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Skadelige fordomme
om psykisk syge vokser
Psykisk syge stemples stadig, selvom vores viden og påståede accept vokser
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Kilde: Psyklalriionden

PSYKISK SYGDOM

stort et nationalt initiativ for
at flytte holdninger. Det, vi
gør nu, er at sainle alle gode i

kræfter og lave en langvarig
indsats, der arbejder både
med at udbrede viden og in
tegrere sindslidende bedre
på arbejdsplad~rog i sam
fundet generelt,« forklarer
regionernes psykiatrifor
mand.

~Mindst 200.0Q~d~Jlsker~
Iide~Jlle9hver tid afdepres; "
slon. ·qst20Q,OOQaf
a . indst·200.000af··

',ii1l§pr:qg,';;:;'i/(' . "
':,,,.. ,, ,.,'- ,.> ',.:;..".".' ,.,

.....•. ';S~lvmord:sker ofte i for-
"la;ngelseafp~Ykjsksygdol1l;
Hvert år tage{qJ~~~Zgq
danskerederes'~getliv+:og

,lO gange s~@1a'1g~fqrs~ger
l;i~t""i ' '.... ,

.p~Yki§keprob·lemerkQ;
s}er d1wkte og indirekte
samfUndet 55 milliarderkrd"
neronl året.

III Stigmatisering qtpsykJsk
sygdom er så stQ3rk, at 80
procentpsYkisk syge dan
skere betrn~er omgivelser
nesreaktiorfsbm den stør
ste barriere for at.bliveTask.

Går ud over skizofrene
Især skizofrenier ifølge den
nye undersøgelse stærkt
stigmatiseret. Det på trods
af, at det kun er en tredjedel
skizofrene, der 'ikke enten
kan kureres eller føre et al
mindeligt velfungerende liv.

Men som undersøgelsen
belcræfter, har spredte oplyS
ningskampagner indtil vi
dere ikke haft synderlig ef
fekt. Den over 30 millioner
kroner dyre kampagne er
dog mere end bare en ny
pjece, understreger Flem
ming Stenild.

»Det er første gang, at
man i Danmark laver så

ket omgivelsernes reaktion
på psykisk sygdom, er folke
tingspolitikeren Anne Mane
Geisler. De radikales psyki
atriordfører har i tIere om
gange kæmpet med depres
sion og fik for nylig stillet di
agnosen ADHD.

»Der er stor forskel på,
hvordan folk reagerer på for
skellige psykiske sygdomme.
De fleste har et nogenlunde
afslappet forhold til depres
sion, mens de forbinder
ADHD med uregerlige hy
peraktive børn. Jeg føler mig
meget mere stemplet, efter
at jeg er gået åbent ud med
min diagnose,« fortæller
hun.

"Kilde: 'Stigma Dg psyki5~~ lidelse,' Ny underso'
g~lf;e.udf~~ af Det/'laUQhaleFD'~knin~center

',fQr'klfærd (SrQ og Dansk~yndhildsjnstitut.
(DSI),

na,le Forskningscenter for
Veifrerd (SFI) og Dansk
Slindllediinstitut (DSI) har
udarbejdet for Danske Re-

, gioller og TrygFonden.
M~n fra næste år øger re

gionerne indsatsen for at
komme de. sejlivede for
domme til livs. Over en fem
årig periode siæ.l en lands
dækkende kampagne øge to
lerancen over for psykisk
sygdom.

»Vj" har indtil nu ikke
været gode nok til at støtte
de sindslidende i at bryde
isolationen,«, siger Flem
ming Stenild (SF), aer er for
mand for Dariske Regioners
Social- og Psykiatriudvalg.

De fleste psykisk syge op
lever omgivelsernes r~ktio

nel' som den største fothin
dring for at blive rask.' Stig
matiseringen betyder,' at
halvdelentnOIder sygdom
men skjult og undlader at
opsøge hjælp.

En af dem, der har mær-

II) )~sam:i~nwe~~lernl~She~ ,·.·.del*~i;~r~~fa~i~t;~fStig~~~
o~misbrug røgfle*.p~Y'Kisk 1[- ' . tfseringsnareriisteget end'
delse.blandt de meststigma- falq§t. sæ:rligti forhold til psy-
tlserende forhoJdformenne· kiske Udeisersom skizofreni.«
sker ivores samfund. Påtrods
a(å!~~fol~~i~gen h~r f~et
st~rre videnornpsykiskli.

Af Søren Elkrog Friis

Over en halv million dan
skere kæmper med syg
dom, som ikke kan måles
med stetoskop, scanner
eller termometer.

Men selvom kendskabet til
psykisk sygdom er steget,
støder psykisk syge fortsat
på en mur af tabuer og for
domme.

På trods af mange års
,kampagner og oplysning op
leves, stigmatiseringen af
psykiske sygdomme som de
pression, angst og skizofreni
uforandret - Dg måske lige
frem stigende.
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Regionerne øger indsats 
Det konkluderer en ny un

,dersøgelse, som Det Natio-
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