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FORORD
Udarbejdelsen af nærværende Inspirations- og konceptkatalog udspringer af EN AF OS-sekretariatets ønske
om at beskrive og opsamle de aktiviteter, som undervejs i EN AF OS- kampagnen siden starten i 2011 har
udviklet og udspillet sig nationalt, regionalt såvel som lokalt. Kataloget indeholder en beskrivelse af de
aktiviteter, som har karakter af at være et koncept, hvorfor andre typer af aktiviteter er udeladt. Her forstås
et koncept som en aktivitet, der kan beskrives indholds- og rammemæssigt og som egner sig til at blive
gentaget på tværs af regionerne i forskellige lokale sammenhænge. Hermed er forhåbningen, at man i
regionerne og ude lokalt vil lade sig inspirere af hinandens aktiviteter eller måske kopiere disse til brug i egen
region eller lokalt. Samtidig henvender kataloget sig til de personer, som måtte have almen interesse i
kampagnen og dennes virke. Eftersom der konstant udvikles og igangsættes nye aktiviteter på tværs af
regionerne og ude lokalt, vil kataloget løbende blive udbygget og opdateret.
Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, er kataloget disponeret ud fra ni overordnede arrangementstyper
(Informations-, oplægs- og undervisningsaktiviteter, Festivaler, Værktøjskasser, Happenings og kreative
events, Temaaftener, -dage og –uger, , Materialeuddeling, Større konferencer, Andet), hvorunder man kan
finde beskrivelser af de konkrete koncepter, som tilhører den pågældende kategori. Herved kan læseren
lettere få et overblik over og søge i katalogets koncepter. En sådan form for grovsortering af
arrangementstyper bevirker, at der i nærværende katalog vil være koncepter, som hører under mere end én
kategori. Af pladshensyn vil sådanne koncepter kun være beskrevet under én arrangementstype. I det
følgende gives en kort beskrivelse af, hvilke typer af koncepter disse overordnede kategorier dækker over.

Informations-, oplægs- og undervisningsaktiviteter
Denne kategori dækker over aktiviteter, som enten indeholder en del, hvor der informeres om kampagnen
EN AF OS, afholdes oplæg af en ambassadør eller anden medarbejder og/eller undervises i f.eks. en
psykiatrisk diagnose, eksempelvis på skoler, uddannelsessteder og på arbejdspladser.

Festivaler
Her vil man finde beskrivelser af en række aktiviteter på diverse festivaler – primært musikfestivaler - hvorpå
EN AF OS/de regionale PsykInfo’er har været repræsenteret i form af bl.a. materialeuddeling, konkurrencer
og stand i telt, m.m.
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Værktøjskasser
Denne kategori råder over udarbejdede værktøjskasser, som indeholder undervisningsmateriale eller andet
materiale målrettet et af kampagnens indsatsområder og/eller overordnede vision.

Happenings og kreative events
Herunder finder man aktiviteter, som er udformet som happenings eller events – alle med et tydeligt kreativt
islæt, f.eks. teaterstykker eller anden form for underholdende indslag.

Temaaftener, -dage og -uger
Denne kategori rummer en række aktiviteter, som alle har et fastlagte tema, f.eks. en specifik diagnose. Disse
afholdes enten på en aften, en dag eller som en temauge.

Materialeuddeling
Her vil man finde aktiviteter med social kontakt, hvor der er fokus på uddeling af materiale for herigennem at
øge befolkningens kendskab til EN AF OS.

Større konferencer
Denne kategori dækker over konferencer, hvor temaet overordnet centrerer sig om psykisk sygdom,
eksempelvis selvarrangerede konferencer eller konferencer, hvor man indbydes til f.eks. at holde oplæg.

Andet
Denne kategori dækker over andre typer af aktiviteter, som ikke umiddelbart falder ind under ovenfor
beskrevne kategorier.

God læselyst!
Sekretariatet, EN AF OS
August 2014
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JOBCENTERPAKKEN
Indhold og formål
PsykInfo Region Sjælland har på baggrund af et samarbejde med Solrød Jobcenter om en undervisningsseance
udviklet en jobcenterpakke målrettet jobkonsulenter i regionen. Samarbejdet udspringer af, at Solrød
Jobcenter kontaktede PsykInfo med ønsket om at tilegne sig mere viden om psykiatriske diagnoser. I tråd med
målet om at ”se mennesket bag diagnosen” og ikke blot diagnosen, har det for PsykInfo været vigtigt at
fokusere undervisningen på andet end det diagnosespecifikke. Hermed har man også ønsket at understrege, at
det vigtigste er at se borgerne, som de individer de er og lytte til, hvor de er i livet. Samtidig imødekommer
undervisningen jobcentrets behov og ønsker om at få mere viden om de psykiatriske diagnoser, de er og lytte
til, hvor de er i livet. Samtidig imødekommer undervisningen jobcentrets behov og ønsker om at få mere
viden om de psykiatriske diagnoser.

Målgruppe
Jobkonsulenter i jobcentre i Region Sjælland.

Undervisningens indhold
Undervisningen indledes med, at en PsykInfo-rådgiver kort fortæller om EN AF OS-kampagnen, om de
forskellige diagnoser samt om de følgevirkninger, der oftest gør sig gældende for en række psykiske
sygdomme (f.eks. nedsat koncentrationsevne og evnen til at planlægge og overskue ting). Dette, for at klæde
jobkonsulenterne på til at yde den bedst mulige behandling af borgere – med og uden en psykisk sygdom.
Derefter holder to ambassadører hver deres oplæg. Her fortæller den ene om en positiv oplevelse i kontakten
med et jobcenter (hvad var det, der gjorde en forskel?), hvor den anden ambassadør beretter om en negativ
oplevelse.
Helt konkret er indholdet i undervisningen struktureret omkring følgende tre delelementer:
▪
▪

Ultrakort gennemgang af de psykiatriske diagnoser og følgevirkninger samt information om EN AF OS
v/ en sundhedsfaglig rådgiver
Oplæg af to ambassadører angående positive og negative erfaringer med jobcentre

▪

Debat og diskussion i plenum

Rammer, praktik og mandskab
Undervisningen gennemføres på det enkelte jobcenter og varer ca. to timer, hvoraf den første time er afsat til
oplæg. Jobcentret sørger for at stille projekter og computer til rådighed. Den sundhedsfaglige rådgiver tager
selv kontakt til og laver aftaler med de to ambassadører.
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Ressourcer
Løn til den sundhedsfaglige rådgiver svarende til én arbejdsdag (8 timer) samt gave og transportudgifter til
ambassadør.

Erfaringer og tilbagemeldinger
De medvirkende jobkonsulenter er kommet med meget positive tilbagemeldinger i kølvandet på
undervisningen. Den afsluttende debat fremhæves som særlig berigende, idet denne sætter nogle refleksioner
i gang hos konsulenterne.

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland
Tlf.: 7025 0260, mail: psykinfo@regionsjaelland.dk
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LOCO-MOTIVET
Indhold og formål
I forbindelse med Ungeindsatsen har PsykInfo i Region Midtjylland indgået en samarbejdsaftale med LOCOmotivet om undervisning af elever i psykisk sygdom og sårbarhed i Folkeskolens 8.-10.-klasser i Region
Midtjylland. LOCO-motivet er en forening stiftet af medicinstuderende fra Århus Universitet, der, i tråd med
EN AF OS-kampagnen, har til formål – gennem oplysning og debat - at nedbryde tabuer og skabe åbenhed om
psykisk sygdom. Samarbejdet kører i udgangspunktet til og med udgangen af skoleåret 2013/1014.
Nærværende projekt blev sat i søen i uge 10, som, i henhold til den nationale indsats, var ugen, hvor
Ungeindsatsen blev skudt i gang. For at skabe opmærksomhed på projektet blev der udsendt et
informationsbrev vedr. tilbud om undervisning til i alt 250 skoler i Region Midtjylland. I brevet er det bl.a.
fremgået, hvilke undervisere fra LOCO-motivet de interesserede skoler skulle henvende sig til. De
medicinstuderende står således for den overordnede koordinering af undervisningen samt henvendelser
herom.
Konceptet består overordnet i, at tre medicinstuderende underviser skoleelever i psykisk sygdom med
udgangspunkt i undervisningsmateriale udarbejdet i samarbejde mellem en følgegruppe 1 og de
medicinstuderende. Undervisningsstaben udgøres af ca. 20 aktive medlemmer (studerende) fra foreningen
LOCO-motivet, som skiftes til at undervise.

1

Med repræsentanter fra Børne- og Ungdomspsykiatrien samt PsykInfo Region Midtjylland.
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Undervisningens indhold
Helt konkret er indholdet i undervisningen struktureret omkring følgende tre delelementer:
▪

Undervisning i psykisk sygdom (udvalgte diagnoser) samt information og dialog om psykisk sårbarhed

▪

Case – fremvisning af film med en person med spiseforstyrrelse, som fortæller om livet med en
psykisk sygdom
Information om, hvor man som psykisk sårbar og/eller pårørende kan søge hjælp samt udlevering af

▪

materiale med info herom
Desuden udleveres EN AF OS-plakater og –postkort.

Målgruppe
▪
▪

8.-10. klassetrin i Folkeskolen
Overbygning på privatskoler

▪

Efterskoler

Rammer, praktik og mandskab
▪
▪

Undervisningen gennemføres på den enkelte skole over to undervisningslektioner svarende til to
timer. Skolen sørger for at stille projekter og højtalere til rådighed
Tre medicinstuderende står for undervisningen og planlægningen heraf

▪

Der er en lærer til stede i undervisningen.

Ressourcer
▪

De medicinstuderende tilbyder ulønnet undervisning

▪

PsykInfo Region Midtjylland betaler eventuelle transportudgifter samt informationsmateriale til brug i
undervisningen.

Under udarbejdelse
Aktuelt (efterår 2013) er PsykInfo og LOCO-motivet i dialog om at udskifte den virtuelle undervisningsdel med
liveoptræden i form af brug af ungeambassadører. Dette, med henblik på at levendegøre undervisningen og
dermed gøre den mere nærværende, men i særdeleshed også fordi, at det personlige møde netop er
virkningsfuldt i forhold til at aftabuisere og skabe åbenhed om sårbare emner som psykisk sygdom.
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Erfaringer og tilbagemeldinger
I kølvandet på de allerede afholdt undervisningsarrangementer har de medicinstuderende og PsykInfo fået
meget positive tilbagemeldinger fra både elever og lærere, som bl.a. går på, at:
▪
▪

De medicinstuderende italesætter nogle svære emner, som eleverne og lærerne hidtil ikke har sat ord
på
Lærerne bliver gjort opmærksomme på nogle af elevernes problemer

▪

De medicinstuderende fungerer som rollemodeller for eleverne ud fra ”ung til ung”-tankegangen.

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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KONFIRMANDPAKKEN
Indhold og formål
I forbindelse med Ungeindsatsen i EN AF OS-regi har PsykInfo i Nordjylland i samarbejde med to af regionens
EN AF OS-ambassadører, Camilla Krogh og Henriette Steffensen, samt sogne- og sygehuspræst ved Aalborg
Domkirke og Aalborg Psykiatriske Hospital, Henriette Pedersen, udviklet konceptet Konfirmandpakken.
Konceptet er målrettet regionens 13-14-årige elever og har kørt i januar, februar og marts 2013 på 18
forskellige konfirmandhold i Aalborg og omegn.
Da man erfaringsmæssigt ved, at teenagere på mange måder står midt i en sårbar og udfordrende periode i
deres liv, og at psykisk sygdom ofte bryder ud i netop disse år, er hensigten med pakken bl.a. at sætte ord på
de ting, som kan være svære, herunder psykisk sygdom. Og ikke mindst at formidle budskabet om, at man kan
få det godt igen – at der altid er håb. Dette, for herigennem at afmystificere og nedbryde fordomme om
psykisk sårbarhed og sygdom.

Undervisningens indhold
Det konkrete program for undervisningen er som følger:
▪

Morgensang i kirken

▪

Præsentation af program samt introduktion til psykisk sårbarhed og sygdom v/ sygehuspræst

▪

Personlig beretning v/ ambassadør

▪

Kort opsamling på oplæg. Hvad fik eleverne ud af fortællingen? Tanker og spørgsmål til oplægget?

▪

En snak om hemmeligheder: På en tavle laves to kolonner med henholdsvis ”gode hemmeligheder ” og
”svære hemmeligheder”. Der kommes med eksempler på begge, hvorefter konfirmanderne kan byde
ind. Hvordan håndterer vi de to slags hemmeligheder forskelligt, og hvorfor? Hvorfor kan det være
vigtigt at dele sine hemmeligheder med nogen?

▪

Afrunding og spørgsmål. Hvad synes eleverne om arrangementet?

Målgruppe
▪

13-14-årige elever, som følger et konfirmandhold i Aalborg og omegn.

Det anbefales at undervise én klasse ad gangen, da dette skaber den bedste forudsætning for en åben
dialog og diskussion blandt eleverne. Det vil dog være muligt at gennemføre undervisningen med to
klasser ad gangen.
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Rammer, praktik og mandskab
De enkelte konfirmandholds egne præster er til stede i kirken, når konfirmandpakken udrulles.
I håbet om ikke at efterlade eleverne i fortvivlelse og ensomhed i kølvandet på undervisningen udsendes et
brev til de kommende konfirmanders forældre med opfordringen om at være opmærksom på deres børns
eventuelle spørgsmål og svære tanker. Nærmere bestemt består de praktiske procedurer omkring
undervisningen af følgende fire trin:
▪

Der udarbejdes en bookingliste med mulige datoer for booking af Konfirmandpakken

▪

Sygehuspræst, Henriette Pedersen, udsender invitation til præsterne

▪

Sygehuspræst, Henriette Pedersen, modtager tilmeldinger og sender efterfølgende det føromtalte
forældrebrev til præsterne, som sørger for videredistribuering heraf

▪

Ambassadørerne modtager efter hvert afholdt oplæg en Smartbox som betaling.

Ressourcer
Den enkelte PsykInfo står for finansiering af Konfirmandpakken, herunder medbragt materiale og indkøb af
Smartboxes (til en værdi á 500 kr.) til ambassadørerne.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Holdet bag konfirmandpakken har modtaget en lang række positive tilbagemeldinger fra både elever og
præster. Især gør ambassadørernes personlige fortælling indtryk på eleverne. Desuden ytrer flere af de lokale
præster, at emnet er yderst relevant som et led i konfirmandundervisningen.

Konfirmandpakken fremadrettet
Korpset af ambassadører, som holder oplæg til disse arrangementer, står skrevet på en liste med information
om, hvilket konkret emne, den enkelte ambassadør vil tage op i undervisningen. Listen er at finde på
præsternes intranet, som kun kan ses af de undervisende præster i Aalborg.
Det vil fremadrettet fungere således, at de enkelte præster tager kontakt til den ambassadør, som underviser i
netop det emne, som det pågældende konfirmandhold ønsker at høre om.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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UNGEPAKKEN REGION NORD
Indhold og formål
Med det mål for øje at sætte ord på og afmystificere psykisk sygdom blandt unge og deres forældre - gennem
formidling af viden på området - har PsykInfo i Nordjylland udarbejdet Ungepakken. Pakken består af en
undervisningsseance, hvor eleverne introduceres til en række fakta om psykisk sygdom krydret med en
personlig fortælling ved to ambassadører, dilemmaøvelser og dertilhørende debatter.

Undervisningens indhold
Undervisningen er således struktureret omkring følgende elementer:
▪

Oplæg om EN AF OS og visning af film tilpasset målgruppen

▪

Ambassadøroplæg – en personlig fortælling om livet med en psykisk sygdom ved to psykisk sårbare
unge
Debat via SMS, hvor ambassadør og medarbejder fra PsykInfo er i ”panel”. Spørgsmål kan, i større fora
eller fora, hvor det synes hensigtsmæssigt, sendes via SMS, da det giver eleverne mulighed for at åbne
sig og få personligt svar, men uden at de skal ”stå til ansvar” over for deres klassekammerater.

▪

▪
▪

Dilemmaspil, hvor eleverne trækker et EN AF OS-dilemma og søger at give svar. Panelet kommer
efterfølgende med deres input
Der medbringes en ”beredskabskasse” med relevant materiale om psykisk sygdom, rådgivning mm.,
som elever og undervisere kan benytte sig af.

Målgruppe
▪ Elever på de nordjyske ungdomsuddannelser – primært produktionsskoler og erhvervsskoler
▪ Elever på SOSU-hjælperuddannnelsen
▪ Andre interesserede uddannelsesinstitutioner der har henvendt sig

www.en-af-os.dk | side 15

Rammer, praktik og mandskab
Undervisningen gennemføres på den enkelte skole i et klasselokale eller i større fora over to
undervisningslektioner svarende til 2 x 45 minutter. Skolen sørger for at stille projekter og højtalere til
rådighed.

Ressourcer
Skolen betaler kørsel efter statens takster eller efter regning til ambassadør(er) samt aflønner ambassadør(er)
med et gavekort på 250 kr. eller efter gældende timesats på skolen. Det er op til skolen, hvilken betalingsform,
der vælges.

Erfaringer og tilbagemeldinger
▪

▪

▪
▪
▪

Der har været stor interesse og stort behov for at få Ungepakken ud, og PsykInfo i Nord har indtil
videre besøgt knap 20 nordjyske skoler og haft ca. 1500 elever og lærere i tale. På nogle skoler har de
talt for omkring 500, og andre steder har det været for en klasse på 30 elever. Men uanset hvor stort
eller lille forum, de har været i, har det været kendetegnende, at der har været stor lydhørhed og
ægte interesse. Som en elev på Brønderslev Produktionsskole siger: ” Spændende og vi kunne holde
opmærksomheden i lang tid, fordi det berørte os”
Ofte vælger elever at tage fat i PsykInfomedarbejder(ne) efter arrangementet. Det typiske spørgsmål
har været ”hvad skal jeg gøre – hvem kan jeg snakke med?”. Til det har ambassadørernes rolle været
at fortælle, hvad der har virket for dem. PsykInfos rolle har været at navigere hen til et relevant tilbud
(f.eks. Rådgivningstelefon, Psykiatrisk Sygehus, elevens eget netværk)
Det er effektfuldt, at de unge ambassadører sætter sig selv i spil og taler de unges sprog
Ambassadørerne skaber kontakt til de unge og en stemning af fortrolighed og ”hygge”
Det er vigtigt at bruge tid og kræfter på henvendelse/kontakt til stederne, så aktiviteten målrettes og
kvalificeres.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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UNGEPAKKEN REGION SJÆLLAND
Indhold og formål
Ungepakken er et undervisningskoncept udviklet til gymnasier og handelsskoler i Region Sjælland, som et led i
skolernes eksisterende undervisning i samfundsfag. Konceptet har kørt siden efteråret 2012. Pakken har først
og fremmest det mål for øje at skabe åbenhed omkring det menneskelige spektrum, hvor psykisk sårbarhed,
kriser og nogle gange psykisk sygdom er en del af livet – altså at klæde unge på til at turde tale om svære ting i
livet – også psykisk sygdom. Fokus er på at vise de unge, at det at opleve kriser og problemer af forskellig
karakter er en uomtvistelig og naturlig del af livet, som ikke nødvendigvis bunder i psykisk sygdom. Hensigten
er at få de unge til at tale naturligt om problemer, psykisk sårbarhed og sygdom samt at klæde dem på til at
hive fat i deres venner i tilfælde af, at disse udviser tegn på mistrivsel. Derudover er hensigten med
undervisningen at informere de unge om, hvor de kan søge hjælp - også som pårørende.

Undervisningens indhold
Den første del af undervisningen (ca. 15 minutter) tager afsæt i materiale udviklet af en sundhedsfaglig
rådgiver, uddannet psykiatrisk sygeplejerske, som er ansat i regionens PsykInfo. I tråd med det ovenfor
beskrevne formål med konceptet består materialet bl.a. i en gennemgang af spektret favnende almindelige
ungdomsproblemer over sværere problematikker og sårbarhed til psykisk sygdom. Dertil er der udarbejdet en
litteraturliste med relevant litteratur om emnet, som tildeles eleverne. Et andet essentielt aspekt af
undervisningen er en personlig beretning fra en ung ambassadør. Undervisningen afrundes med et
dilemmaspil. Spillet dækker over i alt 15 dilemmaer, som er trykt på mindre kort. Nogle af dem bliver klassen
bedt om at forholde sig til i mindre grupper og derefter diskutere med resten af klassen med deltagelse af
ambassadøren. Helt konkret er indholdet i undervisningen struktureret omkring følgende fire delelementer:
▪
▪
▪
▪

Undervisning i spektret over almindelige ungdomsproblemer til psykisk sygdom v/ sundhedsfaglig
rådgiver fra PsykInfo
Personlig beretning fra en ung ambassadør
Debatoplæg i form af dilemmaspil og efterfølgende diskussion
Information om, hvor man som psykisk sårbar eller pårørende kan søge hjælp eller henvise andre samt
udlevering af materiale med info herom – herunder ikke mindst materiale om EN AF OS.

Der informeres bl.a. om, at man kan henvende sig til PsykInfo, til Psykiatriens hotline om psykose (TOP) og til
Livslinien.
I arbejdet med at udvikle en så målrettet og vedkommende undervisningspakke som muligt, har en række
elever fra 9. klasse besvaret et spørgeskema om deres viden om psykisk sygdom. Erfaringerne herfra har
således været med til at kvalificere det endelige undervisningsmateriale.
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Målgruppe
▪

1.g-klasser på gymnasier i Region Sjælland

▪

Ungdomsuddannelser i Region Sjælland

Rammer, praktik og mandskab
▪

▪

Undervisningen gennemføres på det enkelte gymnasium/uddannelsessted over to
undervisningslektioner á 45 minutter svarende til halvanden til to timer. Skolen sørger for at stille
projekter og computer til rådighed
Den sundhedsfaglige rådgiver tager selv kontakt til og laver aftale med ungeambassadøren

▪

I de fleste tilfælde har der været en lærer til stede i undervisningen.

Ressourcer
Løn til den sundhedsfaglige rådgiver svarende til én arbejdsdag (8 timer) samt gave og transportudgifter til
ambassadør.

Erfaringer og tilbagemeldinger
▪

▪

Ved samtlige undervisningsseancer har en eller flere elever efterfølgende henvendt sig til PsykInfo
eller har ønsket at tale med den sundhedsfaglige rådgiver – enten med egne problemer eller som
pårørende
Da eleverne i 1.g ikke har kendt hinanden så længe, kan det være en god idé at lade en lærer være til
stede under undervisningsseancen. Desuden kan der komme nogle ting frem blandt eleverne eller
opstå nogle sårbare situationer og reaktioner, hvor det vil være en fordel, at læreren deltager og
dermed er orienteret

▪

En generel udmelding fra eleverne er, at ambassadørens personlige fortælling gør et kæmpe indtryk
på dem.

▪

Hvis der er god kontakt til underviserne på gymnasierne, kan det aftales at udføre ungepakken på tre
forskellige klasser på en dag. På denne måde, nås der ud til mange på en gang. Dog er det vigtigt, at
det er tre forskellige ambassadører der holder oplæg i hver sin klasse, da det kan være meget for en
ambassadør at holde tre oplæg på en dag.

Ungepakken som et led I psykologiundervisningen
Ungepakken er også blevet benyttet som et led i psykologiundervisningen på gymnasier blandt elever i 3.g. I
stedet for blot at undervise én klasse ad gangen, hvilket hidtil har været den gældende procedure, blev tre
klasser undervist på én gang, dvs. ca. 70 elever, hvorfor undervisningen varede det meste af en dag. Dette var
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en fordel på det praktiske og logistiske niveau, idet rådgiver og ambassadør dermed underviser det samme
sted i løbet af en dag og derfor ikke skal bruge tid og ressourcer på at køre fra skole til skole.

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland
Tlf.: 7025 0260, mail: psykinfo@regionsjaelland.dk
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Ungetilbud til udskolingen i Morsø Kommune
– Bryd Tavsheden
Indhold og formål
Psykisk sygdom er ikke altid for livet. Derfor er det vigtigt at fortælle, at man kan få det godt igen og komme sig.
Faktisk får de fleste unge det godt igen efter en tid med psykiske problemer eller en psykisk sygdom.
Det er vigtigt, at man som skole kan arbejde med unges trivsel og psykiske problemer. Mange unge ved ikke, hvor
de skal søge råd, hjælp og vejledning, når de føler behov for det, og tabu kan spænde ben for åbenhed.
Derudover efterlyser lærere, vejledere og andre i skolen mere viden om unges psykiske problemer og veje til at
kunne støtte de unge, der har behov for hjælp. Jo før man tager fat i et psykisk problem, jo større er muligheden
for, at man kan tackle udfordringerne og opleve bedring.
Dette undervisningstilbud er primært baseret på et materiale ”Bryd Tavsheden” som EN AF OS har udviklet i
samarbejde med filmselskabet Feldballe Film og TV. Formålet med materialet er at afstigmatisere psykisk sygdom
samt at forbedre livskvalitet og trivsel blandt unge. Når materialet anvendes er skolen med til at sætte fokus på
unge og psykisk sygdom og udbrede EN AF OS budskabet: ”Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom”.
Metoden, der anvendes i materialet, er casebaseret og interaktiv med fokus på refleksion og debat til fremme af
egne og andres positive handlings- og løsningsmodeller på konkrete problemstillinger og temaer.
Aktiviteterne lægger op, at man kan arbejde alene, to og to eller i mindre grupper med både film og supplerende
aktiviteter. Meget af materialet lægger op til debat og samtale. Derfor anbefales det, at eleverne primært
arbejder sammen om opgaverne, hvor det giver mening.

Undervisningens indhold
Modul
Fælles modul
(1 lektion)

Temamodul
(1 lektion pr. tema)

Fælles modul
(1 lektion pr. ambassadøroplæg)

Indhold
Læsning og efterfølgende drøftelse af materiale ud fra tematiseret
litteraturliste (både fag- og skønlitteratur)
Spot 1 + aktivitet dertil:
http://en-af-os.dk/brydtavsheden/spot1.html
Tema 1: Spiseforstyrrelse – film 1 + aktivitet dertil:
http://en-af-os.dk/brydtavsheden/spil1.html
Tema 2: Skizofreni – film 2 + aktivitet dertil: http://en-afos.dk/brydtavsheden/spil2.html
Tema 3: Depression – film 4 + aktivitet dertil:
http://en-af-os.dk/brydtavsheden/spil4.html
Tema 4: Ung pårørende til psykisk sygdom – Film 4 + fri debat på
klassen: https://somandre.dk/victors-bog/
Besøg af EN AF OS ambassadør, der dækker hvert sit tema:
Tema 1: Spiseforstyrrelse – Camilla B.
Tema 2: Skizofreni – Theresa eller Kenni
Tema 3: Depression – Camilla S eller Connie
Tema 4: Pårørende – personligt oplæg ved Bedre Psykiatri
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Thisted/Morsø, Birthe Mikkelsen, tlf. 21 69 72 26 ELLER fagligt oplæg
ved Center for Pårørende i Psykiatrien, tlf 97 64 37 88
Yderligere info ift. personligt oplæg ved EN AF OS ambassadør
(tema, 1, 2 eller 3):
http://www.psykiatri.rn.dk/Information-og-raadgivning/PSYKINFO/Moed-en-ambassadoer

Målgruppe
Udskolingen i folkeskolen – 7-10 klasse

Rammer, praktik og mandskab
Tidsforbrug:
Der skal som minimum afsættes 3 lektioner sv.t. 45 minutter.
Udstyr:
Smartphone, tablet eller computer.
Take care:
Vær opmærksom på, at der kan være en eller flere i klassen som kan have nogle af de vanskeligheder, der
behandles i materialet – og at de efterfølgende kan have brug for særlig opmærksomhed. Der skal altid være en
underviser til stede under hvert modul.

Ressourcer
2-3 EN AF OS ambassadører + koordinator
Kørsel til ambassadøren skal dækkes efter statens takster og indbetales på NEM-konto. Derudover skal
ambassadøren modtage et honorar sv.t. 250 kr. Udgifterne dækkes af Morsø Kommune.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape regional EN AF OS koordinator, dhp@rn.dk eller 25 57 90 20.
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INTRODAG FOR MEDARBEJDERE I
PSYKIATRIEN
Indhold og formål
Seks til syv gange årligt afholdes den såkaldte Introduktionsdag. Denne har til formål, dels at informere om
PsykInfo og EN AF OS-kampagnen, dels at sætte fokus på de mennesker og disses perspektiv, som
medarbejderne i psykiatrien står over for til dagligt, nemlig brugerne. Hvordan opleves forskellige situationer
af disse? Er dette forskelligt fra medarbejdernes oplevelser? Dette er nogle af de spørgsmål, som man fra
PsykInfos side ønsker, at deltagerne skal reflektere over og tage med sig videre i det daglige arbejde.

Programmet for arrangementet
Introduktionsdagen er struktureret omkring følgende tre dele:
▪
▪
▪

En medarbejder fra PsykInfo fortæller om EN AF OS-kampagnen, herunder visionen for denne (ca. en
halv times varighed)
En ambassadør med brugererfaring ansat i Region Syd holder oplæg med fokus på, hvad der er vigtigt i
et brugerperspektiv
Uddeling af materiale om EN AF OS-kampagnen.

Målgruppe
Nyansatte medarbejdere i behandlingspsykiatrien i Region Syd. Mellem 25 og 30 personer deltog.

Rammer, praktik og mandskab
▪

Arrangementet afholdes i PsykInfos lokaler i Region Syd

▪

I de fleste tilfælde gøres der brug af en projektor til fremvisning af slides om kampagnen – nogle gange
bliver der kun uddelt materiale
Den samme ambassadør benyttes fra gang til gang.

▪

Ressourcer
▪

Det er gratis at deltage
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▪

PsykInfo finansierer det medbragte materiale.

Erfaringer og tilbagemeldinger
PsykInfo har modtaget yderst positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Af disse kan nævnes, at det ifølge
medarbejderne var godt at blive mindet om, at det er brugerne, der er kerneydelsen og derfor skal være i
fokus i deres arbejde. Dertil blev flere mindet om, at det, der opleves af medarbejderen ikke altid stemmer
overens med det, som brugerne oplever.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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SUNDHEDSDAGE I ODENSE KOMMUNE
Indhold og formål
De enkelte forvaltninger i Odense Kommune afholder hvert år – forskudt af hinanden - de såkaldte
Sundhedsdage. Målet med disse dage er at fremme og sætte fokus på medarbejdernes sundhed i Odense
Kommune.
PsykInfo i Odense har i den forbindelse bidraget med undervisning af medarbejderne i form af oplæg ved både
EN AF OS-ambassadører samt medarbejdere fra PsykInfo i Odense (PIO).

Målgruppe
Kommunale medarbejdere i Odense Kommune.

Rammer, praktik og mandskab
Da PIO sidder med i en arbejdsgruppe på tværs af alle forvaltninger omkring mental sundhed, inviteres de
årligt ind til Sundhedsdagene.

Ressourcer
Arrangementet betales af Odense Kommune. Der gives ingen vederlæg til ungeambassadører eller
medarbejdere.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Netværket styrkes igennem afholdelsen af arrangementet.

Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
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OPLÆG I BOLIGFORENING
Indhold og formål
PsykInfo i Hovedstaden arrangerede i samarbejde med en boligforening et møde i efteråret 2013. Her holdt to
ambassadører et personligt oplæg til en gruppe af varmemestre, gårdmænd, driftschefer og boligsociale
medarbejdere. Denne gruppe af medarbejdere møder mange forskellige mennesker i deres daglige virke –
deriblandt mennesker med psykiske problemer. Formålet med mødet har således været at oplyse
medarbejderne, dels om psykisk sygdom, dels om, hvordan man som ”pårørende” kan hjælpe et menneske
med psykiske problemer.

Oplæggenes fokus
Forud for arrangementet har projektleder i beboerprojektet ”Puls”, Christina Udesen, listet en række
spørgsmål og emner op, som ønskedes belyst i ambassadørernes oplæg. På den måde kunne ambassadørerne
forberede sig på samt målrette den personlige fortælling til målgruppens behov og interesser. Disse spørgsmål
være sig:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hvad er en sindslidelse?
Hvordan påvirker det et menneske at leve med en sindslidelse?
Hvornår og hvad gør, at sindslidelsen dukker frem?
Hvordan reagerer omverdenen ofte, når en person med sygdommen har "dårlige perioder"?
Hvad er synlige "tegn"?
Hvad kan andre mennesker være opmærksomme på?
Hvordan kan man hjælpe et menneske med en sindslidelse?
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Rammer, praktik og mandskab
Arrangementet blev afholdt i et fælleshus for beboerne i afdelingen i tidsrummet kl. 12-13.30. Projektlederen
sørgede for kaffe og kage.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Ambassadørerne modtog meget positive tilmeldinger på deres personlige historier, som tilhørerne fandt både
gribende, nærværende og troværdige. Projektleder i beboerprojektet ”Puls”, Christina Udesen, var endda så
positivt stemt over for projektet, at hun ønsker at afholde endnu et arrangement – denne gang i et større
forum.

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk

www.en-af-os.dk | side 24

UNDERVISNING I DIAGNOSE OG RECOVERY
Indhold og formål
PsykInfo Region Syddanmark afholder i samarbejde med lokale repræsentanter en række arrangementer med
fokus på formidling af fakta omkring udvalgte psykiatriske diagnoser, behandling og recovery.
Arrangementerne er struktureret således, at disse består af en faglig såvel som en brugerorienteret del; en
fagperson står således for formidling af viden omkring de udvalgte psykiatriske diagnoser og behandling heraf,
alt imens en person med brugererfaring fortæller om egen sygdomsforløb, recoveryproces samt mødet med
omverdenens fordomme og stigmatisering.

Målgruppe
Alle interesserede borgere.

Rammer, praktik og mandskab
I udgangspunktet afholdes disse arrangementer, hvor det er muligt og giver mening, f.eks. på biblioteker og i
forsamlingshuse.

Ressourcer
Ved størstedelen af arrangementerne har det været muligt at leje lokaler gratis. Der er dog også blevet gjort
brug af PsykInfos egne lokaler. Der er desuden blevet indkøbt en bærbar computer, en mobil projektor samt et
let transportabelt højtaleranlæg, som ambassadørerne selv medbringer og sætter op.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Det, at ambassadørerne er fortrolige med de tekniske hjælpemidler - hvilket er tilfældet, eftersom disse er
PsykInfos egne – skaber en tryghed og ro. En ro, som hjælper ambassadørerne til at fokusere på deres oplæg.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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ROADSHOW
Indhold og formål
Det i nærværende katalog beskrivelse af arrangementet Undervisning i diagnose og recovery blev i efteråret
2013 udrullet som et koncept under navnet Roadshow. Som navnet antyder, er tanken her, at et fast hold
bestående af én fagperson og to ambassadører, turnerer rundt fire forskellige steder i Region Syddanmark
med de samme oplæg á ca. to timer. Oplæggene i efteråret vil have fokus på diagnoserne skizofreni og
borderline, hvorfor de medvirkende ambassadører har personlig erfaring med netop disse lidelser. For at
tilgodese så mange mennesker som muligt, planlægges det at udrulle endnu et Roadshow til foråret med fokus
på lidelserne angst og depression.

Målgruppe
Alle interesserede borgere.
Rammer, praktik og mandskab
I udgangspunktet afholdes disse arrangementer, hvor det er muligt og giver mening, f.eks. på biblioteker og i
forsamlingshuse.

Ressourcer
Ved størstedelen af arrangementerne har det været muligt at leje lokaler gratis. Der er dog også blevet gjort
brug af PsykInfos egne lokaler. Der er desuden blevet indkøbt en bærbar computer, en mobil projektor samt et
let transportabelt højtaleranlæg, som ambassadørerne selv medbringer og sætter op.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Det, at ambassadørerne er fortrolige med de tekniske hjælpemidler - hvilket er tilfældet, eftersom disse er
PsykInfos egne – skaber en tryghed og ro. En ro, som hjælper ambassadørerne til at fokusere på deres oplæg.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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OM AT ROKKE VED FORDOMME OG OM SELV
AT FINDE SVAR
Indhold og formål
Som et alternativ til oplæg og undervisning i traditionel forstand – ofte præget af envejskommunikation og
”lytten” fra tilhørernes side - har man i Hovedstaden introduceret en form, hvor dialog og refleksion er i fokus.
Dette betyder i praksis, at det givne arrangement introduceres med en fælles brainstorm (f.eks. af en
medarbejder fra PsykInfo), hvor deltagerne bliver bedt om at dele deres umiddelbare tanker og associationer i
forbindelse med psykisk sygdom med resten af forsamlingen. Erfaringer viser, at der blandt disse eksisterer en
hel del fordomme og misforståelser, når det kommer til psykisk sygdom. Brainstormen efterfølges af to
ambassadøroplæg. I kølvandet herpå bliver deltagerne spurgt om, hvad de så tænker om psykisk sygdom efter
at have hørt ambassadøroplæggene - har det rykket ved deres forestillinger? I de fleste tilfælde viser det sig, at
oplæggene har gjort et kæmpemæssigt indtryk på deltagerne og mange gange rokker ved og – i bedste fald –
afkræfter mange af de fordomme, som tidligere er blevet udtrykt blandt deltagerne.
Formålet og tanken med at benytte denne øvelse er at ”tvinge” tilhørerne til selv at reflektere over egne
forestillinger og opfattelser af psykisk sygdom uden at få lagt ordene i munden. Der lægges samtidig vægt på,
at der ikke findes nogle ”rigtige” og ”forkerte” svar, som dikteres af oplægsholderen, men at den enkelte
deltager selv skal finde frem til sine svar. Dertil forsøger øvelsen at fange tilhørerne, hvor de er, hvilket har til
hensigt at gøre det mere nærværende og vedkommende.
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UNDERVISNING PÅ SUNDHEDSFAGLIGE
UDDANNELSER
Indhold og formål
Formålet med undervisningen af elever på sundhedsfaglige uddannelser er at give dem indsigt i, hvad det vil
sige at have en psykisk sygdom for herigennem at møde mennesker, som er ramt heraf på bedst mulig vis i
deres daglige arbejde. Ambassadørernes personlige historier og dialog med eleverne er bærende for
undervisningen, hvor fakta om EN AF OS-kampagnen fungerer som en overordnet ramme herom.

Målgruppe
Elever på Sosu-skoler, lægesekretæruddannelsen, fysioterapeutuddannelsen m.m.

Rammer, praktik og mandskab
Undervisningen foregår ude på de enkelte uddannelsessteder.

Erfaringer og tilbagemeldinger
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nogle af eleverne får en anden tilgang til mennesker med psykisk sygdom efter endt uddannelse
Den nære dialog styrker ambassadøren i arbejdet og selvforståelsen
Øget bevidsthed hos lærerne om at give viden om det menneskelige aspekt ved psykisk sygdom
Mange nysgerrige spørgsmål fra eleverne
Eleverne får sat ord på fordomme og rykket ved holdninger
Eleverne udtrykker respekt for ambassadørernes åbenhed
Ambassadørerne oplever det både givende og meningsfuldt – oplevelse af personligt at kunne gøre en
forskel
Det er individuelt, hvordan personlige oplæg påvirker den enkelte - opfølgning er derfor nødvendigt
Det er vigtigt, at nogen koordinerer undervisningsaftalen for ambassadøren, så forventninger til
indhold og ramme er klare
Det er vigtigt at holde fast i interesserede lærere
Det er vigtigt at have én fast kontakt for skolerne
Det er vigtigt at hjælpe ambassadørerne med at afklare egne grænser ift. spørgsmål (op til de konkrete
oplæg).

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland
Tlf.: 7025 0260, mail: psykinfo@regionsjaelland.dk
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Psykisk sundhed og mestring hos unge
underuddannelse

Indhold og formål
Modulopdelt undervisningstilbud til undervisere, vejledere, mentorer, studievejledere, ledere o.a. på
ungdomsuddannelser, produktionsskoler og jobcentre i Region Syddanmark. Et af modulerne indeholder besøg
af EN AF OS Ungeambassadør.
Tilbuddet har været en del af den 3 årige indsats (projekt) Unge og Trivsel i Region Syddanmark og er nu fast
forankret i PsykInfo regi. Formålet er formidling af viden og psykisk sårbarhed –afstigmatisering

Målgruppe
Undervisere, mentorer, studievejledere, ledere og øvrige fagfolk

Rammer, praktik og mandskab
Modulopdelt tilbud fra 2 timer – 8 timer +
Mandskab fra PsykInfo: 1-2 undervisere

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region
Syddanmark Tlf.: 9944 4546, mail:
ulla.lindgren@rsyd.dk
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Informationsmøder mellem
uddannelsesverdenen og psykiatrien

Indhold og formål
Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne – formålet med møderne er at give deltagerne større
kendskab til nogle af de konkrete opgaver, som psykiatrien løser og være med til at understøtte dialogen
mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne.

Målgruppe
Undervisere, mentorer, studievejledere, ledere og øvrige fagfolk fra ungdomsuddannelser, produktionsskoler
og jobcentre i Region Syddanmark

Rammer, praktik og mandskab
6 møder årligt a 1½-2 timers varighed. Indtil videre har psykiatrien været vært (med repræsentanter fra såvel
børne-/unge- som voksenpsykiatri) – fremadrettet kan det tænkes, at nogle af møderne kan afholdes på
uddannelsessteder. Møderne indeholder oplæg, dialog, spørgsmål samt mulighed for deltagelse af EN AF OS
Ungeambassadør.
Mandskab fra PsykInfo: 1 konsulent

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region
Syddanmark Tlf.: 9944 4546, mail:
ulla.lindgren@rsyd.dk
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FESTIVALER
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SMUKFEST I SKANDERBORG
Indhold og formål
Det overordnede formål med at deltage på SMUKfest (der bliver her taget udgangspunkt i 2014) er at være
dér, hvor de unge er samt at møde dem i øjenhøjde med budskabet om at gøre snakken om og holdningen til
psykisk sygdom mindre tabubelagt blandt unge. De frivilliges og ambassadørernes funktion var her primært en
opsøgende funktion, som indbefattede uddeling af EN AF OS- materiale, dialog og spredning af EN AF OS’
budskab til de mange festivalgæster samt opfordre og opmuntre gæsterne til at deltage i en fotokonkurrence.

Målgruppe
Festivalens (unge) gæster.

Rammer, praktik og mandskab
På festivalen deltog 22 frivillige (tidligere brugere og pårørende), Dorte Nielsen (PS-Landsforeningen), den
regionale koordinator samt en PsykInfo medarbejder.
EN AF OS var repræsenteret ved en særlig ladcykel med EN AF OS-parasol og computer, som skabte stor
opmærksomhed blandt de mange unge festivalgæster. EN AF OS-teamet deltog hele fire dage på festivalen og
var hver dag rundt på festivalpladsen samt på de mange campingpladser i området, dels på cykel, dels med et
hold af 6-7 frivillige. Derudover havde de frivillige fra EN AF OS/PS-landsforeningen en EN AF OS-lejr med
beach banner, som flere gæster besøgte for at høre mere om EN AF OS. Der blev også lavet en del PR-arbejde,
f.eks. på den nationale facebookside, instagram, i aktivitetskalenderen på EN AF OS’ hjemmeside, på Region
Midtjyllands regionale instagramprofil samt på diverse hjemmesider tilknyttet PsykInfo Midtjylland.

Ressourcer
PsykInfo Region Midtjylland stod for finansieringen af festivalen.

www.en-af-os.dk | side 31

Erfaringer og tilbagemeldinger
▪

EN AF OS’ budskab nåede ud til et stort antal unge mennesker

▪

EN AF OS fik en særlig status på festivalen som modeikon i form af forskelligt merchandise (særligt
armbåndene)
Stor branding af EN AF OS i form af PR på sociale medier (facebook, instagram) og hjemmesider
EN AF OS repræsenteret i en mere festlig sammenhæng, der indbød til mange åbne dialoger mellem
gæster og frivillige samt nye kreative måder at bringe budskabet ud på via en fotokonkurrence
Tilbagemeldingen fra de frivillige/ambassadørerne var kun positiv. EN AF OS- teamet oplevede en stor
opbakning og interesse for kampagnen under hele festivalen samt et stort behov blandt de unge for at
tale om psykisk sygdom ifm. egne eller pårørendes problemer
Flere unge festivalgæster blev tilmeldt som frivillige i EN AF OS og et par unge, i samtale med regional
koordinator, blev tilbudt et opfølgende interview med formålet om at blive ambassadør for EN AF OS
EN AF OS-teamet oplevede deltagelsen på SMUKfest som en stor succes, og der blev skabt et tæt
sammenhold i lejren og dannet nye venskaber blandt de frivillige/ambassadørerne. Alle er
interesserede i at deltage på SMUKfest 2015
Forslag om ny merchandise til SMUKfest 2015 (eller andre festivaler) i form af en EN AF OSlæbepomade i nøglesnor
Et særligt opmærksomhedspunkt ifm. deltagelse på festival er, at arrangementet kræver mange
frivillige hænder samt en stor opbakning fra regional koordinator. Derudover er økonomiudgiften stor,
da der skal købes billetter til de frivillige samt trailerleje til at transportere materiale og evt. cykel

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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FARMORS STUE PÅ SMUKFEST
Indhold og formål
Farmors Stue er et tiltag udviklet i samarbejde mellem EN AF OS-kampagnen, PsykInfo Region Midtjylland og
Det Sociale Netværk, nu PsykiatriNetværket, som for første gang åbnede sine indbydende døre til SMUKfest
sommeren 2012. Hensigten var, og er - gennem oplysning, rådgivning, dialog, konkurrencer og forebyggende
arbejde - at nedbryde fordomme og tavshed om psykisk sygdom. Og hvad er mere oplagt end Farmors Stue til
at skabe en hjemlig, imødekommende og rar atmosfære, som netop understøtter en åben og varm dialog?
Selvfølgelig over en kop kaffe og et stykke citronmåne!
En essentiel del af konceptet består i, at stuen er bemandet af unge, som har eller har haft psykisk sygdom
inde på livet, eller unge pårørende, i selskab med ”Farmor”, som besidder den store viden inden for området.
Med Farmors Stue har man på SMUKfest ønsket at nå de unge, dér hvor de unge er gennem en ung-til-ungtilgang samt ved at møde dem i øjenhøjde med budskabet om at gøre snakken om og holdningen til psykisk
sygdom mindre tabubelagt blandt unge - men altså også ved at have Farmor, som den omsorgsfulde og
erfaringsrige figur.

Rammer, praktik og mandskab
Indretningen af Farmors Stue var på SMUKfest inspireret af 70-erne med dertilhørende blød sofa, kakkelbord,
billeder, gulvtæppe, kaffestel og andet nips.
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Her stod de unge frivillige også for at finde og indkøbe interiør til stuen. I den sammenhæng blev der indkøbt
møbler fra diverse genbrugsbutikker, som til dagligt bliver opmagasineret. Region Midtjylland finansierer
opmagasineringen heraf.

De unge frivillige består af
▪

Ambassadører fra EN AF OS

▪

Undervisere fra et korps i PsykiatriNetværket

▪

Andre berørte og interesserede unge, særligt pårørende.

Desuden har Dorte Nielsen fra PsykiatriNetværket udfyldt rollen som Farmor, alt imens
kommunikationsmedarbejder, Lena Møller, fra EN AF OS ligeledes har delt ud af sin store viden på området
samt stået for det praktiske omkring festivalen.

Aktiviteter i Farmors Stue
▪
▪

Quiz om psykisk sygdom med gavepræmier
Konkurrencen ”Knald en fordom”, hvor man skal knalde balloner med påskrevet fordomme

▪

Konkurrencen ”Bliv EN AF OS”, hvor f.eks. tre deltagere får udleveret et EN AF OS-stempel, hvorefter

▪

de får fem minutter til at stemple så mange som muligt og bringe dem med tilbage til standen. Den,
der får samlet flest stemplede personer, vinder en præmie
Aktiviteten ”Fordomme på dåse”, hvor man kan skyde en fordom ned

▪

▪

Aktiviteten, hvor de forbipasserende afgiver et ”pledge” til kampagnen ved at tage et foto af sig selv,
komme med et ønske/budskab for kampagnen eller for mennesker med psykisk sygdom og uploade
budskabet på EN AF OS’ hjemmeside
Besøg af inviterede kendisser og politikere (bl.a. Peter Qvortrup Geisling og Regionsrådsformand Bent
Hansen)

Materialer i Farmors Stue
▪

Vandflasker med EN AF OS-logo

▪
▪
▪

Badges
Postkort
Foldere

▪

EN AF OS-svedbånd
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Ressourcer og aftaler
▪
▪
▪

De enkelte PsykInfo’er står for finansiering af transport af interiør, forplejning af de frivillige og
eventuelle transportudgifter hertil samt finansiering af medbragt materiale
I forbindelse med SMUKfest 2012 indgik PsykInfo Midt en aftale med firmaerne Dancake og et
kaffefirma om gratis sponsering af citronmåner og kaffe
Som beskrevet oven for er interiøret købt og bliver benyttet hver gang stuen udrulles.

Farmors Stue bliver desuden brugt i andre sammenhænge, f.eks. på Folkemødet på Bornholm, Frivillig Fredag
på Bispetorv i Aarhus samt Sindets dag i Vericentret i Aarhus.

Erfaringer og gode råd
▪

Der blev skabt et godt sammenhold blandt ambassadørerne

▪

Der var flere unge, der blev tilmeldt som frivillige i EN AF OS og et par unge, i samtale med regional
koordinator, blev tilbudt et opfølgende interview med henblik på at blive ambassadør for EN AF OS
Et særligt opmærksomhedspunkt ifm. deltagelse på festival er, at arrangementet kræver mange
frivillige hænder samt en stor opbakning fra regional koordinator. Derudover er økonomiudgiften stor,
da der skal købes billetter til de frivillige samt trailerleje til at transportere materiale og evt. cykel.

▪

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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JELLING MUSIKFESTIVAL
Indhold og formål
I samarbejde med Vejle Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning indtog et hold af tre ambassadører,
medarbejdere fra PsykInfo i Syd samt repræsentanter fra de lokale foreninger i Vejle Jelling Musikfestival den
sidste weekend i maj 2013.
Her delte PsykInfo telt med netop Social- og Sundhedsforvaltningen i Vejle, Kræftens Bekæmpelse og Vejle
Sygeplejeskole, som – hvilket var indrettet som Farmors Stue – dannede base for forskellige events og ikke
mindst en masse samtaler med festivalens gæster. Naturligvis med det mål for øje at skabe åbenhed og dialog
om psykisk sygdom samt at rådgive om steder, hvor man kan søge hjælp.

Rammer, praktik og mandskab
▪

Teltet blev sat op om torsdagen (festivalen varede fra fredag til søndag)

▪

Farmors Stue blev indrettet med møbler fra Røde Kors, som blev afleveret efter festivalen.

Ressourcer
▪

PsykInfo stod for finansiering af teltleje, medarbejderløn, transport og forplejning

▪

Lokale firmaer sponserede citronmåner og kaffe.
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Erfaringer og tilbagemeldinger fra festivalen 2013
▪
▪
▪
▪

Det skabte en logistisk udfordring, at de frivillige i teltet afløste hinanden fra dag til dag, hvorfor der
var en konstant udskiftning
Deltagerne oplevede mangel på plads, hvorfor man i PsykInfo vil arbejde på i stedet at leje to telte til
næste års festival
Det viste sig at være for belastende for de enkelte ambassadører kun at være tre af sted, hvorfor man
til næste år vil have nogle flere med
Da PsykInfo ikke har plads til at opbevare møbler til brug i Farmors Stue, er de nødsaget til at skulle
rekvirere interiøret forud for hvert arrangement.

Erfaringer og tilbagemeldinger fra festivalen 2014
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

De unge ambassadører gav gentagne gange udtryk for, at de følte sig utrolig godt modtaget – både
som værter i Farmors Stue og rundt om på pladsen. De oplevede meget stor lydhørhed, interesse,
åbenhed, respekt og anerkendelse
Samtlige af ungeambassadørerne sagde ved evalueringen, at de i den grad havde oplevet, at de havde
udført en værdifuld og vigtig indsats. At de havde lært meget om sig selv – og ikke mindst, at andre
unge kunne bruge deres erfaring og åbenhed
Holdet nåede ud til rigtig mange festivaldeltagere og kunne konstatere, at de vendte tilbage til
Farmors Stue med venner, skolekammerater etc. Budskabet blev delt. Der var også flere gengangere
fra sidste års festival (2013), der kom tilbage og kunne berette om, at de havde brugt den viden, de fik
sidste år – enten til at formidle (sætte på dagsorden), åbne for dialog, bedre kunne forstå andre eller
måske til selv at søge hjælp
Holdet deltog, sammen med Vejle Kommunes Sundhedsforvaltning, i en fotokonkurrence, hvor de
donerede en pris for bedste festivalbillede – det gav god opmærksomhed og interesse
Samhørigheden i gruppen blev styrket
Daglig ”evaluering” af dagen kan være en god idé
Der blevet taget mange billeder/videor (med tilladelse fra de medvirkende) – god til en fælles
evaluering/filmdag etc.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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LANGELANDSFESTIVALEN
Indhold og formål
Med positive erfaringer fra tidligere festivalbesøg i bagagen deltog medarbejdere fra PsykInfo i Odense (PIO),
tre ambassadører og to frivillige, fire dage på Langelandsfestivalen 2013. Her var en stand fyldt med en lang
række informationsmateriale, fællessang og en af de frivilliges forklædning som henholdsvis spåkonen
”Madame Mystic” og særlingen ”Lizzi” omdrejningspunktet for en masse inspirerende snakke med de
forbipasserende festivalgæster. Snakke, som forhåbentligt har rykket ved mange af de fordomme, som
eksisterer om psykisk sygdom samt skabt en større forståelse og tolerance herfor.

Rammer, praktik og mandskab
I alt var fem medarbejdere og frivillige fra PIO repræsenteret ved festivalen, som stod i og uden for en
overdækket 6 x 6-meters stand med rød-hvid-ternet dug. Helt konkret var arbejdsopgaverne fordelt således,
at der hele tiden stod to medarbejdere/frivillige til rådighed i standen med henblik på rådgivning og samtaler,
alt imens to personer gik rundt på festivalpladsen og udleverede materiale. Dertil improviserede en frivillig
medarbejder – udklædt som henholdsvis spåkone og særling – ligeledes på festivalpladsen.

Aktiviteter på festivalen
▪

Uddeling af infomateriale og merchandise

▪

Sangoptræden v/frivillig
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▪

Gæsternes skriftlige bud på, hvad de tænker om psykisk sygdom

▪

En ”spåkones” spådomme om gæsternes fremtid samt særlingen ”Lizzis” finurlige forsøg på at blive
venner med samtlige festivalgæster.

Materialer i standen til uddeling
▪
▪
▪

EN AF OS-merchandise og -informationsmateriale: badges, ”slikkepinde” (EN AF OS-skilte), bolcher,
armbånd, muleposer, flyers, balloner, EN AF OS-vand og bandanas
Andet informationsmateriale om psykisk sygdom
Citronmåner.

Ressourcer
Der var i alt udgifter for 30.000 kr.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Det var en meget positiv oplevelse for ambassadørerne og PIO-medarbejderne at deltage ved festivalen;
særligt fordi så mange interesserede og nysgerrige festivalgæster kom forbi standen og fik sig en god snak og
blev introduceret til EN AF OS-kampagnen. Medarbejderne oplevede desuden, at der blandt flere af gæsterne
var en stor åbenhed og trang til at fortælle deres historier, hvilket har givet et stort indtryk. PIO ønsker derfor
ligeledes at deltage ved næste års Langelandsfestival (2014).

Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
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WONDERFESTIWALL
Indhold og formål
Hovedstadens PsykInfo deltog ved 2013-udgaven af musikfestivalen Wonderfestiwall på Bornholm, som løb af
stablen den 22.-24. august. EN AF OS-basen på festivalpladsen udgjordes af Kaffesalonen, hvorfra de i alt syv
deltagende ungeambassadører snakkede med de forbipasserende gæster og afholdt en lang række
konkurrencer og events. To af ambassadørerne samt Caroline Osander blev desuden interviewet af TV2
Bornholm.

Indslag og events
▪

Dilemmaspil

▪

Uddeling af kage

▪

(Under udarbejdelse)

Målgruppe
Festivalens gæster – primært den yngre del af befolkningen.

www.en-af-os.dk | side 40

Erfaringer og tilbagemeldinger
Da man som ambassadør møder og taler med rigtig mange mennesker i løbet af en festivaldag, hvilket
naturligvis kan være meget anstrengende, blev de enkelte dage delt op i to, således at hver ambassadør var
”på” tre til fire timer ad gangen, enten formiddag eller eftermiddag.
Dertil viste dilemmaspillet sig at være en særlig succes, idet man her ikke giver gæsterne svarene, men at det i
stedet er op til den enkelte at tage stilling hertil. Samtidig lægger dilemmaerne op til dialog, diskussion og
refleksion, hvilket bestemt kan være med til at rokke ved eksisterende fordomme om psykisk sygdom.
En yderlig erfaring går på, at der blev planlagt en for stor mængde aktiviteter, hvilket havde en lidt
udmattende effekt på deltagerne.

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk
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RINGSTED FESTIVAL
Indhold og formål
I sommeren 2014 deltog EN AF OS og PsykInfo Region Sjælland for andet år på Ringsted Festivalen. Her mødte
ambassadører og medarbejdere, ligesom året før, mange glade, interesserede og nysgerrige mennesker. Nogle
havde psykisk sygdom tæt inde på kroppen, andre kendte nogen, som kendte nogen og andre igen kom, fordi
de gerne ville udtrykke støtte til den gode sag. Ambassadørernes rolle bestod her i at formidle viden om
kampagnen og psykisk sygdom samt om deres ambassadørarbejde – alt dette med henblik på at åbne
festivaldeltagernes øjne for emnet og altså skabe en større viden og åbenhed om psykisk sygdom.

Målgruppe
Festivalens gæster.

Rammer, praktik og mandskab
I alt 10 EN AF OS deltagere (ambassadører og medarbejdere) var med på festivalen til at bemande standen og
’den blå vogn’ - en trækvogn, som på skift blev taget med rundt på pladsen, hvorfra der blev uddelt quizkuponer og EN AF OS-materiale. Besvarelserne blev afleveret ved standen, og man kunne sende sit ’pledge’
eller ønske til vejrs i en heliumballon. Det var en meget glad vinder af konkurrencen, som modtog sin præmie
– et ophold for to på Sørup Herregaard.
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Erfaringer og tilbagemeldinger
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Udelukkende positive reaktioner fra festivaldeltagerne, såsom ”flot med åbenhed” og ”vigtig
kampagne”
Ambassadørerne oplevede deres deltagelse som givende grundet god feedback samt det at indgå i
fællesskab med andre
Deltagelsen medvirkede til en synliggørelse af kampagnen og dens budskaber i den brede befolkning
En kvinde udtrykte særlig stor begejstring for EN AF OS´ deltagelse på festivalen; sidste år (2013)
havde hendes 12-årige datter fået et EN AF OS-armbånd. Det havde ført til snakke om psykisk sygdom i
deres egen familie og også i datterens skoleklasse. Som kvinden sagde: ”Hvor er det flot, at I har skabt
noget, som kan få børn i den alder til at snakke om så vigtige ting”. Merchandise har altså været med
til at skabe dialog om psykisk sygdom
Det er vigtigt at være så mobil og fleksibel som mulig
Det er en god idé at planlægge aktiviteter til forskellige aldersgrupper
Det er vigtigt med samme lille gruppe af ambassadører og en fleksibel plan
Festivalen er et intenst forløb - det er svært for den enkelte ambassadør at vide, hvor meget eller
hvad, der belaster
Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan man samler op undervejs og bagefter

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland
Tlf.: 7025 0260, mail: psykinfo@regionsjaelland.dk
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FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
Indhold og formal
EN AF OS-Sekretariatet har deltaget ved Folkemødet de seneste tre år (2012, 2013 og 2014). Det overordnede
formål har her været at:
▪
▪
▪
▪

Fremme synlighed af EN AF OS
Formidle viden om psykisk sygdom og livet med sygdom
Skabe kontakt til en bred deltagerskare – herunder også gerne politikere
Give ambassadører mulighed for at fremme social kontakt og formidling af levede erfaringer.

Målgruppe
Politikere, organisationsfolk og den almene borger.

Rammer, praktik og mandskab
EN AF OS-mandskabet var i 2013 repræsenteret med en stand i Danske Regioners telt. Her havde
forbipasserende, inde i teltet såvel som uden for teltet omkring en stander med logo/budskaber samt en
cafébordsopstilling, mulighed for at møde personer (ambassadører), der har eller har haft en psykisk sygdom
over en åbenhjertig dialog om psykisk sygdom på godt og ondt. Dette blev desuden afholdt som en event,
hvor der samtidig blev fremvist små filmindslag. EN AF OS havde i foråret 2013 en særlig indsats rettet mod
unge og mænd i anledning af Men´s Health Week, hvilket den medbragte merchandise afspejlede.
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Teltet var placeret på Cirkuspladsen, hvilket gav en enorm synlighed, da der var mange forbipasserende.
Desuden sparede EN AF OS udgifter til telt samt medvirkede til at synliggøre en af parterne i projektet.
Derudover var to ambassadører bl.a. repræsenteret ved henholdsvis det eksterne arrangement ”Ulighed med
tabu – når sindet gør ondt” samt et debatmøde rettet mod unge, herunder psykiatri.
– herunder i en temaeftermiddag i Region som paneldeltager Hovedstadens telt, som afholdt et arrangement
omkring Lighedsambassadører hos Sundhedsministeren.

Ressourcer
Sekretariatet havde udgifter for ca. 50.000 kr.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Der var en klar oplevelse af en supermotiveret gruppe, som alle var parate til at gå i dialog med Folkemødets
mange gæster, herunder bl.a. politikere, organisationsfolk og almene borgere. Stemningen bar præg af en
følelse af fællesskab og engagement. Beslutningen om en enkel indkvartering et stykke fra selve
festivalområdet, med dertilhørende god logistisk planlægning, betød, at der blev fred og ro for
ambassadørerne undervejs. Særligt var det dejligt at se ambassadørernes engagement og egne måder at tage
kontakt på.

Kontakt
Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS
Tlf.: 4089 2729, mail: jb@en-af-os.dk
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LYKKEHJULET PÅ FESTIVALER OG DIVERSE
EVENTS
Indhold og formål
EN AF OS ønsker med udviklingen af EN AF OS lykkehjulet at sætte ekstra kulør på de diverse events (heraf på
festivaler) og skaber en ny indgangsvinkel til dialog om psykisk sygdom med forbigående, der måtte vise
interesse for kampagnen.
Formålet med lykkehjulet er hovedsagligt at sætte gang i dialogen mellem deltagere og ambassadører og
skabe et ’sjovt’ og legende rum, hvor der er plads til grin eller en uddybende snak med ambassadører, som
selv har oplevet at have psykisk sygdom tæt inde på livet, og som er kommet sig hel eller delvist.
Rammen omkring lykkehjulet er, at der som minimum altid er to EN AF OS- ambassadører der betjener hjulet –
en som sætter hjulet i gang (evt. iklædt en ”Kategorina” paryk) og en der f.eks. finder en præmie eller stille et
quiz spørgsmål til deltageren, hvis deltageren skulle være så heldig at lande på quiz feltet.

Der forekommer 16 felter på lykkehjulet, som består af følgende:








Få et kompliment
Gruppekram
Vind en præmie
Giv en dans
Nævn en fordom
Nedbryd en fordom
Send en hilsen til en ven
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Giv et kram
Quiz om psykisk sygdom
Tag et foto med EN AF OS
Battle
Too bad

Regional koordinator i samråd med ambassadører har sørget for at udvikle en vejledning til brugen af
lykkehjulet, som ambassadørerne kan gøre brug af under aktiviteten. I vejledningen er de 16 felters indhold
enkeltvis beskrevet, for at skabe overblik og tryghed omkring aktiviteten.
Kampagnen EN AF OS sørger for det praktiske omkring lykkehjulet, og at det bliver betjent af ambassadørerne,
som har personlige erfaringer med psykisk sygdom og som har været på et formidlingskursus i regi af EN AF
OS.

Målgruppe
Aktiviteten henvender sig til alle – dog anbefales mindre børn at have en forælder med.

Rammer, praktik og mandskab
EN AF OS leverer:
 Lykkehjulet og en transportkasse
 Mini anlæg
 CD – med ’lykkehjuls sangen’ og øvrig musik til bl.a. feltet ’Giv en dans’ og til at sætte gang i hjulet
 Paryk til ”Kategorina”
 EN AF OS merchandise til præmier
 Informationsmateriale om EN AF OS, hvis deltageren skulle vise yderligere interesse for EN AF OS
 2-3 EN AF OS- ambassadører, som har personlige erfaringer med psykisk sygdom
 Dokument over quiz spørgsmål til ambassadørerne
 Små spil (f.eks. en fodbold, sjippetov) til feltet ’Battle’
Aktiviteten kan varer fra 1 time til en hel dag under festivaler og kan stilles op inde eller ude afhængig af
arrangementet.

Kontakt
Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS- kampagnen
Tlf.: 35 47 57 47 mail: jb@sundkom.dk
Herfra formidles kontakten videre til den regionale koordinator i den aktuelle region, hvor lykkehjulet skal
anvendes.
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VÆRKTØJSKASSER
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DIALOGSTARTEREN
Hvad er Dialogstarteren?
Dialogstarteren består af en kassette med to dvd’er, 10 ens hæfter med diskussionsoplæg til filmene,
dilemmaøvelser, huskeseddel og oplæg ved EN AF OS-ambassadører, som er personer, der selv har eller har
haft en psykisk sygdom. Derudover findes alt materialet på hjemmesiden www.en-af-os.dk/dialogstarteren.

Formål med Dialogstarteren
Dialogstarteren er udviklet som en del af indsatsen i forhold til personaleområdet, som er et af de fem vigtige
indsatsområder i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Dialogstarteren er især psykiatrisk personale,
men også patienter og pårørende.
Ønsket med materialet er bl.a. at bidrage til målsætningen om at skabe øget refleksion over kultur og sprog,
da man fra undersøgelser gennemført af EN AF OS ved, at hverdagssproget, omgangsformen og
arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering – både i forhold til patienter/brugere, pårørende,
kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den måde patienter/brugere omtales på spiller en meget vigtig rolle
i forhold til både personalets og patientens tro på bedringsmuligheder.
EN AF OS har udviklet materialet i samarbejde med Region Hovedstaden og Psykiatrifonden. I arbejdet med og
testning af materialet har deltaget en engageret gruppe af både brugere, pårørende og ledere og
medarbejdere fra psykiatrien. Forhåbningen er, at personalet i psykiatrien vil tage materialet til sig og se det
som kærkommen mulighed for i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom patientens og
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de pårørendes møde med psykiatrien, hvad der støtter og hæmmer recovery, betydningen af
netværksinddragelse i indsatsen overfor den enkelte, og hvad der i kontakten i hverdagen mellem personale
og patient kan gøre en positiv forskel.

Stigmatisering og selvstigmatisering
En ny dansk undersøgelse af oplevelser med diskrimination og stigmatisering hos personer, der har eller har
haft en psykisk sygdom (’Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom’,
KORA 2013), underbygger internationale fund, der viser, at mange oplever negativ forskelsbehandling, fordi de
har en psykisk lidelse. Dette øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse,
afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. Jo mere det at være
psykisk syg bliver den primære identitet, jo større er risikoen for selvstigmatisering. Derfor er der et oplagt
behov for, at personalet i psykiatrien som led i behandlingsindsatsen er med til at italesætte, hvordan
personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykisk sygdom, være åben omkring sin situation og
sygdom på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende identitet samt hvordan personen
kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.

Kom godt i gang med Dialogstarteren
Mini, Maxi og Deluxe: Dialogstarteren indeholder 3 fleksible ”pakker” af varierende længde, som det er lige til
at gå i gang med på afdelings- eller afsnitsniveau. Pakkerne er beskrevet i øvelseshæftet og der følger en guide
med til hvordan de kan bruges.
Læs mere om Dialogstarteren på www.en-af-os.dk/dialogstarteren, hvor alt materialet kan findes, og hvor
man kan få mere viden, låne et fysisk eksemplar af Dialogstarteren og booke en EN AF OS-ambassadør hos
koordinatoren af indsatsen i landets regioner.

Kontakt
Anja Kare Vedelsby, projektkoodinator i det nationale EN AF OS-sekretariat
Tlf.: 2483 6633, mail: akv@en-af-os.dk
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START DIALOGEN – I SOCIALPSYKIATRIEN
Hvad er “Start dialogen – i socialpsykiatrien”?
Start dialogen er udviklet som en del af indsatsen i forhold til personaleområdet, som er et af de fem vigtige
indsatsområder i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Start dialogen – i socialpsykiatrien er
medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien. I finder alle materialer her.
Flyer om Start dialogen – i socialpsykiatrien kan downloades her.

Formålet med “Start dialogen – i socialpsykiatrien”?
Ønsket med materialet er bl.a. at bidrage til målsætningen i EN AF OS om at skabe øget refleksion over kultur
og sprog, da hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering –
både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den måde brugere omtales og
omtaler hinanden på spiller en meget vigtig rolle i forhold til både medarbejdernes og brugernes tro på
bedringsmuligheder.
EN AF OS har udviklet materialet med udgangspunkt i erfaringer med Dialogstarteren, der er en lignende
værktøjskasse målrettet personale og patienter i psykiatrien. I arbejdet med og testning af materialet har
deltaget en engageret gruppe af både brugere, pårørende og ledere og medarbejdere fra socialpsykiatrien.
Forhåbningen er, at brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien vil tage materialet til sig og se det som
kærkommen mulighed for i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom, hvad der fremmer
og hæmmer recovery, og hvad der i kontakten i hverdagen mellem medarbejder og bruger kan gøre en positiv
forskel.
Alle illustrationer i caseøvelserne og billedassociationsøvelserne er af Frits Ahlefeldt.
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Kom godt i gang med Start dialogen – i socialpsykiatrien
I kan arbejde med Start dialogen - i socialpsykiatrien på forskellige måder. Værktøjskassen indeholder en
række elementer, som I kan vælge mellem og kombinere afhængigt af interesse, og hvor meget tid I har til
rådighed. Husk, når I vælger at se film, at I vil have brug for en projektor og en computer, der kan afspille film
og med god lyd. Materialet findes kun i elektronisk form, men er designet sådan, at alt er printervenligt.
EN AF OS vil være yderst taknemmelig, hvis I udpeger en person, der på vegne af gruppen vil udfylde
vores evalueringsskema, efter at I har arbejdet med materialet.
Klik her for at komme i gang med Start dialogen - i socialpsykiatrien.

Tidsforbrug
Afsæt realistisk tid – minimum 1 time til en start – og sørg for rare rammer. Sørg også for, at der er respekt for,
at nogle der kan være en længere responstid hos nogle. Filmene varer mellem 5 og 10 minutter, og I kan regne
med at skulle afsætte 15-20 minutter til den efterfølgende diskussion. Afsæt 10-15 minutter til hver
caseøvelse. Tidsforbruget til billedassociationsøvelsen afhænger af, om I vælger at bruge alle tegningerne eller
udvælger enkelte ud fra jeres aktuelle interesse. EN AF OS anbefaler, at I laver øvelserne i grupper på max 6
personer, men gruppestørrelsen, samt hvor meget I vælger at gå i dybden, vil naturligvis også have betydning
for tidsforbruget.

Hvorfor fokus på stigmatisering og selvstigmatisering?
En dansk undersøgelse af oplevelser med diskrimination og stigmatisering hos personer, der har eller har haft
en psykisk sygdom, underbygger internationale fund, der viser, at mange oplever negativ forskelsbehandling,
fordi de har en psykisk lidelse (”Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk
sygdom”, KORA 2013). Dette øger risikoen for selvstigmatisering, hvor personen bl.a. skjuler sin lidelse,
afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. Jo mere det at være
psykisk syg bliver den primære identitet, jo større er risikoen for selvstigmatisering. Derfor er der et oplagt
behov for, at både personalet i psykiatrien og i socialpsykiatrien som led i indsatsen er med til at italesætte,
hvordan personen kan håndtere mødet med fordomme omkring psykisk sygdom, være åben omkring sin
situation og sygdom på en måde, hvor sygdommen ikke bliver den helt overskyggende identitet, samt hvordan
personen kan håndtere at imødegå stigmatisering fra omgivelserne.

Kontakt
Anja Kare Vedelsby, projektkoodinator i det nationale EN AF OS-sekretariat
Tlf.: 2483 6633, mail: akv@en-af-os.dk
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BRYD TAVSHEDEN
I perioden 2013-2014 ansøgte vi i EN AF OS om eksterne midler for at kunne virkeliggøre ønsket om at udvikle
et online undervisningsmateriale, som målrettet sætter fokus på nogle af de mange udfordringer, som de unge
oplever, når de udvikler og/eller skal leve med en psykisk lidelse i perioder af deres liv, og samtidig må lære at
tackle selvusikkerhed og omgivelsernes reaktioner.
Alt for mange unge oplever unødig eksklusion fra uddannelse, arbejde og socialt liv som følge af psykiske
lidelser, hvis ikke de får åbnet op for deres vanskeligheder og får relevant støtte og hjælp i tide. Vi var derfor
utroligt taknemmelige for, at vi med fondsdonationer fra både Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske
Familiefond, Familien Hede Nielsens Fond og TrygFonden i 2014 fik mulighed for at igangsætte arbejdet og
indgå en kontrakt med filmselskabet Feldballe Film og TV, der har stået for udarbejdelse af selve det
omfattende materiale i en meget konstruktiv sparringsproces med sekretariatet i EN AF OS.
Der er derfor med glæde og stolthed, at vi nu kan melde tilbage, at vi efter næsten et års samarbejde kan
præsentere det nye interaktive materiale til unge, der er lanceret under navnet "Bryd tavsheden - Ta' fat i
hinanden". Materialet er målrettet unge mellem 14 og 20 år og deres undervisere. Materialet består af små
spots og interaktive film, der kan give indsigt i, hvordan livet kan være for en ung med psykiske problemer eller
en psykisk lidelse. Der arbejdes bevidst med de virkemidler, som vi ved kan fremme afstigmatisering:
Identifikation og indlevelse og fremme af elevernes refleksion i forhold til kendskab og holdninger – og via
rollemodeller at få inspiration til egne handlemåder. Hensigten er det bærende signal bag EN AF OS: Væk med
tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom! Til alle filmene følger aktivitetsbeskrivelser målrettet elever i
henholdsvis 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelser, ligesom der er information til læreren.

Find selve materiale her

Kontakt
Anja Kare Vedelsby, projektkoodinator i det nationale EN AF OS-sekretariat - Tlf.: 2483 6633, mail: akv@en-afos.
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HAPPENINGS OG KREATIVE
EVENTS
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TEATERFORESTILLINGEN ”PAKKESPIL”
Indhold og formål
PsykInfo i Region Nordjylland har formidlingsteatret SkyggeScenen , som i samarbejde har skrevet PakkeSpil.
Forestillingen, som består af en række monologer, stiller skarpt på og forholder sig kritisk til ungdomskulturen
i det moderne samfund – en kultur, hvor psykisk sårbarhed måske er en konsekvens heraf?!
SkyggeScenen formidler gennem sine teaterforestillinger viden om psykisk sygdom for herigennem at
nedbryde de eksisterende fordomme og tabuer herom. Forestillinger, som er spækket med personlige og
levende fortællinger om livet med en psykisk sygdom. Det aktuelle PakkeSpil fremføres som et
virkelighedsnært supplement til arrangementer med faglige oplæg for både psykisk sårbare, pårørende og
andre interesserede.
Stykket er forfattet af Marie Vibe, cand.mag. i teatervidenskab, som har indhentet inspiration og viden fra bl.a.
samtaler med unge samt rapporten "Når det er svært at være ung", udgivet af Center for Ungdomsforskning i
2012.
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PakkeSpil kan i Region Nordjylland bookes i løbet af efteråret 2013. Monologerne spilles enkeltvis i forbindelse
med Ungepakken. Forestillingen består således af en række monologer af en varighed på ca. 10 minutter.

Målgruppe
Stykket er særligt målrettet unge og de mennesker, som omgiver dem, hvorfor elever på diverse
ungdomsuddannelser er et oplagt publikum. Forestillingen er desuden velegnet til større arrangementer på/i
f.eks.:

▪

Skoler

▪

Biblioteker

▪

Foreninger.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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ROCK EN FORDOM
Indhold og formål
PsykInfo i Nordjylland inviterede de nordjyske medier og borgere til i alt fire events i maj, juni og juli 2013.
Som navnet antyder, havde arrangementerne til formål at ”rocke” ved eksisterende fordomme over for
psykisk sygdom med henblik på at skabe større åbenhed herom. Dette, gennem musik, improvisationsteater
og dialog med frivillige rådgivere og brugere af psykiatriens tilbud. Arrangementerne varede fra kl. 15-17.

Målgruppe
Borgere og pressefolk.

Rammer, praktik og mandskab
Gruppen af frivillige, som både borgere og presse havde mulighed for at møde, udgjordes af:
▪
▪
▪
▪

Ambassadører fra EN AF OS
Rådgivere fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)
Rådgivere fra Depressionsforeningen
Rådgivere fra PsykInfo.

Improvisationsteatret blev gennemført af Vaerk 9000. Musikken blev leveret af en musikterapeut samt gæster,
som vedkommende selv stod for at lave aftaler med. Arrangementet blev afholdt på C.W. Obels Plads, Aalborg
(EN AF OS-kampagnekontor).

Ressourcer
PsykInfo finansierede arrangementet med kampagnemidler.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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DEN RULLENDE KAFFESALON
Indhold og formål
Tabu er med til at forstærke fordomme om mennesker med psykisk sygdom. Med kaffesalonen inviteres
borgere ind i varmen for at bryde tabu med håbet om, at disse bliver mindre usikre, nervøse, forbeholdne og
afstandstagende – og i stedet mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom.

Målgruppe
Alle borgere.

Rammer, praktik og mandskab
Kaffesalonen er en varm og gammeldags hyggelig stue, som rejser rundt til storcentre, bypladser og
biblioteker. Man kan få en kop kaffe og en flødebolle, mens man kan møde og snakke med nogle mennesker
(ambassadører eller frivillige fra EN AF OS) som selv har eller har haft forskellige psykiske sygdomme inde på
livet, f.eks. skizofreni, depression, angst, ADHD.

Book Kaffesalonen
Salonen kan bookes til arrangementer, f.eks. fyraftensmøder, informationsarrangementer, konferencer og
lignende.

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk
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TEATERFORESTILLINGEN “MIN KROP – MIN
SJÆL – MINE AR”
Indhold og formål
Anna er en glad pige, hvis liv kører på skinner. Hun nyder livet efter bruddet med sin voldelige kæreste; hun
har fået en ny lejlighed, starter nyt studie og fester og hygger med vennerne Lasse og Louise. Men fra den ene
dag til den anden ramler Annas verden, da hun får konstateret en psykisk sygdom. Anna prøver desperat at få
hjælp, mens hun glider længere ind i sit personlige helvede. Lasse og Louise gør, hvad de kan, men hvad stiller
man op, når man ikke kan få professionel hjælp? ”Min krop – min sjæl – mine ar” er baseret på en sand
historie af ambassadør Julie Eifelt Bjørling, der skildrer, hvordan et mørkt sind opfatter verden – en verden
fyldt med fordomme fra både venner og professionelle. Stykket udfordrer skuespillere såvel som publikum,
idet man tvinges til at gøre op med sine egne fordomme og dykke ned i de mørke sider af sig selv. Stykket
akkompagneres af original livemusik fra LE(T)HE. Teaterstykket blev opført som et selvstændigt non-profit
projekt, hvor alle medvirkende skuespillere deltog på frivillig basis.

Målgruppe
Historien henvender sig til alle (dog ikke børn og sarte sjæle) – lige fra dem, der har psykisk sygdom tæt inde
på livet og fagpersoner til dem, som ikke har noget særligt kendskab til området.
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Rammer, praktik og mandskab
Stykket blev fremført over flere dage i april 2014 på Scenoskop Teaterfestival i Odense Kommune.
Teaterstykket er udarbejdet i samarbejde med PsykInfo i Odense (PIO). Udover Julie, var tre ambassadører
involveret: Frederik komponerede musikken, Simone bar hovedrollen og Mie hjalp til med det praktiske. I alt
var 22 unge mennesker involveret over 6 mdr.

Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
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UD AT KØRE MED DE SKØRE
Indhold og formål
I forbindelse med DR’s programrække om psykisk sygdom i marts 2014 gik startskuddet til roadtrippet ”Ud at
køre med de skøre”. Bag rattet sidder personer, der selv har en psykisk sygdom. En halv million danskere er
nemlig lige nu ramt af en psykisk sygdom. Alligevel taler de færreste om det. Det gælder både dem, der selv er
ramt af psykisk sygdom, men også deres kolleger, arbejdsgivere, naboer og venner, der ikke tør spørge ind.
”Den berøringsangst vil vi gerne til livs” siger EN AF OS-ambassadør Christina Willadsen. ”For tabu smitter og
fordomme om, at vi er farlige, dovne eller syge hele tiden får lov at vokse. Derfor skal vi bryde tavsheden”,
fortsætter hun. For at imødegå dette mål stod ambassadørerne i frontlinjen og skabte kontakt til folk (via
uddeling af slikposer) – og gav ikke mindst de forbigående et smil på læben.

Målgruppe
Alle forbigående.

Rammer, praktik og mandskab
Roadtrippet bestod af fire stop. Første stop var på Nytorv, Rådhuspladsen og Kultorvet i København. Derefter
fortsatte roadtrippet til Hillerød, Frederiksberg og Bornholm. Ambassadørkorpset bestod af Mads Trier Blom,
Christina Willadsen, Louise Hornbøll, Henriette Viskum og Lotte Mouritsen.
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Erfaringer og gode råd
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Der blev uddelt over 1036 slikposer på fire dage (ergo kontakt til over 1000 mennesker)
Der blev skabt synergi til programmerne og synlighed om EN AF OS
Stor succes - roadtrippet fortsætter
Eventet bandt ambassadørerne sammen og gav en fællesskabsfølelse
Det er vigtigt at sætte nogle hold af ambassadører, hvor man ved, at ambassadørerne har god kemi
Det ville være hensigtsmæssigt at lave en konkurrenceagtig stemning om nogle fælles mål
Det er vigtigt at vise ambassadørerne i det bedste ”professionelle” lys
Det er vigtigt at sætte nogle forventninger til de frivillige.

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk
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BREAK THE SILENCE
Indhold og formål
Studenterhuset og PsykInfo Region H fejrer det vilde sind og bryder tabuet omkring psykiske lidelser. Gennem
musik, comedy og personlige fortællinger brydes tabuet omkring psykisk sygdom. Et studieliv kan være
krævende nok i sig selv, en psykisk lidelse gøre det ikke lettere. Det vil vi gerne ændre på!

Festen er gratis for alle. Gennem fest brydes tavshed, gennem fest skabes fællesskab og forståelse.
Program for aftenen:
19.00 – 20.00: Meet and eat serverer mad til billige penge
19.30 – 20.30: EN AF OS ambassadører Mette og Henriette fortæller deres personlige historier om at studere
på universitet og leve med psykiske lidelser.
20.45 – 21.30: Komiker Ane Høgsberg/Det store depressionsshow
21.45 – 23.00: Koncert: Wangel solo og RUX
23.30 – 2.30: Dj Ras Money og dj Nannalicious

Arrangementets indhold og aktiviteter
Oplæg
Musik
Information

Målgruppe
Studerende
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Rammer, praktik og mandskab






Arrangementet afholdes i Studenterhuset i København, som er Københavns sted, hvor studerende

mødes til mange forskellige arrangementer.
Til arrangementet er der lavet plakater, en Facebookevent og pressemeddelelser for at gøre
opmærksom på arrangementet.
2 ambassadører
Resten af gruppen fra Psykinfo Hovedstaden
Kunstnere, der selv har en psykisk sygdom.

Ressourcer og aftaler




Studenterhuset
Psykinfo Hovedstaden
Arrangementet koster 37000 kr., som understøttes af EN AF OS

Erfaringer og tilbagemeldinger
Kontakt
Liv Rex Hansen, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 21364865, mail: liv.rex.hansen@regionh.dk
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TEATER FESTIVAL - VILDSKUD
Indhold og formål
Vildskud er en teater festival, der hvert år afholdes i Huset i Magstræde. Det er et undergrundsfæmomen,
hvor der vises forestillinger fra teaterverdens undergrundsmiljø.
Videre er der debatter, koncerter mm. Temaet er: Hvor går grænsen mellem kreativitet og galskab.
Ambushing fra Psykinfo Region Hovedstaden – havde en christianiacykel og flødeboller med. Der var god snak
omkring fakta om psykisk sygdom og der var materialer de deltagende kunne læse i.

Arrangementets indhold og aktiviteter
Christiania cykel og flødeboller
Information om psykisk sygdom gennem læseligt fakta og snak med ambassadører + personale fra Psykinfo.

Målgruppe
Unge og kulturinteresseret

Rammer, praktik og mandskab





Arrangementet blev afholdt i Huset i Magstræde
Alternativ teaterfestival
1 dag
4 fra EN AF OS

Ressourcer og aftaler




Ambushing
Vildskud teaterfestival
100 flødeboller til 500 kr

Erfaringer og tilbagemeldinger
Christianiacyklen vagte opsigt og blev brugt til at stå at snakke rundt om.

Kontakt
Liv Rex Hansen, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 21364865, mail: liv.rex.hansen@regionh.dk
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SINDETS KARAVANE
Indhold og formål
· Skabe større synlighed og åbenhed omkring psykiatri og psykisk sygdom med et festligt fokus, som optakt
til og på sindets dag
· Skabe et tættere samarbejde mellem EN AF OS i regionerne /psykinforerne og kommunerne (bl.a. i
sundhedsafdelingerne – socialpsykiatrien og brugere/pårørende foreninger)
·

Komme i dialog og inddrage de lokale politikere

·

Skabe et tættere sammenhold mellem EN AF OS ambassadørerne

· Inddragelse af ambassadørerne i planlægningsfasen og i opgaverne. Under planlægningsfasen var
ambassadørerne i stor grad inddraget og fik medansvar for forskellige opgaver. De var med hele vejen og på
selve aktivitetsdagene tog de bl.a. imod de inviterede.

Arrangementets indhold og aktiviteter
·

Velkomsttale af borgermester i de fire byer

· Lokale politikere fik en særlig rolle – velkomsttale og medvirkende i kaffesalonen - svarede på spørgsmål
fra forbipasserende og var iført EN AF OS tøj
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·

Musik indslag – Mathilde Falch med fortælling om egen historie

· Speedtalk – en slags speeddating – folk kunne melde sig på og få en samtale med en ambassadør om livet
med psykisk sygdom og meget andet – indblik i forskellige historier
·

Lykkehjulet

·

Kaffesalon med dialog og servering af kaffe og EN AF OS- kage med logoer.

·

Recovery of the nuts band

·

Informationsstande (mange foreninger var repræsenteret)

· Folkevognsbus med EN AF OS og Psykinfo klistermærker – kørte fra by til by – ambassadørerne kørte
sammen rundt i bussen
·

Maleri og skål auktion – rejste penge til ambassadørernes arbejde

Målgruppe
Den brede befolkning
Medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien m.m.

Rammer, praktik og mandskab
1 gang om året op til Sindets Dag.
4 byer
120 kvm telt - centralt i byerne fx på gågader
Mellem kl. 13-16 – aktiviteter
Kl. 18:30 foredrag om et specifikt emne – temaaften

Ressourcer og aftaler
Budget alle dage: Ca. 100.000
32 involverede ambassadører på forskellige dage
Tre Psykinfo-medarbejdere

Erfaringer og tilbagemeldinger
· Fik stor presseomtale, kom i to tv-indslag på Tv-midtvest og Tv2 Østjylland og fem lokale aviser – for at det
kan lade sig gøre skal der ligge en klar kommunikationsstrategi. Evt. sparring med
kommunikationsmedarbejder i regionen. Idet det var flere dage, gjorde det det nemmere at få presseomtale.
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· Ambassadørerne har fået større ejerskab i EN AF OS pga. inddragelsen i planlægningen og under selve
aktivitetsdagene.
· Ambassadørerne kunne præstere mere på dagene end selv forventet og havde et godt sammenhold
imellem.
· I forhold til kommunerne er der skabt et tættere samarbejde f.eks. har de henvendt sig til Psykinfo for at
bruge EN AF OS materiale og booke foredrag m.m.
·

Lokale politikere har fået større kendskab til EN AF OS

·

Andre kommuner ønsker at Sindets Karavane kommer til deres by næste år

·

Brugere/pårørende foreningerne – bygge videre på det gode samarbejde

·

Præsenteret psykiatrien og Psykinfo på en ny og positiv måde

·

Nået ud til en målgruppe, der normalt ikke nås ud ved, at teltet var placeret så centralt i byerne

· Inddragelse af ambassadørerne er ressourcekrævende, idet der er flere ting, som skal koordineres à
ressourcerne skal være der, men udbyttet er stort og vigtigt i det videre arbejde

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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FORUMTEATER ARRANGEMENTER

Indhold og formål
”Hvad kvinder ikke ved om mænd” – har fungeret som ”roadshow” og været 4 steder i regionen.
2½ timer med afsæt i små scener fra virkeligheden bruger Dacapo teater til at udforske en række perspektiver
på, hvordan mænd agerer og tænker ved psykisk sårbarhed. Publikum indbydes til dialog og til at komme med
nye synsvinkler på emnet.

Målgruppe
Den brede befolkning

Rammer, praktik og mandskab
Pris: 16.000 pr gang.
Mandskab fra Psykinfo.: 1 Psykinfokonsulent

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark - Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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'Spørg mig om alt'
Indhold og formål
Idéen til 'Spørg mig om alt' er taget fra DRs programserie af samme navn, og formålet er ganske enkelt at skabe
mere viden omkring psykisk sygdom og vise, at man godt kan komme sig efter en psykisk sygdom. Ligeledes er
formålet at nedbryde tabuer og fordomme og i det hele taget være åbne omkring emnet, så man åbner op for
dialog og snak om psykiatri og psykisk sygdom. Helt konkret går konceptet ud på at give publikum/de besøgende
mulighed for at stille alverdens spørgsmål til nogle af vores EN AF OS-ambassadører. Dette gøres ved, at vi danner
rammerne, og så lader vi publikum/de besøgende selv skabe indholdet i form af spørgsmål til de – til opgaven –
udvalgte ambassadører.

De tre-fire ambassadører, som for nemhedens skyld alle har navneskilt på, sidder på hver sin stol, og i salen sidder
publikum/de besøgende. Inden aktiviteten går i gang, kan dem, der har lyst, skrive nogle spørgsmål ned, og
disse bliver smidt i en stor hat. Forud for aktiviteten er det derfor en god idé at advisere eventuelle
besøgende/publikummer omkring konceptet, så de kan forberede nogle spørgsmål på forhånd. På den måde får
man mest ud af det. Aktiviteten starter så med, at hver ambassadør præsenterer sig selv og kort fortæller sin
historie, om sin diagnose og kort om sit forløb. Herefter bliver der trukket et og et spørgsmål fra hatten. Det er
vigtigt at sprede budskabet om, at ingen spørgsmål er dumme, ingen spørgsmål er mærkelige og ingen spørgsmål
er "forbudte" (så længe man holder sig inden for emnet psykatri/psykisk sygdom, naturligvis).

De enkelte spørgsmål bliver læst højt for salen, og så er ordet frit for den eller de ambassadører, der har lyst til at
svare på det. Nogle spørgsmål er måske meget generelle, mens andre er mere specifikke. Nogle spørgsmål kan
besvares kort, blot med et enkelt 'ja' eller 'nej', mens andre måske kræver lidt uddybning eller længere forklaring.
Det er en god idé at have en person, som ikke er en af ambassadørerne selv, til at stå og læse spørgsmålene højt.
Så kan den/de ambassadør(er), som har lyst til at svare, give tegn og overtage mikrofonen.

Foruden spørgsmålene i hatten er der naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål direkte fra salen. Her kan
man eventuelt have endnu en person med en mikrofon et sted i salen, så vedkommende kan gå rundt med
mikrofonen, når der stilles spørgsmål. Så kan alle høre, hvad der bliver sagt – og dermed også få bedre udbytte af
svaret.

Målgruppe
Alle med interesse i psykiatri og psykisk sygdom.
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Rammer, praktik, mandskab og ressourcer
De fysiske rammer kan være indendørs eller udendørs, på en scene eller med anden "afskærmning", hvor
ambassadørerne sidder, så alle kan se dem.

Der skal bruges


En stol til hver ambassadør



En mikrofon, som kan gå på skift mellem ambassadørerne eller et headset til hver ambassadør



Evt. en mikrofon til salen, så der kan stilles spørgsmål



En hat (el. lign.) til at samle alle spørgsmålene i



Evt. navneskilte til ambassadørerne

Mandskab/ressourcer
Tre-fire ambassadører
Én person, der kan læse de skrevne spørgsmål højt
En person i salen, som kan gå rundt med mikrofon til den/de person(er), der vil stille et spørgsmål

Erfaringer og tilbagemeldinger
Aktiviteten bør minimum vare en time for at få nok ud af det. Det kan være en god idé at lade
ambassadørerne stå til rådighed for spørgsmål efter selve aktiviteten også, så folk kan komme hen og stille
spørgsmål uden for "plenum" og under fire øjne. Det er der nogle, der foretrækker. Selve 'Spørg mig om alt'
setuppet er med andre ord blot en ramme, som giver interesserede mulighed for at stille de spørgsmål, man
normalt ikke stiller, men om de vælger at gøre det foran en fuld sal eller efterfølgende, hvor der ikke er så
mange mennesker, der lytter, er op til den enkelte.

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional projektleder i Region Midtjylland på samnie@rm.dk eller 2164 1023.
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Don’t Fear The Weird – Sindet og FilmenFestival
Formål
PsykInfo Region H, Outsideren og Cinemateket gik sammen for at fejre den stigende repræsentation af psykisk
sårbarhed og psykisk sygdom i populærkulturen. Formål:
•
At nå ud til et publikum, som ikke normalt beskæftiger sig med psykiatrien, og dermed at udbrede
viden og nedbryde tabu om psykisk sygdom.
•
At udnytte filmmediets stærke afsæt for at diskutere psykisk sygdom på nye måder.

Indhold og aktiviteter
Over tre dage viste festivalen Don’t Fear the Weird 10 hollywood spillefilm - nøje udvalgt til at repræsentere
hele sindets svingende følelsesregister – med alt fra twistede sjæle til sexy bipolare dansere. Dertil rummede
programmet danske kortfilm med og af psykiatribrugere. Sammen med spillefilm og kortfilm inviterede
filmfestivalen på caféhygge og en stribe spændende foredrag og events, hvor psykiatere, psykiatribrugere,
filmeksperter, musikere og standup’ere råt for usødet kommenterede på filmene og satte ord på dét, mange
ikke tør snakke om.
Program
TIRSDAG 13. SEPTEMBER
Kl. 16.00-22.30: Caféhygge med gratis kaffe og te i Cinematekets Asta Bar.
Kl. 17.00: Velkomst + kortfilmsprogram: Med egne ord (kortfilm af Terkel Winther, Mikkel Sjølund, Justina
Kudryk, Simon Pedersen og Peter Bischoff. (Billetpris: 30 kr. - gratis mod forevisning af billet til 'Silver Linings
Playbook')
18.30: 'Silver Linings Playbook' (David O. Russell, 2012) med introduktion ved EN AF OS-ambassadør Mads
Trier-Blom.
21.00-21.30: Sjælfuld live-musik med 'Somethin' Goin' On' – GRATIS KONCERT I ASTA BAR - ingen
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pladsbestilling.
21.30: 'Orkidé-tyven' (Spike Jonze, 2002) med introduktion ved filmkritiker Iben Albinus Sabroe.

ONSDAG 14. SEPTEMBER
Kl. 17.00-22.30: Caféhygge med gratis kaffe og te i Cinematekets Asta Bar.
17.30: 'Elephant Song' (Charles Binamé, 2014) + forfilmen 'Fem små scener om ensomhed' af Terkel Winther
(10 min.).
19.00: 'Black Swan' (Darren Aronofsky, 2010) med introduktion og diskussion ved EN AF OS-ambassadør Lisa
Brandt.
20.00: På psykose-cruise med Filmnørdens Hjørne + filmvisning (Billetpris til foredraget: 30 kr. - dog gratis
entré mod forevisning af billet til 'The Road Within').
21.30: 'The Road Within' (Gren Wells, 2014) + forfilmen 'Sygt gode venner' af Simon Pedersen (8 min.)
21.45: 'Spider' (David Cronenberg, 2002) med introduktion ved psykiater Peter Handest.

TORSDAG 15. SEPTEMBER
Kl. 17.00-22.30: Caféhygge med gratis kaffe og te i Cinematekets Asta Bar.
17.15-18.00: 'Ti ting, Hollywood har misforstået om psykisk syge' - illustreret foredrag ved Nis Bjarnhof fra
Outsideren.
18.00: 'Girl, Interrupted' (James Mangold, 1999) med ekspert-introduktion og Q&A ved afdelingssygeplejerske
Mette Vejby Gaardsted.
18.30: 'Birdman' (Alejandro G. Iñárritu, 2014) med introduktion ved forfatter og filminstruktør Jørgen Leth.
20.45-21.30: Det STORE depressionsshow (lille udgave) ved Mads Holm - GRATIS STANDUP-SHOW I ASTA BAR
21.30: 'David and Lisa' (Frank Perry, 1962) + forfilmen 'Maria og Amalie' af Peter Bischoff (10 min.)
21.45: 'The Machinist' (Brad Anderson, 2004) med introduktion ved psykiater Andreas Hoff
Skolevisninger: 'The Road Within'
Torsdag den 15. september kl. 09:30 + EN AF OS oplæg med Q&A
Fredag den 16. september kl. 09:30
+ EN AF OS oplæg med Q&A

Målgruppe
Den brede befolkning

Rammer, praktik og mandskab
•
•

3 dage (17-22)
Venue: Cinemateket (Det Danske Filminstitut) – biograf og café
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•
Mandskab: Medarbejdere og frivillige ambassadører fra PsykInfo Region H, medarbejdere og frivillige
fra Outsideren, medarbejdere fra Cinemateket
•
Udarbejdelse af materiale: Plakater, Programmer, Pressemeddelelser, Facebookbegivenheder
Ressourcer og samarbejsaftaler
•
Cinemateket – planlægning, venue, program, presse
•
Outsideren – planlægning, produktion af kortfilm af og med psykiatribrugere
•
Eksterne oplægsholdere

Kontakt
Leder af PsykInfo Region Hovedstaden Caroline Osander caroline.osander@regionh.dk
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TEMAAFTENER, -DAGE OG –
UGER
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CABI – FASTHOLDELSE AF PSYKISK SÅRBARE
PÅ ARBEJDSPLADSEN
Indhold og formål
I forbindelse med virksomhedsnetværket CABIs arrangement vedr. fastholdelse af psykisk sårbare på
arbejdspladsen, blev PsykInfo i Nordjylland inviteret til at holde et oplæg ved en ambassadør.
Formålet med disse arrangementer går på at formidle en række værktøjer, viden og idéer til, hvordan ledere
og kolleger ude på de enkelte arbejdspladser kan være med til at forebygge en eventuel sygemelding. Som et
vigtigt led heri bliver tilhørerne bl.a. introduceret til de fordomme, der eksisterer om psykisk sygdom samt får
en ambassadørs personlige bud på, hvordan virksomheder på bedst mulig vis håndterer medarbejdere med
psykiske lidelser. Desuden fremføres SkyggeScenens teaterforestilling PakkeSpil, der stiller skarpt på, hvordan
det kan opleves at være ung i 2013. CABI har desuden kontakt til de resterende regioner.

Program for arrangementet
Det konkrete program for arrangementet var struktureret omkring følgende fire elementer:
▪
▪

Hvad er psykiske lidelser, og hvilke værktøjer kan virksomheder benytte til håndtering af disse? v/
leder af PsykInfo Nord
En EN AF OS-ambassadørs bud på, hvordan virksomheder kan understøtte et positivt arbejdsliv for
psykisk sårbare

▪

En virksomheds erfaringer med ansættelse af psykisk sårbare

▪

Fremførelse af forestillingen PakkeSpil.

Målgruppe
▪
▪

Virksomhedsledere
Kolleger

Rammer, praktik og mandskab
Arrangementet blev afholdt i festsalen på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der var mødt 65 tilhørere op.
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Ressourcer
▪

CABI dækker transportudgifter til oplægsholderne

▪

Ambassadørerne modtager af PsykInfo en Smartbox til en værdi af 500 kr. for deres medvirken.

Kontakt
Region Nordjylland:
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk

Region Midtjylland:
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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UNGETILBUDSDAG
Indhold og formål
To gange årligt afholder PIO en såkaldt Ungetilbudsdag på tværs af frivillige, kommunale og regionale
ungetilbud i Odense, hvilke udgør ca. 65 tilbud. Gruppen har udviklet sig til en netværksgruppe, som, dels har
fået kendskab til hinanden, dels givet et overblik over eksisterende tilbud – fra de mere forebyggende tilbud til
behandlingstilbuddene.
På temadagen sættes fokus på et særligt tema. Desuden bliver der præsenteret en case, som løses i
fællesskab. Derudover vil dagen byde på undervisning og dialog omkring såkaldt mønsteropsamling. Samtlige
ungetilbud er repræsenteret med en leder/medarbejder.

Målgruppe
Medarbejdere på tværs af frivillige, kommunale og regionale ungetilbud i Odense.

Rammer, praktik og mandskab
En repræsentant fra hver forvaltning planlægger sammen med PIO Ungetemadagen, som finder sted i et af
kommunens lokaler.

Erfaringer og tilbagemeldinger
De folk, som er involverede i ungetilbuddene, får – via dette arrangement - et større kendskab til de
eksisterende tilbud, idet alle har fået en database over samtlige tilbud. Reel mønsteropsamling bliver derfor på
sigt realistisk.

Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
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UNGEDAG
Indhold og formål
To gange om året afholdes UNGEDAG, hvilket er et heldagsarrangement, hvor ca. 600 elever fra folkeskoler,
ungdomsskoler og gymnasier deltager. Her fortæller ungeambassadører eller frivillige deres historie og
erfaringer med at leve et liv med en psykisk sygdom. Som en del af konceptet kommer der også en kendt
person og fortæller om egne erfaringer med psykisk sygdom. Der ændres lidt på indholdet fra gang til gang for
at tilpasse indholdet til den pågældende målgruppe.

Målgruppe
Elever fra folkeskoler, ungdomsskoler og gymnasier i Odense Kommune.

Rammer, praktik og mandskab
Arrangementet afholdes i Magasinet, som er byens musikhus. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe med
deltagelse fra byens ungemiljøer samt brugerorganisationer. Til dagen udarbejdes en plakat samt flyers, som
udsendes til skolerne to måneder inden arrangementet. Skolerne tilbydes skolemateriale som forberedelse til
dagen.

Ressourcer
Arrangementet koster ca. 40.000 kr., som understøttes af EN AF OS, brugerorganisationerne samt PIO.

Erfaringer
Det er erfaret, at det er en god ide at lave et samarbejde mellem region og kommune. Dette da kommunerne
kan åbne dørene indtil skolerne og regionerne kommer med indholdet til selve dagen.

Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af PsykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
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UNGEDAGEN - BREAK IT
Indhold og formål
En gang om året afholdes ungedagen/festivalen BREAK IT, hvor 500 gymnasieelever inviteres til en anderledes
undervisningsdag. Formålet med Break-It, er gennem en underholdende dag, at give de unge mere viden om
psykiske sygdomme og samtidig afmystificere mange af de forestillinger, der følger med at være ung og få en
psykisk sygdom. På dagen er der stand-up, musik, personlige fortællinger fra ungeambassadører og
paneldebat med personale fra psykiatrien.

Målgruppe
Elever fra gymnasier

Rammer, praktik og mandskab
Arrangementet afholdes i musikhuset Vega, som er et spillested i København på Vesterbro.
Arrangementet afholdes af Region Hovedstadens PsykInfo sammen med SIND Ungdom og Landsforeningen
mod spiseforstyrrelser og selvskade.
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Erfaringer
Der var høj stemning fra morgenstunden, hvor stand-upper Anders Stjernholm, der selv har en ADHDdiagnose, fik de unge op ad stolene. Dagen bød også på ærlige personlige fortællinger om ungdomslivet med
psykisk sygdom, musik fra Wafande og paneldebat – bl.a. med personale fra RHP. Panelet svarede på alt lige
fra forskellen mellem en psykolog og psykiater til, hvornår man ved, om der er tale om stress eller angst.
Dagens surprise kom fra forvandlende fortællinger. De havde et farvet papir med til hver enkelt elev, der hver
især fik en diagnose, som de skulle forholde sig til og diskutere ud fra.

Interessen for Break-it har været stor blandt gymnasierne i Region H og der er oprettet venteliste til de
gymnasier, der ikke har fået en plads i 2015.
Dagen gentages i 2016 og 2017.

Læs mere om Break-It her: www.break-it.dk

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk
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UNGEDAGEN – PIO
Indhold og formål
I Odense er der etableret et tværgående netværk for mental sundhed og Pio Psyk Info Odense varetager
herunder de udadrettede aktiviteter.

Pio Psyk Info Odense har i gennem de sidste 6 år indgået partnerskab med brugerorganisationerne i Odense;
SIND, Depressionsforeningen, LMS, Foreningen for særligt sensitive HSP, Bedre psykiatri – voksne/ungdom,
OCD foreningen, regionale Psyk Info og Socialoverlæge Bjarne Thygesen og Børneoverlæge Susanne Buhl.
Denne partnerskabsgruppe har bl.a. arbejdet med den landsdækkende kampagne ”En af Os” der har til mål at
nedbryde tavshed, tabu og tvivl om psykisk sygdom og sårbarhed. En af kampagnens fokusområder er netop
de unge.
Pio Psyk Info Odense og partnerskabsgruppen har tidlige afholdt en ungedag med stor succes, her var det for
de 15- 18 årige. Der har efterfølgende været stor efterspørgsel på en ungedag for en yngre målgruppe - 7.
klasser, hvilket vi gerne vil afholde i spillestedet Magasinet torsdag d. 4. juni 2015:

Formål:


At medvirke til de unge tilegner sig større kendskab og åbenhed omkring psykisk sårbarhed og/eller
det at blive opfattet som anderledes – bl.a. som et led i mental sundhed og tidlig indsats.
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At nedbryde tavshed, tvivl og tabu fordi erfaringerne viser at jo større viden og åbenhed, jo lettere er
det at leve med en psykisk sårbarhed, spørge om hjælp – eller at spørge ind til en man oplever har det
svært fx en klassekammerat.



At formidle at vi alle kender nogen – en ven, forældre, nabo eller fodboldtræner osv. Som slås med
ekstra udfordringer i livet i form af noget psykisk – men at man, trods udfordringer, kan gøre mange af
de ting livet man gerne vil.

Overordnet program for dagen:







Indre og ydre ensomhed – oplæg v. ung der fortæller egen historie og vejen ud af ensomheden
Oplevelsen af høje krav – Indre og ydre – Oplæg v. ung kvinde der er i en periode cuttede sig – men
som blev bevidst om hvorfor – hendes proces i at få det godt
At være tydeligt anderledes – oplag v. ung pige med asperger der fortæller om hvad asperger er og
hvordan hun trods hendes udfordringer alligevel formår at gøre de ting i livet hun gerne vil fx
uddannelse m m..
Dagen vil desuden blive krydret med filmklip mm.
Dagens sluttes af med Clemmens – der sætter fokus på hvordan det er vi bruger sproget overfor
hinanden og hvilken betydning det kan have for os mennesker når ordene bliver hårde – når vægten af
”punchlines” fra fx reality tv bliver for massive. Han vil desuden synge egne sange og svare på
spørgsmål fra salen til sidst.

Vi kan desuden tilbyde at fremsende materiale til klasserne to mdr. forinden som forberedelse/optakt til selve
dagen.

Undervisningens/arrangementets/oplæggets/ indhold og aktiviteter
Kl. 08.30: Velkommen
KL. 08.50: Mikala: ”Bare nogen havde spurgt mig, hvordan jeg havde det…”
Kl. 09.20: Jonathan - musiker: ”Pas på hinanden”
Kl. 09.40: Lisa: ”jeg følte mig virkelig anderledes”
Kl. 10.10: Pause
Kl. 10.30: Madina: Alt for høje krav til sig selv og fra omverdenen drev ung pige til selvskade”
Kl. 11.00 Film: kortfilmen
Kl. 11.10: Malou: EN AF OS kampagnen – Jonathan en af os sang…
Kl.11.30: Vinder af fotokonkurence
Kl.11.50: Tannez : sang og interview
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Kl.12.25: Frokost
Kl. 13.00: MC Clemens
Kl.14.00: Tak for I dag.

Målgruppe
Alle elever i Folkeskolernes 7. klasser
Rammer, praktik og mandskab
Tre medarbejdere
Ressourcer og aftaler

Erfaringer og tilbagemeldninger
Stor tilslutning. På to dage var de 500 pladser revet væk. I 2016 afholder vi muligvis to identiske dage for at
imødekomme behovet.

Kontakt
Else Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
Lone Hellehøj og Ninna Madsen
PIO Psyk Info Odense kommune
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TEMAARRANGEMENTER OM PSYKISK
SYGDOM
Indhold og formål
PsykInfo Midtjylland arrangerer hvert år ca. 50 temaaftener, som alle tager udgangspunkt i en udvalgt
psykiatrisk diagnose eller tema. Formålet med disse arrangementer er at udbrede viden om psykiske lidelser til
den brede befolkning for herigennem at nedbryde fordomme og skabe åbenhed herom. Derfor indledes
temaaftenerne med faglige oplæg om psykiatriske diagnoser/emner, hvilke suppleres og perspektiveres af
personlige beretninger af EN AF OS-ambassadører. Derudover vil der ved det enkelte arrangement være en
stand, hvor man kan indhente information om rådgivning samt få sig en snak med en eller flere EN AF OSambassadører.

Målgruppe
Alle interesserede borgere.

Rammer, praktik og mandskab
Ambassadører og andre frivillige fra EN AF OS deltager ved arrangementerne, både som oplægsholdere og
som praktiske hjælpere ved infostandene.
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Forud for afholdelse af det enkelte arrangement skriver PsykInfo ud til gruppen af frivillige pr. mail. Heri
medsendes invitationen til arrangementet, en beskrivelse af de frivilliges rolle samt hvilket type arrangement,
der er tale om.

Ressourcer
Den enkelte PsykInfo står for finansiering af det medbragte materiale, eventuelt honorar til eksterne
oplægsholdere samt rejseudgifter.

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk
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OM AT VÆLGE LIVET OG FINDE HÅBET IGEN
Indhold og formål
Hvert år forsøger ca. 10.000 danskere at tage deres eget liv. Sidste år begik 406 mænd og 156 kvinder
selvmord. Hvorfor ender nogle af os med at se døden som den eneste udvej? Og hvad kan alligevel gøre livet
værd at leve for en, der ellers er fast besluttet på at dø?
I skuespiller Lotte Andersens dokumentarfilm ”Den sidste udvej – beretninger om overlevelse” bryder fire
danskere med selvmordsforsøg bag sig tavsheden og fortæller, hvorfor de valgte livet.
Filmen vises til arrangementet, som indtil nu har været afholdt i henholdsvis Region Sjælland og Region
Sydsjælland, og følges op af oplæg om selvmord, selvmordstanker og mest af alt om at finde håbet igen efter
selvmordsforsøg. Hvad kan vi hver især gøre for mennesker, der er så langt nede, at de ikke længere kan se
lyset i livet? Og hvordan bryder vi tabuet om selvmord?
Temaaftenen er udarbejdet af Lotte Andersen og Livslinien og indgår i Landskampagnen EN AF OS.

Målgruppe
Alle interesserede.
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Program for arrangementet


Introduktion til filmen ”Den sidste vej – beretninger om overlevelse” v/ Lotte Andersen, skuespiller og
instruktør (10 min.)



Fremvisning af filmen ”Den sidste vej – beretninger om overlevelse” (40 min.)



Personlig beretning (15 min.)



”Selvmordsforebyggelse i Region Sjælland” v/ Marina Runa Bergstrøm, Klinik for
selvmordsforebyggelse i Region Sjælland (15 min.)



”Fordomme og fakta om selvmord og selvmordsforebyggelse ” v/ frivillig rådgiver fra Livslinien (15
min.)



Paneldebat med oplægsholdere (30 min.)



Afslutning med kort information om Landskampagnen EN AF OS

Arrangementet varer ca. 2 ½ time.

Kontakt
Lotte Andersen: tlf. 26939434, mail lottea@mail.tele.dk
Hans-Jørgen Knudsen, Livslinien: tlf. 2961 0748, mail hjk@livslinien.dk
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VERDENS MENTALE SUNDHEDSDAG 10/10
Indhold og formål
I forbindelse med markeringen af Verdens Mentale Sundhedsdag (Sindets Dag), som hvert år finder sted den
10. september, afholdes der i EN AF OS-regi arrangementer på national, regional såvel som lokalt plan rundt
omkring i landet.
I det følgende er et lille udpluk af nogle af de mange arrangementer, som blev afholdt i 2013.

Nationalt
I dagens anledning satsede man på en presseindsats med en folkelig appel (”se mennesket bag diagnosen”)
baseret på vigtige fund fra undersøgelsen ”Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med
psykisk sygdom”, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse som et led i evalueringen af kampagnen EN AF
OS i samarbejde med KORA (Kommuners og Regioners Analyse og Forskningsinstitut) i foråret 2013. Undersøgelsen er suppleret med kvalitative fokusgruppeinterview, der har leveret citater til rapporten som et led i
levendegørelsen af de kvantitative resultater. Rapporten blev således offentliggjort på dagen.
Desuden var der afholdt et eftermiddagsarrangement hos Fountain House i København kl. 13.30-16 for
medlemmer og medarbejdere. Her var fokus på diskriminations/stigmaundersøgelsen samt på dialog om
sprogbrug. Dette, med den samlede overskrift: “Hvordan kan vi sammen bekæmpe fordomme?”

Kontakt
Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS, Tlf.: 4089 2729, mail: jb@en-af-os.dk
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Region Nordjylland
Ungdommens valgjungle - slaraffenland eller sygdomsgenerator?
Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 13.30-16.30 i Metropol-salen på Hjørring Bibliotek

Velkomst, dagens program og kort introduktion til kampagnen EN AF OS v/ordstyrer Henriette Pedersen,
sygehuspræst i Psykiatrien, Region Nordjylland

Foredrag v/Line Risberg: Når festen er forbi - livet efter ecstasy
En sensommeraften i 1995 tog Line Risberg et fatalt valg: Hun sagde ja tak til en kvart ecstasy-pille og gjorde
dermed en ende på den spændende og meningsfyldte fremtid, som ellers lå lige for fødderne af hende. I alt
tog Line ecstasy 12 gange – en forholdsvis kort flirt, der dog fik katastrofale følger! Et tankevækkende
foredrag om de små valg med store konsekvenser, som ungdommen indebærer.
Debat om de dilemmaer og problematikker foredraget rejser v/ordstyrer
Regionens arrangement er et lukket arrangement for efterskoler og lærere.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk

Region Midtjylland
Dagen markeredes i regionen med fire større arrangementer og Sindets Karavane.

Aarhus: I Veri Centret var der musik og boder, hvor alle var velkomne til at stoppe op og få en snak samt
indhente materiale om psykisk sygdom. Her kunne man desuden møde repræsentanter fra frivillige og private
organisationer og fra Aarhus Kommune.

Randers: Informationsboder fra de forskellige foreninger, salgsboder med kreativiteter fra værestederne,
musik af brugere i socialpsykiatrien samt gratis kaffe og kage.
Silkeborg: Her var der mulighed for at besøge workshops med fokus på sundhed. Det var desuden muligt at
møde undervisere fra Sundhedshuset samt afprøve enkelte aktiviteter med fokus på sundhed og forandringer.
Dertil var der personlige beretninger fra henholdsvis Malene Jensen: “En præstationsprinsesse: fra
perfektionisme til autentisk sårbarhed” og Mads Fabricius: ”Fra skizofren til livstilfreds triatlet”. Mathilde Falch

www.en-af-os.dk | side 90

gav koncert og fortalte om at være psykisk sårbar. Der var desuden filmpremiere på Anders Ribers
dokumentar om skizofreni.
Skanderborg: Seks workshops fordelt over eftermiddagen, hvor man kunne møde ansatte i socialpsykiatrien,
brugere og pårørende:







Hvad børn ikke ved om at vokse op i en familie med psykisk sygdom
Om at leve med misbrug og sindslidelse
Job og uddannelsesmuligheder
Små skridt – et sundt liv
Pårørenderådgivning – om at være voksen pårørende
Barrierer og muligheder for at komme sig.

Derudover var der på dagen en række temaaftener om hhv.:


Bipolar affektiv lidelse



Børn med angst



Angst og OCD.

Kontakt
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region Midtjylland
Tlf.: 7847 0044, mail: SAMNIE@rm.dk

Region Syddanmark (2014)
Onsdag den 10. september - FILM & PSYKE: Sorg og glæde
Arrangementet indledes med et oplæg af speciallæge i psykiatri og tidligere overlæge ved Psykiatrisk Center
Sct. Hans, Karin Garde, med udgangspunkt i filmen og filmens personer set ud fra et psykiatrisk perspektiv.
Derefter vises Niels Malmros’ film ”Sorg og glæde”, der har fokus på den maniodepressive psykose.
Sted: Biografen Kosmorama, Torvet, 6100 Haderslev.
Onsdag den 10. september - Børns brug af de digitale medier
Facebook, YouTube, Skype, Instagram, World of Warcraft osv. indgår i dag som en naturlig og vigtig del af børn
og unges sociale liv - især med hjælp fra smartphones, som næsten bliver en fast del af den enkeltes
påklædning. Med udgangspunkt i Red Barnets arbejde med at bekæmpe overgrebsbilleder af børn på
internettet og hjemmesiden www.sikkerchat.dk vil psykolog Kuno Sørensen fortælle om tryg brug af internet
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og mobil for børn og unge samt om de voksnes rolle i denne sammenhæng. Kuno Sørensen har siden 2001
arbejdet i Red Barnet med særlig fokus på seksuelle overgreb og de digitale mediers betydning i denne
sammenhæng.
Sted: Adelgade 119 B, 5400 Bogense.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk

Lokalkomiteen i Odense
Psykiatrien går i luften… psykiatrien i bevægelse
Velkomst
Jane Jegind, rådmand
Karen Thomsen, formand
Sind Fyns Kreds
“Medicinering - god praksis”
Niels Damsbo, Lektor SDU - Almen praksis
John Hagel-Mikkelsen, Psykiater v. Psykiatrisk Center Frederiksberg
“Åben dialog”
Psyk. overlæge Grethe Thygesen, Svendborg
Patientstøtte Bente Vester, Svendborg Psyk. personale, Svendborg
“Nye Veje”
Opstart Angst- og depressionsskolen, Odense
Instruktørerne Celina Frederiksen og Gitte Grundahl Ottesen
Koret fra Lille Skole for Voksne “You–
Turn”
Chris MacDonald
På dagen var Rådhuspladsen fyldt med boder fra bl.a. Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, diætist Anna
Munkesø, en sundhedsfaglig konsulent fra Odense Kommune, ligesom der var et stort informationstelt med
café og pjecer, foldere og andet materiale fra psykiatrien.
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Kontakt
Else Amdi Kirk, Leder af PsykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk

Region Sjælland
Billeder på fremtidens psykiatri
Hvordan skal forebyggelse, behandling og rehabilitering hænge sammen, for at man bedst kan komme sig fra
psykisk sygdom? Hvordan får man mindsket tvang og overdødelighed for mennesker med psykisk sygdom?
Hvordan kan kommune og region uden flere penge skabe mere sammenhæng og kvalitet i indsatsen for
mennesker med psykisk sygdom og deres netværk? Med andre ord gik spørgsmålet på: “Hvordan skal
fremtidens psykiatri se ud?”
Det er komplekse spørgsmål, som forskellige repræsentanter fra interesseorganisationer, faglige selskaber,
Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har arbejdet med at finde fælles svar på i Regeringens
Psykiatriudvalg. Ikke mindre end 15 arbejdsgrupper har været nedsat for at analysere alt fra overdødelighed
og medicin til inddragelse, recovery og telepsykiatri.
Emnerne spiller hver deres rolle i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom i dagens system, hvor ansvaret
er delt imellem region og kommune. Sammenhængen imellem region og kommune er derfor helt central.
Udvalgets analyser af alt dette er mundet ud i anbefalinger, der skal danne grundlag for fremtidens indsats for
mennesker med psykisk sygdom – også kaldet fremtidens psykiatri.

I anledningen af Verdens Mentale Sundhedsdag tog dette arrangement fat på debatten om, hvad der er
kommet ud af arbejdet? Hvilken fremtid peger udvalget på og hvorfor?
Et kyndigt panel med deltagere fra udvalget og fra relevante grupper kom med deres bud og bød op til debat.

Debatpanelet bestod af:
▪
▪
▪
▪
▪

Knud Kristensen, landsformand SIND
Ebbe Henningsen, landsformand Bedre Psykiatri
Hanne Wiingaard, medlem af landsledelsen i LAP
Søren Bredkjær, vicedirektør Psykiatrien Region Sjælland
Lotte Hvas, praktiserende læge i Præstø og medlem af Etisk råd.

Desuden var der mulighed for at opleve kunstudstillingen, hvor patienter og brugere, primært fra
Centerterapien i Psykiatrien Syd, gav udtryk for psykiatrien nu og i fremtiden gennem deres eget kunstneriske
udtryk. I de enkelte værker havde kunstnerne valgt at tolke titlen »Billeder på fremtidens psykiatri«, ligesom
de selv er en del af deres egen behandling - også i fremtiden - måske gennem skabende aktiviteter?
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Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland
Tlf.: 7025 0260, mail: psykinfo@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden
9. oktober: Kaffesalonen i Rundetårn
Markeringen skete i samarbejde med regionens Fællesråd. Temaet var personlighedsforstyrrelser
10. oktober: Ungedag i Hørsholm Kommune
EN AF OS-ambassadører deltog med oplæg

Kontakt
Caroline Osander, regional koordinator i Region Hovedstaden
Tlf.: 3864 1303, mail: caroline.osander@regionh.dk
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LÆGEDAGE
Indhold og formål
Ved Lægedage 2013 afholdt EN AF OS-projektleder Johanne Bratbo i samarbejde med kursusleder Helena
Galina Nielsen, speciallæge i almen medicin, workshoppen ”Gal eller Normal”. Her var fokus på almen
praktiserende lægers møde med patienter med psykisk sygdom og pårørende samt viden og erfaring med
stigmatisering. Et essentielt sigte med workshoppen, udover at bibringe deltagerne øget viden om kampagnen
og stigmatisering, var at skabe refleksion, engagement og dialog blandt deltagerne. Som et led heri blev der
under workshoppen fremvist klip fra programserien ”Gal eller Normal” samt de tre film fra Dialogstarteren.
Desuden var der lagt diskussionssessioner ind i programmet, således at deltagerne fik mulighed for at tage
aktiv del i workshoppen.

Målgruppe
Almenpraktiserende læger.
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Program for workshoppen
Tidsramme

Tema og aktivitet

Kl. 9-9.15

Velkomst og motivering af workshoppens program ved kursusleder Helena Galina
Nielsen. Kort præsentation af deltagerkredsen.

Kl. 9.15-9.25

Øvelse: Antagelser i hverdagen (2 og 2)

Kl. 9.25-9.50

”Om EN AF OS og vigtig aktuel viden om stigmatisering”
Oplæg ved Johanne Bratbo

Kl. 9.50-10.15

Kort information ved Johanne Bratbo om TV-programmet Gal eller Normal sendt i
foråret 2012 før filmvisning af uddrag af TV-programmets 2. del

Kl.10.15-10.30

Dialog ved bordene.
Hvad var mest overraskende? Er der noget I genkender fra almen praksis? Hvordan
har I det med patienter med psykiske lidelser i praksis? Hvad er udfordringerne og
hvad er mulighederne?

Kl. 10.30-11

Kaffepause

Kl.11.00-11.05

Information om personaleindsats målrettet psykiatrisk personale
ved Johanne Bratbo

Kl.11.05-11.30

Filmvisning af 3 små film fra personalematerialet Dialogstarteren:
”Nu skulle jeg ikke spørge for meget”
”Jeg kunne ikke engang stave til håb”
Fra Klar tale: besøg hos lægen pga. depression

Kl.11.30-11.45

Dialog ved bordene:
Hvad var mest overraskende? Hvilke indtryk fra filmene giver mest anledning til
eftertanke i forhold til hverdagen i almen praksis? Er der noget I genkender fra almen
praksis?

Kl. 11.45 -12

Opsamling i plenum – umiddelbare tanker affødt i grupperne og i forhold til
hverdagen i klinikken med patienter og pårørende der har/har haft psykiske lidelser.
Hvad er udfordringerne – og hvad er mulighederne?

Kl. 12

Afrunding ved Helena Galina Nielsen
- med opfordring til at udfylde evalueringsskema
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Erfaringer og tilbagemeldinger
Efter afholdelsen af workshoppen blev der udleveret et evalueringsskema til hver af de 15 deltagere, hvoraf 13
eksemplarer kom retur. Evalueringsskemaet indeholdt seks spørgsmål, som dels gik på indholdet af
workshoppen, dels om det havde sat nogle refleksioner i gang omkring egen praksis hos deltagerne.

Tilbagemeldingerne var overordnet positive. Eksempelvis tilkendegav størstedelen af tilhørerne, at deres
deltagelse i workshoppen havde øget deres viden om og forståelse for mennesker, som er berørt af psykisk
sygdom. Det samme var tilfældet i relation til spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne troede, at en sådan form
for aktivitet kan yde et bidrag til større parathed til at tale mere åbent om betydningen af fordomme og disses
konsekvenser for patienter med psykiske lidelser. Den måske vigtigste tilbagemelding bestod i, at der til
spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne kunne pege på noget, som de konkret overvejede at gøre anderledes
som følge af workshoppen, var i alt syv deltagere, der svarede ja. I de dertilhørende uddybende kommentarer
bestod overvejelserne særligt i fremadrettet at møde patienterne “med åbne arme” samt at reflektere over
betydningen heraf.

Kontakt
Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS
Tlf.: 4089 2729, mail: jb@en-af-os.dk

www.en-af-os.dk | side 97

GAL OG NORMAL
Indhold og formål
Arrangementet har til formål at få sat refleksioner i gang over, at det ikke er en særlig type af mennesker, der
har en psykisk sygdom. Heri at få budskabet ud om, at der er ingen, der er sin diagnose samt reflektere over
forholdet mellem gal og normal.

Oplæggets indhold og aktiviteter
Arrangementers aktiviteter består af tre ambassadør oplæg, hvor de deler ud af deres erfaringer, efter
oplægget kan alle stille spørgsmål.
Det er også en idé at tage en ambassadør med, som er pårørende.
Videre er der en EN AF OS stand, med materialer fra EN AF OS og yderligere informationsmaterialer omkring
psykisk sygdom.

Målgruppe
Den brede befolkning

Rammer, praktik og mandskab




Psykinfo arrangement – 2-3 medarbejdere og 3 ambassadører.
EN AF OS stand.
Lokaliteten varierer og kan afholdes mange forskellige steder, i det der ikke skal mere end et lokale til.

Ressourcer og aftaler



Gave til ambassadørerne – gavekort på 500 kr til hver dvs. 1500 kr
Leje af lokale

Erfaringer og tilbagemeldinger
Det er erfaret at mætningspunktet for ambassadøroplæg er maks. tre.
Det er prøvet af med fire oplæg, men det var for mange historier, til at de deltagende kunne tage det ind.

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region
Sjælland Tlf.: 7025 0260, mail:
psykinfo@regionsjaelland.dk
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NATUR OG PSYKE ARRANGEMENTER
Indhold og formål
Fokus på naturens påvirkning af vores mentale helbred. Hvordan kan naturen bruges som en psykisk ressource.

Målgruppe
Offentligt arrangement – kan være evt. transport udgifter (bus, færge etc.).

Rammer, praktik og mandskab
2 timers arr. med oplæg fra naturvejleder + evt. ambassadør
Naturvejlder fra Psykinfo . + evt 1 Psykinfokonsulent ved større arrangementer + evt. ambassadør.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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FILM OG PSYKE ARRANGEMENTER
Indhold og formål
Tilbagevendende ”Film og Psykearrangementer” med forskellige film, der bliver indledt/afsluttet med lille
oplæg/personlige erfaringer fra ambassadør/prof. Afholdes i lokale biografer.
Sidste film: ”Det bliver ikke bedre” ( ocd) + Mommy ( adhd)+ambassadør +”Jeg er stadig Alice”(alzheimer) + ”Temple
Grandin” (autisme) + oplæg ved ambassadør

Målgruppe
Den brede befolkning

Rammer, praktik og mandskab
Film + oplæg + dialog (+ pris 50,- går til den private biografejer)
Mandskab fra Psykinfo: 1 Psykinfokoknsulent

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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BIBLIOTEKSARRANGEMENT
Indhold og formål
Fælleslæsning og dialog. Læsningen kan få os til at erindre noget, vi egentlig havde glemt, eller få os til at tale om emner,
vi ellers ville have svært ved at tale om.
Samlet forløb over 6 gange. Tekst: Har du brug for et afbræk i hverdagen? Har du lyst til at møde andre pårørende? Så har
du muligheden på Vejle Bibliotek, hvor vi mødes, læser sammen og snakker om det, vi læser. Her vil en bibliotekar læse
højt. Der bliver lavet stop i højtlæsningen og der bliver mulighed for at snakke om teksten.

Målgruppe
Pårørende

Rammer, praktik og mandskab
Mandskab fra Psykinfo: Ingen. – Gruppen varetages af Bibliotekar/ og læsegruppeleder. Tanken er at EAO-ambassadører
eller pårørendeforeninger kan fungere som assistent til bibliotekar.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.d
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Gale tip til geniale bøger
Indhold og formal
Arrangement lavet i et samarbejde mellem biblioteker og EN AF OS-ambassadører. Til arrangementet fortæller tre
forskellige ambassadører om deres brug af litteratur i forbindelse med psykisk sygdom. En fortæller om hans eget
forfatterskab (har udgivet to bøger om sin opvækst og sygdom), en anden fortæller om hvordan hun bedre kunne
forstå sin datters problemer efter at have læst bogen ”I morgen var jeg altid en løve” og en tredje fortæller hvordan
bogen ”Rend mig i traditionerne” hjalp hende, når hun følte sig udenfor og havde det svært i relationer. De tre
forskellige vinkler på psykisk sygdom og litteratur kan give et indblik i (og måske inspiration til) hvordan litteratur kan
være en hjælp i en svær situation. Desuden menneskebibliotek, bogudstilling og forskellige dialogværktøjer

Målgruppe
Den brede offentlighed + brugere af psykiatrien og pårørende

Rammer, praktik og mandskab
Samarbejde med biblioteker, som også stiller med mandskab til arrangementet + ambassadører – dvs. ikke særlig
mandskabskrævende for PsykInfo.

Kontakt
Sisse Ditlev
40 48 49 89
Sird@regionsjaelland.dk
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MARKEDSDAG – LOKALOMRÅDET I
UDKANTSOMRÅDE PRÆSENTERER TILBUD TIL
PSYKISK SÅRBARE
Indhold og formål
Viden, oplysning, afstigmatisering
Hvert kommunalt, regionalt, bruger/pårørende-forening samt private tilbud, fik 10 min til præsentation. Herefter pause
med mulighed for besøg ved foreningers og øvrige info-stande.
Planlagt i tæt og godt samarbejde med samtlige medvirkende parter.
Bespisning lavet og sponsoreret af kommunalt beskæftigelsesprojekt.

Målgruppe
Alle

Rammer, praktik og mandskab
1 konsulent og EAO-ambassadører. Plus øvrige deltagere fra planlægningsgruppen (samtlige medvirkende parter)

Erfaringer
Vigtigt med transportmuligheder.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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MATERIALEUDDELING
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DIALOG OG SYNLIGGØRELSE I STORCENTRET
OG METROPOL
Indhold og formål
Den 11. og 12. april 2013 i tidsrummet 14-ca. 19 var et hold af ambassadører samt en PsykInfomedarbejder
mødt op i henholdsvis Storcentret og i biografen Metropol i Aalborg med en stand. Her skulle de frivillige,
udstyret med EN AF OS-merchandise, henvende sig til forbipasserende unge og forældre med henblik på at
skabe opmærksomhed på kampagnen og ikke mindst starte en dialog om psykisk sygdom.

Målgruppe
▪

Unge mellem 15-25 år

▪

Forældre mellem 40-50 år.

Rammer, praktik og mandskab
Forud for arrangementet er ambassadørerne blevet præsenteret for nogle eksempler på, hvordan de kunne
henvende sig til målgruppen. De tilstedeværende ambassadører og/eller frivillige var iklædt en EN AF OS tshirt. Ambassadørerne/de frivillige blev desuden gjort opmærksomme på, at de skulle udvise en rolig og
ydmyg adfærd og ikke virke for anmassende eller belærende. Det var vigtigt at lytte til de forbipasserende og
acceptere, hvis ikke de havde lyst til at snakke. Der blev medbragt materiale og merchandise til uddeling til
forbipasserende.

Materiale og merchandise til uddeling
▪

Fyldte muleposer

▪

En samlet nip-napper og en mulepose med flip-flappere

▪

Bord og infomateriale til stand.

Muleposerne blev pakket af de deltagende ambassadører samt PsykInfomedarbejdere.

Ressourcer
PsykInfo finansierede udgifter til forplejning af ambassadørerne, som maksimalt måtte udgøre 100 kr.
Ambassadørerne fik udleveret pengene på dagen. Desuden refunderede PsykInfo deltagernes rejseudgifter.

www.en-af-os.dk | side 105

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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KAFFESALONEN PÅ BIBLIOTEKER
Indhold og formål
Gentofte Centralbibliotek og EN AF OS ønsker, i samarbejde med bibliotekslederne i Region Hovedstaden, at
sætte gang i dialogen om psykisk sygdom. Intentionen er at begynde to dialoger, dels en dialog med
bibliotekspersonale om, hvad der er på hylderne af litteratur om emnet, hvordan man håndterer brugere med
psykisk sygdom etc., og dels en dialog med borgerne, der har til formål at skabe større åbenhed og inklusion i
forhold til mennesker med psykisk sygdom.
Som et led i at sætte gang i de to dialoger kommer EN AF OS-ambassadører ud på biblioteker med et
kaffesalonkoncept, som kan stilles op i biblioteksrummet. Idéen med kaffesalonen er, at den fungerer som en
varm og gammeldags hyggelig ”stue”, hvor man over en kop kaffe og lidt sødt til ganen har mulighed for at
stille spørgsmål og snakke med mennesker, som selv har oplevet at få en psykisk lidelse, og som er kommet
videre i deres liv.
Kampagnen EN AF OS sørger for det praktiske, og at der i kaffesalonen er 2-3 EN AF OS-ambassadører, som har
personlig erfaring med psykisk sygdom og som er trænede i at formidle deres personlige historie.
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Målgruppe
Lokale borgere og brugere af biblioteket. Alle er dog velkomne.

Rammer, praktik og mandskab
EN AF OS leverer:
▪
▪
▪
▪

5 roll-ups med tapet-illustration
Et cafébord og to-tre stole
Kaffekopper, servietter, noget sødt til kaffen
Informationsmateriale om EN AF OS

▪

2-3 EN AF OS-ambassadører, som har personlig erfaring med psykisk sygdom

Biblioteket leverer:
▪

Produktion af te og kaffe

▪

Indsamling af relevant litteratur om psykisk lidelse eller livet med psykisk lidelse – det kan både være
faglitteratur, selvhjælpsbøger og skønlitteratur. EN AF OS kommer gerne med forslag hertil. Signalet er
her at gøre viden om psykisk sygdom nem og tilgængelig.

Arrangementet varer mellem 3 og 4 timer på det tidspunkt af dagen, hvor biblioteket ud fra lokale erfaringer
har flest brugere.

Kontakt
Jeanne Nørreskov Karup, Central Bibliotekerne-tovholder
Tlf.: 3998 5858, mail: jnka@gentofte.dk
Herfra formidles kontakten videre til den ansvarlige hos kampagnen EN AF OS og hos den regionale PsykInfo.
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STAND MED AMBASSADØRER
Indhold og formål
De regionale PsykInfo’er og Sekretariatet repræsenterer og promoverer EN AF OS ved en lang række
arrangementer og konferencer på tværs af landet. Dette, oftest i form af en stand samt brug af ambassadører.
Standen udgør således basen, hvorfra der uddeles kampagnemateriale og samtales med forbigående gæster.
Ambassadørerne er et meget vigtigt ”virkemiddel” i denne sammenhæng, da disse, pga. egne erfaringer og
oplevelser med psykisk sygdom, kan være med til at afkræfte nogle af de fordomme, som gør sig gældende
over for mennesker med psykiske lidelser. Dette, da disse er levende eksempler på, at man, trods psykisk
sygdom, kan have et velfungerende liv og i bedste fald komme sig helt. Desuden kan det, at ambassadørerne
står frem og åbent taler om deres sygdom, inspirere andre til at gøre det samme og dermed bryde den
tavshed, som mange gange omgærder psykisk sygdom.
Særligt har brugen af stand og ambassadører været i spil i forbindelse med arrangementer og konferencer,
som knytter sig til arbejdsmarkedsrelaterede emner.
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Erfaringer og tilbagemeldinger
Dette tværgående koncept, som i bund og grund har den sociale kontakt som sit omdrejningspunkt, er dog
ikke blot en gevinst ift. EN AF OS-kampagnens vision, men har også en stor betydning for de enkelte
ambassadører.
Fælles for mange af de tilbagemeldinger fra ambassadører, som er med ude til sådanne arrangementer – og
som i det hele taget er aktive i kampagnen, er, at de oplever et øget selvværd og følelsen af at kunne bidrage
med noget. Dette bekræftes i øvrigt også i evalueringen af første fase af den engelske Time to Changekampagne.
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STØRRE KONFERENCER
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PSYKIATRITOPMØDET
Indhold og formål
For tredje år i træk deltog EN AF OS-sekretariatet ved årets PsykiatriTopmøde 2014. Dette, i form af en stand
med uddeling af materialer, en såkaldt dialoggruppe samt oplæg ved to ambassadører. Det var ved
gennemførelsen af dialoggruppen et klart mål fra Sekretariatets side at skabe dialog og refleksion blandt
deltagerne, hvorfor der ved udarbejdelsen af programmet blev stilet efter at opnå en balance mellem dialog
og oplæg. De to indlagte øvelser havde til hensigt at understøtte den dialogiske del; her fik deltagerne
udleveret et ark, hvor de i grupper eller alene blev bedt om at forholde sig til, diskutere samt nedfælde, dels
hvor meget deres eventuelle psykiske sygdom fylder i selvopfattelsen, dels deres erfaringer med at imødegå
stigmatisering samt deres gode råd hertil. Dette viste sig i praksis at fungere efter hensigten, da en række af
deltagerne bidrog aktivt i form af diskussion og spørgsmål.
Deltagernes gode råd til at imødegå stigmatisering er desuden samlet sammen og indskrevet i et fælles
dokument, som kan bruges i forskellige formidlingsmæssige sammenhænge.

Program for dialoggruppen (ca. 1 ½ times varighed)
Oplægsholdere fra Sekretariatet: Johanne Bratbo og Anja Kare Vedelsby.
▪

Kort om EN AF OS og hvorfor arbejde med afstigmatisering? Ny undersøgelse om
diskrimination/stigmatisering (dagens tema)
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▪

Øvelse: Hvor meget fylder sygdom i selvopfattelsen?

▪

▪

Undersøgelsen ’Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom”:
Vigtigste fund.
To små fortællinger om at imødegå stigmatisering og selvstigmatisering v/ ambassadørerne Simon Dec
Pedersen og Christina Willadsen
Øvelse: Erfaringer med at imødegå stigmatisering og gode råd

▪

Opsamling og spørgsmål.

▪

Kontakt
Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS
Tlf.: 4089 2729, mail: jb@en-af-os.dk
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PAS PÅ DIN HJERNE
Konferencer i Region Syddanmark
To til tre gange årligt arrangerer PsykInfo i Region Syddanmark – oftest i samarbejde med en anden part –
konferencer med fokus på psykisk sygdom. Det specifikke tema varierer således fra gang til gang, som
samtidigt også har en betydning for antal tilmeldinger. Temaet planlægges desuden i samarbejde med
relevante samarbejdspartnere. Nærmere bestemt rådfører PsykInfo og den pågældende samarbejdspartner
sig hos personer - med henblik på valg af tema og oplægsholdere - der så at sige ”har fingeren på pulsen”.
Dette, for at gøre arrangementerne så relevante og interessante som muligt. Konferencerne “Pas på din
hjerne” og “Ulighed i sundhed (med fokus på mænd)”, som lader sig beskrive i nærværende konceptskabelon,
er således et udpluk af de konferencer, som PsykInfo Region Syd har været med til at sætte i søen.

Indhold og formål
PsykInfo i Region Syd planlagde, i samarbejde med VINSA, konferencen ”Pas på din hjerne”. Temaet for
konferencen gik på, hvordan vi bedst muligt passer på vores hjerne og beskytter den mod belastninger –
belastninger, som i værste fald kan føre til f.eks. angst, stress og depression.
Dette emne blev - via mundtlige oplæg - behandlet af en række professionelle, som, i kraft af deres forskellige
uddannelsesbaggrunde, havde forskellige indgangsvinkler til emnet. Desuden fortalte en ambassadør om sine
personlige erfaringer med brugen af naturen som psykisk helse.
Derudover var en lang række relevante bruger- og pårørendeforeninger repræsenteret ved enten delte eller
separate stande.

Målgruppe
Konferencen var åben for alle interesserede, dog var deltagerne hovedsageligt fagprofessionelle og
kommunalansatte. Først-til-mølle-princip.

Rammer, praktik, mandskab
Hindsgavl Slot, Middelfart kl. 9-15.30.
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Ressourcer
Tilmeldingsgebyr på 550 kr.

Generelt ved afholdelse af konferencer
▪

De deltagende foreninger finansierer egen transport

▪

PsykInfo finansierer leje af lokale/konferencested, forplejning af deltagere samt refunderer
ambassadørernes og oplægsholdernes transportudgifter
Alle deltagere opfordres til at spise frokost sammen, hvilket afføder en uformel og behagelig stemning

▪
▪
▪

Man sørger for altid at booke dygtige oplægsholdere, som holder sig opdaterede om den nyeste viden
inden for det pågældende emne/tema
PsykInfo stiller altid op med en stand med ambassadører (for det meste to ambassadører), som er
placeret uden for konferencelokalet.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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ULIGHED I SUNDHED - FOKUS PÅ MÆND
Indhold og formål
I efteråret 2013 afholdt PsykInfo, i samarbejde med Koldinghus og Frivilliggruppen Koldinghus, en konference,
som stillede skarpt på de udfordringer, som særligt knytter sig til det at være mand og have psykiske
problemer. Chefpsykiateren, Svend Aage Madsen, speciallægen i psykiatri og specialist i rusmidler, Henrik
Rindom, samt speciallæge i psykiatri, Karin Garde, stillede hver især skarpt på udfordringer og problematikker,
der knytter sig til mænds mentale sundhed. Desuden fortalte en mandlig ambassadør en personlig beretning
om et liv med depressioner og alkohol samt at være patient i psykiatrien.
Derudover var en lang række relevante bruger- og pårørendeforeninger repræsenteret ved enten delte eller
separate stande.

Rammer, praktik og mandskab
Konferencen fandt sted i Riddersalen i Koldinghus kl. 10-16

Ressourcer
Tilmeldingsgebyr: 250 kr.

Generelt ved afholdelse af konferencer
▪

De deltagende foreninger finansierer egen transport

▪

PsykInfo finansierer leje af lokale/konferencested, forplejning af deltagere samt refunderer
ambassadørernes og oplægsholdernes transportudgifter
Alle deltagere opfordres til at spise frokost sammen, hvilket afføder en uformel og behagelig stemning

▪
▪
▪

Man sørger for altid at booke dygtige oplægsholdere, som holder sig opdaterede om den nyeste viden
inden for det pågældende emne/tema
PsykInfo stiller altid op med en stand med ambassadører (for det meste to ambassadører), som er
placeret uden for konferencelokalet.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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KOLDINGHUS KONFERENCE
Indhold og formål
Tilbagevendende konference på Koldinghus. Forskellige temaer fra år til år. I indeværende år (2015) var
emnet: ”Det perfekte liv: Er vi ved at udvikle et ”trivselstyrani”? Oplægsholdere: En-af-os ambassadør,
Dorthe Randi Schmidt, Filosof, Arne Victor Nielsen, Professor i klinisk psykologi, Carsten Rene´Jørgensen, Præst
Preben Kok.
Temaet for årets konference er menneskers trivsel. ”Der er en tendens i samfundet til at diagnosticere og
sygeliggøre mere eller mindre almindelige træk ved menneskelivet. Hvad gør denne udvikling ved det enkelte
menneske, psykiatrien og samfundet i det hele taget?”

Målgruppe
Offentligt arrangement – pris 500,-

Rammer, praktik og mandskab
Oplæg ved forskellige oplægsholdere samt markedsplads. Der uddeles muleposer med
materiale etc. Mandskab fra Psykinfo.: Så mange medarbejdere som muligt + ambassadør

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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ARBEJDSMARKED KONFERENCE I
SAMARBEJDE MED CABI
Indhold og formål
Understøttelse af det rummelige arbejdsmarked. Forskellige former for psykisk sårbarhed med fokus på
afstigmatisering og hvordan arbejdspladsen kan fremme mulighed for at være en rummelig arbejdsplads.
Oplæg på konference. Svend Åge Madsen, Dacapo, personlig beretning. (tema: mænd). Kjeld Fredens (tema:
Pas på din hjerne), Ane Azalie (mindfulness), naturvejleder.
2015: arbejdsglæde. Middelfart Sparekasse (virskomsomhed med erfaring på området), Kjeld Fredens. En-afOs Ambassadør.

Målgruppe
Interessenter på arbejdsmarkedet. Virksomheder, jobcentre, virksomhedsnetværker, fagforeninger etc. – 125
deltagere.
Mandskab fra Psykinfo.: 2 Psykinfokonsulenter

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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KONFERENCE OM MENTAL SUNDHED –
ROBUSTHED GENNEM HELE LIVET. AFHOLDT I
ODENSE CONGRES CENTER
Indhold og formål
Formålet med konferencen er at skabe en forståelse for mental sundhed fra barn til voksen. Vi
ønsker at sætte fokus på bærende elementer, der fordrer trivsel og robusthed. Et af konferencens
hovedemner er, hvordan vi kan arbejde med at fremme børn og unges mentale trivsel og sundhed. Der vil
være fokus på de værdifulde fællesskaber som en af grundpillerne i styrkelse af mental robusthed gennem
hele livet. Ligeledes ønsker vi med konferencen at beskrive, hvorledes musik og kultur kan inspirere og støtte
vores robusthed.

Undersøgelser peger på, at danskerne er et lykkeligt folk; måske fordi vi lever i et af de rigeste,
fredeligste og mest demokratiske lande i verden. Billedet af verdens lykkeligste folk krakelerer
imidlertid, hvis vi kigger på mere end danskernes fysiske helbred og økonomiske frihed, men i
stedet spørger til den mentale sundhed.
Vi er måske nok tilfredse med vores livsvilkår og muligheder, men vi er bestemt også udfordret
af de krav, samfundet anno 2015 stiller til os. Det grænseløse arbejdsliv og en medieskabt virkelighed, der
aldrig sættes på pause, kræver sin mand/kvinde og stiller helt særlige krav til vores robusthed. Tallene viser, at
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flere og flere lider af søvnproblemer, angst og depression. Stress er nærmest en folkesygdom, og forbruget af
psykofarmaka er stigende. Prognosen peger på, at antallet af mennesker med psykisk sygdom i 2020 vil være
på højde med antallet af mennesker med fysisk sygdom. Derfor ønsker vi at sætte fokus på det forebyggende
aspekt.

Undervisningens/arrangementets/oplæggets/ indhold og aktiviteter:
9.00 Velkomst ved Borgmester Anker Boye Tovholder på dagen: Peter Thybo
9.15 Kunsten at leve!
”Det Dobbelte KRAM” – et grundlag for sundhed, trivsel og robusthed
Forfatter og sundhedsinnovator Peter Thybo
I dag har man en væsentlig større og mere nuanceret forståelse for, hvilke faktorer
der skaber sunde, raske og robuste mennesker med stor modstandskraft. Med afsæt
i den nyeste evidensbaserede forskning indenfor sundhedsfremme taler Peter Thybo
om sundhed og robusthed i et eksistentielt perspektiv – og inddrager den betydning
kulturelle aktiviteter har for menneskers trivsel. Han præsenterer sin model ”Det Dobbelte
KRAM” som et tværfagligt arbejdsgrundlag for trivsel og det sunde liv. Modellen
anvendes i dag i flere af landets kommuner indenfor sundhed, børn/unge, kultur, arbejdsmarked
og arbejdsmiljø.
10.15 Robusthed
Overlæge Poul Lundgaard Bak, Komiteen for Sundhedsoplysning
Robusthed handler om at være god til at klare livets udfordringer i stort og småt.
Med udgangspunkt i videns- og inspirations-programmet Robusthed.dk fortælles om
ny og spændende praktisk viden om tanker, følelser og hjernen. Det kan blandt andet
bruges til at forebygge konflikter og stress i en tid med store udfordringer. Det er viden,
som også har stor betydning for, hvordan vores børn og unge lærer.
11.15 Pause
11.40 Udvikling i relationer
Cand. scient. Thomas Madsen
Fortæller om fællesskabets betydning for udviklingen af specifikke kompetencer,
som kan anvendes bredt i samarbejde med andre. Målet er at udvikle robuste unge
mennesker i dedikerede fællesskaber, som kan erhverve sig ny viden og færdigheder
gennem hele livet.
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12.25 Frokost
13.30 Musisk indslag
Fangekoret - Vridsløselille Statsfængsel
Musik har indvirkning på vores hjerne og kan også bruges til mental afspænding,
skærpelse af koncentrationen og restitution. Musikken har en positiv indflydelse på
den mentale sundhed og er vigtig især bag tremmer, hvor bløde værdier er en sjældenhed.
13.45 Musik på hjernen
Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust fra AU og AUH
Peter Vuust forsker i, hvordan musik påvirker hjernen. Hvad sker der med folk, der hører
musik? Hvor bor musikken i hjernen? Og hvordan kan musikere røre ved lytternes
følelser og dermed deres mentale sundhed? Det er nogle af de spørgsmål, der er omdrejningspunktet for
Peter Vuusts forskning - de sidste 13 år har han brugt musikken
til hjerneforskning. Han har netop modtaget 52 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til et helt
nyt grundforskningscenter: Danmarks Grundforskningsfonds
Center for ’Music In the Brain’.
14.25 Kaffe og kage
14.40 Personlig og politisk vinkel på Mental Sundhed
Forfatter og tidligere minister Manu Saren
”Jeg opdagede det jo ikke, virkelig slet ikke,” fortæller Manu Sareen om sin stress relaterede
depression tilbage i 2000. På det tidspunkt arbejdede han med udsatte børn og unge og havde også selv stiftet
familie. Nu ser han på depressionen, som en bagage man aldrig slipper og kommer med bud på, hvordan man
kan værne om den mentale robusthed og samtidig have mange bolde i luften. Han beskriver, hvordan han
politisk har forsøgt at sætte den mentale sundhed på dagsordenen.
15.15 Halv mand – helt menneske
Master i Idræt & Velfærd, forfatter René Nielsen
Fortællingen om René Nielsen er historien om en mand, der var udsat for en ulykke,
som i sig selv både var uhyggelig, hård og uretfærdig, men samtidig historien om en
mand, der efter et kæmpe chok formåede at vende en voldsom forandring til en styrke.
Det er historien om selv at tage ansvar, og om hvor langt vi kan nå, hvis vi proaktivt
søger udviklingen.
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15.50 Perspektivering og afrunding

Målgruppe
For politikere, forskere, meningsdannere, eksperter, ledere og fagpersoner mv.

Rammer, praktik og mandskab
Samarbejde med Folkeuniversitetet omkring tilmeldinger og PR. Aftale med professionelle og selvstændige
layouter og skribent. Samarbejde med koordinator for WHINN. Samarbejde med kommunikationskonsulent i
Odense kommune.
To medarbejdere i PIO har haft det overordnede ansvar for konferencens tilrettelæggelse. Alle medarbejdere
har hjulpet med PR og udsendelse af invitationer. På selve dagen deltog alle medarbejdere i PIO (5 personer).

Ressourcer og aftaler
Erfaringer og tilbagemeldinger
Fantastisk dag hvor der deltog 410 betalende konferencegæster. Super gode oplægsholdere. Skriftlige
evalueringsskemaer udfyldt af 262 deltagere, meget stor tilfredshed og begejstring.

Kontakt
Else Kirk, Leder af psykInfo i Odense
Tlf.: 5116 7618, mail: elki@odense.dk
og Berit Juel PIO Psyk Info Odense kommune
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Kick off konference – Unge og mental trivsel
Indhold og formål
I forlængelse af projektet ”Unge og Trivsel” + 2 tidligere ungekonferencer + midtvejskonference inviteres
elevrådsrepræsentanter, skoleledelser og politikere til ½ konferencedag, hvor der arbejdes vider med, hvordan man
ude på uddannelsesstederne kan fortsætte trivselsarbejdet.
Formålet er trivsel under uddannelse – visioner og værktøjer for ungdomsuddannelser.

Målgruppe
Elevrådsrepræsentanter, skoleledelse og politikere

Rammer, praktik og mandskab
Oplæg – status for projektet etc. Der inviteres til Inspirationsworkshops, hvor der lægges op til kreativ og konkret ide
udvikling, så både elevråd og skoleledelse kan lade sig inspirere og tage nogle brugbare ting med hjem og
implementere lokalt. Herunder og brug af EN AF OS Ungeambassadører.
Der optages film fra samtlige fremlæggelser, der fremsendes som inspiration.
Mandskab fra PsykInfo. 4 på dagen – forinden forelå et længere planlægningsarbejde med staben.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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ANDET
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AMBASSADØRENS KLUMME
Indhold og formål
Fem gange årligt skriver unge og voksne ambassadører en klumme, som publiceres i fagbladet for
psykiatrimedarbejdere i Region Sydsjælland, alt imens der forfattes klummer to gange årligt til Region
Sydsjællands arrangementskalender. Ambassadørerne bliver ikke bedt om at skrive noget bestemt – bare det
omhandler noget, som optager dem på det givne tidspunkt.
Ambassadørerne tilbydes vejledning og sparring omkring indhold og formuleringer af medarbejdere i PsykInfos
kommunikationsafdeling.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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KLINISK ETISK KOMITE
Indhold og formål
Klinisk Etisk Komite har en række afdelinger på tværs af regionerne, heriblandt Region Syddanmark, hvilken
startede op i 2010. Komiteen består af 14 medlemmer, som hver især repræsenterer faggrupper og
fagområder i behandlingspsykiatrien. Komiteens arbejde består kort fortalt i at drøfte etiske problemstillinger
og dilemmaer, som enkelte medarbejdere, afsnit eller afdelinger i psykiatrien har bedt dem om at forholde sig
til. Alt efter dilemmaets karakter behandler komiteen sagen på et ordinært møde og orienterer efterfølgende
om indholdet heraf eller inviterer de involverede parter ind til et møde, hvor sagen drøftes.

Målgruppe
Medarbejdere i psykiatrien.

Brug af ambassadører
For at udbrede kendskabet til Komiteen og ikke mindst at fremhæve brugernes perspektiv, har hver afdeling
udnævnt en ambassadør, som bl.a. skal oplyse om Komiteens arbejde og sætte fokus på etiske
problemstillinger. I Region Sjælland er den udvalgte ambassadør blevet repræsentant for den dertilhørende
afdeing, som i visse tilfælde også har mulighed for at deltage i de ovenfor beskrevne møder.

Erfaringer og tilbagemeldinger
PsykInfo i Region Syd har gode erfaringer med at have en ambassadør repræsenteret i Klinik Etisk Komite, idet
brugerperspektivet hermed kommer i fokus.

Kontakt
Ulla Lindgren, regional koordinator i Region Syddanmark
Tlf.: 9944 4546, mail: ulla.lindgren@rsyd.dk
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AMBASSADØRER PÅ PSYKIATRISK AFDELING
Indhold og formål
I perioder af ens liv kan håb og drømme være ude af syne. Det kan f.eks. være tilfældet, når man er indlagt
eller er pårørende til én, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Fra midten af marts til og med maj 2014 er
PsykInfo i Nordjylland og ambassadørkorpset i fællesskab begyndt et projekt med at komme i kontakt med de
patienter og pårørende, der er tilknyttet afdeling S7 og S8 på Mølleparkvej. I al sin enkelhed går det ud på, at
1-2 ambassadører hver onsdag eftermiddag tager EN AF OS-vognen og går på en halv times besøg i dagligstuen
til en snak med patienter og pårørende over en kop kaffe. Snakken kan omhandle, hvad der er svært ved at
være indlagt, fordomme mod at være indlagt, men som ambassadør Anja og Camilla S. siger: ”Vi kan også bare
være der og høre på, at det er mega træls at være indlagt - sommetider kan det jo være nok bare at få luft!”.
Ambassadørernes opgave på afsnittet er udelukkende at være, at rumme og at indgyde håb. Ambassadørerne
har ikke noget ansvar for at følge op på eller agere på samtaler. Hvis patienter og pårørende har nogle
holdninger eller information, der ønskes videregivet, så er de velkomne til at lægge en seddel i den røde
postkasse på EN AF OS-vognen. Postkassen tømmes af PsykInfo, som følger op herpå. Derudover vil EN AF OSambassadørerne også enkelte onsdage komme på besøg med kampagnemateriale og evt. til en snak med
patienter, pårørende og personale. Alle frivillige vil være synlige med EN AF OS badge eller T-shirt samt et
frivilligskilt.

Målgruppe
Patienter og pårørende på de psykiatriske afdelinger S7 og S8 på Mølleparkvej i Aalborg.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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AMBASSADØRKORPS
Indhold og formål
PsykInfo i de fem regioner samt PsykInfo i Odense (PIO) gør alle brug af et korps af EN AF OS-ambassadører.
Her følger en beskrivelse af nogle af de aktiviteter, som Region Nordjyllands ambassadører er en del af samt
de erfaringer, der er høstet på baggrund heraf.

13 ambassadører – bryder tavsheden, tvivl og tabu om psykisk sygdom
”Få historien” er den iøjnefaldende overskrift på den folder, som gør opmærksom på ambassadørkorpset i
Region Nordjylland. Og de, der booker en ambassadør får i den grad historien - historien om hverdagen med
psykisk sygdom enten som patient eller som pårørende, historien om udfordringer og fordomme, men også
om håb og drømme.
Og lige præcis håb og drømme kender vi alle til – og ikke mindst når man er ung. Men ungdommen er også
fyldt med udfordringer – og en af udfordringerne er, at mere end hver anden af de nordjyske unge oplever at
have psykiske problemer! Men hvad stiller man op – både når man er dén, der har psykiske lidelser, men også
når man er skolekammerat, ven/veninde? PsykInfo og ambassadørerne har i fællesskab givet mere viden om
livet og hverdagen med psykisk sygdom til mange unge i Nordjylland. Ambassadørerne har fortalt deres
livshistorie og fortalt om, hvad der har virket for dem. PsykInfos rolle er her at stykke et relevant tilbud
sammen til bestilleren.

Ambassadører på ungdomsuddannelser
Siden efteråret 2013 har ambassadørerne besøgt 17 ungdomsuddannelser og haft ca. 1300 elever og lærere i
tale. På nogle skoler har ambassadørerne talt for omkring 500 mennesker, og andre steder har det været for
en klasse på 30 elever. Men uanset hvor stort eller lille forum de har været i, har det været kendetegnende, at
der har været stor lydhørhed og ægte interesse. Som en elev på Brønderslev Produktionsskole siger: ”
Spændende - og vi kunne holde opmærksomheden i lang tid, fordi det berørte os”.
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Det menneskelige bibliotek
Derudover kommer ambassadørerne ofte i spil, når skoleelever og studerende skriver opgave om
psykisk sygdom. Jævnligt bliver PsykInfo kontaktet af videnshungrende elever og studerende, der gerne vil
tale med en ”ekspert” på områder som spiseforstyrrelser, depression, skizofreni osv. Og i disse tilfælde er den
virkelige ekspert – patienten – hun/han har været der, har prøvet det og ved i den grad, hvad sygdommen gør
ved én. Men de er alle kommet så langt i deres forløb, at de kan se på sig selv ”udefra” og indgå i dialog om
deres liv og deres erfaringer. Som ambassadør Theresa siger: ”Vi kan ved at fortælle vores historie vise, at man
godt kan have et godt og velfungerende liv på trods af, at man har en diagnose”.

Optagelse i ambassadørkorpset
Inden optagelse i Ambassadørkorpset har PsykInfo en ca. to timers samtale, hvor den kommende ambassadør
fortæller sin historie og sit motiv for at blive ambassadør. Derudover informerer PsykInfo om, hvilke
forventninger og hvilke krav, der skal opfyldes, og hvordan samarbejdet med PsykInfo er. Dette munder ud i
en udfyldelse af en specifik samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er udarbejdet efter drøftelser i
ambassadørkorpset og fordelen ved aftalen er, at den bl.a. tydeliggør ansvarsfordeling, forpligtelser og
tavshedspligt. I processen med udarbejdelse og drøftelse af samarbejdsaftalen har det været af afgørende
betydning for ambassadørerne, at der er faste rammer og klar struktur. Derfor er det aftalt, at vi har et
”ansættelsesforhold”, hvor ambassadørerne er medarbejdere, der har forventninger til hinanden og PsykInfo
anses som arbejdsgiver.
Den primære kontaktform er facebook. Alle ambassadører forventes at læse og svare på den lukkede gruppe. I
facebookgruppen lægges alle opgaver ud til information, hvorefter PsykInfo matcher opgaven med en
passende ambassadør, hvorefter de øvrige ambassadører informeres om matchet. I facebookgruppen laver
alle ambassadører en status, når de har været på en opgave, og ellers så deles al relevant information i
gruppen. Udover facebookgruppen mødes ambassadører og PsykInfo fast en gang om måneden i to timer
efter en fastlagt dagsorden. Der tages referat af møderne og eventuelle årsager til et afbud noteres i referat til
orientering for de øvrige ambassadører.

Erfaringer og tilbagemeldinger
Ambassadørerne bliver brugt til mangt og meget, men bedst af alt er faktisk, at de vokser med opgaven. De
vokser af at blive brugt. De vokser af at blive anerkendt for deres ekspertise. Når en ambassadør har været
ude på en opgave er der en klar ”Win-Win”-oplevelse – oplevelsen af at have hjulpet nogen på vej og
oplevelsen af, at det gør en forskel at italesætte ens liv og ens udfordringer. Som ambassadør Kim-Philip siger:
”Jeg får chancen for at bidrage til at tage én i hånden og hjælpe ham på vej”. Og Theresa supplerer: ”Jeg vil
gerne være med til at sætte fokus på psykisk sygdom … at min datter så er stolt af det, jeg gør, er jo bare en
ekstra bonus”.

Kontakt
Dorthe Haslund Pape, konsulent i Region Nordjylland
Tlf.: 2557 9020/9764 3744, mail: dhp@rn.dk
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REGIONALT TRÆNINGSFORLØB
FOR AMBASSADØRER
Indhold og formål
Samtale for at høre om de potentielle ambassadørers motivation for at blive
frivillig. Fire dages uddannelsesforløb for ambassadører.
1 dag – træning i kampagnens budskaber, som gør ambassadørerne klar til at stå i en EN AF
OS stand. 2-4 dag – træning i at holde oplæg og klæder ambassadører

Dagene består af 4 timers uddannelse og erfaringsudveksling og 1 times pause. Der er fuld forplejning.

Undervisningens indhold og aktiviteter



1.dag - Ambassadør roller præsenteres, fakta om kampagnen og fakta om ambassadør
Facebooksider
2-4.dag – Ambassadører laver tidslinje med overskrifter fra deres livshistorie, vendepunkter i
historie, oplæg til en stand, rollespil med udgangspunkt i deres histories vendepunkt og
kampagnens budskaber – rollespil, afsluttet med deres oplæg.

Målgruppe
Personer med en psykisk sygdom, der ønsker at blive ambassadører

Rammer, praktik og mandskab
Organiseringen af ambassadørerne i regionen er på:
Regionalt plan organiseret i Facebook gruppen ”Ambassadørerne”.
Kontakten mellem PsykInfo og ambassadørerne varetages ofte af Linda og Mads. Ambassadørerne
organiserer
sig derudover i geografisk lokale grupper, hvor både nye og erfarne ambassadører er repræsenteret.

Kontakt
Anne Mette Billekop, regional koordinator i Region Sjælland Tlf.: 7025 0260, mail:
psykinfo@regionsjaelland.dk
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