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

EN AF OS
Formålet med Landsindsatsen EN AF OS er at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. EN AF OS er på
nationalt niveau forankret i Sundhedsstyrelsen og på
regionalt niveau i PsykInfoerne.
Visionen for EN AF OS:
Gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og
bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.

Mo Stine Bjerkesmoen Sieck, 37 år.
Lider af bronkieekstasie.
Har en bipolar diagnose.

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 hverdagslivet
udfolder sig.

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.
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Formålet med indsatsen er at fremme mere åbenhed 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. Stigmatiseringen er en
følge af manglende viden, fordomme og diskriminerende
adfærd, der er væsentlige barrierer for, at mennesker, der
i deres livsforløb berøres af psykisk sygdom, kan få et liv
som andre borgere.
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Du får kun den halve historie, hvis du ikke ser det hele menneske

PsykInfoerne er psykiatriske informationscentre, som findes
i alle fem regioner, hvoraf flere tilbyder undervisning til
somatiske afdelinger. EN AF OS-ambassadører er personer
med egne erfaringer med psykisk sygdom, som bidrager
i undervisningen med deres personlige erfaringer med
psykisk lidelse, stigmatisering og det gode møde i behandlingen. Erfaringen er, at især dialogen med tidligere patienter
er lærerig for fagpersonerne. Dette er med til at nuancere
mødet mellem behandler og patient, og det giver indblik i,
hvad der virker i en hektisk hverdag.
Kontakt PsykInfo i din region for at høre mere.
Find kontaktoplysninger her

Jacob Hagendam
Paranoid skizofreni

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.

Kontakt
EN AF OS i Sundhedsstyrelsen
www.en-af-os.dk
Adresse: Sundhedsstyrelsen, att. EN AF OS,
Islands Brygge 67, 2300 København S
Hovednummer til Sundhedsstyrelsen:
72 22 74 00

Anja Kare Vedelsby
Programleder og specialkonsulent
mobil nr. 2483 6633
akve@sst.dk

Louise Hornbøll
Projektleder og fuldmægtig
mobil nr. 2497 7013
lhor@sst.dk
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