

Myndigheder:
Danske regioner og de fem regioner
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
KL (Kommunernes Landsforening) og de enkelte kommuner
Socialstyrelsen
Børne- og Socialministeriet
Beskæftigelsesministeriet
STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Undervisningsministeriet

Elevorganisationer:
Danske Skoleelever
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Danske Gymnasieelever

Faglige organisationer:
Dansk Sygeplejeråd
GL (Danske Gymnasielærere)
Uddannelsesforbundet
Danmarks lærerforening
Lægeforeningen
PLO (Praktiserende Lægers Organisation)
Dansk Psykologforening
Socialpædagogisk Landsforening
FOA

Faglige selskaber:
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Almen Medicin Almen Medicin

Øvrige organisationer:
Psykiatrifonden
TrygFonden og evt. andre fonde
Undervisningsinstitutioner og skoler
Landsindsatsen En af Os
PsykiatriAlliancen



Appendiks (Stigmatiserende sprogbrug)

Stigmatiserende sprogbrug

• Psykisk syge
• Sindssyge
• Gale
• Tosse
• Sindsforvirret
• Når personen er sin sygdom, fx skizofren, angst, autist, dement, depressiv, hypokonder
• ADHD’er/ADHD-barn
• Beskrivelser af psykisk sygdom som kronisk
• Morder
• Tikkende bomber
• Beskrivelser af folk, der ‘går amok’
• Når der svælges i detaljer om vold
• Psykopat
• Beskrivelser, der sætter lighedstegn mellem kriminalitet/vold og psykisk sygdom – og før man

ved noget om gerningsmand
• Ressourcesvag
• Psykisk sårbare
• Psykisk ustabil
• Psykotisk
• Ressourcesvag
• Sindslidende

Ikke stigmatiserende

• Mennesker/personer med psykisk sygdom
• Mennesker/personer, der har eller lider af skizofreni, demens, angst, autisme, ADHD osv.
• Recovery/at komme sig/at blive rask
• Afstigmatiserende beskrivelser af psykiske sygdomme


