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1 Indledning
”At have en psykisk lidelse er en betydelig personlig belastning, både for den enkelte
og for de pårørende. Samfundsmæssigt udgør psykiske lidelser et væsentligt problem
på størrelse med andre store sygdomsområder som f.eks. kræft og hjertesygdomme.”
Sådan skriver Sundhedsstyrelsen i oplægget ”Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser” (2018). Mennesker med psykisk sygdom skal både håndtere deres sygdom
og stigmatisering. Denne stigmatisering kan have form af tavshed, tvivl og tabuer i befolkningen overfor psykisk sygdom. Der kan være tale om forkerte eller misvisende opfattelser af, hvor mange som rammes af psykiske lidelser, hvem som rammes af psykisk
sygdom, hvilke lidelser der er ”særligt farlige”, og at personer med psykiske lidelser er
mere kriminelle end befolkningen generelt.
Landsindsatsen EN AF OS arbejder for afstigmatisering af psykisk sygdom og vil skabe
mere tolerance og åbenhed overfor mennesker med psykiske lidelser. Det sker gennem
en bred vifte af tiltag på nationalt og regionalt/lokalt niveau. Det er denne indsats som
evalueres i denne rapport.
Psykisk sygdom er meget udbredt i Danmark:1


32.000 mænd og 59.000 kvinder lever med depression



52.000 mænd og 84.000 kvinder lever med angst



43.000 personer lever med skizofreni

Tallene er baseret på registreringer i Landspatientregisteret, så der er tale om mennesker, der har været i kontakt med behandlingssystemet og har fået en såkaldt ”aktionsdiagnose”. For de lettere psykiske lidelser som depression og angst er forekomsten større
end tallene viser, da mange mennesker måske ikke får opsøgt hjælp, eller får hjælp uden
om det etablerede behandlingssystem.
Den seneste nationale sundhedsprofil viser, at der fra 2010 til 2017 blandt de unge (1624 år) har været en udvikling mod markant dårligere mentalt helbred og øget forekomst
af unge med et højt stressniveau. Særligt pigerne er udsatte, og næsten 25 procent af pigerne rapporterer om dårligt mentalt helbred, og cirka 40 procenter har et højt stressniveau2.
Som led i EN AF OS er gennemført en ”Befolkningsundersøgelse”, og den viser3:


25 procent af de adspurgte havde personlig erfaring med psykisk sygdom



Cirka 40 procent har eller har haft en i deres nære omgangskreds med en psykisk sygdom

Dette matcher budskabet fra ”1 AF 5”-kampagnen, som EN AF OS har gennemført, der
tager udgangspunkt i det faktum, hver 5. dansker – ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen – på
1

”Sygdomsbyrden i Danmark. Sygdomme.”, Sundhedsstyrelsen, 2015.
”Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2017”, Sundhedsstyrelsen, 2018.
3
”EN-AF-OS Befolkningsundersøgelse 2019”, PrimeTime/Epinion og EN AF OS, januar 2019.
2
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et tidspunkt i livet får en psykisk sygdom4. Senest har EN AF OS gennemført en kampagne ved navn ”1 AF 3”, der henviser til, at hver tredje dansker er pårørende til en person med psykisk sygdom. Psykiske lidelser er således et omfattende samfundsproblem,
som rigtigt mange danskere får tæt ind på livet som psykisk syg eller pårørende.
På trods af at mange danskere har kendskab til psykiske lidelser og mange har personlige erfaringer med psykiske lidelser, er der fordomme i befolkningen og stigmatisering
er et udbredt fænomen. Det er denne udfordring, som Landsindsatsen EN AF OS adresserer med det formål at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed overfor mennesker med psykiske lidelser.
”Stigma betyder ”negativt kendetegn”, der hæftes på en person som et ”socialt stempel”.
Når vi stempler hinanden på grund af psykiske lidelser, har det alvorlige konsekvenser
på mange måder i forhold til muligheder for uddannelse, arbejde, familie og socialt liv
som andre.” (Fra EN AF OS-materiale)

4

De seneste tal fra befolkningsundersøgelsen siger ”1 AF 4”, men dette kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at der er sket en stigning i forekomsten af psykiske lidelser. Det skal først bekræftes af flere undersøgelser.
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2 Sammenfatning
Dette kapitel indeholder en sammenfatning af evalueringen af Landsindsatsen EN AF OS.
Det overordnede formål med evalueringen er: ”At skabe overblik over, hvad der er opnået
af resultater og læring i projektperioden, og give afsæt for den videre implementeringsproces 2020 (den fremadrettede strategi og udvikling af EN AF OS.”
Først giver vi en overordnet vurdering af EN AF OS. Dernæst følger en konkret besvarelse af syv spørgsmål, der har dannet grundlag for evalueringsopgaven.
Det skal bemærkes, at denne evaluering primært forholder sig til indsatsen fra 20162019 og har mere fokus på organisatorisk evaluering, end den statusevaluering som
KORA har gennemført af Landsindsatsen EN AF OS, og som dækker perioden 201120155. Evalueringen gennemgår ikke alle de gennemførte aktiviteter i Landsindsatsen
EN AF OS, men disse aktiviteter er beskrevet nærmere i ”Landsindssatsen EN AF OS. Årsrapport for perioden 2016-2017”, som denne evaluering skal ses i sammenhæng med6.

2.1 Overordnet vurdering
Landsindsatsen EN AF OS har til formål gennem nationale, regionale og lokale indsatser
at afstigmatisere psykisk sygdom, bekæmpe diskrimination og skabe mere tolerance og
åbenhed overfor mennesker med psykiske lidelser. Landsindsatsen består dels af en
”professionel” del, som udføres af de lønnede medarbejdere, dels af et netværk og en
række frivillige personer (ambassadører), som har egne erfaringer med psykiske lidelser.
Forskningen viser, at det nytter at arbejde med afstigmatisering, og at man via sociale
kontakter, hvor mennesker med erfaringer med psykiske lidelser deler ud af deres erfaringerne, kan nedbryde fordomme og fremme tolerance7. Forskningen viser også, at det
kræver en meget langsigtet indsats at skabe resultater. Dette skyldes bl.a., at afstigmatiseringsindsatser er oppe mod stærke kræfter i særligt medierne, hvor der nogle gange
fremmanes unuancerede billeder af ”skizofrene mordere” og lignende.
Den generelle konklusion på evalueringen af EN AF OS er:


Landsindsatsen EN AF OS er lykkedes med at gennemføre et meget stort arbejdsprogram med omfattende aktiviteter. Næsten alle har ved interviewundersøgelserne om Landsindsatsen EN AF OS givet udtryk for, at EN AF OS har nået
meget i projektperioden. Set i forhold til de økonomiske midler, der har været
allokeret til indsatsen, er der således gennemført et stort antal aktiviteter og
mange målgrupper er nået (høj grad af målopfyldelse).



Alle interessenter, som er interviewet som led i DECIDEs nationale interviewundersøgelse, har givet udtryk for, at afstigmatisering af psykisk sygdom er et
yderst relevant og vigtigt indsatsområde. Enkelte personer er ikke helt enige i

5

”Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS”, KORA, 2015.
Årsrapporten og andre undersøgelser/materialer kan finder på EN AF OS-hjemmesiden, se
www.en-af-os.dk
7
Det forskningsmæssige grundlag for EN AF OS er beskrevet i ”Landsindsatsen EN AF OS. Årsrapport for 2016-2017”, EN AF OS, 2018. Fremover benævner vi denne ”EN AF OS Årsrapport”.
6
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de konkrete prioriteringer af indsatser (f.eks. udtrykker enkelte utilfredshed
med PrimeTimes vinkling af kampagner og enkelte finder, at EN AF OS burde
styre uden om indsatser på arbejdsmarkedsområdet8). Den generelle opbakning
til fokus på stigmatisering og diskrimination i Landsindssatsen EN AF OS er dog
stor blandt interessenterne (høj grad af relevans).


Organiseringen af EN AF OS med et projektsekretariat og regional forankring i
PsykInfo’er har skabt dynamik og gennemslagskraft ved lokale, regionale og
landsdækkende indsatser. Organiseringen har understøttet, at der både har kunnet gennemføres mange nationale aktiviteter (kampagner, målinger, pressearbejde, international konference, deltagelse i Folkemøde på Bornholm, mv.), og at
omfattende regionale/lokale aktiviteter har kunnet gennemføres. Det har givet
gennemslagskraft og en stor rækkevidde for landsindsatsen EN AF OS. Organiseringen har dog også givet anledning til spændinger mellem det landsdækkende
og regionale/lokale niveau (PsykInfo’erne)9. Nogle bruger- og pårørendeorganisationer på psykiatriområdet har været forholdsvis fraværende som medspillere
i Landsindsatsen EN AF OS på det nationale niveau – på trods af, at de indgår
som en del af partnerskabet. Andre nationale bruger- og pårørendeorganisationer har bakket godt op om indsatsen. Flere af PsykInfo’erne rapporterer om, at
der på det regionale/lokale niveau har været et godt samarbejdet med brugerog pårørendeorganisationer.



Med hensyn til ”effekten” af Landsindsatsen EN AF OS er det vanskeligt at sige
noget definitivt om virkningen på befolkningsniveau. Målinger, som EN AF OS
har gennemført, viser, at der fortsat er stigma forbundet med psykiske lidelser
på et niveau, der ikke har ændret sig særlig meget siden Landsindsatsens EN AF
OS start i 2011. Målingerne af stigma og diskrimination har ikke været konstrueret, så de skulle fungere som indikatorer for effekten af EN AF OS-indsatsen,
hvorfor de heller ikke kan bruges til effektmåling af Landsindsatsen EN AF OS.
På et lavere niveau, gruppeniveau, er der mange datakilder (herunder DECIDEs
interviewundersøgelser), der peger på, at EN AF OS gør en stor forskel qua deres
konkrete aktiviteter og særligt ambassadøroplæggene. Landsindsatsen EN AF
OS’ generelle metode med fokus på ambassadøraktiviteter understøttes også af
forskningen, der viser, at det er den sociale kontakt mellem mennesker med erfaringer med psykisk sygdom og andre, som har en afstigmatiserende virkning.

8

Ikke fordi arbejdsmarkedsområdet ikke er vigtigt i relation til stigmatisering, men fordi det ifølge
en række interessenter er et vanskeligt område at trænge igennem på for en indsats som EN AF
OS. PsykInfo’erne vurderer også selv, at de har haft mindst succes med dette indsatsområde, jf.
DECIDEs interviewundersøgelser.
9
Det kan både skyldes organiseringen i sig selv, hvor der ofte i konstruktioner med et ”hovedkontor” og ”lokale afdelinger” kan opstå spændinger i forhold til eksempelvis beføjelser. Det kan
også skyldes relationer mellem de involverede personer i organisationerne. Dette har ikke været
genstand for nærmere undersøgelse i denne evaluering.
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2.1.1 Generelt højt aktivitetsniveau
Data fra Landsindsatsen EN AF OS viser, at der har været et højt aktivitetsniveau. Det
samlede antal af arrangementer/ambushing har i de seneste tre år været10:


554 arrangementer i 2016, heraf 399 som ambushing



533 arrangementer i 2017, heraf 421 som ambushing



664 arrangementer i 2018, heraf 537 som ambushing

Særligt tilvæksten i ambushing-arrangementer viser, at EN AF OS i stigende grad er blevet efterspurgt i de seneste tre år.
Landindsatsen EN AF OS består samlet både nationalt og regionalt/lokalt af cirka 6-7
medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger). Det vil sige, at der er afholdt cirka 100 arrangementer/pr. medarbejder i 2018. Det må siges at være et højt tal, og der kun har
været muligt, fordi en række mennesker med erfaringer med psykiske lidelser har meldt
sig som ambassadører og ydet en stor frivillig indsats for Landsindsatsen EN AF OS.
Ud over disse konkrete arrangementer, har projektsekretariatet og PsykInfo’erne gennemført en række andre aktiviteter, der også bør indgå i vurderingen af Landsindsatsen
EN AF OS.
En række af det nationale projektsekretariats væsentligste opgaver har været følgende11:


At understøtte og sekretariatsbetjene partnerskabet bag EN AF OS



At etablere og udvikle et fælles brand og tilhørende merchandise og materialer



At gennemføre en række tværgående og større undersøgelser, f.eks. Befolkningsundersøgelser, medieanalyse og undersøgelser baseret på EN AF OS-panelet



At sikre udarbejdelse af større projekter/materialer, f.eks. Dialogstarter, Skolepartnerprojekt



At afvikle en række kampagner på landsniveau, f.eks. ”1 AF 3” og ”Tandindsats”



At stå for træning og fælles uddannelse af ambassadører



At drive en national hjemmeside og vidensbank for EN AF OS



At deltage i et internationalt netværk omkring afstigmatisering



At sikre driften af sociale medier (f.eks. Facebook)



At stå for den nationale pressekontakt



At deltage i konferencer og events og repræsentere EN AF OS, typisk sammen
med repræsentanter fra ambassadørkorpset



At udvikle og vedligeholde central hjemmeside

10

”Ambushing” er defineret som arrangementer, som andre aktører står for at afholde, men hvor
EN AF OS medvirker med f.eks. et ambassadøroplæg.
11
Opgaverne, som er nævnt i punktopstillingen, er de opgaver, som PsykInfo’erne har peget på,
at projektsekretariatet har løftet, jf. DECIDE besøgsrunde ved PsykInfo’erne.
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At udarbejde og udsende nyhedsbreve

Det kan også nævnes, at projektsekretariatet planlagde og afviklede den 8. internationale stigmakonference i september 2017 i København med ca. 350 deltagere fra 32
lande.
Projektsekretariatets opgaver er blevet varetaget af tre medarbejdere og nogle studentermedhjælpere i den sidste del af projektperioden (2016-2019).
På PsykInfo-niveau er også gennemført en række aktiviteter, som ligger ud over EN AF
OS-arrangementer/ambushing. Ved DECIDEs besøgsrunde hos PsykInfo’erne nævnte de
blandt andet følgende aktiviteter:


Løbende inddragelse af ambassadører i arbejdsgrupper



Deltagelse af ambassadører som brugerrepræsentanter i råd/nævn i f.eks. psykiatrien



Ambassadørers bidrag ved udvikling af lokalt PsykInfo- og EN AF OS-materiale
samt bidrag til f.eks. psykiatriplaner i regionerne



Ambassadørers medvirken ved udarbejdelse af patientinformation i psykiatrien,
f.eks. information på regionernes hjemmesider, foldere, mv.



Ambassadørdeltagelse i konkrete projekter, f.eks. projekt om selvstigma i Region Nordjylland



Løbende selvevaluering af den regionale/lokale EN AF OS-indsats

Alle PsykInfo’erne har faciliteret møder, caféarrangementer, fester mv. for ambassadørerne. Det kræver en indsats – og en påskyndelse – når ambassadørerne vælger at investere en del af deres tid som frivillige i et projekt som EN AF OS. En stor opgave som regional/lokal koordinator for EN AF OS er at sikre et velfungerende ambassadørkorps
med høj trivsel. PsykInfo’erne har haft hvad der svarer til cirka ½ - 1 koordinatorstilling
pr. region til at varetage EN AF OS-opgaverne.
2.1.2 Om ambassadørkorpset
Ambassadørkorpset er unikt for Landsindsatsen EN AF OS. Det fremhæves af mange af
interviewpersonerne, som DECIDE har talt med, at det særlige ved EN AF OS er ambassadørkorpset. Det har en særlig virkning, når mennesker med egne erfaringer med psykiske lidelser kan fortælle om deres sygdomsforløb og erfaringer med at komme sig. Det
giver mulighed for identifikation og refleksion, som man ikke kan opnå, hvis en ”professionel” skal formidle de samme budskaber.
En undersøgelse blandt ambassadører peger på, at rollen som ambassadør styrker personernes selvopfattelse og derved bidrager til deres recovery. Dette er ikke et mål for
indsatsen, men det taler for, at ambassadørollen har en positiv virkning (recovery), og
ikke som man måske kunne frygte, fastholder personer i en negativ selvopfattelse eller
fører til retraumatisering12.

12

EN AF OS benytter en modtagerorganiseret tilgang, der tilpasses den aktuelle målgruppe. Det
betyder, at den enkelte ambassadør får mulighed for at arbejde mere nuanceret med forskellige
oplevelser i sit livsforløb og dermed får et bredere perspektiv på sig selv som menneske, og derigennem også bryder med sygdomshistorien som den vigtigste identitet.

9

2.1.3 Målinger på befolkningsniveau og andre målinger
Der er løbende siden projektets start gennemført mange undersøgelser med forskellige
perspektiver:


Der er gennemført repræsentative befolkningsundersøgelser af befolkningens
viden om og opfattelse af psykisk sygdom (2011, 2012, 2014, 2017, 2019).



Diverse tematiske undersøgelser af erfaringer blandt personer med erfaring
med psykisk sygdom (EN AF OS); ca. 17 undersøgelser med forskellige temaer
er listet på hjemmesiden. I EN AF OS Årsrapport 2016-17 omtales følgende temaer for panelundersøgelser: Selvstigma, mødet med det somatiske sundhedsvæsen, tandsundhed og forældrerollen.



Mediernes omtale af psykisk sygdom er undersøgt i tre undersøgelser: Undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom i 2016 (Infomedia), KORA-undersøgelse af mediernes omtale i perioden 2011-2015, undersøgelse af hvordan
personer med psykiske lidelser oplever mediernes omtale i perioden 20132015.



Diskriminationsundersøgelsen 2013 og 2015 (KORA) går i dybden med. hvordan personer med psykiske lidelser oplever forskelsbehandling.



Kampagnens synlighed i medier monitoreres løbende.



Arrangementer monitoreres, og der er gennemført undersøgelse af ambassadørernes oplevelse og vurdering af ambassadøroplæg.



Evalueringer af EN AF OS (KORA om ”Status for afstigmatiseringsindsatsen EN
AF OS”, 2015; DECIDE rapport 2019).

Målingerne har især været gode til at understøtte Landsindsatsen EN AF OS. Undersøgelser af særlige temaer, eksempelvis forældrerolle eller tandsundhed, anvendes f.eks. i
pressemeddelelser til at skaffe omtale, men de anvendes også internt til at udvikle kampagnens indsatser. Diskriminationsundersøgelser og analyserne af stigmatiserende
sprogbrug i medier har været øjenåbnere, som anvendes i kommunikation til omverdenen. Samtidigt er EN AF OS-panelet et unikt panel, at det giver brugerne en stemme og
har været flittigt benyttet som led i landsindsatsen EN AF OS.
Kampagnens synlighed monitoreres bl.a. ved måling af medieomtale og aktivitet på sociale medier. Hvad angår kendskabsgrad ses det, at cirka 20 procent af befolkningen kender Landsindsatsen EN AF OS13. Dette er ganske høj kendskabsgrad, når Landsindsatsens EN AF OS’ størrelse og budget tages i betragtning.
Kampagnens overordnede effekt på stigmatisering er ikke blevet dokumenteret. Resultaterne fra befolkningsundersøgelserne viser, at der ikke umiddelbart på det overordnede befolkningsniveau er sket større forbedringer hvad angår stigmatisering.

13

Kendskabsgraden var i 2014 helt oppe på 37 procent, men dette skyldes ifølge flere kilder, at
denne måling blev foretaget kort tid efter, at Danmarks Radio gennemførte kampagnen ”Usynlig
syg”, som var blevet til i et samarbejde med EN AF OS.
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Dette resultat kan dog ikke bruges til at sige noget om effekten af Landsindsatsen EN AF
OS. Det skyldes dels, at målingerne ikke har været tilrettelagt med henblik på evaluering
af Landsindsatsen EN AF OS, dels at det er svært/umuligt at måle en forholdsvis lille intervention som Landsindsatsen EN AF OS på befolkningsniveau. Der skal rigtig meget til,
hvis en befolknings generelle holdninger til psykisk sygdom skal flyttes, og i den forbindelse er Landsindsatsen EN AF OS en lille intervention/indsats i det store billede, hvor
danskerne dagligt påvirkes af mange andre indsatser fra myndigheder, brugerorganisationer og ikke mindst pressens formidling af psykisk sygdom.
Den samlede pakke af undersøgelser er blevet gennemført af det nationale projektsekretariat med ekstern bistand fra private aktører (særligt PrimeTime). I fremtidige scenarier må det overvejes, om der er ressourcer og økonomi til at videreføre et så højt niveau
af målinger og undersøgelser. EN AF OS-panelet er brugernes stemme og et omkostningseffektivt redskab, som der kunne arbejdes for at bevare. Det må generelt overvejes,
hvilke målinger der gentages og med hvilken frekvens. Eksempelvis har befolkningsundersøgelserne vist sig at give nogenlunde ensartede resultater over en årrække.

2.2 Besvarelse af de syv hovedspørgsmål
I tabellen nedenfor er givet en kort besvarelse af de syv hovedspørgsmål, som har ligget
til grund for denne evalueringsopgave.
Tabel 1

Kortfattede svar på de syv hovedspørgsmål

Spørgsmål

Svar

1.

Har EN AF OS’s fem

Både nationale interessenter og regionale/lokale interessenter, som

indsatsområder og

er interviewet i forbindelse med denne opgave, peger på, at de fem

aktiviteter været re-

indsatsområder og tilhørende aktiviteter har været relevante og vel-

levante og velvalgte?

valgte. Der er enkelte som finder, at det kan diskuteres, om det har
været fornuftigt at prioritere ”arbejdsmarkedet” som indsatsområde.
Arbejdsmarkedet anses for meget vigtigt i forhold til en dagsorden
om afstigmatisering, men synspunktet er, at EN AF OS med sin regionale forankring (PsykInfo’erne) mangler netværket til at løfte indsatsområdet.

2.

Hvilke indsatsområ-

EN AF OS er lykkes med at gennemføre mange, gode og vellykkede

der og aktiviteter har

aktiviteter inden for alle indsatsområderne. Ambassadørkorpset,

virket godt/ mindre

som er forankret i PsykInfo’erne, fremhæves af mange som et meget

godt?

vellykket koncept med stor gennemslagskraft. Kun på ”arbejdsmarkedsområdet” vurderes EN AF OS-indsatsen af både interne og eksterne interessenter at have haft begrænset gennemslagskraft.
Nationalt fremhæves bl.a. følgende indsatser som særligt vellykkede
af en række af interessenter med kendskab til projektsekretariatets
arbejde: DRs TV-udsendelser, Dialogstarter, Skolepartner og den internationale stigmakonference. Mange interessenter fremhæver, at
projektsekretariatet har opbygget en stor og unik vidensbank, som
de har et ønske om at bevare.
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Spørgsmål

Svar

3.

Hvilken betydning

Det nationale sekretariat har sikret, at der har kunnet gennemføres

har det haft for ind-

en lang række nationale indsatser, kampagner, pressearbejde, lø-

satsen, at der har væ-

bende målinger, internationalt samarbejde, drift af national hjemme-

ret et nationalt pro-

side, mv. Sekretariatet har faciliteret udviklingen af redskaber og

jektsekretariat?

metoder til den regionale/lokale indsats og stået for sekretariatsbetjeningen af partnerskabet bag EN AF OS. De regionale PsykInfo’er
har peget på følgende fordele ved at have et nationalt projektsekretariat:


Stordriftsfordele



Nationalt netværk/partnerskab – giver politisk legitimitet



Styrker fagligheden i indsatsen



Fælles brand og tilhørende merchandise og materialer



Tværgående og større undersøgelser kan laves



Større projekter/materialer muliggøres, f.eks. Dialogstarter



Fælles uddannelse af ambassadører



Ressourcer til deltagelse i større, nationale events



National hjemmeside og vidensbank



Deltagelse i internationalt netværk



Drift af sociale medier nationalt (f.eks. Facebook)

Nationale interessenter, som DECIDE har interviewet, fremhæver
også, at projektsekretariatet har sikret, at der har været en central
indgang til Landsindsatsen EN AF OS.
4.

Hvilken betydning

Der er enighed blandt PsykInfo’erne om, at projektsekretariatet har

har det nationale se-

været uundværligt og vigtigt i opstartsfasen for Landsindsatsen EN

kretariat haft for at

AF OS og et godt stykke hen i projektperioden. På det nuværende

understøtte Psyk-

stadie af EN AF OS er der forskellige opfattelser af, hvor vigtig det na-

Info’ernes regionale

tionale sekretariat er for den regionale/lokale indsats. Flest Psyk-

og lokale indsats?

Info’er finder, at sammenhængskraften i det regionale/lokale arbejde med EN AF OS er i risiko for at smuldre uden et projektsekretariat. Samtidig angiver nogle af PsykInfo’erne, at de er afhængige af
den faglige assistance, som de kan få til deres regionale indsats fra
projektsekretariatet. Et par PsykInfo’er finder, at man godt kan nedskalere det nationale sekretariatet og leve med, at det omdannes til
et serviceorgan for det regionale/lokale niveau.

5.

Hvilken betydning

PsykInfo’erne har haft et beskedent budget på godt 300.000 kr./år-

har organisering og

ligt samt ½ til 1 medarbejder (koordinator), der har varetaget EN AF

ressourcer haft for

OS-indsatsen regionalt/lokalt. På PsykInfo-niveau ses det, at de seks

indsatsen, både natio-

PsykInfo’er har haft forskellige vilkår for at drive den regionale/lo-

nalt og regionalt?

kale indsats. Organisering, fagligt miljø, økonomiske forudsætninger
og personaleressourcer har varieret. Det er dog vanskeligt at konkludere noget om, hvilken organisering som er mest hensigtsmæssig på
PsykInfo-niveau for EN AF OS, men der er indikationer på, at der er
fordele forbundet med, at EN AF OS ligger i tilknytning til en stor
PsykInfo, og at man integrerer EN AF OS-indsatsen i den almindelige
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Spørgsmål

Svar
PsykInfo-virksomhed. Den regionale/lokale indsats er dog meget afhængig af de konkrete personer, der varetager EN AF OS-opgaverne.
Det nationale niveau har haft et årligt budget i gennemsnit på ca. 7
mio. kr., der fordeler sig med ca. 4 mio. kr. anvendt til udvikling og
drift (2,6 mio. kr. til selve driften af sekretariatsfunktionen), mens 3
mio. kr. årligt er gået til eksterne leverandører (primært PrimeTime). Den nationale organisering er kompliceret med mange interessenter og mødefora. Det er lykkes at opretholde et højt aktivitetsniveau på nationalt niveau, men der kan stilles spørgsmålstegn ved,
om den forholdsvise komplicerede organisering med så mange interessenter er hensigtsmæssig.

6.

Er der gennemført re-

Der er gennemført måling og monitorering, som er blevet anvendt til

levante målinger og

tilpasning og forbedring. Nogle målinger beskriver kampagnens egen

monitorering af ind-

indsats og synlighed, mens andre målinger udforsker problematik-

satsen i EN AF OS med

ker ved stigmatisering, som skaber viden og læring, der er anvendt i

henblik på løbende

kampagnens virkemidler (oplæg, materiale og pressemeddelelser).

tilpasninger og for-

Befolkningsundersøgelserne er det tætteste man kommer på at vur-

bedringer?

dere kampagnens effekt, men disse undersøgelser forbliver beskrivende uden kausalitet til kampagnen. Man kunne i fremtiden overveje at fokusere mere på evalueringsmæssig måling af viden og holdning blandt veldefinerede målgrupper såsom sundhedspersonale,
studerende ved medieuddannelser eller andre mere specifikke målgrupper.

7.

Hvilken strategi og

De politiske partier bag satspuljen har udtrykt et ønske om, at EN AF

udvikling skal EN AF

OS fortsætter, og der sker en regional/kommunal forankring af ind-

OS forfølge fra 2020

satsen. Samtidigt er der alene prioriteret midler fra satspuljen til at

og frem?

videreføre et nationalt projektsekretariat i en overgangsperiode i
2020/21. DECIDE har på den baggrund skitseret to scenarier:
1.

Decentralt scenarie med gradvis afvikling af det nationale projektsekretariat

2.

Decentralt scenarie med national videnscenterfunktion (vil
kræve nye penge og et årligt nationalt budget i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. årligt til videnscenterfunktion).
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3 Formål og metode
I dette afsnit beskrives kortfattet formålet med konsulentopgaven og evalueringens metode.

3.1 Formålet med konsulentopgaven
Det overordnede formål med konsulentopgaven er:
”At skabe et overblik over, hvad der er opnået af resultater og læring i projektperioden, og at give afsæt for den videre implementeringsproces efter 2020 (den fremadrettede strategi og udvikling af EN AF OS).”
Konsulentopgaven er således todelt: Dels skal der kigges tilbage (evaluering) med fokus
på resultater og læring, dels skal der ses på fremtiden for EN AF OS og hvilke udviklingsmuligheder som findes, og hvilken fremadrettet strategi, som partnerskaber bag EN AF
OS kan forfølge14.
Landindsatsen EN AF OS startede i 2011. I 2014/15 blev der gennemført en statusevaluering af EN AF OS kaldet ”Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS”. Statusevalueringen blev lavet af KORA15. Denne evaluering går i dybden med medieindsatsen, aktiviteter, ambassadørarbejdet, andre landes indsatser til afstigmatisering samt organiseringen af EN AF OS. KORAs rapport omhandler perioden 2011-2015. Denne rapport bygger
videre på statusevalueringen fra KORA, og beskæftiger sig derfor primært med perioden
efter 2015, men trækker også visse tråde tilbage til den tidligere periode.
Parallelt med gennemførelsen af denne evalueringsopgave har det nationale sekretariat
for EN AF OS lavet en rapport kaldet ”Landsindsatsen EN AF OS. Årsrapport for perioden
2016-2017”16. Denne rapport giver en grundig beskrivelse af organisering og aktiviteter i
Landsindsatsen EN AF OS, bl.a. ambassadørarbejdet, PR-indsatser/synlighed, aktiviteter
nationalt og regionalt samt internationale og nordiske aktiviteter.
Da Landsindsatsen EN AF OS således er grundigt beskrevet og evalueret af KORA i 2015,
og da aktiviteterne i perioden 2016-2017 er fyldigt gennemgået i EN AF OS Årsrapport
2016-2017, er det aftalt med partnerskabet bag EN AF OS, at denne evaluering primært
skal belyse den seneste udvikling i EN AF OS (2016-2019) samt have et hovedfokus på
det organisatoriske og fremtidsudsigterne for EN AF OS.
Følgende mere konkrete spørgsmål skal adresseres som led i det overordnede formål:17

14

Partnerskabet bag EN AF OS kan træffe beslutning om strategien, men er afhængig af, at der
også tilvejebringes finansiering af indsatsen. Langt størstedelen af denne finansiering er hidtil
kommet fra Danske Regioner, regionerne, satspuljen og TrygFonden.
15
I 2017 gik KORA sammen med SFI i en fusion og blev til VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
16
Rapporten er skrevet og redigeret af det nationale sekretariat i EN AF OS med bidrag fra alle
fem regionale PsykInfo’er samt Center for Mental Sundhed i Odense, og den er fra oktober 2018.
17
Som led i et workshopforløb med landssekretariatet er to spørgsmål tilføjet i forhold til de oprindelige fem spørgsmål, som indgik i DECIDE evalueringsoplæg. Spørgsmål 4 og 5 er tilføjelser.
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1. Har EN AF OS’s fem indsatsområder og aktiviteter været relevante og velvalgte?
2. Hvilke indsatsområder og aktiviteter har virket godt/mindre godt?
3. Hvilken betydning har det haft for indsatsen, at der har været et nationalt projektsekretariat?
4. Hvilken betydning har det nationale sekretariat haft for at understøtte PsykInfo’ernes regionale og lokale indsats?
5. Hvilken betydning har organisering og ressourcer haft for indsatsen, både nationalt og regionalt?
6. Er der gennemført relevante målinger og monitorering af indsatsen i EN AF
OS med henblik på løbende tilpasninger og forbedringer?
7. Hvilken strategi og udvikling skal EN AF OS forfølge fra 2020 og frem?

3.2 Evaluerings- og strategiopgavens metode
Evaluerings- og strategiopgaven, som er aftalt med partnerskabet bag EN AF OS, indeholder tre faser, se figuren nedenfor.
Figur 1 Oversigt over evalueringsopgavens faser

Kilde: DECIDEs evalueringsoplæg til partnerskaber bag EN AF OS, marts 2018.

Evalueringsopgaven er i figuren fase 1 og 2, som skal lede over i fase 3, hvor partnerskabet bag EN AF OS drøfter strategi og udviklingsmuligheder. Denne rapport og et seminar
om evalueringen og perspektiverne for EN AF OS, som afholdes i marts 2019, danner således udgangspunkt for, at partnerskabet bag Landsindsatsen EN AF OS kan træffe beslutning om, hvilke udviklingsmuligheder EN AF OS har og hvilken strategi som skal forfølges.
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Hovedkomponenterne i DECIDEs dataindsamling, som er gennemført i fase 1, har været
følgende:


Workshops/møder: Afholdt mellem DECIDE og projektsekretariat for EN AF
OS med henblik på at kunne tilrettelægge en dataindsamlingsproces samt få indsigt i organisation, aktiviteter, mv. i regi af EN AF OS (2 workshops og ca. 10 møder er afholdt mellem konsulenten og projektsekretariat for EN AF OS).



Besøgsrunde: Besøg af 1 dags varighed hos de fem regionale PsykInfo’er og hos
Center for Mental Sundhed (Odense Kommune). I forbindelse med besøgene er
gennemført interviews med ledelse og medarbejdere i PsykInfo’erne, regionale
ledelsesrepræsentanter, samarbejdspartnere og en række ambassadører18. Ved
besøgene blev benyttet en semistruktureret interviewguide samt en række særlige redskaber udviklet til dialogen med ledelse og medarbejdere ved PsykInfo’erne. Alle besøg er afrapporteret i et slidedeck som samler op på de vigtigste fund og konklusioner fra besøgene. Interviewguiden til brug for besøgsrunden er vedlagt som bilag 3 til denne rapport.



Inspirationsseminar: Den 20. august 2018 blev der afholdt et inspirationsseminar i Odense med deltagelse af projektsekretariat, PsykInfo’er og ambassadører. DECIDE deltog og faciliterede seminaret. Formålet med seminaret var 1) At
samle op og melde tilbage fra besøgsrunden ved de seks PsykInfo’er, 2) At diskutere udvalgte temaer med henblik på fælles forståelse af styrkepositioner og
udfordringer og 3) At drøfte udvikling og strategi for EN AF OS.



National interviewundersøgelse: Der er gennemført en interviewundersøgelse med 15 nationale interessenter. Der er bl.a. interviewet personer fra partnerskab, bruger- og pårørendeorganisationer og samarbejdspartnere. Formålet
med denne dataindsamling har været at få indblik i interessenternes opfattelse
af organisering og indsatser i Landsindsatsen EN AF OS. Interviewguiden til
brug for den nationale interviewundersøgelse er vedlagt som bilag 2 til denne
rapport.

Som et led i konsulentopgaven har vi gennemført et studie af det opfattende materiale,
som Landsindsatsen EN AF OS har genereret i projektperioden. Vi kan ikke præsentere
resultater fra alle de mange målinger, som Landsindsatsen EN AF OS har gennemført i
projektperioden, men har udvalgt enkelte af de mest relevante målinger til denne rapport. Projektsekretariatet har selv udarbejdet en sammenfatning af en række af målingerne, og denne sammenfatning kan ses som et supplement til denne evalueringsrapport, hvis man ønsker at komme mere i dybden med resultaterne fra målingerne. Der
henvises til materiale, som kan findes på EN AF OS-hjemmesiden19.
Som metodisk refleksion skal nævnes to svagheder ved evalueringsdesignet:


Generel målingsudfordring: Da EN AF OS er en langsigtet kampagne med en
række aktiviteter, der skal flytte holdninger, er det vanskeligt at opstille klare
indikatorer for, om målene i indsatsen nås. Landsindsatsen EN AF OS har lø-

18

Der er også gennemført supplerende telefoninterview med cirka fem personer, som ikke kunne
deltage i et personligt interview på selve besøgsdagen.
19
”Evaluering af EN AF OS - målepunkter fra oplæg til evaluering”, projektsekretariatet, 2019.
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bende arbejdet med denne udfordring og gennemført mange forskellige målinger af indsatsen. De har bl.a. løbende gennemført befolkningsundersøgelser med
henblik på at måle, om holdningerne i den brede befolkning har ændret sig i projektperioden. Der er således gjort en indsats for at belyse holdninger og ændringerne heri, men grundlæggende er det svært at sige noget præcist om EN AF OS
effekt (evne til at flytte holdninger) på befolkningsniveau, da effekterne af indsatsen ikke kan isoleres fra påvirkninger fra medier, andre indsatser/kampagner, politiske strømninger mv. Landsindsatsen EN AF OS er en forholdsvis lille
indsats, som skal måles op imod alle de andre påvirkninger, som danskerne får i
relation til psykiske lidelser fra påvirkning via presse og mediernes formidling,
andre projekter mv. Evalueringsteknisk kaldes alle disse udefra kommende påvirkninger for ”confounders”, og ideelt set skulle de isoleres fra Landsindsatsen
EN AF OS, hvis en effektmåling skulle kunne gennemføres på befolkningsniveau.


Måling på målgruppeniveau: Landsindsatsen EN AF OS har både haft et bredt
sigte om at flytte holdninger i den danske befolkning og arbejdet med specifikke
målgrupper i forbindelse med en lang række aktiviteter i relation til de fem indsatsområder. Målgruppen og berøringsfladen for EN AF OS har derfor været
stor, og med denne evaluering er kun et mindre udsnit af interessenter blevet
interviewet. En mere systematisk tilgang til måling af udvalgte gruppers fordomme og tabuer, kunne styrke fremtidige evalueringer af Landsindsatsen EN
AF OS, herunder en mere systematisk tilgang til måling/evaluering af arrangementer/ambushing.20

20

DECIDE har deltaget som observatør ved et enkelt arrangement med to ambassadører på en
SOSU-skole i Gladsaxe Kommune.
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4 Beskrivelse og internationale erfaringer
I dette kapitel beskrives kortfattet Landsindsatsen EN AF OS samt finansieringen af EN
AF OS. Afsnittet belyser også kortfattet internationale erfaringer og forskning i relation
til afstigmatiseringsindsatser.

4.1 Baggrund, formål og indsatsområder
Landsindsatsen EN AF OS har sin baggrund i internationale erfaringer og en dansk undersøgelse fra SFI/DSI fra 2010 som bl.a. viste, at stigmatisering kommer til udtryk som
tavshed, undgåelse, afvisning og vrede, at der eksisterer en markant rangordning af psykiske lidelser, samt at selvstigmatisering er et meget reelt problem. På denne baggrund
lykkedes det i 2010-2011 at samle et partnerskab bag Landindsatsen EN AF OS.
Partnerskabet består af:


Sundhedsstyrelsen



Danske Regioner



De fem regioner



TrygFonden



PsykiatriNetværket



PsykiatriFonden



Kommunernes Landsforening



Socialstyrelsen



Komiteen for Sundhedsoplysning

Landsindsatsen EN AF OS beskriver selv kortfattet sit formål, vision og brugen af frivillige som gengivet i tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 1 Formål, vision og frivillige
Indsatsens formål: EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle
ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:


Øge danskernes viden om psykisk sygdom



Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse



Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder,
hvor hverdagslivet udfolder sig.

Vision: EN AF OS-indsatsens vision er at skabe et bedre liv for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.
Frivillige: En vigtig del af indsatsen udgøres af frivillige, som har eller har haft en psykisk sygdom,
er pårørende, er aktiv i en bruger-pårørendeorganisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet. Der er brug for alle ressourcer for, at vi sammen kan gennemføre EN AF OS.
Kilde: Landsindsatsen EN AF OS’s hjemmeside, www.en-af-os.dk
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Landsindsatsen EN AF OS’ formål om afstigmatisering af psykisk sygdom er en kompleks
og vanskelig opgave, der løses via indsatser på både nationalt og regionalt/lokalt niveau.
Landsindsatsen EN AF OS har fem overordnede indsatsområder med tilhørende sigtelinjer:
1. Bruger og pårørende – mindre selvstigma; mindre diskrimination
2. Personale i sundheds- og socialsektor – øget refleksion over kultur og sprog
3. Arbejdsmarkedet – aflive myter; bekæmpe diskrimination
4. Unge og professionelle omkring de unge – større åbenhed; færre fordomme;
øget viden og fokus på unge med psykiske lidelser
5. Befolkningen og medierne – psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring;
sprede viden om psykisk sygdom og recovery; synliggøre diskrimination i hverdagen; øget selvjustits i medierne.
Indsatsen i EN AF OS er organiseret med et nationalt sekretariat (projektsekretariatet),
der sekretariatsbetjener partnerskabet og selv er udførende i forhold til udvikling og
gennemførelse af en række aktiviteter i Landsindsatsen EN AF OS. Derudover består EN
AF OS af en regional struktur med PsykInfo’er i hver af de fem regioner og Center for
Mental Sundhed (Odense Kommune), som er udførende i forhold til regionale/lokale aktiviteter.
Det nationale sekretariat varetager på baggrund af partnerskabet den overordnede koordinering af Landindsatsen EN AF OS. De regionale PsykInfo’er står for ledelse, koordinering og aktiviteter, som gennemføres regionalt/lokalt. Projektsekretariatet har ikke
noget mandat (ledelseskompetence) i forhold til de seks PsykInfo’er.
Det bærende element i Landsindsatsen EN AF OS er et regionalt/lokalt forankret ambassadørkorps, jf. tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 2 Om ambassadørkorpset
Landsindsatsen EN AF OS har cirka 125 aktive ambassadører, som er mennesker, der selv har haft
psykisk sygdom inde på livet og som frivilligt har engageret sig i EN AF OS. Ambassadørerne holder
bl.a. oplæg og deltager på festivaler, hvor de fortæller om eget sygdomsforløb, bidrager til afstigmatisering og adresserer fordomme og tabuer. Nogle ambassadører er også aktive i planlægning og
tilrettelæggelsen af særligt den regionale/lokale indsats i PsykInfo’erne.
Hver af de seks PsykInfo’er har eget ambassadørkorps. Det nationale projektsekretariat benytter
frivillige/ambassadører til en række aktiviteter, men har ikke eget ambassadørkorps.
På den centrale EN AF OS-hjemmeside hedder det. ”Synlighed, inddragelse og nærhed er en vigtig del
af EN AF OS-kampagnen. Derfor uddanner vi EN AF OS-ambassadører landet over, som skal fungere
som lokale repræsentanter for kampagnen.”
Kilde: Landsindsatsen EN AF OS’s hjemmeside, www.en-af-os.dk

Det nationale projektsekretariat afholder årligt landsdækkende ambassadørtræf, hvor
forskellige temaer af relevans for indsatsen tages op21.

21

EN AF OS Årsrapport, side 13-14.
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Som led i ambassadørarbejdet deltager ambassadøren i et træning- og formidlingskursus, hvor man lærer at fortælle sin historie på en vedkommende og opbyggelig måde,
der er relevant for målgruppen. Alle regioner – bortset fra Region Sjælland og Region
Hovedstaden – benytter sig af trænings- og formidlingskurset, som det nationale projektsekretariat står for at afholde. PsykInfo’erne i Region Sjælland og Region Hovedstaden har udviklet egne kursusforløb for ambassadørerne.

4.2 Tre bevillingsrunder og fremtidig finansiering
Finansieringen til EN AF OS kommer primært fra satspuljen, Danske Regioner, de fem
regioner og fra TrygFonden. Samlet er der bevilget 68,4 mio. kr. til Landsindsatsen EN
AF OS i perioden 2011-2021. Dette tal medtager også en mindre bevilling fra satspuljen
for de kommende år 2020/21.
Hvis vi tager udgangspunkt i den nuværende projektperiode fra 2011-2019 har der i alt
været 64,3 mio. kr. til rådighed for Landsindsatsen EN AF OS. Det nationale niveau har
haft et årligt budget på ca. 7 mio. kr., der fordeler sig med ca. 4 mio. kr. anvendt til udvikling og drift (2,6 mio. kr. til selve driften af sekretariatsfunktionen), mens ca. 3 mio. kr.
årligt er gået til eksterne leverandører (primært PrimeTime).
I tabellen nedenfor er gengivet en oversigt over økonomiske midler for perioden 20112020.
Tabel 2 Oversigt over økonomiske midler til EN AF OS (mio. kr.)
Perioden
2011-2013

Perioden
2014-2016

Perioden
2017-2019

Perioden
2020-2021

I alt

Satspuljen

12,8

7,1

6,0

2,0

27,9

Danske Regioner

1,8

1,8

1,8

0,6

6,0

De fem regionerne

4,5

4,5

4,5

1,5

15,0

TrygFonden

5,0

5,0

7,4

-

17,4

Andre fonde

-

1,1

1,0

-

2,1

24,1

19,5

20.7

4,1

68,4

Bevillingsgiver/
donor

(særskilte formål)
Samlet
Kilde: EN AF OS oversigter.

Som tillæg til de økonomiske midler som er nævnt i tabellen, har de fem regioner bidraget med 0,3 mio. kr. årligt til finansiering af en halvtidskoordinatorstilling i hver af de
fem regionale PsykInfo’er. Center for Mental Sundhed (Odense Kommune) har ikke fået
centrale midler til deres EN AF OS-aktiviteter. Odense Kommune har selv stået for finansieringen af indsatsen, men har fået materialer og merchandise på lige fod med de andre
PsykInfo’er.
Ud over selve finansieringen af EN AF OS har en række frivillige (primært ambassadører) lagt et stort arbejde i indsatsen, som ikke umiddelbart kan opgøres i kroner/ører,
men skal tælles med som et væsentligt bidrag. Effekten af ambassadørernes arbejde er,
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at Landsindsatsen EN AF OS får flere ressourcer/timer og aktiviteter ud af de økonomiske midler, som er stillet til rådighed22.
4.2.1 Den fremtidige finansiering
Den fremtidige finansiering af Landsindsatsen EN AF OS er usikker. Som et led i satspuljeaftalen 2019-2022, er der afsat 1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til ”lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS”.23 I aftaleteksten hedder det: ”Dermed er
ønsket, at afstigmatisering bliver et indlejret fokusområde i den kommunale og regionale
praksis på line med eksempelvis forebyggelse.” Satspuljeaftalen 2019-2022 siger desuden,
at de kommende midler er afsat til følgende:
”[…] at EN AF OS-sekretariatet understøtter en lokal forankring af de hidtidige erfaringer og principper med afstigmatisering med fokus på at sikre en geografisk
spredning på tværs af landet, dvs. i såvel store som små byer. Formålet er at give regioner og kommuner redskaber til at iværksætte lokale initiativer til at nedbryde
stigmatisering af psykisk sygdom. Det kan eksempelvis være i form af inspirationskatalog tilpasset de regionale eller kommunale behov eller rejsehold, der rykker ud og
understøtter den lokale implementering på tværs af landet.”
Med en bevilling på samlet 1 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 vil det ikke være muligt at fortsætte med et nationalt projektsekretariat på det nuværende niveau. Uden
yderligere økonomiske midler til projektsekretariatet skal dette således afvikles over de
kommende 2-3 år24.
TrygFonden, som i sin donation til Landsindsatsen EN AF OS, særligt har vægtet de
landsdækkende kampagneaktiviteter (som PR-bureauet PrimeTime har stået for), har
oplyst, at man ikke ønsker at yde yderligere støtte til EN AF OS. Det skyldes TrygFondens almindelige praksis om, at fonden bidrager til at hjælpe projekter/indsatser i gang
via sine donationer, men på sigt skal indsatserne blive selvbærende og kunne finansieres af andre kanaler.
I forbindelse med DECIDEs interviewundersøgelser har en række af de regionale repræsentanter oplyst, at de forventer, at det fortsat vil være muligt at tilvejebringe en vis finansiering til den regionale indsats i regi af PsykInfo’erne. Det er dog en del usikkerhed
forbundet med denne finansiering25.
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Det ligger uden for denne rapports rammer at lave en egentlig opgørelse af denne effekt. Som
et groft skøn kan man tage udgangspunkt i, at der gennemsnitligt har været 125 aktive ambassadører, der har lagt 5 timer ugentligt i indsatsen. Regner vi med 40 arbejdsuger på et år, svarer det
til, at ambassadørerne har lagt ca. 25.000 timer i EN AF OS. Regner vi med, at det arbejdsår er på
cirka 2.000 timer, svarer det til 12,5 medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger.
23
Jf. ”Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022”, 2. november 2019.
24
Projektsekretariatet har oplyst, at der evt. kan overføres nogle uforbrugte driftsmidler til 2020,
hvormed projektsekretariatet vil kunne fortsætte med lidt større bemanding og projektaktivitet
et stykke ind i 2020. Der vil dog være en risiko for, at medarbejderne i projektsekretariatet finder
andet arbejde i en situation, hvor det nationale projektsekretariat er under afvikling.
25
Usikkerheden er også stor i lyset af, at der i øjeblikket (marts 2019) forhandles om en sundhedsreform på Christiansborg.
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4.3 Internationale erfaringer og forskning
EN AF OS indgår i et internationalt netværk kaldet ”Global Anti Stigma Alliance” (GASA).
Netværket består af ledere og praktikere fra en række andre nationale afstigmatiseringsindsatser samt forskere26. Der er også et særligt samarbejde mellem de nordiske
indsatser i Finland, Sverige og Danmark.
I kraft af projektsekretariatet har det været muligt at deltage i det internationale arbejde
og hente inspiration fra dette til gavn for den danske indsats27. Projektsekretariatet peger på, at de har haft glæde af deltagelsen ”i form af gensidig udveksling af materialer, inspiration og invitationer, ligesom det har bidraget til stor synlighed af EN AF OS som ONE
OF US”28.
I 2017 havde Landsindsatsen EN AF OS værtskabet for den ottende internationale stigmakonference, som blev afholdt i København med deltagelse af ca. 350 personer med repræsentanter fra 32 lande.
Tekstboks 3 Hvad viser forskningen om afstigmatiseringsindsatser?
Forskningen viser, at det er muligt at mindske stigmatisering og diskrimination. Den viser, at dette
bedst sker via social kontakt, hvor mennesker, der har erfaringer med psykiske lidelser, deler ud af
deres erfaringer til mennesker, som ikke har erfaringer med psykisk sygdom.
Den nyeste forskning viser også, at det ikke alene er personlig kontakt, som kan reducere stigma og
diskrimination, men også kontakt via digitale og sociale medier.
Endeligt viser forskningen, at der kræver en meget langsigtet indsats, hvis stigma og diskrimination skal reduceres.
På EN AF OS-hjemmesiden ligger en video med formanden for World Psychiatric Association
Stigma Section, Graham Thornicroft, der fortæller om den nuværende status og den seneste udvikling inden for stigmatisering og diskriminationsforskning, se: http://www.en-afos.dk/Raad%20og%20Viden/Kampagnevideoer/Fagligt%20personale.aspx
Strategier og virkemidler for aktiviteterne er også gennemgået i EN AF OS Årsrapport 2016-2017,
herunder det forskningsmæssige grundlag for indsatserne.
Kilde: Landsindsatsen EN AF OS’s hjemmeside, www.en-af-os.dk. Og EN AF OS Årsrapport, s. 22-24.

De internationale erfaringer og forskningen kan dels bruges til at udvikle redskaber/metoder i EN AF OS gennem inspiration fra andre landes indsatser, dels til at sikre, at EN AF
OS’ indsatser hviler på det bedst mulige videnskabelige og evidensbaserede grundlag.
I KORAs rapport fra 2015 om status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS blev der
også peget på – med udgangspunkt i den videnskabelige litteratur – at effektfulde afstigmatiseringsindsatser bør omhandle:

26

Se hjemmeside for yderligere info: https://www.time-to-change.org.uk/about-us/what-wedo/our-global-work/global-anti-stigma-alliance
27
EN AF OS har i 2017 og 2018 deltaget i fem internationale aktiviteter i form af besøg eller konferencedeltagelse, og projektsekretariatet har faciliteret besøg af internationale delegationer i
Danmark. Se EN AF OS Årsrapport, se side 97-104.
28
EN AF OS Årsrapport, side 97.
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At facilitere identifikation og indlevelse ved f.eks. social kontakt, brug af sociale
medier og andre redskaber



At udfordre myter med fakta



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

Dette er værdier, som Landsindsatsen EN AF OS har bygget på. Som en vigtig tilføjelse
kan også nævnes, at Landsindsatsen har haft som mandat at være ”upolitisk”. Det vil sige,
at EN AF OS ikke har blandet sig i, hvor mange ressourcer der eksempelvis er prioriteret
til psykiatrien, eller om psykiatrien eksempelvis prioriteres lavere/for lavt sammenlignet med det somatiske område. Dette mandat har sikret, at der har kunnet samles et
bredt partnerskab bag EN AF OS med repræsentanter fra bl.a. staten, sygehusejerne,
fonde og bruger- og pårørendeorganisationer.
I KORAs statusevaluering af EN AF OS fra 2015 er lavet en sammenligning mellem EN AF
OS og en engelske kampagne ”Time to Change”, som har dannet grundlag for store dele
af organiseringen af Landsindsatsen EN AF OS, og med den svenske indsats (H)Järnkoll.
KORA siger, at ”øvelsen med at sammenligne forskellige nationale indsatser vanskeliggøres betydeligt af de meget forskellige vilkår for at drive kampagnevirksomhed og evaluere
indsatsvirkninger.” Det er således ikke muligt ud fra klare effektmål at stille de tre nationale indsatser op overfor hinanden og sige, hvilken indsats som har fungeret bedst eller
haft størst effekt.
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5 Aktiviteter
Vi giver i dette kapitel en beskrivelse af indsatser, aktiviteter og resultater af målinger
på fortrinsvist nationalt niveau. For detaljer og regionale/lokale forhold henviser vi til
EN AF OS Årsrapport 2016-2017, som indeholder en detaljeret gennemgang af PsykInfo’ernes aktiviteter. Aktivitetsbeskrivelsen dækker perioden 2016 og frem. Desuden
trækkes der tråde til projektets tidligere år i beskrivelsen af EN AF OS-undersøgelser,
idet flere af disse undersøgelser er gentagelser af undersøgelser i projektets tidligere faser.
Dette kapitel og det efterfølgende kapitel 6 adresserer evalueringens hovedspørgsmål 6:
”Er det gennemført relevante målinger og monitorering af indsatsen EN AF OS med henblik
på løbende tilpasninger og forbedringer?” Spørgsmålet belyser også i efterfølgende kapitler ud fra en mere kvalitativ vinkel.

5.1 Sammendrag af gennemførte aktiviteter
De gennemførte aktiviteter sammenfattes i det efterfølgende med udgangspunkt i årsrapport 2016-2017 og andet materiale, herunder oversigt over arrangementer i 2018
(intern opgørelse fra sekretariatet) samt tilgængeligt materiale på hjemmeside. I Tabel 4
giver vi en oversigt af hovedaktiviteter fordelt på indsatsområder. Efterfølgende sammenfatter vi den samlede aktivitet fordelt i fem aktivitetskategorier, som har forskellige
funktioner i EN AF OS:


Ambassadørkorpset og arrangementer – formidling gennem personlige beretninger samt deltagelse i events, eventuelt med en stand



Undersøgelser – debatskabende dokumentation af holdning og viden om psykisk
sygdom og erfaring med stigmatisering



PR og synlighed – Undersøgelser og nyheder formidles gennem pressemeddelelser,
oplæg og digital tilstedeværelse - hjemmesiden (www.en-af-os.dk) og en facebook
side (https://www.facebook.com/EnAfOs/)



Kampagnemateriale - konkrete materialer til at understøtte indsatser



Internationale aktiviteter – møder/arrangementer i Danmark eller udland.

5.1.1 Ambassadørkorpset og arrangementer
Ambassadørerne er personer med erfaring med psykiske lidelser, som har gennemgået
formidlingstræning med henblik på at fortælle om deres egne erfaringer ved events rettet til forskellige målgrupper, f.eks. sundhedsuddannelser, unge, sundhedsprofessionelle
m.m. Udover personlige beretninger ved enkeltstående arrangementer/ambushing deltager EN AF OS også med præsentationer og stand ved begivenheder, f.eks. Folkemødet
på Bornholm.
I 2017 gennemførtes en ambassadørundersøgelse som var en videreførelse af en undersøgelse i 2014 udført af KORA i deres statusevaluering. Undersøgelsen fokuserer bl.a. på
ambassadørernes erfaring og synspunkter på tilrettelæggelse af arbejdet med ambassadører i EN AF OS. Undersøgelsen bidrager dermed til udvikling af EN AF OS. I EN AF OS
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Årsrapport 2016-17 konkluderes det bl.a., at ambassadørundersøgelsen 2017 peger på
mulige forbedringer, og at informationsindsatsen indadtil er en fortløbende vigtig udfordring både nationalt, regionalt og lokalt.
I undersøgelsen fra 2017 svarer 36% af de adspurgte (n=114) at de er meget enige i, at
”det fylder meget i din oplevelse af dig selv og i din kontakt med andre, at du har/har
haft en psykisk lidelse” før de blev ambassadører. En andel på 15% svarer, at de er meget enige i denne oplevelse efter de har været ambassadører. Selvom recovery ikke er et
mål for ambassadørvirket tolkes det positivt, at den kommunikationsmodel man arbejder med (modtagerorienteret formidling og dialog), giver ambassadørerne mulighed for
at se mere nuanceret på sig selv og egne kompetencer.
Nøgletal: Der er løbende ca. 125 ambassadører, som medvirker i arrangementer/ambushing. Ambassadørernes profil er beskrevet i ambassadørundersøgelsen 2017 (survey, n=114):


76% er kvinder



17% er i alderen 18-25 år, 64% er i alderen 26-45 år og 19% er over 45 år



27% er i arbejde/flexjob og 48% oplyser at være på en overførselsindkomst
(dagpenge, førtidspension mm.).

Antallet af arrangementer fremgår af Figur 1 nedenfor. Tallene kommer fra to kilder. Arrangementskalenderen er en åben kalender, hvor EN AF OS (sekretariat, PsykInfo eller
Center for Mental Sundhed) annoncerer egne arrangementer. Den interne aktivitetsguide anvendes til registrering af ”ambushing-arrangementer” hvor EN AF OS er inviteret af samarbejdspartnere eller eksterne interessenter til at yde et bidrag om afstigmatisering.
I 2016 var der 155 aktiviteter i arrangementskalenderen, dette tal var 121 i 2017 og 127
i 2018. Antallet af ambushing-arrangementer var 399 i 2016, der var 412 ambushingarrangementer i 2017 og i 2018 nåede antallet op på 537 ambushing-arrangementer (Figur 1).
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Figur 1 Arrangementer i 2016-2018

Kilde: EN AF OS

Målgrupperne for aktiviteterne er angivet i Figur 2 nedenfor. Fire målgrupper/indsatsområder dominerer. Det er brugere og pårørende (21%), personale i sundheds- og socialsektoren (22%), unge (24%) og befolkningen (18%). Aktiviteten i forhold til arbejdsmarked, medier og andre målgrupper fylder antalsmæssigt mindre.
Figur 2 Fordeling af alle arrangementer efter målgruppe 2016-2017

Anm.: Kombinerer arrangementskalender og intern aktivitetsguide (ambushing). Baseret på EN AF OS
Årsrapport 2016-17. Der er nogen usikkerhed i registreringen.

Med anvendelse af intern ambushingregistrering, har vi opgjort fordelingen af, hvem der
er arrangør (Figur 3). De enkelte regioner står for mellem 13% og 28% af aktiviteterne.
Sekretariatet står for 10%.
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Figur 3 Fordeling af arrangører i 2016-2017 (fra intern ambushingregistrering)

Anm.: Center for Mental Sundhed er for enkelthedens skyld indeholdt i Region Syddanmark. Arrangementer i aktivitetskalenderen er ikke medtaget pga. manglende oplysning om arrangør.

5.1.2 EN AF OS-undersøgelser og målinger
Der er løbende siden projektets start gennemført undersøgelser med forskellige perspektiver, som er offentliggjort på den nationale hjemmeside (se bilag 4 for samlet fortegnelse over undersøgelser og målinger). Undersøgelser er en del af mediestrategien
(se PR og synlighed). Hovedkategorier af undersøgelser er:


Repræsentative befolkningsundersøgelser af befolkningens viden om og opfattelse
af psykisk sygdom (2011, 2012, 2014, 2017, 2019).



Diverse tematiske undersøgelser af erfaringer blandt mennesker med psykiske lidelser (EN AF OS-panelet), ca. 17 undersøgelser med varierende temaer er listet på
hjemmesiden. I EN AF OS Årsrapport 2016-17 omtales følgende temaer for panelundersøgelser: Selvstigma, mødet med det somatiske sundhedsvæsen, tandsundhed,
og forældrerollen.



Mediernes omtale af psykisk sygdom er undersøgt i tre undersøgelser: Undersøgelse
af mediernes omtale af psykisk sygdom i 2016 (Infomedia), KORA undersøgelse af
mediernes omtale i perioden 2011-2015, undersøgelse af mennesker med psykiske
lidelsers oplevelse af mediernes omtale i perioden 2013-2015.



Diskriminationsundersøgelsen 2013 og 2015 (KORA) går i dybden med mennesker
med psykiske lidelsers oplevelse af forskelsbehandling.



Evalueringer af EN AF OS (KORA status for afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS,
2015; DECIDE rapport 2019).

Foruden dette monitoreres egne aktiviteter og synlighed af EN AF OS i medier (se også
under PR og synlighed).
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Nøgletal: I perioden 2016 – 2019 er gennemført fem panelundersøgelser, som er lagt ud
på hjemmesiden. I samme periode er også gennemført ambassadørundersøgelse (2017),
EN AF OS befolkningsundersøgelser i 2017 og 2019, Infomedia undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom i 2016 og KORA undersøgelse af mediernes omtale af psykisk sygdom i perioden 2011-2015. På hjemmesiden refereres i alt ca. 28 enkeltstående
undersøgelser, som er gennemført siden 2012. Desuden gennemføres evaluering af EN
AF OS ved DECIDE.
5.1.3 PR-indsats og synlighed
Der er en mediestrategi med tre spor, 1) dels dialog med medier om skævhed i mediebilledet, 2) dels bidrage med information og positive historier, og 3) dels undervisningsforløb for studerende på Medie- og journalisthøjskolen. Indsatsen omfatter både udvikling
af klare budskaber, dokumentation gennem undersøgelser, materialer samt hjemmeside
og sociale medier (primært facebook, men også profiler på Instagram, Twitter og YouTube).
På hjemmesiden finder man materialer, undersøgelser og pressemeddelelser. Der er
også en aktivitetskalender, hvor man kan få overblik over aktiviteter på landsplan og
kan lægge sine egne aktiviteter ind. Facebook anvendes til distribution af videoer, billeder, personlige historier og nyheder.
Mediedækningen af EN AF OS er overvåget dagligt af Infomedia siden 2011.
Nøgletal: EN AF OS anslår at Facebook-siden vokser med 100-150 følgere hver måned,
og at siden har en rækkevidde på 70.000 unikke brugere hver måned. Det bedst præsterende opslag på Facebook i 2017 opnåede 214.000 visninger.
Hovedresultater af synlighedsrapporter (mediedækning) for de seneste år, hvor EN AF
OS nævnes i pressen, fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 3 Hovedresultater fra synlighedsrapporter 2016 og 2017
Statistik
Omtaler og læsertal

Mest benyttede medietype

Største medie

2016

2017

251 omtaler og læsertal lidt

296 omtaler og læsertal næ-

over 21 millioner

sten over 24 millioner

Webkilder (45%), regionale og

Webkilder (42%), regionale og

lokale dagblade 20%.

lokale dagblade 26%.

Ekstrabladet efterfulgt af

BT efterfulgt af DR.DK

Politiken

5.1.4 Kampagnemateriale
EN AF OS har ikke udarbejdet systematisk oversigt over kampagnemateriale, men ved
gennemgang af aktivitetsbeskrivelse i EN AF OS Årsrapport 2016-17 har vi fundet omtale af følgende materialer fra perioden:


Viggo og Walthers verden (bog udgivet af EN AF OS)



Personlig historie og selvstigma (instruktørmanual og deltagermanual)



Ny pjece og kort film om psykisk trivsel på kontorarbejdspladser
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Tandsundhedskampagnen (finansieret med ca. 100.000 kr. fra satspuljen)



Medieguideline ”Tænk før du taster”



Dialogkort til brug i jobcentre



Tekstmateriale om åbenhed på arbejdspladsen fra indstik i Politiken blev trykt som
pjece.



”1 af 5”-film - blev distribueret via Facebook

Ud over de ovennævnte materialer, findes en række andre materialer, som fortsat anvendes og kan findes på EN AF OS’ centrale hjemmeside.
5.1.5 Internationalt
EN AF OS deltager i internationalt samarbejde om afstigmatisering. Denne aktivitet bidrager til at opbygge viden om stigmatisering og virkemidler til afstigmatisering. De internationale aktiviteter i 2016-17 sammenfattes i nedenstående punktliste, der har årsberetning 2016-2017 som kilder.


GASA-møde i Glasgow



Besøg hos hollandsk afstigmatiseringsprojekt



EN AF OS besøger Færøerne



Skudårsseminar i Norge



Deltagelse i 3. German Forum



Deltagelse i 2. EU Compass Forum



GASA-møde i København



Arrangere 8. internationale stigmakonference



Kapitel i "The Stigma of Mental Illness - End of the Story?"

5.1.6 Leverandører af aktiviteter
I tabellen nedenfor gennemgår vi arbejdsdelingen i forhold til leverandører af aktiviteter.
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Tabel 4 Arbejdsdeling i EN AF OS
Kategori

Hvem leverer

Ambassadører og

Psykinfoer og Center for Mental Sundhed har ansvar for ambassadører og

arrangementer

booker arrangementer i lokalområdet, mens sekretariatet tilbyder træning af nye ambassadører. Desuden er sekretariatet også arrangør og samarbejder med ambassadører om egne arrangementer.

EN AF OS-

Sekretariatet organiserer og finansierer disse aktiviteter. Personale i se-

undersøgelser

kretariatet udfører EN AF OS panelundersøgelser (med værktøjet SurveyMonkey). PrimeTime bistår ved udarbejdelse af undersøgelser, herunder
befolkningsundersøgelser, som gennemføres af Epinion. Sekretariatet er
også tovholder for evalueringer (tidligere KORA og nu DECIDE).

PR og synlighed

PR-bureauet PrimeTime bistår sekretariatet. PrimeTime har vundet opgaven i tre udbud. Daglig drift af national hjemmeside og sociale medier varetages af en student i sekretariatet samt med yderligere bistand udefra.
De regionale psykinfoer har egne hjemmesider, som dækker andet end EN
AF OS, men hvor EN AF OS arrangementer omtales.
Psykinfo’er i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark
har egne Facebook sider.

Kampagnemateriale

Kampagnemateriale udvikles hovedsagelig af sekretariatet.

Internationalt

Internationale aktiviteter er hovedsagelig organiseret af sekretariatet.
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Tabel 5 Oversigt med hovedaktiviteter efter indsatsområde som beskrevet i EN AF OS Årsrapport 2016-2017
Indsatsområde

Andel af arrangementer
2016-171
Hovedaktiviteter ifølge
EN AF OS Årsrapport
2016-17

Brugere og pårørende

21%
1 Personlig historie og
selvstigma

Personale i sundhedsog socialsektoren
22%

Arbejdsmarkedet

7%

1 Ulighed i sundhed

1 Dialog med jobcentre

2 Ulighed i tandsundhed

2 Kompensation til flere

2 Brugernes Bazar
3 Psykiatritopmødet
4 Viggo og Walters verden

3 Mistrivsel på arbejdspladserne
4 Træfpunkt
Sammen om mental
sundhed
5 Åbenhed på arbejdspladsen

Unge

Befolkningen og
medierne
24%

21%

1 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

1 Befolkningsundersøgelse 2017

2 Skolepartner

2 Folkemødet på Bornholm
3 ’1 AF 5’ kampagne

3 Erhvervsskolernes
Elevorganisation
4 Ungdommens folkemøde

4 Særanalyser af mediernes profil
5 EN AF OS- panelundersøgelser
5 Medieguidelines
6 Mens Health Week
7 Boligsocialt arbejde

1

Kilde: Sum af arrangementer i arrangementskalender og interne arrangementer (ambushing), jf. Figur 2.
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6 Målinger af stigmatisering
I dette kapitel gennemgår vi de overordnede fund i undersøgelser, som måler holdning
til og viden om stigmatisering i befolkningen samt mediernes bidrag til stigmatisering29.

6.1 Befolkningsundersøgelser
Befolkningsundersøgelser i 2011, 2012, 2014, 2017 og 2019 beskriver bl.a. den generelle, voksne befolknings viden om psykisk sygdom og synet på tabuer omkring psykisk
sygdom. Der er anvendt et stort spørgebatteri, som er udformet, så det opfanger alle indsatsområder; her gengiver vi resultater af udvalgte spørgsmål. Vi præsenterer tallene, så
man kan sammenligne udviklingen over tid. Dog skal der tages forbehold for at interviewteknik og udvælgelse af deltagere med tiden ændres.

29



En stor del af den voksne befolkning mener, at alle kan rammes af psykisk sygdom (Figur 4). I 2019 er der tale om 90%, hvilket er faldende i forhold til udgangspunktet i 2011, som var 97%. Denne udvikling går imod kampagnens budskab, som er, at alle kan blive ramt af psykisk sygdom.



I 2019 mener 77% at fysisk sygdom er mere accepteret i befolkningen end psykisk sygdom (Figur 4). I de første år lå andelen omkring 85-87%, så her er der
en positiv udvikling i forhold til kampagnens målsætninger.



39% mener i 2019, at personer med psykiske lidelser ikke adskiller sig fra andre
personer (Figur 4). I 2014 var denne andel oppe på 53%, så her er der tale om et
fald. Dette kan tolkes som en forbedring i forhold til kampagnens målsætning.



Et af kampagnens budskaber er, at man kan komme sig af psykiske lidelser som
depression og skizofreni. I 2019 er 78% enige eller meget enige i, at depression
kan helbredes, mens 21% mener at skizofreni kan helbredes (Figur 4). Specielt
for skizofreni er der stadig langt fra befolkningens viden til kampagnens budskab.



Et andet kampagnebudskab handler om åbenhed om psykisk lidelse. Kampagnen søger at fremme åbenhed. Figur 5 viser besvarelser i befolkningsundersøgelser i 2011 og 2019. Åbenheden undersøges ved at spørge personer med nuværende eller tidligere psykisk lidelse om de fortalte en kollega, en nær ven eller
et familiemedlem om deres lidelse. Figuren viser andelen, der ikke fortalte om
deres psykiske lidelse. Som forventet er åbenheden mindst over for kolleger og
størst overfor familie. Der er ikke tegn på en generel ændring fra 2011 til 2019.



En undersøgelse fra SFI (og DSI) i 2010 påviste, at diagnoserne skizofreni, borderline og manio-depressiv er særlig skamfulde/tabubelagte. Dette forhold er
også belyst i befolkningsundersøgelserne. I Figur 6 viser vi den procentdel af

Udover befolkningsundersøgelser og analyse af medieomtale kan vi også pege på diskriminationsundersøgelser udført af KORA i 2013 og 2015, som vi ikke medtager her, da dette er gennemført i en periode, der ligger uden for denne evaluerings tidsvindue. Diskriminationsundersøgelser
gav værdifuld information om oplevelser af forskelsbehandling og stigmatisering blandt personer
med erfaring med psykisk sygdom.
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svarpersoner, som nævner skizofreni som en af de tre mest tabuiserede diagnoser. Andelen er i årene 2011, 2012 og 2014 mellem 40% og 50%. I 2017 og 2019
er andelen faldet under 40%. Måske er der en tendens mod aftabuisering på
dette område.


I 2014 bekræftede hele 37% at have kendskab til ”en kampagne med fokus på
fordomme og tabuer om psykisk sygdom”. Dette tal var faldet til 20% i 2019. Andelen der genkendte logoet var 19% i 2014 og 13% i 2019. Det høje kendskab i
2014 tilskrives, at kampagnen i en periode fik særlig opmærksomhed via en DRkampagne. Ifølge flere af de interviewede i DECIDEs interviewundersøgelse vurderes et kendskab på 20% at være godt for en kampagne af denne type.

Figur 4 Befolkningens svar på spørgsmål om psykisk sygdom (procent enig eller
meget enig)

Kilde: EN AF OS, Befolkningsundersøgelser.
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Figur 5 Åbenhed - Du fortalte om psykisk lidelse (procent uenig eller meget uenig)

Kilde: EN AF OS, Befolkningsundersøgelser.

Figur 6 Skizofreni er en af de tre lidelser, der er forbundet med mest tabu
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Figur 7 Måling af kendskab til kampagnen

Kilde: EN AF OS, Befolkningsundersøgelser.

Sammenfattende viser befolkningsundersøgelserne, at befolkningens viden om og holdning til psykisk sygdom i stort omfang er uændrede i perioden. Det ville være forkert at
vurdere effektiviteten af kampagnen ud fra disse tal, da befolkningens viden og holdning
formes af mange andre faktorer, og da vi desuden ved, at det kræver en lang indsats at
ændre viden og holdning på befolkningsniveau. Man kunne nok få større evalueringsmæssig værdi, hvis man målte i populationer, som er mere specifikke målgrupper for
landsindsatsen. Eksempelvis sundhedspersonale, unge under uddannelse, journaliststuderende m.m.

6.2 Analyse af mediernes omtale af psykisk sygdom
I 2017 offentliggør EN AF OS en analyse af mediernes omtale af psykisk sygdom i 2016.
Undersøgelsen, som er udført af ”infomedia analytics”, er baseret på over 4.500 omtaler/artikler. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i mindre skala af KORA, som
sammenlignede et mindre antal omtaler/artikler i henholdsvis 2011 og 2015.
Hovedfund er, at medieomtalen er præget af negative enkeltsager, hvor kriminalitet fylder meget. Der observeres en tendens til forskelsbehandling mellem kriminalitet relateret til psykisk sygdom og anden kriminalitet. Når kriminalitet er relateret til psykisk sygdom, løftes problemet ofte op til generel problematisering af behandling og ressourcer,
mens historier om anden kriminalitet ofte bliver ved den konkrete hændelse.
I 18% af omtaler/artikler er vinklingen positiv, mens tonen er negativ i 34%.
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Samlet set er sproget om psykiske lidelser stigmatiserende i over halvdelen af omtalerne. Alt i alt tegner denne medieundersøgelse et billede af, at mediernes omtale bidrager til stigmatisering.
I lighed med KORA undersøgelsen konkluderes det, at især enkelthistorier bragt af Ritzau har en stigmatiserende vinkel.
I 2016 gennemførte EN AF OS i samarbejde med PrimeTime en undersøgelse af, hvordan
personer, som har eller har haft psykisk lidelse, oplever mediernes dækning af psykisk
sygdom (n=1.140). Dette er en gentagelse af en undersøgelse i 2013. En stor del (65%)
oplever, at medierne i almindelighed omtaler psykisk sygdom med en negativ vinkel. I
2016 bemærker 64%, at der i de sidste to år har været bragt flere positive historier og
med personer, der selv har eller har haft en psykisk lidelse.
Dette fund leder EN AF OS til at konkludere, at strategien med at fremme positive historier har haft en vis effekt30. Dog må det overordnet set konkluderes, at mediedækningen
af psykisk sygdom fortsat bidrager til stigmatisering.

30

Jf. EN AF OS Årsberetning 2016-2017.
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7 Relevans
I dette kapitel undersøger vi relevansen af EN AF OS. Vi ser nærmere på, hvordan interessenterne overordnet vurderer relevansen af Landsindsatsen EN AF OS. Samtidig belyser vi hovedspørgsmål 1: ”Har EN AF OS’s fem indsatsområder været relevante og velvalgte?”

7.1 Overordnet relevans af indsatsen EN AF OS
Overordnet handler relevans om, hvorvidt stigmatisering og diskrimination i forhold til
psykisk sygdom reelt er et stort problem, som der bør sættes ind imod. Dernæst kan relevans også ses i forhold til, om Landsindsatsen EN AF OS har benyttet redskaber og metoder, som er fornuftige og velegnede til at adressere stigmatisering og diskrimination,
da det ikke nytter meget, hvis problemet er stort, men redskaber/metoderne ikke er velvalgte. Relevans kan endeligt undersøges i forhold til konkrete indsatsområder og målgrupper.
På det overordnede niveau var det en rapport fra DSI/SFI fra 2010, der var udslagsgivende i forhold til at sætte problemerne med stigma og diskrimination på dagsordenen,
se tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 4 Hovedfund i rapport fra DSI/SFI
DSI/SFIs rapport viste:


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



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



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



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

Undersøgelsens kvantitative del pegede bl.a. på at:


Befolkningens kendskab til mennesker med psykisk lidelse er meget stort



Befolkningens forhold til psykisk lidelse kan karakteriseres ved åbenhed



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



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



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

Kilde: ”Stigma og psykiske lidelser – som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og
borgere i Danmark”, DSI og SFI, 2010.
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Landsindsatsen EN AF OS har siden løbende gennemført en række målinger af befolkningens holdninger til psykiske lidelser, bl.a. befolkningsundersøgelser, diskriminationsundersøgelser og medieundersøgelser. Samtidig er der også gennemført undersøgelser
af, hvordan mennesker med egne erfaringer med psykiske lidelser oplever og vurderer
bl.a. stigmatisering, tabuer og diskrimination (EN AF OS-panelet). Disse målinger understøtter, at der fortsat er store udfordringer med stigmatisering, tabuer og diskrimination
jf. kapitel 6. På befolkningsniveau har EN AF OS i Befolkningsundersøgelserne stillet
spørgsmålet om, man er enig i kampagnens budskab om, at: ”Det er vigtigt at sætte fokus
på fordomme og tabuer omkring psykisk sygdom?” I Befolkningsundersøgelsen fra 2019
svarer 92% ”helt enig” eller ”enig” til dette spørgsmål.
DECIDE har gennemført interviews med medlemmer af partnerskabet, repræsentanter
fra psykiatrien, bruger- og pårørendeorganisationer, samarbejdspartnerne m.fl. I denne
kreds er der generelt stor tilslutning til, at det er vigtigt at arbejde med afstigmatisering,
tabuer og reduktion af diskrimination i relation til psykisk sygdom. Der er forskellige
synspunkter om, hvor udfordringerne med stigmatisering, tabuer og diskrimination er
størst. Nogle nævner personale i psykiatrien, ungeområdet, medierne mv. De fleste finder, at de fem indsatsområder som Landsindsatsen EN AF OS har udvalgt er væsentlige
og relevante. Der kan dog være uenighed om, hvor man finder, at Landsindsatsen konkret skal prioritere sin indsats, jf. også kapitel 8.
Når det gælder, om Landsindsatsen EN AF OS har benyttet de rigtige metoder/redskaber
i deres indsats, så vi tidligere, at indsatsen har baseret sin tilgang på forskningsbaseret
viden, der siger, at det er den sociale kontakt mellem mennesker med erfaringer med
psykiske lidelser og andre personer, der kan gøre forskel og flytte holdninger og reducere stigma og diskrimination. Det bærende element i EN AF OS-indsatsen er ambassadørkorpset, der består af personer med egne erfaringer med psykiske lidelser. Denne del
af indsatsen kan således siges at hvile på et forskningsmæssigt fundament, hvor metoden (den sociale kontakt) allerede er valideret.
Værdien og relevansen af ambassadørkorpset bekræftes også af interviewpersonerne,
der har indgået i DECIDEs undersøgelse, se tekstboksen nedenfor.
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Tekstboks 5 Udsagn fra nationale interessenter og samarbejdspartnere om ambassadørkorpset
”Eleverne er meget positive i forhold til ambassadøroplæggene. Det er en kæmpe succes. Kassen med
fordomme og frygt bliver åbnet og ændret. De er meget optagede af det bagefter. Mange bliver meget
berørt.” (Samarbejdspartner, professionshøjskole)
”Vi får en rigtig god respons på oplæg fra ambassadørerne. Det er altid historien fra ambassadørerne,
som deltagerne husker bagefter.” (Tre samarbejdspartnere, gruppeinterview)
”Ideen med et ambassadørkorps er en rigtig god ide. Det kommer tæt på, og de formår både at gøre
det personligt og faktuelt. Man får et forhold til psykisk sygdom på den måde.” (Samarbejdspartner)
”Korpset af ambassadører er vældig godt. De har virkelig gjort et stor stykke arbejde inden for psykiatrien – og sat mange tanker i gang – og det er den største gevinst. Det er det, som EN AF OS kan
bedst.” (Repræsentant fra bruger- og pårørendeorganisation)
”Opbygningen af et ambassadørkorps har virkelig været flot, og det rykker noget.” (Partnerskabsrepræsentant)
Kilde: DECIDEs interviewundersøgelser.

DECIDE har ved besøgsrunden hos de seks PsykInfo’er haft lejlighed til at interviewe en
lang række af ambassadørerne, som indgår i ambassadørkorpset. De fortæller også, at
de får rigtig god respons på deres arbejde og oplæg, og at de finder, at det gør en stor
forskel. En ambassadør siger som eksempel, at hun har oplevet en psykiater, som efter
hendes oplæg sagde: ”Jeg går nu hjem og smider alle mine lærebøger væk og bruger din
værktøjskasse i stedet. Den er meget bedre.31”
Evaluator har deltaget som observatør ved et arrangement med to ambassadøroplæg,
der blev afholdt for cirka 50 studerende på ”SOSU C - Social- og Sundhedsuddannelses
Centeret Gladsaxe”. Det var evaluators indtryk, at de to ambassadørers oplæg var gennemarbejdede og gjorde stort indtryk på eleverne. Der var livlig deltagelse blandt eleverne og mange spørgsmål fra salen. Det var også flere elever, der delte historier om oplevelser som pårørende til personer med psykisk lidelse, eller som fortalte om deres
egne erfaringer med psykiske lidelser. Der deltog en moderator fra PsykInfo i Region
Hovedstaden i arrangementet på skolen, som gav indledende bemærkninger om bl.a. aktiviteter og tilbud i PsykInfo og som styrede spørgsmål og diskussion efter ambassadøroplæg. Dette arrangement bekræftede relevansen af EN AF OS og af ambassadørkorpsets
virkning på tilhørerne.
EN AF OS har ved selvevaluering løbende evalueret de arrangementer, som de har gennemført i en aktivitetskalender. Denne selvevaluering viser i 201732:

31
32



At 76 procent af aktiviteterne anses ”i høj grad” for at være vellykkede, mens
18 procent angiver, at de ”i nogen grad” var vellykkede



At 75 procent af tilfældene vurderer arrangørerne, at det ”i høj grad” har været
den rette aktivitet til målgruppen, mens 20 procent svarer ”i nogen grad”

DECIDE fokusgruppeinterview med ambassadører.
EN AF OS Årsrapport 2016-2017, side 40-42.

39

EVALUERING OG FREMTIDIG STRATEGI FOR EN AF OS

Der skal naturligvis tages forbehold for, at ovennævnte tal bygger på selvevaluering. DECIDEs interviewundersøgelser bekræfter dog, at mange samarbejdspartnere finder, at
ambassadøroplæggene generelt er vellykkede og relevante i forhold til målgruppen.
Samarbejdspartnerne fortæller dog også, at det er vigtigt ”hele tiden at arbejde med at
sikre, at man har det rigtige ambassadørkorps, og at arbejde med matchning mellem ambassadør og målgruppe.33” Dette er en opgave som kræver god kontakt og dialog mellem
koordinatoren i PsykInfo’en og kontaktpersoner i kommuner, på SOSU-skoler mv. Det
kræver også, at der er en løbende dialog mellem koordinator og ambassadører, der skal
holde oplæg eller medvirke ved arrangementer.
Der henvises til EN AF OS Årsrapport 2016-2017, side 8-14, for en beskrivelse af ambassadørkorpset, deres motivation for arbejdet, mv.

7.2 Relevans af de fem indsatsområder
Vi har i det foregående afsnit belyst den overordnede relevans af bl.a. ambassadørkorpset, som er det bærende element i Landsindsatsen EN AF OS. I dette afsnit undersøger vi,
om de fem konkrete indsatsområder, som EN AF OS har arbejdet med, har været relevante og velvalgte.
Som led i DECIDEs dataindsamling og interviewundersøgelser har vi haft lejlighed til at
spørge både interne og eksterne interessenter, om de finder, at de fem indsatsområder
har været relevante og hensigtsmæssige valg for Landsindsatsen EN AF OS. Vores interviewundersøgelser viser, at der er bred enighed om, at relevansen af indsatsområderne
både internt i partnerskab, projektsekretariat, hos PsykInfo’erne, hos bruger- og pårørendeorganisationer og blandt ambassadører. Nogle af de eksterne interessenter (samarbejdspartnere), som kan være fra kommunerne, Tandlægeforeningen, arbejdsmarkedsorganisationer og lignende udsagn om indsatsen er samlet i tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 6 Udsagn om relevans fra samarbejdspartnere fra organisationer/virksomheder, som har arbejdet med forskellige indsatsområder
”Jeg blev først rigtigt klar over, hvor stort det med psykiske lidelser er, da jeg lærte EN AF OS at kende.
Det åbnede mine øjne for problemernes omfang.” (Samarbejdspartner, forening)
”Vi kunne se i [NN], at dette var et vigtigt emne, men vi havde brug for nogle der kunne hjælpe os med
at sætte det på dagsordenen.” (Samarbejdspartner, forening)
”Vi har bestemt store udfordringer med fordomme og tabuer hos os selv. Det gælder klart for nogle af
vores medarbejdere.” (Samarbejdspartner, psykiatrien)
”Der er et stort behov for mere viden om psykiske lidelser; særligt når man skal ind på arbejdsmarkedet og har en historie med psykisk sygdom.” (Samarbejdspartner, privat virksomhed)
”Eleverne og jeg bliver altid dybt berørt, når et [tidligere] skizofrent menneske kommer ud og ligner
alle andre i lokalet. Det gør et stort indtryk på de unge, og er virkelig noget, der åbner deres øjne.”
(Samarbejdspartner, professionshøjskole)
Kilde: DECIDEs interviewundersøgelser.

33

DECIDE interview med samarbejdspartner.
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Der er enkelte samarbejdspartnere og repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer som finder, at det kan diskuteres, om det har været fornuftigt at prioritere ”arbejdsmarkedet” som indsatsområde. Arbejdsmarkedet anses for vigtigt i forhold til en
dagsorden om afstigmatisering, men synspunktet er, at EN AF OS med sin regionale forankring (PsykInfo’erne) mangler netværket til at løfte dette indsatsområde.
Enkelte nationale interessenter og repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer har også peget på, at der er mange aktører i forhold til indsatsområdet ”unge”. Det
betyder ifølge disse interessenter, at der er meget stor ”konkurrence” om indsatser rettet mod målgruppen af ”unge”. Der er også nationale interessenter, der finder, at Landsindsatsen EN AF OS med sin regionale forankring i PsykInfo’erne har sin styrke i behandlingspsykiatrien, og i mindre udstrækning i forhold til mental sundhed, sårbarhed
og unge. Denne opfattelse deles dog ikke af projektsekretariatet og PsykInfo’erne. Flere
PsykInfo’er finder, at de har gjort det særlig godt i forhold til indsatsområdet ”unge”, jf.
også næste kapitel.
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8 Målopfyldelse
I dette kapitel undersøger vi målopfyldelsen for Landsindsatsen EN AF OS. Vi diskuterer
målopfyldelen i et overordnet perspektiv og i forhold til hovedspørgsmål 2: ”Hvilke indsatsområder og aktiviteter har virket godt/mindre godt?”

8.1 Aktivitetsniveau og ambassadørarbejdet
I vores interviewundersøgelser har de fleste med et godt kendskab til Landsindsatsen
EN AF OS fremhævet, at ”man har fået rigtig meget for pengene.34” Den generelle opfattelse er, at man med de midler, som er bevilget og doneret til Landsindsatsen EN AF OS
har opnået stor værdi og et højt aktivitetsniveau. Dette gælder både i forhold til projektsekretariatets indsats (national indsats) og i forhold til indsatsen i PsykInfo’erne (regional/lokal indsats). Det kan for en række af interviewpersonerne være vanskeligt at
skelne mellem det nationale og regionale niveau, som jo også spiller sammen på en
række områder, men i det følgende gennemgår vi de to niveauer separat.
8.1.1 Projektsekretariat (national indsats)
Når det gælder projektsekretariatet, er der anerkendelse af, hvor megen energi og ihærdighed, som medarbejderne har lagt i arbejdet med EN AF OS. Eksempler fra udtalelser
fra interviewpersoner er gengivet i tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 7 Udsagn om indsatsen i projektsekretariatet
”Vi får virkelig meget for pengene med denne indsats [EN AF OS].” (Repræsentant fra partnerskabet)
”De har arbejdet med aftabuisering inden for systemerne og i forhold til pressen. Der er evidens for en
sådan indsats virker, og de er lykkes godt.” (Samarbejdspartner, bruger- og pårørendeorganisation)
”Jeg synes de er trængt igennem med få ressourcer og har gjort en stor indsats. Jeg synes, at jeg ser EN
AF OS mange steder.” (Samarbejdspartner, psykiatrien)
”De er lykkedes med gode nationale kampagner, og de har opbygget et ambassadørkorps, som virkelig
rykker noget.” (Repræsentant fra partnerskabet)
Kilde: DECIDEs interviewundersøgelser.

Det er generelt vores vurdering, at aktivitetsniveauet i projektsekretariatet har været
højt, og det er vedvarende fastholdt gennem hele projektperioden, hvilket også må anerkendes. Dette er også dokumenteret af tidligere statusevaluering fra KORA, som dækker
projektperioden fra 2011-2015, og det fremgår også af EN AF OS Årsrapport 2016-2017.
Når dette er sagt, er der også interviewpersoner, som fremhæver, at de ikke er enige i
prioriteringer og målsætninger i Landsindsatsen EN AF OS. Nogle fremhæver, at der har
været prioriteret for mange midler til medieindsatsen, og at de kunne have ønsket sig en
anden vinkling eller timing af elementer af medieindsatsen. Der er også interviewpersoner, der f.eks. fremhæver, at det har været en udfordring, at projektsekretariatet til tider

34

Dette udsagn er gået igen fra mange af respondenterne, som har indgået i DECIDEs interviewundersøgelser.
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har været for dominerende i deres tilgang til EN AF OS og sat sig for meget på ejerskabet
til projektet. Se tekstboksen nedenfor.
Tekstboks 8 Kritiske udsagn om prioritering af målsætninger og indsatser
”Vi synes, at EN AF OS kan være lidt for meget top-down, og så gerne en mere bottom-up organisering.
Måske med inspiration fra engelske kampagne.” (Repræsentant fra partnerskabet)
”Det organisatoriske setup i EN AF OS fungerer ikke så godt i forhold til kommunerne og indsatserne
der.” (Repræsentant fra partnerskabet)
”DRs TV-programmer var virkelig godt, men jeg er tvivl om, hvorvidt pengene til PrimeTime har været
givet godt ud.” (Bruger- og pårørendeorganisation)
”De burde have et politisk mandat. De kan ikke lave lobbyarbejde, som det er nu. 10 gode forslag fra
EN AF OS, savner jeg. Mere politisk kant.” (Bruger- og pårørendeorganisation)
Kilde: DECIDEs interviewundersøgelser.

Der er altså også kritiske røster i forhold til den samlede nationale indsats i Landsindsatsen EN AF OS. Evalueringsmæssigt er der en udfordring i, at denne kritik fremsættes af
aktører, som måske ikke til fulde indser, at det nationale niveau består af partnerskabet,
som udstikker retning, og projektsekretariatet, som er det udførende led. Projektsekretariatet har med andre ord udført, det som lå inden for mandatet. Det er også en evalueringsmæssig udfordring, at kritikken er ”gratis”, og man kan spørge, om kritikken er velfunderet.
Fremtidige drøftelser af prioriteringer og indsatsområder kan bl.a. ses i sammenhæng
med disse kritiske røster, som er et udtryk for ønsker om ændringer af organisatoriske
forhold, mandat og prioriteringer i Landindsatsen EN AF OS, jf. også diskussion af scenarier i kapitel 11.
8.1.2 PsykInfo’erne
Med hensyn til den lokale/regionale indsats (PsykInfo) er der generelt anerkendelse af
det arbejde, der er gennemført i de seks PsykInfo’er. De faste samarbejdspartnere i psykiatrien, SOSU-skoler, professionshøjskoler og kommunale repræsentanter er tilfredse
med samarbejdet og finder, at det fungerer upåklageligt. Enkelte repræsentanter fra
kommunerne har peget på, at de ”ønsker flere tilbud fra EN AF OS – og gerne skræddersyede løsninger” – som de kan anvende ved torvedage, biblioteksarrangementer, mv.35
Enkelte PsykInfo’er oplyser, at de gennemfører systematiske evalueringer efter ambassadøroplæg, men det sker ikke i alle regioner. I de PsykInfo’er, hvor der ikke gennemføres systematiske evalueringer, har man fravalgt dette af hensyn til ambassadørerne.
Synspunktet er, at ambassadørerne leverer et stykke frivilligt arbejde, og det kan derfor
være meget at forlange, at de også skal stille op til en personlig vurdering og ”benchmarking” af deres indsats.

35

Nogle af samarbejdspartnerne siger givet dette, uden at have helt blik for og indblik i, hvor
mange personaleressourcer, der er til rådighed i PsykInforegi til EN AF OS (halvt til helt årsværk
pr. PsykInfo).
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Alle PsykInfo’er evaluerer dog løbende sig selv (selvevaluering), hvor de bl.a. angiver,
hvor vellykkede de synes at arrangementerne var, jf. kapitel 7. Nogle steder er også gennemført mindre evalueringer af ambassadøraktiviteten, bl.a. har Region Hovedstaden
fået udarbejdet en undersøgelse af sygeplejestuderendes udbytte af EN AF OS-oplæg36.
Det skal bemærkes, at der under ambassadøroplæggene ofte gennemføres en løbende
evaluering, hvor ambassadøren selv eller moderator fra PsykInfo spørger ind til, om tilhørerne har oplevet oplæg og diskussion som relevant og vedkommende mv. Samtidigt
har PsykInfo’erne en løbende dialog med deres kontakter på skoler, i psykiatrien mv. om
relevansen af oplæggene og matchningen af ambassadører med målgruppen.
Evaluator har i forbindelse med besøgsrunden ved de seks PsykInfo’er bedt dem om at
lave en selvevaluering i forhold til de fem indsatsområder, som er prioriteret i Landsindsatsen EN AF OS. PsykInfo’erne blev bedt om på en skala fra 1-10 (hvor 10 er højest) at
score, hvor god indsats de selv finder, at de har ydet på indsatsområderne37. Af figuren
nedenfor fremgår det gennemsnitlige resultat for de fem PsykInfo’er og Center for Mental Sundhed.
Figur 8 PsykInfo’er scorer deres egen indsats på de fem indsatsområder
Selvevaluering, skala fra 1-10 (10 højest)
Befolkning og medier

Unge

Arbejdsmarked

Personale i sundheds- og socialsektor

Brugere og pårørende
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anm.: Omfatter resultater fra de fem regionale PsykInfo’er samt Center for Mental Sundhed, Odense.

Som det ses af figuren, vurderer PsykInfo’erne selv, at de har gjort det godt og scorer
over middel (en score på fem) på fire af fem indsatsområder. PsykInfo’erne finder, at de
har gjort det bedst med hensyn til indsatsområdet ”unge”. Et indsatsområde træder dog
negativt frem, ”arbejdsmarkedet”, som er det eneste som scores til under middel. En region (Region Nordjylland) har slet ikke arbejdet med ”arbejdsmarkedet” og scoret ”0” for
denne indsats, og det trækker gennemsnittet en del ned. Generelt har PsykInfo’erne haft
det svært med indsatser i relation til arbejdsmarkedet, bortset fra Region Midtjylland og
Center for Mental Sundhed i Odense.

36

”Hvad kan personlige fortællinger? En kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskestuderendes udbytte af EN AF OS-oplæg”, PsykInfo, Region Hovedstaden, 2018.
37
Dette kan betragtes som PsykInfo’ernes egen vurdering af deres målopfyldelse.
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Forskellene i score på indsatsområder kan hænge sammen med den konkrete person,
som har fungeret som koordinator i PsykInfo’er samt lokale forhold, hvor man f.eks.
nogle steder har haft satset meget på ”unge”. Det gælder eksempelvis i Region Nordjylland, hvor man tidligere havde PsykiatriFondens informationsbus, som var målrettet de
unge. Dette har medført et særligt fokus på ungeområdet i Region Nordjylland. Et andet
eksempel er Region Midtjylland, hvor koordinatoren har en baggrund fra bl.a. kommunalt arbejde, som har betyder, at man i Region Midtjylland har satset meget på at få kontakt til alle 19 kommuner. Man har også i denne region gjort en særlig indsats i forhold
til jobcentre, og i 2016 var koordinator/ambassadører eksempelvis ude på 11 jobcentre
i regioner38.
Med udgangspunkt i en bred vurdering af synspunkterne fra partnerskab, samarbejdspartnere, bruger- og pårørendeorganisationer, som er kommet frem i DECIDEs interviewundersøgelse, er det alene ”arbejdsmarkedsområdet” og ”unge”, som der af nogle interessenter stilles spørgsmålstegn ved, om de burde prioriteres af Landsindsatsen EN
AF OS. Med hensyn til ”ungeområdet” var synspunktet, at der er mange interessenter/konkurrenter på dette område, og at EN AF OS derfor burde prioritere andre indsatsområder. PsykInfo’erne vurderer imidlertid selv, jf. Figur 8, at de er lykkedes allerbedst med ungeområdet, så der er modstridende holdninger hvad dette indsatsområde
angår39.

38

Oplysninger i afsnit fra DECIDEs besøgsrunde og EN AF OS Årsrapport 2016-2017.
Spørgsmålet om ”ungeområdet” blev kortfattet drøftet ved temamøde med repræsentanter
partnerskab og PsykInfo’er i marts 2019. Tilbagemeldingen fra flere var, at ”ungeområdet” er et
kerneområde for Landsindsatsen EN AF OS. Argumentationen var bl.a., at psykiske lidelser ofte
manifesterer sig i de unge år, og at det er vigtigt at sætte ind på dette tidspunkt.
39
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9 Organisering og ressourcer
I dette afsnit belyser vi organisering og ressourcer i Landsindsatsen EN AF OS. Organisering og ressourcer relaterer sig særligt til hovedspørgsmål 5, om ”hvilken betydning organisering og ressourcer har haft for indsatsen, både nationalt og regionalt?”.

9.1 Overordnet organisering af EN AF OS
Landsindsatsen EN AF OS gengiver selv deres organisering som følger af diagrammet nedenfor.
Figur 9 Organiseringen af EN AF OS (projektets eget projektdiagram)

Kilde: EN AF OS

EN AF OS er grundlæggende organiseret på et national niveau og et regionalt niveau
(markeret i figuren med den sorte stiplede linje, som DECIDE har indsat mellem de to
niveauer). I det følgende gennemgås først organisering og ressourcer på det nationale
niveau i EN AF OS-indsatsen. I næste afsnit gennemgås EN AF OS på det regionale
niveau40.

40

I praksis er de to niveauer ikke helt adskilte, men analytisk giver det mening at beskrive dem
som to adskilte niveauer i forhold til organisering og ressourcer.
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9.2 National organisering og ressourcer
Som det ses af organisationsfiguren ovenfor, rummer Landsindsatsen EN AF OS mange
komponenter. I det følgende gennemgår vi kortfattet hovedkomponenterne i den nationale del af organiseringen af EN AF OS41:
Partnerskab: Overordnet beslutningsorgan og holder cirka 3-4 møder årligt. Formandskabet varetaget af Region Hovedstaden (ved psykiatridirektør Martin Lund) og af Sundhedsstyrelsen. Forretningsudvalget (de bevilgende parter) består af en mindre kreds
af repræsentanter fra partnerskabet, som kan drøfte og forberede beslutningsoplæg, der
forelægges partnerskabet.
Projektsekretariat: Det centrale, nationale sekretariat for EN AF OS-indsatsen, som
både udvikler, koordinerer og er udførende i forhold til en lang række nationale EN AF
OS-aktiviteter. Samtidig udvikler projektsekretariatet, materialer, kampagner, merchandise mv. til PsykInfo’erne og faciliterer møder mellem PsykInfo’ernes koordinatorer m.fl.
(ca. 3-4 årlige møder i Koordinatorgruppen, se figuren ovenfor).
PsykiatriNetværket, kommunikationsnetværk og eksterne aktører: Psykiatrinetværket består af 15 af de frivillige, landsdækkende organisationer på det psykiatriske
område. Kommunikationsnetværket er repræsentanter fra kommunikation i partnerskabskredsen. Eksterne aktører er leverandører (særligt kommunikationsbureauet Primetime) og samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete kampagneindsatser mv.
som eksempelvis Tandlægeforeningen og Danmarks Apotekerforening, der har samarbejdet med EN AF OS om konkrete indsatser og kampagneaktiviteter. PsykiatriNetværket, kommunikationsnetværk og eksterne aktører inddrages efter behov i EN AF OS-indsatsen.
Ressourcegrupper (fem i alt, en for hvert indsatsområde): Ressourcegrupperne har
medlemmer fra bruger- og pårørendeorganisationerne, faglige selskaber, samarbejdspartnere, fagpersoner, regionale koordinatorer, PrimeTime m.fl. Deres opgave er at understøtte det nationale projektsekretariats arbejde samt bidrage med sparring til udvikling af ideer, redskaber, værktøjskasser, undersøgelser og kampagneaktiviteter, der
f.eks. udvikles af kommunikationsbureauet Primetime.
Som beskrevet i kapitel 4 har projektsekretariatet i den nuværende projektperiode fra
2011-2019 haft et årligt budget på ca. 4 mio. kr. til udvikling og drift (2,6 mio. kr. til selve
driften af sekretariatsfunktionen). Derudover er ca. 3 mio. kr. årligt øremærket til eksterne leverandører (primært PrimeTime).
Hvis vi ser på de konkrete personaleressourcer i projektsekretariat, har det i en lang periode været bemandet af følgende tre medarbejdere (fuld tid):


Projektleder Johanne Bratbo



Projektkoordinator Anja Kare Vedelsby



Administrativ projektmedarbejder Lars Toft

Projektsekretariatet har som oftest også har haft 1-2 studentermedarbejdere beskæftiger i sekretariatet med en samlet timenormering på ca. 15 timer/ugentligt. Desuden har
man i projektperioden haft flere personer i virksomhedspraktik/jobafprøvning.
41

For en mere udførlig beskrivelse henvises til EN AF OS Årsrapport 2016-2017, side 6-8.
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Ud over egne medarbejderressourcer benytter det nationale sekretariat også frivillige/ambassadører til en række indsatser, som de gennemfører. Ambassadørerne ”lånes” fra de regionale PsykInfo’er, da der ikke er et ambassadørkorps på nationalt niveau.

9.3 Regional organisering og ressourcer (PsykInfo)
Der er fem regionale PsykInfo’er, som er en del af de fem regioner. PsykInfo’erne varetager en række oplysnings-, formidlings- og rådgivningsopgaver vedrørende psykisk sygdom. Deres tilbud er både rettet mod den brede offentlighed, mod pårørende til personer med psykisk lidelse og til mennesker, som har personlige erfaringer med psykiske
lidelser.
Ud over de fem regionale PsykInfo’er findes også Center for Mental Sundhed42. I modsætning til de regionale PsykInfo’er er Center for Mental Sundhed kommunalt forankret
og finansieret af Odense Kommune. Odense Kommune valgte selv at slutte sig til Landsindsatsen EN AF OS i 2011, og centret har bl.a. etableret eget ambassadørkorps.
For så vidt angår de fem regionale PsykInfo’er er disse organiseret forskelligt og har forskellige rammebetingelser. I det følgende beskrives forskelle og ligheder mellem PsykInfo’erne.
9.3.1 Fysisk lokalitet og ”adgang fra gaden”
Der er forskel på den fysiske lokalitet og mulighed for ”adgang fra gaden” i de seks PsykInfo’er, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 6 Fysisk lokalitet og ”adgang fra gaden”
Region

Region

Region

Region

Region

Center for

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Mental Sundhed

”Butikslokale”

Eget hus/lo-

Har til huse i

Placeret i Re-

Placeret ved

Eget hus/lo-

i det centrale

kaler lige

villa i Vejle

gionshuset i

Psykiatrien i

kaler i cen-

København

uden for

med adgang

Region

Region Nord-

trum af

med adgang

Næstved Cen-

fra gaden

Midtjylland i

jylland tre km

Odense med

fra gaden

trum med ad-

Viborg. Ej ad-

uden for Aal-

adgang fra ga-

gang fra ga-

gang fra ga-

borg Centrum

den

den

den

med egne lokaler med adgang fra gaden

Kilde: DECIDE besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er.

De fysiske rammer og muligheden for at få ”adgang fra gaden” er relevant, da det har betydning for den borgerkontakt, som PsykInfo’erne har mulighed for at have i det daglige
arbejde. Dog kan det være ”vanskeligt at dække hele regionen, selv om man har gode lokaler og mulighed for, at borgerne kan komme ind fra gaden.”43 Lokaleforholdene kan også

42
43

Center for Mental Sundhed hed tidligere: ”PsykInfo Odense Kommune” og blev forkortet PIO.
DECIDEs besøgsrunde.
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have betydning for muligheden for at afholde møde- og caféarrangementer for ambassadørerne. Region Midtjylland skiller sig umiddelbart ud med den dårligste lokalesituation, da PsykInfo/EN AF OS er placeret i Regionshuset Viborg44.
9.3.2 Grad af integration mellem PsykInfo og EN AF OS
Alle de regionale og lokale EN AF OS-aktiviteter er forankret organisatorisk i de fem regionale PsykInfo’er samt i Center for Mental Sundhed. Organiseringen regionalt/lokalt
kan ses i forhold til, hvor ”integreret” EN AF OS er i den øvrige PsykInfo-virksomhed. Er
der er f.eks. klar adskillelse mellem koordinatoren for EN AF OS og øvrige PsykInfo-medarbejdere og -aktiviteter? For så vidt angår graden af integration er der følgende forskelle på de seks PsykInfo’er, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 7 Grad af integration mellem EN AF OS og PsykInfo
Region

Region

Region

Region

Region

Center for

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Mental Sundhed

EN AF OS kø-

Høj grad af in-

Høj grad af in-

EN AF OS kø-

EN AF OS kø-

EN AF OS kø-

rer som for-

tegration i

tegration i

rer som for-

rer som for-

rer som inte-

holdsvist selv-

PsykInfo.

PsykInfo.

holdsvist selv-

holdsvist selv-

greret del af

stændigt pro-

Flere Psyk-

Flere medar-

stændigt pro-

stændigt pro-

alle de øvrige

jekt i regi af

Info-medar-

bejdere i

jekt i regi af

jekt i regi af

PsykInfo-akti-

PsykInfo. En

bejdere invol-

Psyk-Info ar-

PsykInfo. Ko-

PsykInfo. Ko-

viteter.

medarbejder

veret i indsat-

bejder med

ordinator er

ordinator er

varetager pri-

sen. PsykInfo

EN AF OS-op-

den primære

den primære

mært indsat-

har fem kon-

gaver.

medarbejder i

medarbejder i

sen med op-

sulenter som

forhold til EN

forhold til EN

bakning fra

understøtter

AF OS, men

AF OS, men

lederen af

hvert sygehus

kan bl.a.

andre delta-

PsykInfo.

i regionen, og

trække på

ger også i ar-

disse vareta-

kommunikati-

bejdet.

ger også EN

onsressourcer

AF OS-opga-

i afdelingen

ver.

Kommunikation og formidling.

Kilde: DECIDE besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er.

Ved DECIDEs besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er har de selv peget på, at der er følgende fordele ved de to modeller45:

44

Det betyder imidlertid ikke, at Region Midtjylland ligger lavt i forhold til afholdte arrangementer eller antallet af ambassadører, hvor regionen faktisk ligger i den øverste ende af feltet.
45
Fordelene er inspireret af en SWOT-øvelse, som konsulenten lavede sammen med PsykInfo’erne ifm. besøgsrunden.
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EN AF OS ikke-integreret i PsykInfo: Det fremstår tydeligt, hvor mange ressourcer der er allokeret til EN AF OS. Potentielt får EN AF OS også et mere tydeligt ”brand”. Det kan også være nemmere at monitorere og måle de specifikke
EN AF OS-aktiviteter, når de ikke ”blandes” med øvrige PsykInfo-arbejde.



EN AF OS integreret i PsykInfo’s øvrige virksomhed: Medarbejderressourcerne i PsykInfo/EN AF OS kan potentielt kan udnyttes bedre. Bedre mulighed
for at bringe forskellige medarbejderkompetencer i spil og mulighed for sparring om tilrettelæggelse af og gennemførelse af EN AF OS-indsatser. Reduceret
sårbarhed (hvis f.eks. koordinator finder andet arbejde). Potentiale for at udnytte synergi mellem generelle PsykInfo-aktiviteter og EN AF OS.

Det er vanskeligt at konkludere noget om, hvilken af de to organiseringer som er mest
hensigtsmæssig, men der er indikationer på, at der kan være flest fordele forbundet
med, at EN AF OS ligger i tilknytning til en stor PsykInfo, og at man integrerer EN AF OSindsatsen i den almindelige PsykInfo-virksomhed46. Lokale forhold i den enkelte PsykInfo kan dog tale for, at man vælger en model, hvor EN AF OS-indsatsen kører mere selvstændigt.
Alle de regionale PsykInfo’er fortæller i forbindelse med DECIDEs besøgsrunde, at de
har et tæt og godt samarbejde med psykiatriledelsen i deres regioner, og at ledelsen generelt har forståelse for udfordringerne med stigmatisering og bakker godt op om EN AF
OS47. PsykInfo’erne finder selv, at nærhed til psykiatrien og psykiatriledelsen i regionen
er et kardinalpunkt, hvis EN AF OS skal sikres bevågenhed og gennemslagskraft i forhold
til samarbejdspartnere regionalt og lokalt. Alle PsykInfo’erne finder, at de er organiseret
med en forholdsvis direkte adgang til psykiatriledelsen. Dette giver dem en række fordele i form af ”stor politisk bevågenhed og opbakning”48.
Alle PsykInfo’erne har – eller har haft – mødefora (regionale koordinationsgrupper) med
forskellige regionale/lokale parter repræsenteret med henblik på at sikre inddragelse,
koordination og ejerskab til den regionale/lokale EN AF OS-indsats. Der har været blandede erfaringer med disse mødefora, og et sted (Region Hovedstaden) har man valgt at
stoppe med dette mødeforum og ”gå over til bilaterale kontakter, da man fandt dette
mere effektivt”49.
Center for Mental Sundhed (Odense Kommune) har en Lokalkomite med repræsentation
af mange lokale og kommunale repræsentanter, og dette mødeforum fungerer ifølge
centret rigtig godt. Der kan være noget læring i denne organisering i forhold til, hvor
man bedst arbejder med afstigmatisering på kommunale arenaer. Repræsentanter fra
Center for Mental Sundhed fremhæver selv den gode kontakt som de løbende har haft til
de relevante rådmænd i kommunen og andre centrale embedsmænd. Desuden fremhæ-

46

De to største PsykInfo’er (Region Syddanmark og Region Sjælland) ligger højest – dog sammen
med Region Midtjylland – hvad angår antallet af afholdte arrangementer, jf. EN AF OS Årsrapport
2016-2017, side 34.
47
Med DECIDEs gennemførte dataindsamling kan vi ikke nærmere belyse regionale forskelle i ledelsesopbakningen, som givet er meget vigtig for de muligheder for gennemslagskraft og ressourcer, som man får regionalt.
48
DECIDEs besøgsrunde.
49
DECIDEs besøgsrunde.
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ves det, at de har kortlagt alle tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Odense Kommune, og at det har skabt et samlet overblik over en omfattende vifte af tilbud i kommunen.
9.3.3 PsykInfo’ernes bud på nødvendige ressourcer, funktioner og kompetencer
I forbindelse med et inspirationsseminar i august 2018 i Odense, som DECIDE faciliterede, blev følgende drøftet:
”Hvilke a) ressourcer, b) funktioner og c) kompetencer, kræves som minimum for, at
PsykInfo’erne kan løfte arbejdet med EN AF OS? (vær så konkret som mulig)”.
Der blev i opsamlingen på gruppearbejdet om dette spørgsmål peget på følgende vigtige
ressourcer, funktioner og kompetencer i det regionale EN AF OS-arbejde:


Der skal være mindst 1 fuldtidsmedarbejder i PsykInfo til EN AF OS-indsatsen



Koordinatoren/organisationen skal have sundheds- og socialfaglig viden, kompetence inden for frivilligområdet, evne til at etablere samarbejde med kommuner (om bl.a. mental sundhed) og frivillige organisationer



Der skal være adgang til kommunikationskompetencer med henblik på at kunne
etablere og håndtere kontakten til pressen



Koordinatoren skal kunne skabe en relation til ambassadørerne, også når der er
svære perioder og situationer for ambassadørerne50.

Det er ikke alle de regionale PsykInfo’er, der fuldt ud lever op til disse krav i dag. Eksempelvis har man ikke i alle regioner allokeret en fuldtidsmedarbejder til indsatsen, jf. senere gennemgang i dette kapitel. Ikke alle PsykInfo’er har umiddelbart adgang til kommunikationsressourcer i organisationen. På de store linjer kan det dog konkluderes, at
PsykInfo’er nogenlunde lever op til de forudsætninger, som de selv opstiller for som minimum at kunne opfylde målsætningerne for det regionale/lokale arbejde med EN AF
OS.
Den regionale/lokale indsats i PsykInfo’erne er dog sårbar. Dels har man i hele projektperioden løbende fået støtte fra projektsekretariatet, og det vides ikke med sikkerhed,
hvad der vil ske, hvis denne støtte/infrastruktur falder bort. Dels hviler den regionale
EN AF OS-indsats flere steder på en enkelt persons arbejde (koordinatoren), som typisk
igennem længere tid har arbejdet med at skabe gode relationer og opbygge goodwill til
ambassadørerne. Dette medfører en særlig sårbarhed i forhold til udskiftninger af medarbejdere i koordinatorfunktionen.
9.3.4 Ressourcer til den regionale indsats
De konkrete ressourcer, som er til rådighed i den enkelte PsykInfo, har betydning for,
hvor meget EN AF OS kan prioriteres regionalt. Generelt er der en vis forskel på, hvor
mange medarbejderressourcer i timer, der er allokeret til indsatserne regionalt. Dette
ligger mellem en halvtidstidsstilling og op til 1 fuldtidsmedarbejder eller lidt mere. Den
uddannelsesmæssige baggrund er også forskellig for koordinatorerne.
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Dette sidste punkt var ambassadørernes bidrag til gruppearbejdet.
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Af DECIDEs besøgsrunde fremgår det, at forskellen mellem PsykInfo’erne kan være
større, end hvad de konkrete stillingsnormeringerne fortæller. Ifølge et par PsykInfo’er –
som integrerer EN AF OS med den øvrige PsykInfo-virksomhed – indebærer det, at ”vi
nok bruger flere ressourcer på EN AF OS-indsatsen end hvad der svarer til koordinatorstillingen”, men det er svært mere præcist at kvantificere personaleforbruget51.
I tabellen nedenfor er de konkrete personaleressourcer specifikt til EN AF OS og mere
generelt i PsykInfo’erne gengivet som et overslag.
Tabel 8 Personaleressourcer allokeret til EN AF OS og til PsykInfo
Region

Region

Region

Region

Region

Center for

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Mental Sundhed

28 timer allo-

1 fuldtidsko-

1 fuldtidsko-

1 fuldtidsko-

1 fuldtidsko-

Ej allokeret

keret til EN

ordinator al-

ordinator al-

ordinator al-

ordinator al-

specifik med-

AF OS-koordi-

lokeret til EN

lokeret til EN

lokeret til EN

lokeret til EN

arbejderres-

nator.

AF OS, men

AF OS, men

AF OS.

AF OS samt en

source til EN

ikke specifikt

fem Psyk-

deltidsmedar-

AF OS (en

udpeget.

Info-konsu-

bejder (10 ti-

egentlig koor-

mer).

dinator ikke

7 ansatte ved
PsykInfo.

25 ansatte (9
fuldtidsstillinger), dog 7 på

lenter bidrager også til
indsatsen.

6 ansatte ved
PsykInfo.
Endvidere

udpeget).

stor kommu-

3 ansatte ved

nikationsstab.

PsykInfo

7 ansatte ved

specifikt sats-

13 ansatte

(ved at blive

Center for

puljeprojekt.

ved PsykInfo.

slåer sammen

Mental Sund-

organisato-

hed.

risk med Center for Pårørende, der har
7 ansatte).
Kilde: DECIDE besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er. Oplysninger fra PsykInfo’ernes hjemmesider.
Anm.: Der er alene optalt antal stillinger ved PsykInfo’erne og ikke taget hensyn til, at nogle stillinger
kan være deltid. Samlet antal ansatte ved PsykInfo’erne er inklusive koordinatorstillingen.

9.4 Interessenternes vurdering af organiseringen af EN AF OS
I dette afsnit ser vi nærmere på, hvad PsykInfo’erne og en række nationale interessenter, som vi har interviewet, siger om organiseringen af EN AF OS. PsykInfo’er blev som
tidligere nævnt interviewet ved en besøgsrunde i foråret 2018, mens DECIDE efteråret
2018 gennemførte en række interview med nationale interessenter i relation til EN AF
OS, se bilag 1 for en liste over de interviewede nationale interessenter.
Det skal bemærkes, at der i statusevalueringen fra KORA i 2015 er en meget udførlig
gennemgang af EN AF OS-organisering samt vurderinger fra en bred vifte af interviewpersoner. Store dele af vurderingerne fra denne statusrapport er fortsat gældende. De
følgende observationer er delvist gentagelser og mindre udbygninger af konklusionerne
fra KORA-rapporten med udgangspunkt i DECIDEs observationer:
51
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Den samlede organisering af Landsindsatsen EN AF OS opleves af mange som
kompleks, fordi der indgår mange niveauer i indsatsen, og fordi mange interessenter løbende skal inddrages.



Det har været udfordrende af etablere en god model og et godt samspil med bruger- og pårørendeorganisationer på nationalt niveau. Flere centrale beslutningstagere i partnerskabet finder, at en række af bruger- og pårørendeorganisationer på nationalt niveau har bidraget med alt for lidt i egen organisation til EN AF
OS. På den anden side finder nogle bruger- og pårørendeorganisationer, at de
ikke er blevet inddraget nok og forstået i forhold til, hvilke begrænsninger, som
deres organisationer rummer i forhold til at stille ressourcer til rådighed for EN
AF OS.



På det regionale/lokale niveau rapporteres der om et godt samarbejde mellem
PsykInfo’er og bruger- og pårørendeorganisationer. Projektsekretariatet har
også på lokalt niveau oplevet velvilje fra bruger- og pårørendeorganisationer til
at dele EN AF OS-materiale.



Der har været visse udfordringer med samarbejdet mellem det nationale niveau
og et par af PsykInfo’erne, da disse har haft en anden opfattelse af, hvordan indsatsen burde organiseres og et ønske om mere beslutningskompetence i forhold
til de nationale prioriteringer og beslutninger.

Når disse kritiske forhold ved organiseringen er fremdraget, skal det også nævnes, at
man løbende i Landsindsatsen EN AF OS har arbejdet med at tilpasse og ændre organiseringen, og at en række forbedringer en gennemført, som har fået organiseringen til at
fungere bedre og mere effektivt. Eksempelvis er den tidligere brede følgegruppe nedlagt
i 2012, da denne ikke fungerede hensigtsmæssigt, og fem ressourcegrupper er etableret
i stedet for. Det medførte en øget repræsentation fra bl.a. bruger- og pårørendeorganisationer og deltagelse af ambassadører i ressourcegrupperne.
I tekstboksen nedenfor er samlet nogle udsagn fra DECIDE interviewundersøgelse vedrørende den nationale organisering af Landsindsatsen EN AF OS.
Tekstboks 9 Udsagn om den overordnede organisering af EN AF OS
”Organiseringen af EN AF OS kan være lidt besværlig med mange styregrupper mv. Det bliver lidt
tungt.” (Samarbejdspartner)
”Flere af medlemmerne af partnerskabet (bruger- og pårørendeorganisationer) har promoveret sig
selv med EN AF OS-brandet, men ikke leveret noget selv.” (Repræsentant fra partnerskabet)
”Vi har ikke haft direkte indflydelse i ressourcegrupperne. Vi har ikke været med til at tage beslutninger. Det skulle have været ”arbejdsgrupper”, så man fik reel indflydelse.” (Bruger- og pårørendeorganisation)
Kilde: DECIDE nationale interviewundersøgelse.

På PsykInfo-niveau har man også løbende arbejdet med organiseringen og tilpasninger
af denne. Der er flere af PsykInfo’erne, der siger, at de i starten af projektperioden for EN
AF OS var meget afhængige af støtten fra projektsekretariatet, og at de ydede en stor og
uvurderlig støtte i denne periode. Et par af PsykInfo’erne vurderer i dag, at ”vi er nu stort
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set selvkørende”52. De øvrige PsykInfo’er finder, at de fortsat har et behov for organisatorisk, praktisk støtte mv. fra projektsekretariatet.
I forbindelse med DECIDEs besøgsrunde er PsykInfo’er blevet spurgt om forslag til
bedre organisering af EN AF OS samt bedre samspil mellem den nationale del af indsatsen (projektsekretariatet) og PsykInfo’erne. På tværs af de seks PsykInfo’er kan følgende
konkrete forslag/ønsker fremdrages fra PsykInfo’erne:


Ønske om mere/bedre regional/kommunalt netværk mellem PsykInfo’erne, så
erfaringer og ideer kan udveksles53



Nationalt projektsekretariat skal have fokus på rollen som vidensbank, fundraiser, servicefunktion og på at ”åbne nationale døre” (to PsykInfo’er pegede på
denne mulighed)



Eventuel forankring af det nationale sekretariat i Danske Regioner (to PsykInfo’er pegede på denne mulighed)

For så vidt angår det sidste forslag om forankring i Danske Regioner handler dette om,
at de to PsykInfo’er finder, at hvis der ikke er midler til en større national komponent (et
nationalt projektsekretariat), så er det vigtigt, at der fortsat er et engagement fra nationalt hold, herunder ikke mindst fra Danske Regioner.
På tværs af PsykInfo’erne er der enighed om, at partnerskabet har givet ”politisk bevågenhed og legitimitet for indsatsen, som også har betydning for den lokale/regionale indsats.” En repræsentant fra PsykInfo siger, at ”der skal være et nationalt brand, der kan
binde EN AF OS sammen”. Og en anden siger, at ”Det er vigtigt og nødvendigt med et nationalt brand for EN AF OS”. Ud over den politiske bevågenhed og legitimitet, som en national forankring giver, nævner et par af PsykInfo’erne også, at der uden en national forankring er risiko for, at EN AF OS ”opsluges af den almindelige drift i PsykInfo”54.
DECIDE har også haft lejlighed til interviewe en række ambassadører ved besøgsrunden
og den generelle holdning er, at det har betydning for ambassadørerne, at de er ”en del
af noget større på landsplan”55. Der peges på, at det styrker fællesskabet, at der indgår en
national komponent i EN AF OS, hvor nogle ambassadører medvirker i indslag i den nationale presse, deltager i nationale arrangementer som eksempelvis Folkemødet på Bornholm, osv.
Ud over disse generelle politiske og organisatoriske fordele ved et landssekretariat, er
der også en række andre fordele knyttet til at have en landskomponent. Disse behandles
nærmere i kapitel 10.
Der er imidlertid blandt de nationale interessenter også en opfattelse af, at det har været
vigtigt med et partnerskab, der signalerer, at der på tværs af statslige, regionale og bruger- og pårørendeinteresser er enighed om, at stigmatisering og diskrimination er vigtigt og skal sættes på dagsordenen.
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DECIDEs besøgsrunde.
PsykInfo’erne har allerede taget initiativ til at mødes et par gange i et mere uformelt forum end
koordinatormøderne (arrangeret af projektsekretariatet) for at kunne udveksle erfaringer.
54
DECIDEs besøgsrunde.
55
Fokusgruppeinterview med ambassadører.
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Afslutningsvis skal det påpeges, at Landsindsatsen EN AF OS’ organisering er karakteriseret ved en række forhold, der betyder, at det er vanskeligt at undgå visse spændinger
og konflikter:


En omfattende og forholdsvis kompleks organisatorisk struktur med mange interessenter, der kan have modstridende interesser56



Et nationalt projektsekretariat med et overordnet ansvar for EN AF OS-indsatsen, men uden beslutningskompetence i relation til det udførende led i PsykInfo’erne



En regional og udførende struktur (PsykInfo), som ledelsesmæssigt refererer til
egen regional ledelse, og som har forholdsvis forskellige rammevilkår (medarbejdere, ressourcer, organisering).

Med udgangspunkt i disse karakteristika kan der opstå spændinger og diskussioner om
retningen for Landsindsatsen EN AF OS. Sådanne spændinger og diskussioner er håndteret undervejs, og Landsindsatsen EN AF OS har – på trods af dette vanskelige organisatoriske setup – lykkedes med at gennemføre mange aktiviteter.
I tekstboksen nedenfor er nogle generelle betragtninger fra organisationsteorien overført til Landsindsatsen EN AF OS.
Tekstboks 10 Hvad siger organisationsteorien om fordele/ulemper ved centralt/decentral organisering?
Et vigtigt spørgsmål i Landindsatsen EN AF OS er, hvad skal håndteres centralt (nationalt niveau)
og decentralt (PsykInfo’er)? Hvordan skal arbejdsdeling og snitflader være mellem det centrale og
decentrale?
Med udgangspunkt i organisationsteori kan man skelne mellem, at man på den ene side skal afveje
”stordriftsfordele” og muligheden for et klart og tydeligt nationalt ”brand”, som den nationale del af
indsatsen kan sikre. På den anden sige findes ”smådriftsfordele”, der sikrer, at der kan ske en lokal
forankring og tilpasning af indsatsen, og at medarbejdere og ambassadører motiveres qva fællesskab og nærhed til opgaveløsningen, og at man udnytter eksisterende organisatoriske og administrative strukturer (PsykInfo’erne).
Ifølge organisationsteorien opstår ofte spændinger i en struktur med et ”hovedkontor” og ”decentrale enheder”. Hvis spændingerne udvikler sig til større magtkampe, der sætter det fælles projekt
over styr, bør der handles. Så længe spændingerne mellem det centrale og decentrale er på et ”rimeligt niveau”, kan en sådan organisatorisk konstruktion godt fungere.
Kilde: Se Bengt Karlöf m.fl. ”Om organisation”, Børsens Forlag, 2006.
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Projektsekretariatet karakteriserer selv organiseringen som ”en humlebi, der ikke burde kunne
flyve.”
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10 Projektsekretariatets betydning
I dette kapitel ser vi nærmere på det nationale projektsekretariats betydning. Vi belyser
hovedspørgsmål 3 og 4, der lyder: ”Hvilken betydning har det haft for indsatsen, at der
har været et nationalt projektsekretariat?” og ”Hvilken betydning har det nationale projektsekretariat haft for at understøtte PsykInfo’ernes regionale og lokale indsats?”
Det nationale projektsekretariats betydning fremgår af en række af de aktiviteter, som
er belyst i de foregående kapitler. I dette kapitel giver vi en kortfattet og overordnet vurdering af projektsekretariatet betydning, der baserer sig på vurderinger fra PsykInfo’erne og nationale interessenter.

10.1 PsykInfo’ernes vurdering
Det nationale projektsekretariat har sikret, at der har kunnet gennemføres en lang
række nationale indsatser, kampagner, pressearbejde, løbende målinger, internationalt
samarbejde, drift af national hjemmeside, mv. Projektsekretariatet har faciliteret udviklingen af redskaber og metoder til den regionale/lokale indsats og stået for sekretariatsbetjeningen af partnerskabet bag EN AF OS. Samtidigt har projektsekretariatet også selv
– ofte sammen med ambassadører – afholdt eller deltaget i en række arrangementer/ambushing med fokus på afstigmatisering.
I forbindelse med DECIDEs besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er blev de bedt om at pege
på, hvilke fordele der var forbundet med at have et nationalt projektsekretariat for en
indsats som EN AF OS. PsykInfo’erne fremhævede følgende57:


Stordriftsfordele



Nationalt netværk/partnerskab – giver politisk legitimitet



Styrker fagligheden i indsatsen



Muliggør fælles brand og tilhørende merchandise og materialer



Tværgående og større undersøgelser kan gennemføres



Større projekter/materialer kan udarbejdes og faciliteres, f.eks. Dialogstarter



Fælles uddannelse af ambassadører



Ressourcer til deltagelse i større, nationale events



National hjemmeside og vidensbank



Internationalt netværk



Drift af sociale medier (Facebook)

Der er enighed blandt PsykInfo’erne om, at projektsekretariatet har været uundværligt
og vigtigt i opstartsfasen for Landsindsatsen EN AF OS og et godt stykke hen i projektperioden.
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Punkterne er fra DECIDEs præsentation ved Inspirationsseminar den 20. august 2018 i Odense.
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På det nuværende stadie af EN AF OS er der forskellige opfattelser af, hvor vigtig det nationale sekretariat er for den regionale/lokale indsats. Flest PsykInfo’er finder, at sammenhængskraften i det regionale/lokale arbejde med EN AF OS er i risiko for at smuldre
uden et projektsekretariat. Samtidig angiver nogle af PsykInfo’erne, at de er afhængige
af den faglige assistance, som de kan få til deres regionale indsats fra projektsekretariatet. Et par PsykInfo’er finder, at man godt kan nedskalere det nationale sekretariatet og
leve med, at det i højere grad omdannes til et serviceorgan for det regionale/lokale niveau.
Uanset holdningen til projektsekretariatets funktion ønsker alle PsykInfo’erne, at en
række af de centrale funktioner løses på nationalt niveau. Det er bl.a. funktioner som sekretariatsbetjening af partnerskab, internationale kontakter, fælles trænings- og formidlingskurser, national EN AF OS-hjemmeside/vidensbank, visse målinger, indkøb og distribution af fælles merchandise.

10.2 Nationale interessenters vurdering
Nationale interessenter, som DECIDE har interviewet, fremhæver en række af de samme
fordele ved et nationalt projektsekretariat, som også PsykInfo’erne nævner. I tekstboksen nedenfor fremgår en række udsagn fra de nationale interessenter om betydningen af
et nationalt projektsekretariat.
Tekstboks 11 Udsagn fra nationale interessenter om betydningen af et nationalt
projektsekretariat
”Det muliggør [projektsekretariatet], at der kan laves nationale kampagner, og dem synes jeg, at de er
lykkes godt med.” (Repræsentant fra partnerskabet)
”Johanne kommer jo med en baggrund fra et videnscenter, og det synes jeg godt, at man kan se. De
[projektsekretariatet] har virkelig skabt en stor vidensbank med mange gode ting.” (Bruger- og pårørendeorganisation)
”Projektsekretariatet sikrer, at Landsindsatsen EN AF OS bindes sammen.” (Repræsentant fra partnerskabet)
”Det er vigtigt med et nationalt projektsekretariat, fordi det sikrer, at der er én indgang til EN AF OS
og det internationale arbejde. Det muliggør, at man kan have fælles brand, fælles kampagner, osv. Det
er vigtigt med one-point-of-entry.” (Repræsentant fra partnerskabet)
Kilde: DECIDE nationale interviewundersøgelse.

Som det ses af det sidste udsagn i tekstboksen, har projektsekretariatet ifølge en repræsentant fra partnerskabet sikret, at der har været én central indgang til Landsindsatsen
EN AF OS. Dette kan være vigtigt, da større organisationer på f.eks. arbejdsmarkedsområdet, sundhedsområdet, den landsdækkende presse, m.fl. på denne måde har haft en
nem og direkte adgang til Landsindsatsen EN AF OS. Havde der ikke været et projektsekretariat, men kun en regionalt/lokalt forankret indsats, skulle man som organisation
eller journalist fra et landsdækkende medie have henvendt sig til en af de regionale
PsykInfo’er.

57

EVALUERING OG FREMTIDIG STRATEGI FOR EN AF OS

11 Scenarier og fremtid
I dette kapitel opstilles to hovedscenarier for den fremtidige organisering og drift af EN
AF OS. Kapitlet kommer således med et input til svar på hovedspørgsmål 7: ”Hvilken
strategi og udvikling skal EN AF OS forfølge fra 2020 og frem?” Det er vigtigt at understrege, at det er partnerskabet bag EN AF OS, der skal komme med den endelige indstilling om, hvordan de bedst ser EN AF OS videreudviklet.

11.1 Forudsætninger
Inden en gennemgang af de to scenarier for den videre udvikling af Landsindsatsen EN
AF OS, er det nødvendigt at ridse en række forudsætninger op. På baggrund af den seneste Satspuljeaftale 2019-2022 samt udsagn fra centrale interessenter i vores interviewundersøgelser kan følgende overordnede forudsætninger lægges til grund:


Økonomi: I Satspuljeaftalen 2019-2022 er afsat 1 mio. kr. til Landsindsatsen EN
AF OS i hvert af årene 2020 og 2021. Dette rækker til en meget reduceret national indsats i 2020-2021. Flere repræsentanter fra regionerne har i forbindelse
med DECIDEs interviewundersøgelse tilkendegivet, at de forventer, at regionerne vil finansiere og fortsætte med den regionale/lokale indsats (på det nuværende niveau). Det indebærer, at der vil være cirka en halv til en hel koordinatorstilling til rådighed for den regionale indsats i de fem PsykInfo’er. Med den
planlagte sundhedsreform er der dog nogen usikkerhed omkring finansiering
fra regionerne.



PsykInfo/ambassadørkorps: Indsatsen i PsykInfo’erne og de regionale ambassadørkorps kan ifølge forudsætningen ovenfor i bedste fald fastholdes på det lokale/regionale niveau.



Partnerskab/projektsekretariat: Der knytter sig usikkerhed til, om partnerskabet og en national indsats kan fastholdes (og ønskes fastholdt). TrygFonden
har meldt ud, at de ikke ønsker at give yderligere donationer til EN AF OS, og fra
satspuljen er som sagt alene afsat et mindre beløb, der skal sikre en kommunal
og regional forankring i en overgangsperiode, 2020 og 2021.



Kommunal forankring: I Satspuljeaftalen 2019-2022 siges det, at det ”er ønsket, at afstigmatisering bliver et indlejret fokusområde i den kommunale og regionale praksis på linje med eksempelvis forebyggelse. Satspuljepartierne er enige
om at afsætte midler til, at EN AF OS-sekretariatet understøtter en lokal forankring af de hidtidige erfaringer og principper med afstigmatisering med fokus på
at sikre en geografisk spredning på tværs af landet, dvs. i såvel små som store
byer.” EN AF OS har hidtil kun organisatorisk været forankret i regionerne
(PsykInfo). Hvad der mere præcist ligger i, at EN AF OS nu også skal indlejres i
den kommunale praksis og udbredes til små som store byer vides ikke, men det
må tolkes som et ønske om en organisatorisk udvidelse af den nuværende afstigmatiseringsindsats.
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Ovenstående er de kendte forudsætninger på nuværende tidspunkt. Fra partnerskabets
side har flere af repræsentanterne tilkendegivet, at hvis der skal være en stærk national
forankring af EN AF OS, vil det kræve, at politikerne – sammen med de centrale statslige
myndigheder (Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Børne- og Socialministeriet og Socialstyrelsen) – træffer beslutning om bevilling af nye økonomiske midler.
Vi skitserer på denne baggrund to scenarier, hvor der i det første scenarie ikke tilføres
nye økonomiske midler (decentralt scenarie), mens der i det andet scenarie forudsættes
tilført nye midler svarende til at kunne opretholde en national videnscenterfunktion
(decentralt scenarie med national videnscenterfunktion).
Overordnet kan de to scenarier beskrives som følger:


Decentralt scenarie: Regionerne sikrer en finansiering, der gør, at Landsindsatsen EN AF OS/ambassadørkorpset kan fortsætte i regi af PsykInfo. Det nationale projektsekretariat afvikles over 2-3 år. Der sikres en kommunal indlejring
af afstigmatiseringsindsatsen.



Decentralt scenarie med national videnscenterfunktion: I dette scenarie
tilføres økonomiske midler svarende til, at der kan opretholdes en videnscenterfunktion på nationalt niveau (ca. 2-3 mio. kr./årligt). Det betyder, at nogle af
de nationale aktiviteter, som projektsekretariatet løser i dag, kan fastholdes,
men at de skal vinkles i retning af videnscenterfunktioner. Regionerne sikrer
også i dette scenarie en finansiering, der gør, at EN AF OS/ambassadørkorpset
kan fortsætte i regi af PsykInfo. Der sikres også i dette scenarie en kommunal
indlejring af afstigmatiseringsindsatsen.

Et tredje scenarie er også, at status quo med en solid finansiering af de nationale aktiviteter fastholdes. Dette scenarie er dog ikke beskrevet, da det svarer til den model, som
Landsindsatsen EN AF OS bygger på i dag. Det er endvidere et mindre sandsynligt scenarie som følge af, at bl.a. TrygFonden ikke ønsker at donere flere midler til Landsindsatsen EN AF OS.

11.2 Det decentrale scenarie
Det decentrale scenarie kan overordnet beskrives som i tabellen nedenfor.
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Tabel 9 Kort beskrivelse af det decentrale scenarie
Økonomi

Organisation

Økonomiske forudsætninger er den nuværende satspuljebevilling og et
forventet tilskud fra regionerne/PsykInfo:
•

2020: 3,1 mio. kr. til projektsekretariat + 0,3 mio. kr. pr. PsykInfo (forventet)

•

2021: 1,0 mio. kr. til projektsekretariat + 0,3 mio. kr. pr. PsykInfo (forventet)

•

2022 og frem: 0 kr. til projektsekretariat + 0,3 mio. kr. pr.
PsykInfo (forventet)

PsykInfo’erne skal i 2021/22 kunne løfte den samlede EN AF OS-indsats – vil kræve en ny organisering med etablering af nye møde- og koordinationsfora, mv.
•

Giver det mening med et nationalt partnerskab?

Forankring af kommunale indsatser kan ske i PsykInfo’er og/eller i
kommunerne i f.eks. sundhedscentre eller frivilligcentre. Center for Forebyggelse i Praksis kan evt. understøtte kommunerne i deres afstigmatiseringsindsats58.
•
Opgaver

Udpegelse af kommunal koordinator for indsatsen?

Ambassadøraktiviteter bliver det primære og bærende element i indsatsen
Nationale projektsekretariatsopgaver, som PsykInfo’erne eller kommunerne ikke kan løfte, falder bort efter 2021/22.
•

Hvordan sikres fælles brand, hjemmeside, visse målinger?

I dette scenarie gælder de nuværende forudsætninger med en satspuljebevilling på 2
mio. kr. og en regional finansiering på 0,3 mio. kr. årligt til en koordinatorfunktion. Det
nationale projektsekretariat skal fases ud over 2-3 år, og der vil ikke være selvstændig
finansiering af nationale aktiviteter fra 2022 og frem. Organisatorisk bliver det PsykInfo’ernes opgave at løfte en eventuel national koordinering. Umiddelbart giver det ikke
meget mening med et nationalt partnerskab, som det kendes i dag, hvis Landsindsatsen
EN AF OS alene er forankret i den regionale/lokale, men dette kan naturligvis diskuteres.
EN AF OS skal som noget nyt forankres mere i kommunerne. Det er en bunden opgave
ifølge Satspuljeaftalen 2019-2022, at ”afstigmatisering blive et indlejret fokusområde i
den kommunale og regionale praksis på linje med eksempelvis forebyggelse.” Hvordan
denne kommunale indlejring skal ske er ikke nærmere specificeret. Det kan eksempelvis
58

Center for Forebyggelse i praksis hører under Kommunernes Landsforening, og centret understøtter kommuners arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen. Se også:
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/
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ske ved, at det fortsat er PsykInfo’erne, som er omdrejningspunkt for indsatsen, og de
medvirker til at gennemføre flere kommunale afstigmatiseringsaktiviteter. Dette kan
dog næppe stå alene og sikre en kommunal indlejring. Indsatsen må også forankres
mere håndfast i kommunerne, og i den forbindelse er der ikke noget naturligt sted at
lægge den kommunale EN AF OS-indsats ifølge flere af de interessenter, som DECIDE har
interviewet.
Uden et oplagt sted at forankre den kommunale afstigmatiseringsindsats, har det nationale projektsekretariat peget på, at det bør sikres, ”at i alt fald nogle kommuner bestemmer sig for at udpege en koordinator lokalt, der skal beskæftige sig med afstigmatisering”.
PsykInfo’er vil skulle bistå med at sikre, at indsatsen også får en kommunal forankring.
Projektsekretariatet peger på, at ”i den eksisterende struktur kan det nationale sekretariat i 2020 i samarbejde med PsykInfo’erne forberede: Inspirationskataloger, koncepter og
materialer (midlerne til disse er små)” til brug for den kommunale indsats59.
Eventuelt kunne eksisterende sundhedscentre eller frivilligcentre i kommunerne fungerer som steder, hvorfra afstigmatiseringsindsatsen kunne udgå. Som det er i dag arbejder kommunerne med f.eks. Forebyggelsespakken Mental Sundhed, og det kunne være
de samme kommunale medarbejdere, som fik ansvaret for EN AF OS.
Fra et nationalt perspektiv kunne Center for Forebyggelse i Praksis under Kommunernes Landsforening bidrage til at understøtte kommunernes arbejde med afstigmatisering. Dette vil dog ifølge Kommunernes Landsforening kræve, at der skaffes finansiering
til denne indsats.
I det decentrale scenarie falder hovedparten af de nationale opgaver, som projektsekretariatet har løftet, bort. Det bliver op til PsykInfo’erne og eventuelle kommunale institutioner og/eller koordinatorer at sikre en vis national koordinering af indsatsen. Eventuelt kan en national hjemmeside, visse målinger og andet også videreføres, hvis det er
muligt inden for rammerne af det regionale/lokale arbejde.

11.3 Decentralt scenarie med national videnscenterfunktion
Det andet scenarie – decentralt scenarie med national videnscenterfunktion – rummer
en række af de samme elementer, som det foregående scenarie. Også i dette scenarie
skal der ske en kommunal forankring eller indlejring af afstigmatisering i det kommunale på linje med eksempelvis forebyggelse. Derudover rummer scenariet en nyskabelse
i form af, at det nuværende nationale projektsekretariat afløses af en national videnscenterfunktion. I tabel nedenfor er dette beskrevet nærmere.

59

Fra projektsekretariatets præsentation, koordinatormøde i februar 2019.
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Tabel 10 Decentralt scenarie med national videnscenterfunktion
Økonomi

Organisation

•

2020: 3,1 mio. kr. til projektsekretariat + 0,3 mio. kr. pr. PsykInfo (forventet)

•

2021 og frem: Cirka 2-3 mio. kr. til videnscenterfunktion
(kræver nye penge)

Organisering med partnerskab, ressourcegrupper mv. kan evt. fastholdes – men skal nok tilpasses et lavere aktivitetsniveau og anden opgaveportefølje.
Også i dette scenarie skal PsykInfo’erne i 2021/22 kunne løfte hovedparten af den samlede EN AF OS-indsats – men vil kunne opnå en vis
national støtte.
Forankring af kommunale indsatser (samme som i det decentrale scenarie).

Opgaver

Nationale videnscenter- og sekretariatsopgaver: Hjemmeside, drift af
sociale medier, visse målinger, internationale kontakter, pressekontakt, facilitere koordinationsfora for kommunal/regional indsats.
•

Hvilke nationale opgaver skal fastholdes, og hvilke kan skæres
fra?

Dette scenarie forudsætter, at der tilvejebringes nye økonomiske midler til Landsindsatsen EN AF OS fra 2021 og frem60. Det vil skønsmæssigt kræve cirka 2-3 mio. kr. årligt at
finansiere en videnscenterfunktion, hvis denne skal have en rimelig faglig bæredygtighed.
Hvis det besluttes at fastholde et nationalt projektsekretariat eller en national videnscenterfunktion for EN AF OS, kan den nuværende organisering med et partnerskab
eventuelt fastholdes, men organiseringen skal nok tilpasses et lavere aktivitetsniveau og
anden opgaveportefølje.
PsykInfo’erne vil i dette scenarie skulle løfte hovedparten af den samlede EN AF OS-indsats, men de ville kunne trække på national støtte fra videnscenterfunktionen.
En række af de nationale opgaver, som projektsekretariatet løser i dag, vil kunne opretholdes: Hjemmeside, drift af sociale medier, visse målinger, internationale kontakter,
pressekontakt, facilitere koordinationsforum for kommunal/regional indsats, sekretariatsbetjening af evt. partnerskab, mv.61

60

I 2021 er der 1,0 mio. kr. fra satspuljen til rådighed.
I EN AF OS Årsrapport 2017-2018 har projektsekretariatet beskrevet, hvordan projektsekretariatet allerede i dag fungerer som en slags videnscenterfunktion, side 65-66.
61
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11.4 Videre diskussion af scenarierne
DECIDE har med baggrund i tidligere erfaringer og brug af scenarier i forbindelse med
andre opgaver opstillet tre kriterier for diskussionen af scenarierne for Landsindsatsen
EN AF OS. Vi foreslår, at der i den videre diskussion af scenarierne, som partnerskabet
bag EN AF OS har ansvar for, tages udgangspunkt i disse kriterier, jf. tekstboksen.
Tekstboks 12 Tre kriterier for den videre diskussion af scenarierne


Enkelthed og klarhed i ansvarsfordelingen: Organiseringen skal være så enkel at gennemskue som muligt, så unødigt tunge beslutningsveje og bureaukrati undgås. Samtidig bør ansvarsfordelingen være så klar som muligt, både på projektsekretariats- og PsykInfo-niveau og
hvad angår samspillet mellem de to niveauer.



Faglig bæredygtighed: Organiseringen skal personalemæssigt, teknologisk og ledelsesmæssigt skal være i stand til at løse EN AF OS-indsatsen med en høj kvalitet, og så der tages de nødvendige hensyn til bl.a. ambassadørkorpset.



Effektivitet (synergieffekter): Organiseringen skal opnå de ønskede målsætninger vedrørende afstigmatisering og reduktion af diskrimination for færrest mulige ressourcer.
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Bilag 1 Interviewpersoner, national interviewundersøgelse
Nuværende eller tidligere medlemmer af partnerskab/styregruppe


Direktør Martin Lund, Region Hovedstadens Psykiatri



Direktør Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning



Formand Anne Lindhardt, PsykiatriFonden



Chefrådgiver Josefina Hindenburg Krausing, Danske Regioner



Chefkonsulent Tina Levyson, Kommunernes Landsforening



Specialkonsulent Anna Gillet, Kommunernes Landsforening



Selvstændig Mette Melgaard, tidligere programchef i TrygFonden



Souschef for Team psykisk sårbarhed Sara Lindhardt, Socialstyrelsen



Fuldmægtig Maj Back Nielsen, Sundhedsstyrelsen

Samarbejdspartnere/leverandører m.fl.


Socialpolitisk konsulent Christian Sølyst, LO



Særlig odontologisk rådgiver Dorte Jeppe-Jensen, Tandlægeforeningen



Specialkonsulent Eva Burchard, Kommunernes Landsforening, Center for Forebyggelse i Praksis



Chefanalytiker Jens Peter Eckart, Bedre Psykiatri



Direktør Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk



Kreativ og digital chef, Tobias Enné, Primetime
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Bilag 2 Interviewguide, national interviewundersøgelse
Dette er en interviewguide til brug for DECIDEs nationale interviewundersøgelse i forbindelse med opgaven ”Analyse, evaluering og strategi for EN AF OS”. Af slide nedenfor
fremgår overordnet formål og spørgsmål i forbindelse med opgaven.

Nedenfor følger en række spørgsmål, der vil blive stillet personerne, som indgår i den
nationale interviewundersøgelse. Interviewene gennemføres som semistrukturerede, så
det er ikke nødvendigvis alle spørgsmål, der stilles til samtlige respondenter. Der sker
en vis individuel tilpasning ved interviewene med udgangspunkt i, hvad det er for en
rolle, som respondenten har i relation til EN AF OS.
Overordnet vurdering, kendskab og samarbejde med EN AF OS






Hvor godt er dit kendskab til EN AF OS? Hvilke kontaktflader har du til EN AF
OS?
Hvad er EN AF OS’ overordnede målsætning(er)? Er målsætningerne fortsat
de mest relevante?
Hvad anser du som de vigtigste indsatser, der er gennemført som led i EN AF
OS?
Kender du de fem udvalgte indsatsområder?
1. Brugere og pårørende, 2) personale i sundheds- og socialsektor, 3) arbejdsmarkedet, 4)
unge og professionelle omkring de unge, og 5) befolkningen og medierne.)

o Scoring af de fem indsatsområder, efter redskab som udfyldes (bilag).
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Det har været vanskeligt for EN AF OS at komme igennem på arbejdsmarkedet (og til kommunerne). Skal arbejdsmarkedet som indsatsområde fortsat
prioriteres i regi af PsykInfo’erne/EN AF OS?
I hvilket omfang har sundhedsvæsen, medier, arbejdspladser mv. taget arbejdet med afstigmatisering til sig? I hvor høj grad er det EN AF OS’ fortjeneste?
Er indsatserne i EN AF OS med til at afstigmatisere psykiske lidelser? Hvorfor
og hvordan? Kan indsatsen også have den modsatte effekt (bidrage til stigmatisering)?
Hvad er de største barrierer i sundhedsvæsen, skolesystem, på arbejdspladser mv. for en indsats som EN AF OS?
Hvem er nemmest at få med på ideerne i EN AF OS? Hvem er de største modstandere?
Hvor relevante er de indsatser og det arbejde, der gennemføres i regi af EN
AF OS?
Hvilke konkrete erfaringer har du med at samarbejde med EN AF OS (nationalt, regionalt, lokalt) organisatorisk og/eller i forhold til aktiviteter – eller
brug af hjemmeside, nyhedsbrev, materialer, sociale medier, oplæg fra ambassadører?
I hvor høj grad er der i din organisation/forening opmærksomhed på afstigmatisering som tema i forhold til beslutningstagere, medarbejdere, medlemmer?
Hvilke konkrete tiltag vedrørende afstigmatisering har I taget i jeres egen organisation/enhed/forening?
Hvilke konkrete tiltag har I taget som led i at synliggøre landsindsatsen EN AF
OS, og hvilken viden er formidlet videre til baglandet?
Hvad kunne være din organisation/forenings oplagte fokusområder fremadrettet (med skyldig hensyntagen til ressourcer)?

Vurdering af de konkrete indsatser i EN AF OS



Hvad er dit indtryk af EN AF OS’ nationale arbejde:
o Med digitale medier, hjemmeside, Facebook, videoer mv.?
o Kampagner som EN AF OS har kørt, senest kampagne om tænder?
o Konferencer om afstigmatisering, herunder international stigmakonference?
o Samarbejde med DR om ”Gal eller Normal” (2012) og ”Usynlig syg”
(2014)?
o De løbende målinger og undersøgelser, der er gennemført, f.eks.
”Stigma og psykiske lidelser” (2010), Diskriminationsundersøgelser
2015 og tidligere) og andre løbende målinger?
o EN AF OS som uformel vidensbank eller videnscenter? Er det en vidensbank/en slags videnscenter?
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EN AF OS har været ude på skoler, arbejdspladser mv. for at fortælle om afstigmatisering; hvad mener du om en sådan indsats?
EN AF OS arbejder med at få historier i pressen og medierne med henblik på
at fremme dagsordenen om afstigmatisering. De stiller også op med materiale, når pressen henvender sig. Hvad er din vurdering af denne indsats?
Hvad er dit indtryk af EN AF OS’ regionale/lokale arbejde i regi af PsykInfo’erne:
o Hvordan vurderer du arbejdet i de seks PsykInfo’er?
o Arbejdet med ambassadører?
o Andre aktiviteter?
Hvordan vurderer du, at EN AF OS er lykkedes med såkaldte ambushingaktiviteter?

Organisering/ressourcer














EN AF OS er et partnerskabsprojekt bestående af Sundsstyrelsen, Danske Regioner, TrygFonden, PsykiatriNetværket, PsykiatriFonden, Socialstyrelsen, KL
og Komiteen for Sundhedsoplysning. Hvad er fordele og ulemper ved denne
konstruktion?
Er EN AF OS hensigtsmæssigt organiseret:
o Nationalt?
o Regionalt/lokalt?
(se organisationsdiagram sidst i dette dokument)
PsykInfo’erne/EN AF OS er regionalt forankrede. Hvilke udfordringer giver det
i forhold til en kommunal indsats for afstigmatisering?
Hvordan kan EN AF OS etablere et bedre samarbejde med KL og kommunerne om afstigmatisering?
Hvilken betydning har det haft for indsatsen, at der har været et nationalt
projektsekretariat?
Hvilken betydning har det nationale projektsekretariat haft for at understøtte
det regionale og lokale arbejde i regi af PsykInfo’erne?
EN AF OS er delvist integreret i sundhedsvæsenet i kraft af forankringen i de
seks PsykInfo’er. Er det den rigtige vej at gå for EN AF OS?
o Hvor meget skal være nationalt/regionalt?
Har du forslag til, hvor man bedre kunne organisere EN AF OS-indsatsen?
Hvilken betydning har ressourcer haft for indsatsen?
o Nationalt?
o Regionalt/lokalt?
o (Kommunalt?)
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Samarbejder/partnerskaber






EN AF OS har som målsætning at indgå samarbejder for at få mere gennemslagskraft. Kender du til nogle af disse samarbejdet? Hvad er din vurdering af
dem? (bl.a. Tandlægeforeningen, Apotekerforeningen, Skolepartner)
Hvem kunne EN AF OS med fordel samarbejde med?
Hvordan fungerer EN AF OS’ partnerskab/samarbejde med bruger- og pårørendeforeninger, PsykiatriFonden m.fl. på psykiatriområdet?

Fremtidige indsatser, strategi og forankring





Hvilke problemstillinger synes du, at EN AF OS skal sætte fokus på fremadrettet?
Hvilke fremtidsscenarier ser du for EN AF OS-indsatsen?
Hvordan ville det ideelle scenarie for den fremtidige EN AF OS-indsats se ud?

Andre spørgsmål
(hvis relevant for pågældende interviewperson)






Hvor godt et kendskab har du til organiseringen i det nationale sekretariat i
EN AF OS? Hvis godt kendskab - hvad er din vurdering af projektorganisationen, sårbarhed, kompetencer, samarbejde, forankring, mv.?
Målinger/monitoreringer. Nogle målinger publiceres og offentliggøres, andre
er interne. Kender du til dette arbejde, og hvad er din vurdering af det?
Hvilke udfordringer er der i forhold til at opstille indikatorer i relation til EN
AF OS målsætninger om afstigmatisering?
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Bilag 3 Interviewguide, besøgsrunde
Dette er en interviewguide til brug for DECIDEs besøgsrunde hos de seks PsykInfo’er i
forbindelse med opgaven ”Analyse, evaluering og strategi for EN AF OS”. Af slide nedenfor fremgår overordnet formål og spørgsmål i forbindelse med opgaven.

Der kan være lokale forskelle på, hvem konsulenten kommer til at tale med hos de seks
PsykInfo’er. Den ramme, som PsykInfo’erne har fået udstukket er, at følgende skal indgå
i interviewundersøgelsen:


2-3 interne ressourcepersoner, helst både medarbejdere og ledelsesrepræsentant



1-2 eksterne interessenter/samarbejdspartnere



2-3 repræsentanter fra ambassadørkorpset.

Interviewene gennemføres som semistrukturerede, så det er ikke nødvendigvis alle
spørgsmål, der stilles til respondenterne.
Nedenfor følger en række af de spørgsmål, der vil blive stillet de personerne, som indgår
i besøgsrunden. Det skal bemærkes, at konsulenten også medbringer nogle redskaber,
som vil blive anvendt, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i situationen. Redskaberne er
indsat som slides sidst i dokumentet.
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Overordnet vurdering og kendskab til EN AF OS
(relevant for eksterne interessenter/samarbejdspartnere)






Hvilke kontaktflader har du til EN AF OS?
Hvad er EN AF OS’ overordnede målsætning(er)? Er målsætningerne fortsat
de mest relevante?
Hvad anser du som de vigtigste indsatser, der er gennemført som led i EN AF
OS?
Kender du de fem udvalgte indsatsområder?
1) Brugere og pårørende, 2) personale i sundheds- og socialsektor, 3) arbejdsmarkedet, 4)
unge og professionelle omkring de unge, og 5) befolkningen og medierne.









o Evt. scoring af de fem indsatsområder, efter redskab.
Hvilke indsatsområder ville du prioritere, hvis der skulle prioriteres?
I hvilket omfang har sundhedsvæsen, medier, arbejdspladser mv. taget arbejdet med afstigmatisering til sig? I hvor høj grad er det EN AF OS’ fortjeneste?
Er indsatserne i EN AF OS med til at afstigmatisere psykiske lidelser? Hvorfor
og hvordan? Kan indsatsen også have den modsatte effekt (bidrage til stigmatisering)?
Hvad er de største barrierer i sundhedsvæsen, skolesystem, på arbejdspladser mv. for en indsats som EN AF OS?
Hvem er nemmest at få med på ideerne i EN AF OS? Hvem er de største modstandere?
Hvor relevante er de indsatser og det arbejde, der gennemføres i regi af EN
AF OS?

Den nationale indsats i projektsekretariatet for EN AF OS
(primært relevant for interne ressourcepersoner)





Hvilken betydning har det haft for indsatsen, at der har været et nationalt
projektsekretariat?
Hvilken betydning har det nationale projektsekretariat haft for at understøtte
det regionale og lokale arbejde i regi af PsykInfo’erne?
Hvad er dit indtryk af EN AF OS’ nationale arbejde:
o Med digitale medier, hjemmeside, Facebook, videoer mv.?
o Kampagner som EN AF OS har kørt, senest kampagne om tænder?
o Konferencer om afstigmatisering, herunder international stigmakonference?
o Samarbejde med DR om ”Gal eller Normal” (2012) og ”Usynlig syg”
(2014)?
o De løbende målinger og undersøgelser, der er gennemført, f.eks.
”Stigma og psykiske lidelser” (2010), Diskriminationsundersøgelser
(2015 og tidligere) og andre løbende målinger?
o EN AF OS som uformel vidensbank eller videnscenter? Er det en vidensbank/en slags videnscenter?
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Bruger I materiale, Facebook, værktøjskasse, hjemmeside mv. (se ovenfor)
fra det nationale projektsekretariat?
Det nationale sekretariat arbejder med at få historier i pressen og medierne
med henblik på at fremme dagsordenen om afstigmatisering. De stiller også
op med materiale, når pressen henvender sig. Hvad er din vurdering af denne
indsats?
Hvad har du været særlig glad for, at projektsekretariatet har gjort som led i
EN AF OS?

Indsatser/aktiviteter regionalt og lokalt i PsykInfo’erne
(primært relevant for interne ressourcepersoner, delvist også ambassadører)



Fortæl om de aktiviteter, som I har gennemført som led i EN AF OS inden for
de seneste par år?



Hvordan har I generelt organiseret jeres EN AF OS indsats?



Hvordan fungerer jeres arbejde med ambassadørkorps?
o Hvor mange ambassadører har I?
o Hvordan har I organiseret deres aktiviteter?
o Hvilke arenaer/målgrupper har I særligt haft kontakt til?
o Hvor har det været vanskeligt at skabe kontakt?
o Styrker og svagheder ved ambassadørkorpset?
o Hvordan kunne man yderligere udvikle ambassadørkonceptet?



Fortæl om aktiviteter ud over ambassadørkorpset, som I har gennemført?



Hvor meget har I arbejdet med hver af de seks indsatsområder: 1) Brugere og
pårørende, 2) personale i sundheds- og socialsektor, 3) arbejdsmarkedet, 4)
unge og professionelle omkring de unge, og 5) befolkningen og medierne.
o Scoring af de fem indsatsområder med redskab 1.




Hvordan vurderer I, at I er lykkedes med såkaldte ambushingaktiviteter?
Hvordan adskilles EN AF OS aktiviteter fra PsykInfo’s øvrige aktiviteter?
o Organisatorisk / medarbejdermæssigt?
o Økonomisk / ressourcemæssigt?



Hvilke forhold skal man særligt være opmærksom på og tage hensyn til, når
man arbejder med frivillige?



Hvordan arbejder I med at fastholde ambassadørernes motivation i arbejdet
med EN AF OS?
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Redskab 2: SWOT (opfyldt formål for PsykInfo)
Organisering/ressourcer
(primært relevant for interne ressourcepersoner og eksterne interessenter/samarbejdspartnere)












EN AF OS er et partnerskabsprojekt bestående af Sundhedsstyrelsen, Danske
Regioner, TrygFonden, PsykiatriNetværket, PsykiatriFonden, Socialstyrelsen,
KL og Komiteen for Sundhedsoplysning. Hvad er fordele og ulemper ved
denne konstruktion?
Er EN AF OS hensigtsmæssigt organiseret:
o Nationalt?
o Regionalt/lokalt?
(se organisationsdiagram sidst i dette dokument)
EN AF OS er delvist integreret i sundhedsvæsenet i kraft af forankringen i de
seks PsykInfo’er. Er det den rigtige vej at gå for EN AF OS?
o Hvor meget skal være nationalt/regionalt?
Har du forslag til, hvor man bedre kunne organisere EN AF OS-indsatsen?
Hvilken betydning har ressourcer haft for indsatsen?
o Nationalt?
o Regionalt/lokalt
Savner I nogle ressourcer, herunder særlige ressourcer som f.eks. kommunikationskompetencer?

Redskab 3: Vi tegner/beskriver den ideelle organisering af EN AF OS
Samarbejder/partnerskaber
(primært relevant for interne ressourcepersoner og eksterne interessenter/samarbejdspartnere)







EN AF OS har som målsætning at indgå samarbejder for at få mere gennemslagskraft. Kender du til nogle af disse samarbejdet? Hvad er din vurdering af
dem? (bl.a. Tandlægeforeningen, Apotekerforeningen, Skolepartner)
Hvem kunne EN AF OS med fordel samarbejde med?
Hvordan fungerer EN AF OS’ partnerskab/samarbejde med bruger- og pårørendeforeningerne, PsykiatriFonden m.fl. på psykiatriområdet?
Hvad skal der til for at skabe en bedre forankring af indsatsen i kommunerne?

Fremtidige indsatser, strategi og forankring/bæredygtighed
(relevant for alle, der synes, at de kan bidrage)



Hvilke problemstillinger synes du, at EN AF OS skal sætte fokus på fremadrettet?
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Hvilke målgrupper/arenaer skal EN AF OS satse på fremadrettet?
I hvilken udstrækning er det lykkes at forankre delelementer eller hele projektet i de forskellige arenaer for indsatsen (sundhedsvæsen, arbejdspladser,
hos medierne)?
Hvilke fremtidsscenarier ser du for EN AF OS-indsatsen?
Hvordan ville det ideelle scenarie for den fremtidige EN AF OS-indsats se ud
(f.eks. central og lokal organisation, målgrupper, redskaber)?

Redskab 4: Vi tegner/beskriver det ideelle scenarie for EN AF OS efter 2020
Andre spørgsmål
(hvis relevant for pågældende interviewperson)






Hvor godt et kendskab har du til det nationale sekretariat i EN AF OS? Hvis
godt kendskab - hvad er din vurdering af projektorganisationen, sårbarhed,
kompetencer, samarbejde mv.?
Målinger/monitoreringer. Nogle målinger publiceres og offentliggøres, andre
er interne. Kender du til dette arbejde, og hvad er din vurdering af det?
Hvilke udfordringer er der i forhold til at opstille indikatorer i relation til EN
AF OS målsætninger om afstigmatisering?

Særlige spørgsmål til ambassadører



Fortæl om de aktiviteter, som du har været med til gennemføre?



Hvad har du fået ud af dit arbejde som ambassadør?



Hvad fik dig til at søge om at blive ambassadør? Hvorfra hørte du om muligheden?



Hvor meget bruger du rolle som ambassadør som et led i din egen recoverystrategi?



Hvad har de største udfordringer været ved at være ambassadør?




Hvad er den bedste og værste oplevelse, som du har haft som ambassadør?
Hvad er den vigtigste læring, som du har fået ud af arbejdet som ambassadør?
Hvordan har du oplevet, at opbakningen har været fra PsykInfo til ambassadørerne?
Hvad er styrker/svagheder med EN AF OS-indsatsen?
Hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil fastholde frivillige i
EN AF OS-indsatsen?
Er der en tydelig grænse mellem psykisk sårbarhed og psykisk sygdom? Står
denne altid klart?
Er der en risiko for, at EN AF OS medvirker til mere psykisk sårbarhed blandt
f.eks. unge?
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Hvilken betydning har det haft, at der også har kørt en national kampagne/indsat som led i EN AF OS?
Ville du anbefale andre at blive ambassadører i EN AF OS?
Har du forslag til forbedringer vedrørende ambassadørkonceptet, eller indsatsen EN AF OS mere generelt?

Redskaber
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Bilag 4 Oversigt, EN AF OS-undersøgelser
Kilden til bilaget er EN AF OS-hjemmeside, menupunkt Råd og Viden -> EN AF OS undersøgelser (http://www.en-af-os.dk/da/Raad%20og%20Viden/EN%20AF%20OS-undersoegelser.aspx).

Betegnelse

Hvad handler den om

EN AF OS befolkningsundersøgelse af viden

Spørgeskema til Epinion repræsentativt befolkningspanel

om og opfattelser af psykisk sygdom (2019)

(18+ år)

Agenda undersøgelse af mediedækning af

Mediernes omtale af psykisk sygdom. Eksempelvis hyppig-

psykisk sygdom i 2016 (dateret december

hed af henholdsvis positive og negative historier. Konklu-

2017)

derer bla. at enkeltstående historier relateret til drab fylder meget. Psykiatrisk sygdom omtales ofte med stigmatiserende sprogbrug.

Ulighed i tandsundhed (Oktober 2017)

Spørgeskema til EN AF OS-panel (personer med psykisk
sygdom). Undersøgelse kredser omkring information om
psykofarmakas bivirkninger for tænder. Eksempelvis oplyser 60% af de som behandles medicinsk, at de ikke har fået
oplyst bivirkerninger relateret til munden

Ambassadørundersøgelse (2017)

Undersøgelsen er foretaget blandt ambassadørerne i EN
AF OS, og giver et indblik i vores ambassadørers erfaringer
med ambassadørarbejdet.

EN AF OS befolkningsundersøgelse af viden

Spørgeskema til Epinion repræsentativt befolkningspanel

om og opfattelser af psykisk sygdom (April

(18+ år)

2017)
Forældrerollen og psykisk sygdom (Decem-

Spørgeskema til EN AF OS-panel (personer med psykisk

ber 2016)

sygdom). Undersøgelse af forældres erfaringer med forældrerollen, når man har erfaring med en psykisk lidelse.

Erfaringer med det somatiske sundhedsvæ-

Spørgeskema til EN AF OS panel (personer med psykisk

sen (15.11.2016)

sygdom). Undersøgelse kredser omkring erfaringer i kontakt med det somatiske sundhedsvæsen.

Psykisk sygdom i medierne 2011-2015.

KORA-undersøgelse af medieomtale.

(10.10.2016)
Medieundersøgelse i EN AF OS-panelet 2016.

Undersøgelse i EN AF OS-panelet om mediernes omtale af

(10.10.2016)

psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2016)
som et led i landsindsatsen EN AF OS.
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Diskriminationsundersøgelsen 2015.

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt menne-

10.10.2015

sker med psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse
(2013-2015) som et led i landsindsatsen EN AF OS.

Statusrapport om afstigmatiseringsindsat-

KORA's evaluering af afstigmatiseringsindsatsen EN AF

sen EN AF OS 9.10.2015

OS, 2013-2015.

Unge undersøgelse. 23. 02 2015

Spørgeskema til unge (med psykisk sygdom) om deres erfaring med psykisk sygdom.

Ensomhed og sociale medier. 2014

Spørgeskema til personer med erfaring med psykisk lidelse (EN AF OS-panel) om oplevelse af ensomhed og erfaringer med omtale af psykisk sygdom på sociale medier

Psykisk sygdom og musik. 2014

Denne undersøgelse handler om, hvilket forhold mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til musik.

Befolkningsundersøgelse. 2014

Undersøgelse i repræsentativt udsnit af befolkningen.
Holdninger og viden til psykisk sygdom

For og imod åbenhed. 2014

EN AF OS-panel. Erfaringer med åbenhed om psykisk lidelse

EN AF OS Juleundersøgelse. 2013

EN AF OS-panel. Forhold til juletiden

Kommunalpolitik og psykisk sygdom. 2013

EN AF OS-panel. Ønsker til kommunalpolitik

Evaluering af mediekampagnen EN AF OS.

KORA's evaluering af medieindsatsen i EN AF OS' 1. fase,

2013

2011-2013.

Oplevet diskrimination og stigmatisering.

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt menne-

2013

sker med psykisk sygdom. KORA. Til opfølginng i 2015.

Medieundersøgelse i EN AF OS-panelet. 2013

Undersøgelse i EN AF OS-panelet om mediernes omtale af
psykisk sygdom. Opfølgende undersøgelse (2013-2016)
som et led i landsindsatsen EN AF OS.

Mænd og psykisk sygdom. 2013

EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom og behandling. 2013

EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom og venner. 2013

EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom og familie. 2013

EN AF OS-panelet

Unge, psykisk sygdom, uddannelse og job.

EN AF OS-panelet

2013
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Psykisk sygdom og jul. 2013

EN AF OS Panelet

Åbenhed om psykisk sygdom. 2012

EN AF OS Panelet

Befolkningsundersøgelse - psykisk sygdom.

Epinion

2012
Stigma og psykiske lidelser. 2010

DSI, SFI mfl. Befolkningens viden og holdninger, samt kvalititativ undersøgelse af stigmatisering af psykisk lidelse

78

Bilag 5 Referenceliste
Rapporter udarbejdet som led i EN AF OS.
EN AF OS. Årsrapport 2016-2017. EN AF OS, 2018.
EN AF OS. Sammenfatning af befolkningsundersøgelser 2011-2019. EN AF OS, 2019 (under forberedelse).
Infomedia Analytics. EN AF OS Agenda-analyse af mediedækningen af psykisk sygdom.
Infomedia Analytics, 2017
Mathilde Overgaard. Hvad kan personlige fortællinger? En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes udbytte af EN AF OS oplæg. PsykInfo Region Hovedstaden og EN AF
OS, Juni 2018.
Nichlas Permin Berger, Leena Eskelinen, Eigil Boll Hansen, Louise Lippert Ovesen og Marie Ørts Rahbæk. Psykisk sygdom i medierne 2011-2015. KORA, 2016.
Pernille Skovbo Rasmussen og Peter Ejbye-Ernst. Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom Opfølgende undersøgelse (2013-2015) som
et led i landsindsatsen EN AF OS. KORA, 2015.
PRIMETIME, EN AF OS Befolkningsundersøgelser. PRIMETIME og Epinion, 2011-2012,
2014, 2017 og 2019.
Foruden de ovennævnte rapporter foreligger resultater af EN AF OS panelundersøgelser
tilgængelige på hjemmesiden www.en-af-os.dk.
Evalueringsrapporter om EN AF OS.
Katrine Schepelern Johansen og Mads Fjord Jørgensen. Evaluering af mediekampagnen
EN AF OS. Kora, 2013.
Nichlas Permin Berger, Martin Sandberg Buch, Kiki Jørgensen, Pernille Skovbo Rasmussen og Katrine Schepelern Johansen. Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS.
KORA, 2015.
Anden litteratur
Bengt Karlöf & Fredrik H. Lövingsson . Om organisation. Børsens Forlag, 2006.
Charlotte Bredahl Jacobsen, Helle Max Martin, Signe Lindgaard Andersen, Rikke Nøhr
Christensen, Steen Bengtsson. Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes
af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark. Dansk Sundhedsinstitut DSI
og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI, oktober 2010.
Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K. Statens Institut for
Folke- sundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen; 2015.
Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen, 2018.

79

