
Vis hjælpelinjer som hjælper 

ved placering af objekter 

1. Højreklik udenfor slidet og 

vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på 

skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør 

objekter til gitter” 

4. Vælg OK  
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For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

STIGMA TYPES 
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• Individual stigma 

 

• Self-stigma 

 

• Structural stigma 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

STRUCTUREL STIGMA/DISCRIMINATION 
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• Imbalances and injustice inherent in social 

structures , political dicisions and legal 

regulations 

 

• Voting, in office, marriage, child costody, 

adoption, driving licence, flying certificate, 

occupation (police, train, fishing), insurence 

 

• Can be necessary and just   
 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

DISCRIMINATION 
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• Part of stigma 

• Negativ discrimination 

• Intended  

• Lawes, rules, restrictions 

• In-intended 

• Sparse funding for mental illness 

• News medias sensation seeking 

• Symptom documentation for social benefits  
 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

SPECIAL FOCUS 
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• Discrimination of humans with mental illness 

 

• Discrimination of humans with long gone 

mental illness 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

RECOVERY/REMISSION/CURE 
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• Most get cured (full recovery) 

 

• Serious mental illness 

• Most get a good life even with some illness 

• Some get full recovery (cured) 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

CRONIC DISCRIMINATION 
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• Discrimination without any symptoms or 

incapacity 

• Same areas as with mentally ill persons 

• No accept of recovery/cure 

• Can last for years/life 

• Not explicit in laws/rules 

• Rest on peoples prejudices 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

RISK OF NEW EPISODE AND 

CONSEQUENCES 
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• Total remission/cure is possible 

• Risk of new episode 

• Risk decreases with time 

• At a point same risk as native 

• Consequences of new episode 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

RECOMMENDATION 
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• Discrimination unacceptable: 

• Just former illness 

• Without individuel assesment 

• When risk is about native level 

• With increased risk but few consequences 
 

 



For at indsætte dato 

og sidefod: 

Klik i menulinjen,  

vælg ”Indsæt” > 

”Sidehoved / Sidefod”. 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

feltet. Sæt hak i ”vis 

ikke på forside”. Vælg 

”Indsæt på alle”. 

 

Tekstslide med bullets 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Fremhæve tekst: 

For at fremhæve tekst, 

marker teksten vælg Fed 

skifttype og vælg en farve 

fra den øverste række af 

farver i farvepaletten i menu 

punktet Skrifttyper. 

EXAMPELS FROM US 
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• Laws in all US states 1989 and 1999 

• Most had discrimination about voting, 

election, jobs, jury, marriage, children 

• Tendency was increasing 

 

• All new laws 2002 

• 1000 laws and 25% about discrimination 

• About half increasing and half decreasing 
 

 


