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Dømt på forhånd Merete Nordentoft Hent PDF Forlaget skriver: Mange mennesker med psykisk sygdom
oplever fordomme og diskriminering i hverdagen – i familien, i arbejdslivet, i behandlingssystemet, socialt
og i samfundet generelt. Mange synes, det er værre end sygdommen selv – et enormt problem for den enkelte
og familien. Men det er også et problem for samfundet. Det skaber lidelse for den enkelte, behandlingen

bliver dyrere og sværere, og mange gode kræfter går tabt for arbejdsmarkedet.

PsykiatriFonden sætter fokus på disse problemer i en ny grundbog om stigmatisering af mennesker med
psykisk sygdom. Bogen er skrevet af førende eksperter på området og redigeret af overlæge Per Vendsborg

m.fl.

Bogen forklarer i et tilgængeligt sprog, hvad stigmatisering er, hvilke psykologiske mekanismer der ligger
bag, hvordan det opleves af den enkelte og de pårørende – og om omfanget af stigmatisering hos

befolkningen. Bogen beskriver stigmatisering i medierne og på film m.m. og giver et nuanceret bud på,
hvordan man kan bekæmpe stigmatisering, både med mindre ændringer og store indsatser.
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