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Formålet med Landsindsatsen EN AF OS er at afstig-
matisere psykisk sygdom i Danmark.

Bag EN AF OS står et omfattende partnerskab, som 
blev dannet i 2010 og i dag består af følgende parter: 
Sundhedsstyrelsen, TrygFonden, Danske Regioner, 
PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen 
og Komiteen for Sundhedsoplysning.
 
Visionen for EN AF OS:
Gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og be-
kæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.

Overordnet arbejder EN AF OS således for at:
 
 • Øge danskernes viden om livet med 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 hver-
dagslivet udfolder sig

Formålet med indsatsen er at fremme mere åben-
hed om psykisk sygdom og mennesker med psykisk 
sygdom. Indsatsens fokus er at gøre op med den 
stigmatisering, der forekommer på mange områder af 
hverdagslivet, herunder også somatisk sundhed. Stig-
matiseringen er en følge af manglende viden, fordomme 
og diskriminerende adfærd, der er væsentlige barrierer 
for, at mennesker, der i deres livsforløb berøres af psy-
kisk sygdom, kan få et liv som andre borgere.

I dag dør danskere med svær psykisk sygdom gennemsnitligt op mod 20 år tidligere end resten af befolkningen. 60 % af 

overdødeligheden kan forklares med fysisk sygdom. Det sker bl.a. fordi somatisk sygdom - både kronisk og akut - overses 

hos mennesker med psykisk sygdom. 

Du får kun den halve historie, hvis du ikke ser det hele menneske

H I S T O R I E RH I S T O R I E
H A LV E

Mo Stine Bjerkesmoen Sieck, 37 år.

Lider af bronkieekstasie. 
Har en bipolar diagnose.

I dag dør danskere med svær psykisk sygdom gennemsnitligt op mod 20 år tidligere end resten af befolkningen. 60 % af 

overdødeligheden kan forklares med fysisk sygdom. Det sker bl.a. fordi somatisk sygdom - både kronisk og akut - overses 

hos mennesker med psykisk sygdom. 

Du får kun den halve historie, hvis du ikke ser det hele menneske
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Jacob Hagendam
Paranoid skizofreni


