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FORORD
Velkommen til PsykInfo’s arrangementskalender for forår 2023

Et nyt år og en ny arrangementskalender. 

Formålet med arrangementerne er at formidle viden om psy
kisk sygdom og ad denne vej samtidig mindske stigmatisering 
omkring at have en sygdom eller at være pårørende til en 
person, der er ramt.

-

Afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS – væk med tavshed, 
tvivl og tabu om psykisk sygdom, er fortsat aktuel og nu en 
del af Sundhedsstyrelsens forebyggende enhed. Som altid 
kan PsykInfo formidle kontakt til alle vores mange frivillige 
ambassadører. De er levende beviser på, at det er muligt at 
komme sig og få en god livskvalitet, sygdom til trods.

Her i foråret kan vi præsentere 32 offentlige arrangementer, 
der afholdes rundt om i regionen. Traditionen tro så er disse 
arrangementer planlagt i de lokale PsykInfo-styregrupper i et 
samarbejde mellem lokale bruger- og pårørendeforeninger, 
kommunale repræsentanter samt medarbejdere i behand
lingspsykiatrien.

-

Under pandemien, hvor samtlige offentlige arrangementer 
måtte aflyses, begyndte vi i PsykInfo at lave podcasten ”Lad 
os tale om psykisk sygdom” i samarbejde med PsykInfo Re
gion Sjælland. Vi har nu haft ca. 50.000 downloads, som vi 
tager som et udtryk for, at formidling af viden om psykisk 
sygdom også fungerer via denne platform. Vi har fremhævet 
nogle afsnit på side 13.

-

Den vigtige indsats for børn og unge omkring mental mistriv
sel fortsætter. Læs mere på side 8 - 11.

-

Børn som pårørende og pårørende generelt er et vigtigt fo
kusområde. Her kan Center for Pårørendeinddragelse – CEPI 
supplere med viden. Du kan læse mere her om på side 22.

-

PsykInfo tilbyder professionel og anonym rådgivning, når man 
har brug for viden og hjælp til at håndtere de udfordringer, 
som psykisk sårbarhed og sygdom ofte medfører. Alle er vel
komne til at henvende sig på telefon 99 44 45 46 eller booke 
en tid til en videosamtale eller en personlig samtale. Samtaler 
tilbydes også i alle lokalpsykiatrier. Få mere information på 
side 6 og 7.

-

Velkommen til et forår med mange gode tilbud.

OBS! 
Praktiske oplysninger vedr. arrangementer: 
Oplysninger om tilmelding fremgår ved hvert arrangement 
og foregår efter ”først-til-mølle”-princippet. Ved PsykInfo's 
arrangementer kan du enten tilmelde dig på www.psykinfo.
regionsyddanmark.dk eller ved at ringe til os på telefon 
99 44 45 46. 

Med mindre andet fremgår, er arrangementerne gratis og 
alle er velkomne. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er 
det meget vigtigt, at du melder afbud, da vi ofte har folk på 
venteliste til de forskellige arrangementer. 

Der kan forekomme ændringer i programmet, og du kan holde 
dig opdateret på vores hjemmeside eller på vores facebook-
side: www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark. 

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsmail, så du er helt 
sikker på at få de seneste nyheder fra PsykInfo. 

Med venlig hilsen 
Ulla Lindgren 
Centerleder, PsykInfo

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark
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HVAD TILBYDER PSYKINFO?

PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informati

onscenter. Vi arbejder med at formidle viden og forstå

else om psykisk sygdom til alle borgere i regionen.

-

-

Ofte er det brugere, pårørende og professionelle, der

henvender sig til os, men alle med interesse for psykiatri

er velkomne. Den centrale PsykInfo ligger i Vejle, 

og derudover findes der mindre PsykInfo-stande rundt 

om i regionen i lokalpsykiatrien og på de psykiatriske 

afdelinger. I Odense, Tommerup og Haderslev er der også 

en kommunal PsykInfo.

Åben rådgivning
Vores rådgivning har åbent på 99 44 45 46 hverdage 

mellem kl. 9.30 og 14.30, torsdag kl. 13.30 - 17.30.

Rådgivningen er gratis og varetages af medarbejdere, 

som er uddannet inden for psykiatri- og socialområdet. 

Alle henvendelser er anonyme, og vi har tavshedspligt. 

Du har også mulighed for at bestille en tid eller blot 

møde op i åbningstiden hos PsykInfo i Vejle. 

En gang om måneden er der åben rådgivning 13 forskel

lige steder i regionen, hvor man kan møde op og få en 

personlig samtale med en rådgiver. 

Tid og sted kan ses her i kalenderen på side 6 og 7 samt 

på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

-

Arrangementer
Hvert år i januar og august udkommer PsykInfo’s arran

gementskalender. Heri og på vores hjemmeside kan du 

orientere dig om, hvilke arrangementer der findes nær 

dig. Udover vores egne arrangementer indeholder kalen

deren også arrangementer fra foreninger og kommuner. 

Ofte er arrangementerne opbygget således, at de starter 

med et oplæg omkring et emne fra en fagperson, hvor

efter der vil være en personlig beretning fra en, der selv 

har den psykiske sygdom tæt inde på livet. 

-

-

-

Derudover afholder vi også konferencer og temadage.

Informationscenter
Viden om psykisk sygdom er med til at nedbryde fordom

me og undgå misforståelser. I PsykInfo’s bibliotek i

Vejle kan du låne bøger, blade og pjecer om psykisk

sygdom. Her er også en bibliotekar, der kan hjælpe dig 

med informations- og litteratursøgning.

-

Andre tilbud
Vi tilbyder familiesamtaler, undervisning i grupper til 

børn med psykisk syge forældre og til børn, som har en 

bror eller søster med en psykisk sygdom.

I forbindelse med regionens indsats for at styrke de un

ges trivsel på ungdomsuddannelserne tilbyder PsykInfo 

bl.a. kurser til undervisere på uddannelsesinstitutioner. 

Derudover har vi som noget nyt også tilbud til eftersko

ler og folkeskoler. Læs mere om indsatsen på side 8 - 11.

-

-

PsykInfo’s medarbejdere kommer også gerne ud og 

holder oplæg om relevante temaer på institutioner og

arbejdspladser.

Landsindsatsen EN AF OS
I forbindelse med den landsdækkende indsats EN

AF OS har vi en række frivillige ambassadører, som 

fungerer som formidlere for indsatsens tema; ”EN AF OS 

- væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom”. 

Ambassadørerne kan kontaktes og bestilles til foredrag

ved at kontakte PsykInfo på telefon 99 44 45 46. 

Det er gratis at benytte sig af ambassadørernes tilbud.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


Tirsdag den 4. december 

Religiøsitet og Psyke

"Mødet med menneskets afmagt og lidelse" ved sygehus-

præst, Jette Dahl, Psykiatrien i Esbjerg.

Hvordan er det som præst at møde menneskelig afmagt 

og lidelse? Hvad er der at sige til det alt sammen? Og 

hvad med vores tro? Jette Dahl vil denne aften dele sine 

erfaringer om mødet med mennesker med psykisk sår-

barhed, og bl.a. fortælle om, hvordan det religiøse aspekt 

dukker op i mødet. Der vil blive lejlighed til drøftelse i 

mindre grupper om emnet.

Sted:  Forhallen Spangsbjerg, Gl. Vardevej 101, 

Esbjerg

Tid:  19.00 - 21.00

Alle er velkomne, arrangementet er gratis.

Tilmelding til PsykInfo Region Syddanmark 

på telefon 75 72 40 90

Arrangør: PsykInfo Esbjerg-Ribe

Har du interesse i at din forening eller organisation 
står med kontaktoplysninger i denne oversigt, så ring
til PsykInfo og få lavet en aftale om at komme med i 
kalenderen efteråret 2012.

ADHD-foreningen - Sønderjylland
Formand for ADHD foreningen i Sønderjylland Vibeke Jo 
Frank kan kontaktes for information om
aktiviteter og medlemskab. Tlf. 29 70 40 32 eller
soenderjylland@adhd.dk

ADHD-foreningen - Sydjylland
Formand for ADHD foreningen i Sønderjylland Jens Peter 
Ravn kan kontaktes for information om aktiviteter og 
medlemskab. Tlf. 26 20 30 81 eller sydjylland@adhd.dk

Alzheimerforeningen - Sønderjylland
Lokalformand Lillian B. Thomsen kan kontaktes for 
information om aktiviteter og medlemskab. 
Tlf. 74 62 51 25 eller lillian.bt@youmail.dk

Alzheimerforeningen - Trekantsområdet
Torsdagscafé for mennesker med demens og deres 
pårørende. Torsdagscaféen mødes hver 14. dag kl. 15-17 i
Guldkrog Centret, Gulkrog 9, i salen, Vejle. 
Mere information fås hos Grethe Skovlund 
på tlf. 25 12 26 21 gresk@profibermail.dk

Alzheimerforeningen - Sydvest

PsykInfo's samarbejdspartnere:

Derudover samarbejder PsykInfo med regionens 22 kommuner
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ÅBEN RÅDGIVNING Her kan du få rådgivning i PsykInfo:

Har du eller en du kender psykiske problemer? Så kan du henvende dig til PsykInfo. Rådgivningen er for alle og vare

tages af en psykiatrisk uddannet medarbejder fra PsykInfo. Rådgivningen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

-

Eksempler på emner:  Hvordan passer jeg på mig selv? – Hvordan får jeg min hverdag til at fungere? – Når børn og 

unge er pårørende til en psykisk syg – Viden om psykisk sygdom – Hvordan kan jeg/vi få hjælp og hvilke tilbud er der?

> TREKANTOMRÅDET

Vejle Sted:  PsykInfo (central PsykInfo), Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle
 Tid:  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.30 - 14.30 – torsdag kl. 13.30 - 17.30

Vejle Sted:  Lokalpsykiatri Vejle, Sundhedshuset, Vestre Engvej 51, indgang B, 5. sal, 7100 Vejle
 Tid:  Sidste torsdag hver måned kl. 12.00 - 15.00
 Undtagelse:  Rådgivningen i maj er 4. onsdag

Fredericia Sted:  Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia
 Tid: NYT 1. torsdag hver måned kl. 12.00 - 15.00
 Undtagelse:  Rådgivningen i april er 3. torsdag 

Kolding Sted:  Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding
 Tid:  2. torsdag hver måned kl. 12.00 – 15.00
 Undtagelse:  Rådgivningen i maj er 3. onsdag

> FYN

Middelfart  Sted:  Lokalpsykiatri Middelfart, Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart
 Tid:  1. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30
 Undtagelse:  Rådgivningen i april er 2. torsdag

Svendborg Sted:  Lokalpsykiatri Svendborg, Vilhelmskildevej 1E, 5700 Svendborg
 Tid:  2. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

Odense Sted:  Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C
 Tid:  1. fredag hver måned kl. 10.00 – 13.00> 
 Undtagelse:  Rådgivningen i april og maj er 2. fredagVEST  

|  psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Ændringer i tider kan forekomme. Se på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

> VEST  

Esbjerg Sted:  Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg
 Tid:  1. torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00
 Undtagelse:  Rådgivningen i april måned er 1. onsdag

Esbjerg Sted:  Center for Misbrug & Udsatte, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø
 Tid:  3. torsdag hver måned kl. 14.00 – 17.00 
 Undtagelse:  Rådgivningen i maj er aflyst

Varde Sted:  Lokalpsykiatri Varde, Ringkøbingvej 34, 3. sal, 6800 Varde
 Tid:  2. torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00

Brørup Sted:  Lokalpsykiatri Brørup, Fredensvej 3b, 6650 Brørup
 Tid:  Sidste torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00

> SYD

Haderslev Sted:  Lokalpsykiatri Haderslev, Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, 1. sal, 
6100 Haderslev  

 Tid:  Sidste torsdag hver måned  kl. 13.30 – 16.30

Aabenraa Sted:  Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal, 6200 Aabenraa
 Tid:  3. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30
 Undtagelse:  Rådgivningen i februar og maj er rykket til 4. torsdag
  
Tønder Sted:  Lokalpsykiatri Tønder,  Carstensgade 6-10, 6270 Tønder
 Tid:  2. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

Sønderborg Sted:  Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang 3B, 6400 Sønderborg

 Tid:  Sidste tirsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


ARRANGEMENTER JANUAR 2020

Efterskoler

Ungdomsuddannelser

Folkeskoler

Børn, unge og mental trivsel på folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser

PsykInfo har fortsat et stort fokus på at styrke samarbejdet med skoler og uddannelsessteder, så vi i fællesskab kan 

være med til at sætte psykisk sundhed og trivsel på dagsordenen. Heldigvis trives mange børn og unge godt, men 

undersøgelser viser desværre også, at stadig flere børn og unge giver udtryk for at være i mistrivsel, hvilket har stor indflydelse 

på mange områder i barnets eller den unges liv – både fagligt, socialt og ikke mindst i forhold til selvværd og selvtillid.

Mange faktorer gør sig gældende, når et barn eller ung ikke trives, og ofte kan det være ganske komplekst. 

PsykInfo sætter fokus på, hvad barnet, den unge og de voksne omkring kan gøre for at skabe en trivselskultur, der understøtter 

den gode mentale trivsel.

Vi har en række tilbud – både til de professionelle og til de unge selv:

 

 

• Særligt tilrettelagt tilbud til folkeskoler – målrettet lærere og andre fagpersoner.

• Særligt tilrettelagt tilbud til efterskoler – både til elever og undervisere.

 • Oplæg til undervisere, mentorer, studievejledere m.fl. på uddannelsessteder.

 • Sparringstilbud til undervisere, mentorer, studievejledere m.fl. på uddannelsessteder.

 • To årlige online temamøder til undervisere, mentorer, studievejledere m.fl. på uddannelsessteder og jobcentre.

 • Besøg af EN AF OS-ambassadører: fokus på mental sundhed, vendepunkter, mestringsstrategier og håb.

 • Samarbejde med elevråd: fokus på, hvordan netop din efterskole, folkeskole eller dit uddannelsessted 

kan arbejde med trivsel.

 

  

• Anonym rådgivning til elever, forældre, professionelle m.fl.

Alle vores tilbud er gratis. Ønskes yderligere oplysninger kan man kontakte nedenstående:

Folkeskoler og efterskoler: 
PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen på Dorthe.Borup.Laugesen@rsyd.dk eller tlf. 99 44 45 15

Ungdomsuddannelser: 
PsykInfo-konsulent Liselene Pedersen på Liselene.Pedersen@rsyd.dk eller tlf. 99 44 45 46

8 |  psykinfo.regionsyddanmark.dk
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BØRN, UNGE OG MENTAL TRIVSEL PÅ FOLKESKOLER,
EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

Online temamøde: Børn, unge og mental trivsel

Fælles for møderne vil være, at temaerne tager afsæt i 

børn, unge og mental trivsel og de udfordringer, som 

såvel børnene, de unge samt de professionelle kan 

opleve, når trivsel bliver til mistrivsel.

Der vil ved møderne også være fokus på, hvad de profes

sionelle kan gøre i en lærings-/skole-/uddannelsesmæs

sig kontekst, og der vil være mulighed for at stille spørgs

mål og vidensdeling via chat.

-

-

-

Som underviser, lærer, studievejleder, mentor, jobkon

sulent og lignende kan det være svært at vide, hvordan 

barnet/den unge støttes bedst i forhold til den aktuelle 

situation, og viden om udfordringerne kan ofte være 

meget hjælpsomt i hverdagen.

-

Desuden vil der på møderne blive orienteret om, hvor 

der tilbydes yderligere støtte og hjælp.

Sted: 
Online – der sendes link ud til de tilmeldte før mødet. 

Dato/tidspunkt: 
Tirsdag den 18. april kl. 14.30 – 16.00.

Tema:
Mistrivsel i præstationssamfundet. 

Målgruppe:

Professionelle, der i deres hverdag arbejder 

med børn og unge.

Program:
I de sidste år har vi talt en del om, hvordan præstationssam

fundet og det pres som det producerer, skaber mistrivsel hos 

børn og unge. 

-

For år tilbage var det enkelte børn eller unge i en klasse, som 

ikke trivedes. Nu oplever man mere og mere, at det er halve 

eller hele klasser, som oplever sig væltet omkuld. 

Martin Nevers, direktør i DISPUK, vil med sin baggrund som 

lærer og sine erfaringer som proceskonsulent og terapeut 

koble en opmærksomhed på sprog og narrativ med eksempler 

fra praksis, som giver konkrete bud på, hvad man som skole 

eller lærer kan gøre for at forebygge og håndtere mistrivsel i 

klasserne - sammen med klasserne.

Tilmelding:
PsykInfo Region Syddanmark – tlf. 99 44 45 46 eller 

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

PsykInfo – Forår 2023 |
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Rammerne for ungdomslivet skaber mistrivsel
44 % af de unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel, viser en ny
undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet: 

Forskning om unges mistrivsel peger på, at der er en ny 

form for udsathed, der rammer unge fra alle samfunds

lag. Forskerne introducerer to centrale begreber til at 

forstå unges mistrivsel: 

-

Klassisk udsathed: 

Handler om klassiske samfundsforhold som ulighed, 

økonomiske og sociale vilkår, som kan føre til mistrivsel 

(f.eks. misbrug i hjemmet, fattigdom osv.).

Ny udsathed: 

En bredere gruppe af unge på tværs af sociale lag bliver 

ramt af udsathed end dem, der traditionelt har været i 

risiko. Og dem der i forvejen har det svært, får det endnu 

sværere. Den nye udsathed kommer bl.a. til udtryk i ople

velser af pres, stress og angst. Det handler især om ram

merne for ungdomslivet - f.eks. øget præstationspres. 

Ny udsathed kan føles som oplevelsen af at kæmpe for at 

hægte sig på og følge med eller som at være blevet slyn

get af toget og stå tilbage på perronen.

-

-

-

Vi skal passe på med at tale om en hel generation af 

unge i mistrivsel. Samtidig skal det tages alvorligt, at vi 

ser en ny gruppe unge, der er udsatte. Skolen er kommet 

til at handle om præstation, tempoet på alle livsarenaer 

er sat i vejret, og de unge kigger i stigende grad indad og 

oplever selv at skulle lave sig om, hvis noget i omverde

nen er svært.

-

Den mest langvarige mistrivsel ses fortsat blandt unge, 

der kæmper med klassisk udsathed, samtidig med at den 

ny udsathed gør livet endnu sværere for dem. Forsknin

gen peger især på tre faktorer, der rammesætter ung

domslivet:

-

-

• Højt tempo på alle livsarenaer og særligt i uddannel-

sessystemet (acceleration)

• For ensidigt fokus på præstation (f.eks. karakterer)

• Presset vendes indad, og løsninger søges i tilpasning

af psyken (psykologisering)

Forskerne har gennem samtaler med unge og bearbejd

ning af data også bud på, hvad vi kan gøre for at komme 

mistrivslen blandt unge til livs:

-

”Vi kan se på uddannelsessystemet og skrue ned for det 

ensidige fokus på præstation, på faglige mål og på tem

poet både i hverdagen og i skolen. Der er brug for mere 

bøjelige rammer i uddannelsessystemet, så du som ung 

ikke føler, toget kører, hvis du ikke kommer på i tide. Det 

skal være muligt at køre med forskellig hastighed. Og så 

skal vi fortsat tage hånd om de unge i langvarig mistriv

sel, som kæmper med både klassisk og ny udsathed”, 

pointerer Noemi Katznelson, professor ved Center for 

Ungdomsforskning under Institut for Kultur og Læring 

på AAU.

-

-

Læs mere i bogen: ”Mistrivsel i lyset af tempo, præstation 

og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet” af 

Noemi Katznelson, Anne Görlich og Mette Pless.
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BØRN, UNGE OG MENTAL TRIVSEL PÅ FOLKESKOLER,
EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

Hvorfor er det vigtigt at tale med 
unge om mental trivsel?

Af Amalie Salbøg, EN AF OS-ambassadør 

Rigtig mange unge mennesker oplever perioder, hvor de mistrives. Jeg er selv et af 

dem. Det kan være svært at navigere i en verden med krig, pandemi, klimakrise og 

høje krav til det at være menneske. Især når man som ung er ved at finde sin plads 

i livet. Det er svært at være menneske. Livet vil af og til gøre ondt. Vi er nødt til at 

forholde os til vores mentale helbred. Vi må tage ansvar for vores mentale trivsel – 

men hvordan gør vi det?

Jeg er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse. En psykisk sygdom der frem

kalder perioder med depression, mani og mental mistrivsel. Med en sygdom som 

min, tvinges man til at forholde sig til sit mentale helbred. Da jeg fik min diagnose, 

tog jeg et aktivt valg om at tale højt om den. Et valg der blev afgørende for min re

covery-proces. Ved at være åben, lærte jeg at reflektere over mig selv, min sygdom 

og min livssituation. Jeg lærte at mærke efter, sætte ord på, hvordan jeg havde det 

og at tilpasse mig herefter. Med tiden fik jeg skabt et sprog for min mentale trivsel – 

et vigtigt værktøj både dengang og i dag. 

-

-

Som ung er det vigtigt, at vi lærer at tale om vores mentale trivsel. Vi skal lære at 

mærke efter, reflektere og sætte ord på, hvordan vi har det. Vi skal skabe et fælles 

sprog, så vi kan forstå hinanden og de udfordringer, livet byder os. Det kræver tid og 

øvelse at lære at sige tingene højt. Det vigtigste er, at vi begynder at øve os. Vores 

mentale helbred skal på dagsordenen. Vi skal skabe en dialog, der indbyder til at 

snakke med unge om mental trivsel. 
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ARRANGEMENTER JANUAR 2023

Fra det hvide snit til nutidens psykiatri

MIDDELFART
Tirsdag den 24. januar 

Et interessant tilbageblik i psykiatriens historie og

en fortælling om det gamle sindssygehospital ved 

Middelfart. 

Peter Storm er pensioneret psykolog og har bl.a. arbej

det i behandlingspsykiatrien. Han vil fortælle om træk i 

den historiske udvikling i samfundets opfattelse af men

nesker med psykisk sygdom og om udviklingen i behand

ling og støtte. Peter Storm har personlige erfaringer som 

barn af forældre, der har haft behandlingskrævende de

pressive kriser. Han har været engageret i Galebevægel

sen og landsforeningen SIND, hvor han var næstformand.

-

-

-

-

-

Margit Thede blev ansat som plejer på Sindssygehospi

talet i Middelfart i 1962, og hun har gennem årene delta

get i en gennemgribende udvikling af psykiatrien. Margit 

Thede er nu frivillig på museet Psykiatrisk Samling i Mid

delfart, og hun vil tage os med på en rejse fra hospitalets 

storhedstid i 1950’erne, hvor det husede op til 1250 pa

tienter frem til overgangen til nutidens psykiatri, hvor de 

fleste patienter behandles ambulant.

-

-

-

-

Sted  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Caféen,   

  Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Middelfart

|  psykinfo.regionsyddanmark.dk

›

Søskende som pårørende

Har du en søster eller en bror, der har 
en psykisk sygdom – og er du mellem 
8 og 18 år?

Så kunne det måske være noget for dig at møde 

jævnaldrende, der er i samme situation som dig. 

Sammen vil I lære om de psykiske sygdomme, 

som jeres søskende har, og I vil få mulighed for 

at snakke med hinanden og vores kursusledere 

om, hvordan man tackler det, der kan være 

svært i hverdagen. 

Grupperne er på 6-8 børn/unge og sammen

sættes ud fra hensyn til alder.

-

Har du eller dine forældre lyst til at høre mere 

om vores tilbud, eller vil du gerne på venteliste, 

kan du kontakte PsykInfo på psykinfo@rsyd.dk 

eller tlf. 99 44 45 46.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
mailto:psykinfo@rsyd.dk
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ARRANGEMENTER JANUAR 2023
Har du hørt PsykInfo’s podcast? 

Vi har nu over 40 afsnit klar til dig – bl.a. nedenstående:

Afsnit 23. At vokse op med en mor, der har paranoid skizofreni

"Hvis du spurgte mig, så havde jeg en fin barndom. Det har altid været mit billede, fordi jeg 
har undertrykt alt det ubehagelige, der er sket, så det har bare sat sig som mønstre i min 
krop," fortæller 34-årige Karin Mikkelsen. Som 4-årig blev Karin Mikkelsen med sin lillebror 
sendt på børnehjem, fordi deres mor var psykisk syg. Karin fortæller i dette afsnit om, 
hvordan livet som pårørende til en mor med paranoid skizofreni har været – og hvordan 
situationen i dag ser ud 30 år senere.

Afsnit 40. Fra mavepine til svær angst og skolefravær – pårørende forældre

Hvad gør man som forældre, når ens barn rammes af psykisk sygdom? Når mavepinen ikke 
blot er mavepine og skolefraværet bliver større og større? I dette afsnit fortæller Dorthe 
og Ole om datteren Kathrines sygdomsforløb, og om de svære udfordringer de stødte på 
undervejs i processen til et bedre liv for Kathrine.

Afsnit 42. (Bi)virkninger af medicin – en balancegang

For Vibeke Andersen har tiden med psykofarmaka været en blandet oplevelse. 
Virkningerne har været højt værdsatte, mens de uundgåelige bivirkninger omvendt har 
givet Vibeke nogle markante ændringer i hverdagen. Med i afsnittet er også farmaceut 
Tina Hoff Duedahl, der med mange års erfaring i psykiatrien, bl.a. kan fortælle mere om 
de forskellige grupper af psykofarmaka, og hvorfor (bi)virkningerne er så vigtige at 
informere udførligt om.

Podcasten ”Lad os tale om psykisk sygdom” er lavet i et sam
arbejde mellem mennesker, som har eller har haft psykisk syg
dom, pårørende og medarbejdere i Psykiatrien og EN AF OS. 
Den udgives af PsykInfo Region Sjælland og PsykInfo Region 
Syddanmark. 

-
-

Du kan lytte til podcasten ved at scanne QR-koden. Du kan 
også finde den i din foretrukne podcastapp eller på ladostale.
podbean.com. God lyttelyst

https://ladostale.podbean.com/
https://ladostale.podbean.com/
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Så bliv dog skilt! Om parforhold og familieliv 
med psykisk sygdom og vejen til recovery

TOMMERUP
 Torsdag den 9. februar 

Det kan være svært at balancere i, hvad der er kærlig

hed, og hvad der ikke er kærlighed, når psykisk sygdom 

er en del af en relation og et parforhold. Hvornår har 

problemerne rod i en psykisk sygdom, og hvornår er det 

bare ”almindelige” parforholds- og relationsproblemer?

-

Hvad hvis familie og venner ikke kan rumme forandrin

gerne og udfordringerne hos de berørte? Kan og skal 

man finde vejen sammen, eller er det bedre at gå hver til 

sit? Og hvad skal der til for, at det lykkes?

-

Peer-medarbejder Thomas Capion og pårørende An

nalina Capion deler deres personlige fortælling om par

forhold og familieliv med psykisk sygdom fra to vinkler 

– den pårørende og den der har en psykisk sygdom. De 

fortæller om udfordringerne på deres vej, men også om 

hvordan det er lykkedes dem at stå sammen på de gode 

dage - og endnu tættere på de dårlige, så det ikke er en 

kamp imod psykisk sygdom, men et fællesskab for at 

skabe det gode liv med psykisk sygdom og fortsat være 

en familie.

-

-

Sted  Psykiatricenter Vestervangen, 

  Vestervangen 100, 5690 Tommerup 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Middelfart

Børn som pårørende: Når psykisk sygdom 
rammer en forælder, så rammes hele familien

AABENRAA
 Torsdag den 23. februar 

Undersøgelser viser, at ca. 330.000 børn i Danmark 

mellem 0-18 år vokser op i familier med psykisk 

sygdom. Det svarer til hvert fjerde barn.

Det er ikke let at være forælder og have en psykisk li

delse, og det kan være svært både for børn og voksne 

at tale om, hvad der sker. Mange familier kommer på et 

tidspunkt i berøring med det psykiatriske behandlings

system, og her er der hjælp at hente. Psykiatrien tilbyder 

pårørendesamtaler med fokus på at give familierne viden 

om psykisk sygdom og mestring af hverdagen. PsykInfo 

tilbyder også kurser til børn, der har det til fælles, at 

enten mor eller far har en psykisk sygdom. 

-

-

Konsulent Hanne Elisabeth Bro fra Center for Pårø

rendeinddragelse og PsykInfo har mange års erfaring i 

arbejdet med børn som pårørende. Hun vil sætte fokus 

på de dilemmaer, som børn udfordres af, når de er pårø

rende til en forælder, som har en psykisk sygdom, samt 

hvad der kan hjælpe barnet og hele familien.

-

-

Sted  Sygehus Sønderjylland, indgang B, 

  Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør SIND Aabenraa, Bedre Psykiatri Aabenraa/ 

  Tønder og PsykInfo Aabenraa

›

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER MARTS 2023

Digital selvskade

SØNDERBORG
 Onsdag den 1. marts 

Selvskade kan være svært at forstå og håndtere. Både 

for pårørende, professionelle og den der skader sig selv. 

Mistrivsel og selvskade blandt børn og unge er steget de 

seneste år, og forskning peger på, at unge ikke altid føler 

sig hørt og forstået, når de søger hjælp, hvorfor selvska

den ofte eskalerer. 

-

Sarah Starup Jensen og Tasja Birkekjær Korfitz er 

specialsygeplejersker på Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit 

i Esbjerg. De vil sætte fokus på, hvilken funktion selv

skade har, og hvilken betydning den digitale verden med 

sociale medier har i forhold til selvskade. Oplægget giver 

også et indblik i, hvad selvskade er og hvilke dynamikker 

og forklaringsmodeller, der kan ligge bag. 

-

Efterfølgende vil EN AF OS-frivillig Sidsel Nielsen for

tælle om hendes personlige oplevelser med digital selv

skade - herunder netværket PRIV på sociale medier.

-

-

Sted  Multikulturhuset Sønderborg, 

  Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør SIND Sønderborg, Bedre Psykiatri

  Sønderborg og PsykInfo Sønderborg

Bipolar lidelse: Ikke kun et 
spørgsmål om at være oppe 
eller nede 
 ODENSE
 Tirsdag den 7. marts 

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der er karakterise

ret ved, at man har episoder med alvorlige svingninger i 

stemningsleje og energiniveau, hvor der både forekom

mer maniske og depressive episoder. Sygdommen blev 

tidligere kaldt maniodepressiv sygdom. 

-

-

Overlæge Claus H. Sørensen fra Psykiatrisk Afdeling 

Odense vil give en beskrivelse af maniodepressiv sygdom 

gennem historien samt gennemgå symptomer og mo

derne behandling. Endvidere vil relation til andre psykia

triske sygdomme såsom angst, ADHD og misbrug blive 

beskrevet.

-

-

En EN AF OS-ambassadør vil fortælle om sine egne erfa

ringer med bipolar lidelse i forbindelse med foredraget.

-

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads...

Sted  Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

  indgang 220 A, J.B. Winsløws Vej 18, 

  5000 Odense C

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Odense

›

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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At leve med bipolar lidelse

VEJLE
Onsdag den 8. marts

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der er kende

tegnet ved, at man har episoder med alvorlige sving

ninger i stemningsleje og energiniveau, hvor der både 

forekommer maniske og depressive episoder. 

-

-

Sygeplejerske Heidi Jensen, Lokalpsykiatri Vejle, vil 

denne aften fortælle om symptomer, årsager og behand

ling af bipolar lidelse, ligesom hun vil komme ind på gode 

råd til selvhjælp. Heidi Jensen har mange års erfaring fra 

psykiatrien, og hun er særligt optaget af at få involveret 

de pårørende som den væsentligste sparringspartner i 

behandlingen. 

-

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Iben fortælle sin 

personlige beretning om det at have bipolar lidelse.

Sted  Vejle Bibliotek, Store sal, 

  Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

Psykisk sundhed og trivsel blandt børn 
og unge 

HADERSLEV
Torsdag den 9. marts 

Undersøgelser viser, at mange børn og unge mistrives. 

Ord som angst, depression, selvskade, autisme, skole

fravær, belastningsreaktioner m.fl. er ord og begreber, 

som ofte høres i forbindelse med mistrivsel.

-

Det er vigtigt i disse år at have et særligt fokus på børn, 

unge og psykisk sundhed for at kunne skabe viden, 

forståelse, forandring og forbedring i forhold til særligt 

sårbare børn og unge. Dette er en forudsætning for at 

kunne sikre, at vi på den ene side får øje på og forstår de 

unge, der har brug for hjælp og på den anden side und

går at sygeliggøre de børn og unge, som blot gennemgår 

en forbigående belastning.

-

PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen har igennem 

mange år arbejdet med mental trivsel og skolefravær 

blandt børn og unge, og hun vil denne aften tage os igen

nem ovennævnte temaer og begreber. Aftenen er målret

tet både forældre, lærere, pædagoger og andre fag

personer, som arbejder med børn og unge i hverdagen.

-

-

-

Sted  Kulturhuset Bispen, Månen, Bispebroen 3, 

  6100 Haderslev

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Haderslev

ARRANGEMENTER MARTS 2023

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER MARTS 2023

Bare det ikke sker for mig…    

FREDERICIA
Tirsdag den 14. marts 

Mennesker med udviklingsforstyrrelser og psykiske 

lidelser har brug for forståelse, hjælp, støtte og ofte be

handling. Nogle gange kan problemerne med udviklings

forstyrrelsen eller den psykiske lidelse blusse voldsomt 

op – til skade for den enkelte og nogle gange omgivel

serne på kort og lang sigt.

-

-

-

Mange patienter og pårørende frygter, at dette kan ske 

for dem, og oplægget vil fokusere på, hvordan vi kan 

hjælpes ad for at undgå det.

Thorsten Schumann er overlæge på Børne- og Ung

domspsykiatrisk Ambulatorium i Aabenraa. Her arbejder 

han med børn og unge med udviklingsforstyrrelser og 

psykiske lidelser. Bekymringer for fremtiden fylder meget 

for familierne, og tankerne kan f.eks. kredse sig om, hvad 

der vil ske, hvis ikke det lykkes at rette op på situationen.

EN AF OS-ambassadør Kristina vil dele sine erfaringer 

med at få en diagnose, være i behandling samt det at 

være underlagt tvang og alle de tanker og følelser det 

afstedkommer.

-

Sted  Stoppestedet Fredericia, 

  Sjællandsgade 46, st.th, 7000 Fredericia

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

Retspsykiatri – dømt til behandling 

MIDDELFART
Tirsdag den 14. marts 

Retspsykiatrien er for mange et mystisk og ofte skræm

mende område inden for det psykiatriske speciale, og 

forestillingerne om retspsykiatrien og de retspsykia

triske patienter er ofte farvet af mediernes dækning af 

enkeltstående hændelser. 

-

-

Med oplægget forsøges det at give et nuanceret billede 

af det retspsykiatriske speciale og de retspsykiatriske 

patienter, herunder mentalundersøgelsens formål, 

grundlaget for dom til behandling samt de forskellige 

typer af foranstaltninger. Ole Schjerning er overlæge 

ved Retspsykiatrisk døgnafsnit P3 i Middelfart. Han vil 

fortælle om de vigtigste opgaver, som er at foretage 

mentalundersøgelser af personer sigtet for kriminalitet 

samt varetage behandlingen af personer med psykisk 

sygdom og dom til behandling. Retspsykiatrien er såle

des et speciale, der omhandler både lægevidenskabelige 

og juridiske aspekter.

-

Til slut vil Phillip og peer-medarbejder Dan dele deres 

personlige fortællinger om behandling i retspsykiatrien.

Sted  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Caféen,   

  Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Middelfart

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ADHD hos voksne

HADERSLEV
Tirsdag den 21. marts 

Diagnosen ADHD dækker over en række psykiske symp

tomer og vanskeligheder med at fungere i dagligdagen. 

Udfordringer i forhold til opmærksomhed, impulsivitet 

og hyperaktivitet kan gøre det vanskeligt at få studie-, 

arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

-

Men hvad er ADHD egentlig, og hvordan diagnosticerer 

og behandler man dem, som er ramt af diagnosen? 

Sygeplejerske Bibbi Fromm fra Lokalpsykiatrien i 

Aabenraa vil komme ind på udredning og behandling og 

fortælle om, hvordan man som pårørende kan støtte. 

Derudover vil der være en personlig beretning ved EN 

AF OS-ambassadør Anja Serritslev, der vil fortælle om, 

hvordan hun har håndteret ADD i forhold til hverdagen, 

familieliv, arbejde m.m.

Sted  Kulturhuset Bispen, Månen, Bispebroen 3,  

  6100 Haderslev

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Haderslev

Peer-medarbejdere: 
En ny form for støtte og kontakt i psykiatrien 

SVENDBORG
Tirsdag den 21. marts

Flere og flere peer-medarbejdere bliver ansat i

kommuner og regioner. De er pårørende eller tidligere 

patienter, som har levede erfaringer med psykisk lidelse 

og bedring. 

Hvilken slags kontakt opstår mellem peer-medarbejdere, 

psykisk sårbare mennesker og pårørende? Hvilken

forskel gør peer-medarbejdernes eksempel og deres 

erfaringsbaserede viden? 

Kom og hør nærmere, når Thomas Capion, Charlotte 

Boldt-Henriksen, Jeanette Hingebjerg og Martin 

Ledstrup deler deres oplevelser som peer-medarbejdere 

ved Impuls og Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads...

Sted  Impuls Kursuscenter, Skovbrynet 1 C, 

  5700 Svendborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Svendborg

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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At leve med angst    

GRINDSTED
Torsdag den 23. marts

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser i 

Danmark, og rammer mange mennesker på et tidspunkt 

i løbet af deres liv. Angsten kan blive meget begrænsen

de for ens hverdag og for relationerne til andre, og ang

sten kan påvirke ens uddannelses-, arbejds- og fritidsliv.

-

-

Specialpsykolog i psykiatri Kirsten Skriver, Lokalpsykia

tri Vejles Angstteam, vil denne aften fortælle om angst, 

angstlidelser, angstbehandling samt komme med råd til 

den angste og til de pårørende. Der vil være mulighed for 

drøftelse og spørgsmål undervejs i oplægget.

-

EN AF OS-ambassadør Kristina vil efterfølgende fortælle 

sin personlige beretning om at mestre angst i hverdagen.

Sted  Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør Billund Kommune og PsykInfo Region 

Syddanmark  

Hjælp til dit ængstelige barn 

VEJLE
Onsdag den 29. marts 

Angst er en af de hyppigste psykiske vanskeligheder 

hos børn og rammer ca. 5-10 % af alle børn. For en del 

er angsten forbigående, men for nogle børn kan angsten 

blive hæmmende for udviklingen og for dagligdagen.

Denne aften får du som forælder til et ængsteligt barn 

viden om angst hos børn og unge, forskellige former 

for angst og forståelse for angsten. Du får på baggrund 

af denne forståelse idéer til, hvad der kan være godt at 

gøre som forælder, hvis du har et barn, der udviser tegn 

på angst. 

Søren Glistrup er specialpsykolog i børne- og ungdoms

psykiatri og arbejder til daglig i et børneteam for børn 

med angst og affektive lidelser i Børne- og Ungdomspsy

kiatri Sydjylland i Vejle.

-

-

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads...

Sted   Psykiatrisk Afdeling, Auditoriet på 1. sal,  

  Nordbanen 5, 7100 Vejle

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

›
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ARRANGEMENTER MARTS 2023

Børn som pårørende: Når psykisk sygdom 
rammer en forælder, så rammes hele familien

VARDE
Torsdag den 30. marts 

Undersøgelser viser, at ca. 330.000 børn i Danmark 

mellem 0-18 år vokser op i familier med psykisk 

sygdom. Det svarer til hvert fjerde barn.

Det er ikke let at være forælder og have en psykisk 

lidelse, og det kan være svært både for børn og voksne 

at tale om, hvad der sker. Mange familier kommer på et 

tidspunkt i berøring med det psykiatriske behandlings

system, og her er der hjælp at hente. Psykiatrien tilbyder 

pårørendesamtaler med fokus på at give familierne viden 

om psykisk sygdom og mestring af hverdagen. PsykInfo 

tilbyder også kurser til børn, der har det til fælles, at 

enten mor eller far har en psykisk sygdom. 

-

Konsulent Hanne Elisabeth Bro fra Center for Pårøren

deinddragelse og PsykInfo har mange års erfaring i 

arbejdet med børn som pårørende. Hun vil sætte fokus 

på de dilemmaer, som børn udfordres af, når de er 

pårørende til en forælder, som har en psykisk sygdom, 

samt hvad der kan hjælpe barnet og hele familien.

-

Sted  Dalgashus, Dalgasvej 35, 6800 Varde 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Varde og PsykInfo Esbjerg/ 

  Brørup/Varde

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Er du pårørende eller har du selv psykiske problemer 
og brug for en at tale med?

Så kan du ringe til PsykInfo’s anonyme rådgivning!

Rådgivningen er for alle og tager udgangspunkt 
i dine ønsker og behov.

Ring på telefon 99 44 45 46

Telefonen har åbent kl. 9.30 - 14.30
(torsdag kl. 13.30 - 17.30)

Du kan også booke tid til en samtale hos os 
eller møde op i vores åbne rådgivning

i en lokalpsykiatri nær dig.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER OKTOBER 2022Center for Pårørendeinddragelse (CEPI)
Center for Pårørendeinddragelse (CEPI) er et videns- og kompetencecenter, hvor medarbejdere fra sygehuse og kommuner kan få inspiration 
og vejledning til at blive endnu bedre til at inddrage og støtte pårørende til familie og venner, som er ramt af psykisk sygdom.
 
En af CEPI’s opgaver er at udvikle ny viden om best practice i forhold til at inddrage de pårørendes viden og ressourcer i behandlingsarbejdet. 
I den forbindelse har centeret bl.a. en forsker ansat. CEPI er særligt optaget af, hvordan børn, der har en forælder eller søskende med en 
psykisk lidelse, kan få psykoedukation og mestringsstrategier til at håndtere de udfordringer, der følger med, når psykisk sygdom flytter ind 
i familien.

Læs mere om CEPI her: psykiatrienisyddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse   

Tilbud til ansatte i psykiatrien
❚  Nøglepersonskursus med fokus på børn som pårørende. 
 Undervisningen er målrettet personale, der skal varetage børne- 

og familiesamtaler. Kurset opslås på Plan2Learn.
❚  Oplæg på personalemøder, fagdage, temadage eller andet for 

hele personalegrupper, hvor temaet børn som pårørende 
 ønskes belyst. 

Tilbud til ansatte i kommuner
❚  Oplæg for personale, som har berøring med børn, der er 
 pårørende til forældre med psykisk sygdom. 
❚ Faglig sparring og drøftelse om emner, der omhandler 
 børn  som pårørende. 

Hvis du vil vide mere eller vil have CEPI’s foldere tilsendt, så kan du kontakte CEPI på tlf. 99 44 45 46 
eller cepi@rsyd.dk

Al kontakt 
til CEPI 

er gratis
Den første gruppe af dygtige medarbejdere har i november gennemført CEPI’s nøglepersonskursus: 
”Når børn er pårørende”

Pårørende er centrale støttepersoner for patienterne, men samtidig kan det også være meget hårdt at være tæt på en person, der lider af 
psykisk sygdom. Derfor er pårørende også selv i risiko for at få angst, depression eller stress af de svære sygdomsforløb, og særligt børn, der 
har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte.
Nøglepersonskurset er med til at sikre, at børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom får den rette hjælp. Medarbejderne får faglig 
viden og perspektiver på de udfordringer, som børn oplever, når de har en forældre eller søskende, der har en psykisk sygdom. Desuden får 
klinikerne også redskaber til at afholde og gennemføre familie- og børnesamtaler.

http://psykiatrienisyddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse
mailto:cepi@rsyd.dk
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ARRANGEMENTER APRIL 2023

OCD

MUNKEBO
Onsdag den 12. april 

OCD er en psykisk lidelse, der rammer omkring 2 % af 

befolkningen. OCD kan se ud på mange måder, og ofte 

går der lang tid, hvor den OCD-ramte går alene med 

sine tvangstanker og -handlinger.

 

Autoriseret psykolog Ida Hoffmann Bager, Psykiatrisk 

Afdeling Odense, fortæller generelt om OCD samt om 

diagnosticering og behandling. Der er fokus på at øge for

ståelsen for lidelsen for både OCD-ramte, pårørende og 

fagpersoner samt oplyse om, hvor man kan søge hjælp.

-

Peer-medarbejder Karen Høgh vil dele sin personlige 

fortælling om livet med OCD. Om hvordan det opleves at 

vikle sig ind i en tilstand, der først kan vikles ud, da hun 

begynder at forstå, hvorfor de mange forskelligartede 

symptomer opstår, og hvilket formål de har. Men hvem 

er hun uden OCD? Hvad skal der til for at turde give slip? 

Hvor bange kan man tåle at blive? Kan hun tillade sig at 

grine tvangstankerne og -handlingerne væk? Hvem be

stemmer egentlig og hvor lang tid skal det tage?

-

Sted  Paletten, Toften 600, bygning C, 

  5330 Munkebo

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Odense

Virtuel reality til behandling 
af angst og stemmehøring
 

AABENRAA
Tirsdag den 18. april 

I Virtual Reality (VR) præsenteres brugeren for bl.a. 

billeder og lyd, som samlet set giver en oplevelse af at 

være til stede i en simuleret verden. Denne tilgang kan 

f.eks. anvendes både i forhold til behandling af borgere 

med angst og dem, som hører stemmer. 

Psykolog Mathias Torp Ernst fra Center for Digital 

Psykiatri fortæller om, hvordan VR kan anvendes til 

eksponering og derved gradvis udfordring af angst 

under behandlingen. Eksponering handler om aktivt at 

opsøge situationer, man frygter eller undgår.

Desuden vil EN AF OS-ambassadør Vibeke Andersen 

fortælle om, hvordan hun har arbejdet med sine stem

mer. I 2020 modtog Vibeke 8 VR-behandlinger mod 

stemmehøring, og er efter 27 år nu uden stemmer

i dagligdagen.

-

Oplægget afholdes i auditoriet på Psykiatrisk Afdeling.

Sted  Sygehus Sønderjylland, indgang B, 

  Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør SIND Aabenraa, Bedre Psykiatri Aabenraa/ 

  Tønder og PsykInfo Aabenraa

›
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ARRANGEMENTER APRIL 2023

Dobbeltramt: 
Psykisk sygdom og misbrug
 

KOLDING
Onsdag den 19. april 

Dansk forskning viser, at hver tredje patient, der kom

mer i kontakt med psykiatrien, også har et misbrugs

problem. Således er der rigtig mange mennesker, som 

modtager behandling i psykiatrien, som også ville have 

glæde af behandling målrettet deres misbrug. 

-

-

Overlæge Lars Krüth og sygeplejerske Nina Marie 

Jørgensen vil fortælle om, hvordan behandling af 

patienter med dobbeltdiagnoser foregår på deres afsnit 

på Psykiatrisk Afdeling i Vejle. De har gode erfaringer 

med, at misbrug ikke er en hindring for at modtage 

behandling hos dem, men at behandlingen på afsnittet 

måske endda kan være begyndelsen på et nyt liv uden 

misbrug. I al fald er det noget, de gerne vil tale med

patienterne om. 

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Zebina fortælle 

om egne erfaringer med at have et misbrug, hvordan det 

har formet hendes liv, og hvordan hun kom ud af det.

Sted  Kolding Bibliotek, Store sal, 

  Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Tid 18.30 – 20.30

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

At finde ro via sine sanser

ESBJERG
Torsdag den 20. april 

Ved at få kendskab til sit eget sansesystem kan man 

lære at mestre og skabe ro i sit nervesystem via san

serne og dermed afhjælpe det kognitive besvær, der kan 

følge med sindslidelser. 

-

Overbelastning, traume eller psykisk lidelse kan gøre 

hverdagen svær at overskue og mestre. Vi kan få belast

ninger i nervesystemet. Det påvirker vores adfærd og re

aktioner, evnen til at huske eller lære nyt, så vi f.eks. risi

kerer hurtigt at blive vrede, komme i konflikt, blive bange 

eller måske vælge betydningsfulde ting fra i vores liv. 

Men uro og angst kan mindskes, og der kan skabes øget 

kropsbevidsthed og bedre vilkår for hjernens funktioner, 

så der f.eks. bliver overskud til at koncentrere sig.

-

-

-

Ergoterapeut Camilla Malund Elmkær-Koch, Psykiatrisk 

Afdeling Esbjerg, fortæller om, hvordan sansesystemet 

fungerer, og hvor meget det ledsager os alle i hverdagen. 

Foredraget giver konkrete eksempler på, hvordan man 

hver dag mestrer med sine sanser.

´

Sted  UC Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør DepressionsForeningen Esbjerg, 

  ADHD Sydjylland, Bedre Psykiatri, SIND, 

  Alzheimerforeningen og PsykInfo

›

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER APRIL 2023

En helt almindelig, 
lykkelig familie

FREDERICIA
Tirsdag den 25. april 

Borderline er en af de hyppigst forekommende person

lighedsforstyrrelser, som er kendetegnet ved, at forhol

det til andre ofte er præget af kaos. Man kan være usik

ker på, hvem man selv er og føle en indre tomhed. Ofte 

handler man impulsivt og har voldsomme, svingende 

følelser.

-

-

-

Denne aften vil EN AF OS-ambassadør Camilla og 

hendes far Frits fortælle om at være sygdomsramt på 

godt og ondt. En rejse fyldt med udfordringer, styrke og 

sammenhold fortalt med ærlighed, følelser og et strejf af 

humor. 

Hør om deres oplevelser med behandlingsverdenen, 

familielivet dengang og i dag, og hvordan de er kommet 

sig næsten helt igennem – sammen og hver for sig – og 

i dag er blevet stærkere som mennesker.

Sted  Stoppestedet Fredericia, 

  Sjællandsgade 46, st.th, 7000 Fredericia

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

Børn og unge som pårørende

Mange ting kan ændre sig, når en eller begge for

ældre får en psykisk sygdom. Mor eller far kan blive 

træt og fraværende, blive anspændt og irritabel 

eller have let ved at blive vred og ked af det.

-

I PsykInfo har vi stor erfaring med familiesamtaler 

og børne- og ungesamtaler. Desuden har vi et 

kursustilbud til børn/unge.

Vores tilbud er gratis, vi fører ikke journal og 

kræver ikke henvisning.

Ring til os i PsykInfo på tlf. 99 44 45 46.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER APRIL 2023

Kvinder med ADD

NYBORG
Tirsdag den 25. april 

Størstedelen af kvinder med ADHD oplever ikke hyper

aktivitet. Det kaldes ADD eller ”stille ADHD”. Derfor kan 

diagnosen være sværere at få øje på, selvom det stadig 

betyder, at pigerne og kvinderne oplever de samme 

vanskeligheder med koncentration, fokus, planlægning, 

hukommelse og struktur.

-

Sygeplejerske og ADHD/ADD-konsulent Trish Nymark 

vil fortælle om ADD. Oplægget vil tage udgangspunkt i 

de negative følgevirkninger, der kan være til ADD, såsom 

lavt selvværd, stress og oplevelsen af ikke at have ”styr 

på livet”. Samtidig vil oplægget sætte fokus på, at med 

de rette strategier kan ADD også tjene én på en god 

måde. 

Du vil komme fra foredraget med et godt indblik i ADD, 

viden om muligheder for hjælp, og en forståelse for dig 

selv eller en du kender.

Sted  Café Danehof, Sprotoften 1, 5800 Nyborg

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Svendborg

Behandlingsmetoder: 
Meget andet end medicin

MIDDELFART
Tirsdag den 25. april 

Der findes mange andre behandlingsmuligheder end 

medicin, og dem sætter vi fokus på i aftenens oplæg.

Sideløbende med medicinsk behandling arbejdes med en 

række forskellige tiltag i psykiatrien. Bl.a. fælles beslut

ningstagen, safewards, ansættelse af peer-medarbejdere 

og meget mere. 

-

I aftenens oplæg vil oversygeplejerske Louise Brix fra 

Retspsykiatrisk Døgnafsnit P4 i Middelfart fortælle om 

arbejdet med recovery og implementeringen af selve 

recovery-tankegangen. 

Overlæge Martin Godtfredsen fra Almenpsykiatrisk 

Døgnafsnit P1 i Middelfart vil fortælle om de forskellige 

metoder og tiltag i P1, som er et medicinreducerende 

afsnit.

Sted  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Caféen,   

  Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Middelfart

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Når dit barn ikke vil i skole  

SØNDERBORG 
Torsdag den 27. april  › 

Skolefravær hos børn og unge er et stigende problem. 

Der er dog sjældent en simpel forklaring eller årsag 

til, at en elev ikke kommer i skole. Årsagerne kan være 

komplekse og varierende. 

Ofte handler det ikke om, hvorvidt barnet/den unge har 

lyst til at gå i skole eller ej, men derimod et udtryk for 

mistrivsel. At gå i skole handler ikke kun om det faglige, 

men i allerhøjeste grad også om trivsel og identitetsdan

nelse. Konsekvenserne af et for stort skolefravær kan 

således være store for eleven. 

-

PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen vil belyse 

de forskellige årsager og funktioner bag skolefravær 

samt give bud på, hvordan man både som familie og 

fagperson kan støtte barnet/den unge tilbage til en stabil 

skolegang. 

Desuden vil forældreparret Dorthe og Ole fortælle om, 

hvordan deres datter er kommet tilbage til en fungeren

de skolehverdag igen efter at have haft en hverdag fyldt 

med angst og skolefravær. 

-

Sted   Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15,  

6400 Sønderborg 

Tid  19.00 – 21.00  

Tilmelding  PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør  SIND, Bedre Psykiatri, ADHD-foreningen og 

PsykInfo Sønderborg 

› 

 

 

  

  

 

  

  PsykInfo – Forår 2023 |  27 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


ARRANGEMENTER MAJ 2023 

  

  

  

 

  

  

 

  

At leve med sygdommen skizofreni og dens  
udfordringer 

ODENSE
Tirsdag den 2. maj  › 

Skizofreni er en psykisk sygdom, der er omgærdet af 

tabu og myter. Typiske symptomer kan være høre- eller 

synshallucinationer, vrangforestillinger og angst – men 

også isolation og ensomhed. 

Erfaringskonsulent Mie Jespersen, der lever med 

skizofreni og udviklingssygeplejerske Lene Rosenly, 

Psykiatrisk Afdeling Odense, vil i en dialog uddybe nogle 

af de erfaringer og udfordringer, der kan opleves i 

forbindelse med skizofreni. 

Lene og Mie kender hinanden fra 2012, hvor Mie startede 

i behandling for sin sygdom. Efterfølgende har de etab

leret et kollegialt samarbejde, hvor de sammen holder 

oplæg om skizofreni både fra Mies perspektiv og et 

behandlerperspektiv. 

-

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads... 

Sted   Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

indgang 220 A, J.B. Winsløws Vej 18, 

5000 Odense C 

Tid  19.00 – 21.00 

Tilmelding  PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør  PsykInfo Odense 

NATUR & PSYKE:  
Tirsbæk - en perle ved Vejle Fjord 

VEJLE
Onsdag den 10. maj › 

Søren Kierkegaard skrev: ”Tab for alt ikke lysten til at 

gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til 

og går fra enhver sygdom. … Når man således bliver ved 

med at gå, går det nok.” 

Vi skal sammen med naturvejleder og socialpædagog 

Benny Jensen ud på en lille vandring i Dronning Thyras 

og H.C. Andersens fodspor i det smukke område ved 

Tirsbæk Strand. Her skal vi se det gamle slot, som brød

rene Lunge lagde de første sten til. Forinden da byggede 

Dronning Thyra i vikingetiden en sommerresidens oven 

på et eksisterende gammelt tempel bygget til ære for gu

den Odins sønner Tir og Tyr, og da hed bækken Tyrsbæk. 

-

-

I 1825 var det H. C. Andersen, der besøgte slottet, og ste

dets ejer krigskommissær Becker modtog ham. Alle disse 

historier vil du høre mere om på turen. Vi afslutter med 

bål på stranden og pandekager på vikingepanden. I skal 

selv medbringe drikkevarer, flade tallerkner og bestik. 

-

Sted   Tirsbæk Strand, ved Strandvejen 187 c,  

7100 Vejle 

Tid  13.00 – 16.00 

Tilmelding  PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør  PsykInfo Region Syddanmark 
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Autisme

VEJEN
Torsdag den 11. maj

 

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, 

som griber ind i alt, hvad man som menneske tænker, 

føler, oplever og gør. Autisme er genetisk betinget, og 

man er derfor født med en autistisk tænkende hjerne.

 

“If I could snap my fingers and be non-autistic, I would 

not, because then I wouldn’t be me”. “My mind is 

different not less” (Temple Grandin, professor, forfatter 

og autistisk kvinde f. 1947).

 

De senere år har autistiske menneskers oplevelser og 

deres perspektiv vundet stor anerkendelse. Indefra-per-

spektivet bidrager med nye forståelser, der har stor be

tydning for, hvordan autistiske mennesker bliver forstået, 

mødt og behandlet.

-

 

Autismepiloter ved Vejen Kommune fortæller om deres 

indsats for borgere med autisme, og Victor Holten 

fortæller om sin tilværelse med Aspergers syndrom.

 

Sted Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen

Tid               19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør   Bedre Psykiatri Esbjerg/Vejen/Fanø, 

Vejen Kommune og PsykInfo Esbjerg/

Brørup/Varde

  

  

At være pårørende  

TØNDER
Torsdag den 11. maj 

Det kan være svært at være pårørende til et menneske 

med psykisk sygdom. Den psykiske sygdom kan være 

skyld i, at den ramte måske bliver indadvendt, opgiver 

håbet for bedring, har svært ved at modtage hjælp eller 

bliver vred. 

Som pårørende kan det være vanskeligt at stå på side

linjen og forsøge at forstå sygdommen og hjælpe, 

selvom det er det, man gerne vil.

-

Denne aften vil Hanne Elisabeth Bro, konsulent ved 

Center for Pårørendeinddragelse (CEPI), holde oplæg 

om den pårørendes dilemmaer, sårbarhed og styrker i 

relationen og til sig selv.

EN AF OS-frivillig Frits Lykke Pedersen vil efterfølgende 

fortælle sin personlige beretning om, hvordan han og 

familien har oplevet psykisk sygdom i den nærmeste 

familie, og hvad der har hjulpet dem videre. 

Sted  Tønder Lokalpsykiatri, Carstensgade 6-10,  

6270 Tønder  

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

eller 

 

  www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør SIND Tønder og PsykInfo Tønder

ARRANGEMENTER MAJ 2023

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Borderline 

RUDKØBING
Onsdag den 17. maj 

Borderline kaldes i vores diagnosesystem for emotionel 

ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline-type. 

Det er en diagnose, de fleste har en holdning til eller 

har hørt nævnt. 

Mange har forestillinger om, hvad borderline indebærer, 

og hvordan en typisk person med borderline er.

Borderline er en diagnose, som kan have store konse

kvenser for den enkeltes nære relationer, funktionsni

veau og arbejdsliv.

-

-

Til arrangementet vil autoriseret psykolog Kristine 

Staugaard fra Lokalpsykiatri Odense fortælle om, hvor

dan diagnosen stilles, og hvordan symptomerne behand

les. Oplægget er tilrettelagt, så både fagprofessionelle, 

pårørende og personer med borderline vil opnå mere 

viden om den bredde, der er i diagnosekategorien, og 

hvordan personer med borderline kan hjælpes.

-

-

Sted  Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1,  

5900 Rudkøbing

 

  

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Svendborg

NATUR & PSYKE: 
Kvie Sø - en lise for sjælen 

ANSAGER
Onsdag den 24. maj

For mange mennesker kan det være afstressende og 

helbredende at opholde og bevæge sig i naturen. 

Humøret, stemningen og følelserne bliver påvirket og 

det giver øget livskvalitet.

Sammen med naturvejleder og socialpædagog Benny 

Jensen tager vi på forårstur ved Kvie Sø, som ligger i 

naturskønne omgivelser. Her finder man fred og ro i en 

meget smuk natur. Det er en lise for sjælen at slentre 

langs søens bred, hvor målet er at komme hele vejen 

rundt. Er man plante- eller fugleinteresseret vil det være 

et rent eldorado.

Kvie Sø er en af de sjældne lobeliesøer, som er nærings

fattige hedesøer. Vandet i søen er så klart, at der kan 

vokse planter på bunden, hvilket giver grundlag for plan

ten tvepibet lobelie, der har givet navn til denne særlige 

slags sø. Der kan bades i søen, da den er lavvandet og 

sandbundet. Der er hverken tilløb eller afløb - vandet i 

søen kommer fra bunden.

-

-

Sted Kviesøvej 4, 6823 Ansager

Tid 13.00 - ca. 15.30

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

ARRANGEMENTER MAJ 2023

›

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Bipolar lidelse: Ikke kun et 
spørgsmål om at være oppe 
eller nede

SØNDERSØ
Onsdag den 24. maj

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der er karakterise

ret ved, at man har episoder med alvorlige svingninger i 

stemningsleje og energiniveau, hvor der både forekom

mer maniske og depressive episoder. Sygdommen blev 

tidligere kaldt maniodepressiv sygdom. 

-

-

Overlæge Claus H. Sørensen fra Psykiatrisk Afdeling 

Odense vil give en beskrivelse af maniodepressiv sygdom 

gennem historien samt gennemgå symptomer og mo

derne behandling. Endvidere vil relation til andre psykia

triske sygdomme såsom angst, ADHD og misbrug blive 

beskrevet.

-

-

En EN AF OS-ambassadør vil fortælle om sine egne erfa

ringer med bipolar lidelse i forbindelse med foredraget.

-

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads...

Sted  Søndersø Rådhus, Tingstedet, 

Vesterled 8, 5471 Søndersø  

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Odense

ARRANGEMENTER MAJ 2023

  31

PsykInfo og EN AF OS

Kom og mød 
EN AF OS-ambassadørerne 
og PsykInfo midt i musikken

Vi er med på Høje Bøge den 20. maj 
og Jelling Musikfestival er den 25.-28. maj

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Min forbandede fortid

ESBJERG
Torsdag den 25. maj 

Foredrag om mønsterbrydning, opvækst med vold og 

misbrug, kriminalitet og stoffer. Institutioner, børne

hjem, plejefamilie, fængsler og død.

-

Aftenens oplægsholder er Torben Hein, som er 

psykoterapeut med speciale i misbrug. Nogle vil måske 

også genkende ham fra tv, da han tidligere har deltaget 

i X Factor.

Han har som misbrugsekspert selv gjort sig de erfaringer 

med livet, som sætter ham i stand til at formidle viden 

– ærligt og uden omsvøb. Torben Hein vil flette faglige 

vinkler ind i foredraget og pege på terapeutiske og 

pædagogiske værktøjer.

Foredraget henvender sig både til elever, unge menne

sker, forældre, medarbejdere på institutioner og andre, 

som har stofproblematikker inde på livet på den ene eller 

den anden måde.

-

Sted  Esbjerg Bibliotek, Storm P Salen, 

Nørregade 19, 6700 Esbjerg   

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør SIND, DepressionsForeningen Esbjerg og  

PsykInfo Esbjerg/Brørup/Varde  

ARRANGEMENTER MAJ 2023

Følg PsykInfo på 
Facebook og Instagram

Formålet er at formidle information 
om psykiske sygdomme 

og psykisk sundhed
samt dele øjeblikke 

fra PsykInfo’s hverdag.
 

Kom og vær med

 På Facebook finder du os her: 
www.facebook.com/PsykInfo

RegionSyddanmark
 

 og på 
Instagram hedder vi @PsykInfoSyd

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark
http://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark
https://www.instagram.com/psykinfosyd
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ARRANGEMENTER MAJ 2023
Mit møde med psykiatrien…
Husker desværre mine møder. 

Frygten kradser mine øjne ud. 

Som nåle der piercer min hud. 

Afstanden er til at se. 

Ser mig undrende tilbage. 

Uden form for fornuft. 

Mørke dage jeg måtte se. 

Ligegyldighedens monstre trives på psykiatriens gange. 

Stormen rev i mine indvolde. 

Ser mig rasende tilbage. 

Med bævende stemme og rystende hjerte. 

Uden forståelse overhovedet. 

Tomheden skriger mod de hvide vægge. 

Klirrende nøglebundt høres på afstand. 

Mødet er slut.

 

Jeg drømmer…
Jeg vinterbader, på vanviddets rand.  

Surfer gennem livets høje bølger. 

Nogle gange højt, andre lavt. 

Igennem menneskemængder, flyder mit hav. 

Ved ikke hvem mine ringe pludselig rammer. 

Vil de ikke kendes ved mig længere? 

Vil de ikke længere være min ven? 

Bare fordi jeg har det svært? 

Jeg druknede næsten i fostervandets grums.

Jeg spruttede og hakkede. 

Livet i den gale hals. 

Men drømmer stadig! 

Bolette Bang Thomsen

EN AF OS-ambassadør

Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.



34 |  psykinfo.regionsyddanmark.dk

››

ARRANGEMENTER JUNI 2023

NATUR & PSYKE: 
Forårstur til Kalvø i Genner Bugt

KALVØ
Onsdag den 7. juni

                     

Forskning viser, at når vi opholder os i naturen, så gav

ner det både vores fysiske og psykiske helbred. Naturen 

giver os en pause fra alle de indtryk, muligheder og 

valg, som findes i vores almindelige dagligdag.

-

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager 

os med til øen Kalvø, som er en lille perle i Genner Bugt. 

I dag er den forbundet til fastlandet via en dæmning. Vi 

tager på en kulturhistorisk rejse og lader Kalvø fortælle 

tusind år gamle og nutidige historier. Vi vil se skovklædte 

bakker, små bugte med det klareste blå vand, enge og 

rørskove. De gamle huse vidner om et stort skibsværft, 

der blev bygget i 1847. Øen er også rig på sten, og man 

kan finde ledeblokke som granitter, porfyrer, sandsten 

mm. Blandt alle strandstenene er det også muligt at 

finde redskaber fra jægerstenalderen. 

Der vil være mulighed for en lille kano- eller kajaksejlads 

og på bålet kan jeres medbragte bålmad samt friskfan

gede rejer og muslinger tilberedes.

-

Sted P-pladsen på Kalvø

Tid              10.00 – 14.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør    PsykInfo Region Syddanmark

NATUR & PSYKE: 
Strandtur ved Nyborg

NYBORG
Onsdag den 14. juni

                     

For mange mennesker kan det være afstressende og 

helbredende at opholde og bevæge sig i naturen. Hu

møret, stemningen og følelserne bliver påvirket og det 

giver øget livskvalitet. 

-

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen og Støt

tecentret Søjlen tilbyder alle en dejlig dag ved stranden, 

hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter: F.eks. at 

komme i vaders, gå med vandkikkerter, strygning efter 

rejer og muslinger, som tilberedes på bålet, og måske 

fanger vi nogle småfisk til akvariet. Der vil også være 

mulighed for små gåture, hvor kultur- og naturhistorien 

vil være i højsædet. 

-

Medbring festivalstol/siddeplade, drikkevarer og mid

dagsmad, som du også er velkommen til at lave på bålri

sten. Til dessert vil vi være værter for bålpandekager til 

alle!

-

-

Sted Storebæltsbadet, Østerøvej 43, 

5800 Nyborg  

Tid 10.00 – 14.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

eller   www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør Støttecentret Søjlen Nyborg og PsykInfo  

Region Syddanmark  

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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ARRANGEMENTER JUNI 2023   

Få mere viden

Illustration og layout: Camilla Boman Jensen

“Jeg er ikke min diagnose 
– gid folk ville se mig først, 
ikke min sygdom”

Simon, 25 år



FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER FORÅR 2023
Ved spørgsmål til arrangementerne skal der rettes henvendelse til den enkelte forening.
Se foreningernes kontaktoplysninger på side 42-45

JANUAR

Åben pårørendecafé - alle er velkomne
Dato Mandag den 2/1, 6/2, 6/3, 3/4 og 1/5

Sted ”Huset”, Færgevej 2, 5600 Fåborg

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Tlf. 2511 3756      

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn

Åben pårørendecafé – alle er velkomne
Dato Tirsdag den 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 og 6/6 

Sted Psykiatrisk Afdeling, Nordbanen 5, 1. sal,   

7100 Vejle (mødelokale 10.055/10.05) 

Tid 19.00 – 21.00  

Tilmelding Ikke nødvendig

Arrangør Bedre Psykiatri Vejle

Åben pårørendecafé - alle er velkomne
Dato Tirsdag den 3/1, 7/2, 7/3, 4/4 og 2/5

Sted Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75,   

5560 Årup 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Tlf. 2065 4244

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn

Åben pårørendecafé – alle er velkomne
Dato Tirsdag den 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5 

og 27/6    

Sted Reberbanen 3, 6200 Aabenraa

Tid 18.30 – 20.30

Tilmelding Tlf.  29 80 18 57 senest dagen før

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

JANUAR

Hvis man ikke har nogen angst, så lever man 
jo heller ikke. Foredrag v. Katja Stock Pekruhn
Dato Torsdag den 12. januar 

Sted Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 

6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Sønderborg

Konflikthåndtering og overlevelse for 
pårørende! V. terapeut Jeanette Strand
Dato Lørdag den 28. januar 

Sted Vestervangen 100, 5690 Tommerup 

Tid 9.30 – 15.00

Tilmelding afm@bedrepsykiatri.dk 

 eller sms til 5066 1315

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn

Infomøde: Landsforeningen for PTSD-ramte 
og pårørende
Dato Tirsdag den 31. januar

Sted  Frivilligcenteret Haderslev, Storegade 80,  

6100 Haderslev  

Tid   18.30 – 20.30

Tilmelding www.lptsd.dk

Arrangør Landsforeningen for PTSD-ramte & 

pårørende 
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FEBRUAR

Autisme og ADHD. Vi kan trives… 
det kræver bare et godt samarbejde. 
Foredrag v. Mette Borchert Vahlun, som har 
Aspergers syndrom og ADHD   
Dato Onsdag den 1. februar  

Sted Nygadehuset, Nygade 23, 6200 Aabenraa 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Senest den 27. januar til 

 aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk 

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

Pårørende-peer og forskningskonsulent 
Martin Ledstrup fra Svendborg Psykiatri 
deler sine personlige og faglige erfaringer 
fra forskning i pårørendeinddragelse
Dato Onsdag den 8. februar                

Sted Frivilligcenteret "Sløjfen" Poppelvej 4, 

5400 Bogense 

Tid                19.00 – 21.00 

Tilmelding nordfyn@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Nordfyn 

10-årsplanen for psykiatrien 
– kommer den til at gøre en forskel? 
V. generalsekretær Jane Alrø Sørensen
Dato Torsdag den 9. februar 

Sted Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 

6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk

Arrangør Bedre Psykiatri SønderborgF

FEBRUAR

Infomøde: Landsforeningen for PTSD-ramte 
og pårørende
Dato Mandag den 27. februar

Sted Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 

6700 Esbjerg 

Tid 18.30 – 20.30

Tilmelding www.lptsd.dk

Arrangør Landsforeningen for PTSD-ramte &

pårørende 

Infomøde: Landsforeningen for PTSD-ramte 
og pårørende
Dato Tirsdag den 28. februar

Sted Østre Stationsvej 15, 5000 Odense

(lokale 3.6) 

Tid 18.30 – 20.30

Tilmelding www.lptsd.dk

Arrangør Landsforeningen for PTSD-ramte & 

pårørende 

Er det mors skyld? 
V. forfatter, foredragsholder og pårørende
mentor Dorte Stieper

-

Dato Tirsdag den 28. februar 

Sted Bygningen, Vejle Kulturhus, 

Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding vejle@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 2126 8228

Arrangør SIND Vejle og Bedre Psykiatri Vejle
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MARTS

Pårørendecafé: Temaaften for pårørende til 
mennesker, der har senfølger af seksuelle 
overgreb v. Marianne Gutte, der har mange 
års erfaring i arbejdet med børn, unge og 
voksne, som har senfølger af seksuelle 
overgreb
Dato Torsdag den 2. marts  

Sted Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25,  

6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Tlf. 9944 4546 eller 

 www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra 

Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, 

Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og 

PsykInfo Haderslev

 

 

 

En psykoterapeut vil facilitere emner, der 
styrker den pårørendes hjælp til selvhjælp/
dialog 
Dato Torsdag den 2. marts  

Sted Frivilligcenteret, Teglgårdsparken 17, 

5500 Middelfart 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Middelfart@bedrepsykiatri.dk 

Arrangør Bedre Psykiatri MiddelfartMARTS

MARTS

Mit sindssyge liv: Foredrag v. Gitte Hedegaard
Dato Torsdag den 9. marts 

Sted Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 

6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Sønderborg

Agnes’ kamp mod anoreksien, systemet og 
sig selv 
Dato Tirsdag den 21. marts    

Sted Frivilligcenteret "Sløjfen" Poppelvej 4, 

5400 Bogense  

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding nordfyn@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Nordfyn

Pårørendes svære samtaler
Dato Mandag den 27. marts 

Sted Ringe Bibliotek, Algade 44, 5750 Ringe

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding afm@bedrepsykiatri.dk 

 eller sms til 5066 1315

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn

Infomøde: Landsforeningen for PTSD-ramte 
og pårørende
Dato             Tirsdag den 28. marts 

Sted               Foreningernes Hus, Vissingsgade 31,1, 

7100 Vejle  

Tid                 18.30 – 20.30

Tilmelding    www.lptsd.dk

Arrangør      Landsforeningen for PTSD-ramte & 

pårørende 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
mailto:Middelfart@bedrepsykiatri.dk
http://bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk
mailto:nordfyn@bedrepsykiatri.dk
mailto:afm@bedrepsykiatri.dk
http://www.lptsd.dk
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 MARTS

Bare fordi vi har autisme: Johanne på 22 
år og Anders på 20 år fortæller om at have 
autisme og også depression inde på livet 
Dato Torsdag den 30. marts 

Sted Bygningen, Vejle Kulturhus, 

Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding vejle@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 2126 8228

Arrangør Bedre Psykiatri Vejle

APRIL

Pårørendecafé: 
De tavse børn – selektiv mutisme 
v. specialpsykolog Søren Glistrup 
og personlig beretning v. Jeannel Pedersen
Dato Tirsdag den 18. april

Sted Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25,  

6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Tlf. 9944 4546 eller 

 www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør 

 

Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra 

Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, 

Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og 

PsykInfo Haderslev

 

 

APRIL

Tourette: 
Stand-up med Jonathan Christensen, som er 
udfordret af Tourette samt pårørende
Peer Mikkelsen, der beretter om 
”Mødet med muren – må jeg låne lidt håb 
af dig” og familiens møde med Tourettes 
syndrom og OCD
Dato Torsdag den 20. april  

Sted Tønder Gymnasium, 

Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Senest den 15. april til 

 aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder APRIL

Misbrug: Tidligere misbruger Frank Hanghøj 
fortæller om, hvilke konsekvenser der er ved
afhængighed
Dato Torsdag den 27. april 

Sted Bygningen, Vejle Kulturhus, 

Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding vejle@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 2126 8228

Arrangør Bedre Psykiatri Vejle

mailto:vejle@bedrepsykiatri.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
mailto:aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
mailto:vejle@bedrepsykiatri.dk
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MAJ

Skab mere ro, overskud og glæde i dit liv 
gennem compassion. 
Foredrag v. psykiater Helle Lisle 
Dato Tirsdag den. 2. maj  

Sted Kulturmaskinen, Farvergården 5-7,

5000 Odense C 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding depressionsforeningen.dk/odensetilmeld

Arrangør DepressionsForeningen Odense

Hvad er god psykiatrisk behandling? 
En fortælling v. Ole Arnbak
Dato Torsdag den 11. maj 

Sted Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 

6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Sønderborg

En stærk aften for krop og sjæl:
Fortællekoncert med Lalou aka Steffie 
Kristensen, sanger, komponist, sygeplejerske 
og tidligere bruger af psykiatrien
Dato Torsdag den 25. maj 

Sted Nygadehuset, Nygade 23, 6200 Aabenraa

Tid 19.00 – 21.15

Tilmelding Senest den 22. maj til 

 aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

  

JUNI

En psykoterapeut vil facilitere emner, 
der styrker den pårørendes hjælp til 
selvhjælp/dialog 
Dato Torsdag den 1. juni  

Sted Frivilligcenteret, Teglgårdsparken 17, 

5500 Middelfart 

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding Middelfart@bedrepsykiatri.dk 

Arrangør Bedre Psykiatri Middelfart

http://depressionsforeningen.dk/odensetilmeld
http://bedrepsykiatrisoenderborg.nemtilmeld.dk
mailto:aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
mailto:Middelfart@bedrepsykiatri.dk


Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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BRUGER- OG PÅRØRENDEFORENINGER

Foreninger eller organisationer inden for psykiatriom

rådet er velkomne til at kontakte PsykInfo for at høre

om mulighederne for at komme med i denne oversigt.

-

Du kan læse mere om foreningernes tilbud og 

aktiviteter på deres hjemmesider.

ADHD-foreningen – Sydjylland

Formand Ole Futtrup Kjær 

Tlf. 31 32 51 09 eller sydjylland@adhd.dk

www.adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland

Alzheimerforeningen - Trekantsområdet

Lokalformand Grethe Skovlund

Tlf. 25 12 26 21 eller gresk@profibermail.dk

www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/

lokalforeninger/trekantomraadet/

 

      

Alzheimerforeningen - Sydvest

Lokalformand Hanne Knudsen

Tlf. 21 62 10 11 eller hhhe@knudsen.mail.dk

www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/

lokalforeninger/sydvest/

 

Alzheimerforeningen – Fyn

Lokalformand Hanne Juul Sørensen

Tlf. 26 82 17 26 eller fyn@alzheimer.dk

www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/

lokalforeninger/fyn/

 

 

Angstforeningen - Region Syddanmark

Lokalkoordinator Claus Thomsen 

claus@angstforeningen.dk

www.angstforeningen.dk

Autisme Ungdom Fyn

Forperson Naja Kirstine Føste

Tlf. 21 89 50 87 eller fyn@autismeungdom.dk

www.autismeungdom.dk/lokalafdeling-fyn

Bedre Psykiatri – Aabenraa/Tønder

Formand Anne Marie Pedersen

Tlf. 60 89 51 38 eller aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/aabenraa 

Bedre Psykiatri – Assens/Faaborg-Midtfyn

Formand Lene Møller Nielsen

Tlf. 50 66 13 15 eller afm@bedrepsykiatri.dk 

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/assens 

Bedre Psykiatri - Billund/Grindsted

Formand Hanne Olesen

Tlf. 40 43 53 40 eller billund@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/billund-grindsted  

Bedre Psykiatri - Fredericia

Formand Tina Ræbild

Tlf. 29 21 32 89 eller fredericia@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/fredericia

Bedre Psykiatri – Esbjerg/Fanø/Vejen

Formand Gitte Langmach

Tlf. 23 31 84 82 eller efv@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/esbjerg

Bedre Psykiatri – Haderslev

Formand Tina Møller

imma@mail.tele.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/haderslev

|  psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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Bedre Psykiatri - Kolding

Formand Sanne Witte eller

næstformand Helle N. Andersen

Tlf. 6126 6906 eller kolding@bedrepsykiatri.dk 

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/kolding

Bedre Psykiatri - Middelfart

Formand Kirsten Bünger Hansen

Tlf. 30 34 42 80

eller middelfart@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/middelfart

Bedre Psykiatri – Nyborg
nk@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/nyborg

Bedre Psykiatri – Nordfyn

Formand Heidi Andersen

Tlf. 40 28 72 92 eller nordfyn@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/nordfyn

Bedre Psykiatri - Odense
Formand Ann-Marit Ulvund
odense@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/odense

Bedre Psykiatri – Sydfyn

Formand Sara Koch

Tlf. 40 74 14 02 eller sydfyn@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/sydfyn

Bedre Psykiatri - Sønderborg

Formand Peer Mikkelsen

Tlf. 21 86 21 19 eller soenderborg@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/soenderborg

Bedre Psykiatri - Varde

Formand Eva Bladt

Tlf. 61 89 93 24 eller evabladt@godmail.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/varde

Bedre Psykiatri – Vejle

Formand/koordinator Karin Birch Lange

Tlf. 21 26 82 28 eller vejle@bedrepsykiatri.dk

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/vejle

Borderlinenetværket

Formand Tenna Støjier Pedersen

Tlf. 53 65 75 15 eller

tennaborderlinenetvaerket@gmail.com

www.borderlinenetvaerket.dk 

Depressionsforeningen - Region Syddanmark

Hanne Müller

Tlf. 33 12 47 27 eller hanne@depressionsforeningen.dk 

www.depressionsforeningen.dk/ 

Depressionsforeningen - Esbjerg

Jette Andersen

Tlf. 27 29 00 51 eller jand2010@live.dk

www.depressionsforeningen-esbjerg.dk 

Solcellen - Depressionsforeningen - Haderslev

Merete Lysgaard Hansen

Tlf. 22 83 80 35 eller mebehansen@outlook.dk

mailto:kolding@bedrepsykiatri.dk
http://www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/kolding
mailto:middelfart@bedrepsykiatri.dk
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mailto:nordfyn@bedrepsykiatri.dk
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http://www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/odense
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Depressionsforeningen - Odense

Kontaktperson Svend Olsen

Tlf. 40 28 31 27 eller svendolsen@mail.dk 

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade

Therese Hansen

Tlf. 51 17 75 94 eller th@spiseforstyrrelse.dk

www.spiseforstyrrelse.dk

Galebevægelsen i Region Syddanmark

Lars Jensen

Tlf. 28 81 64 32 eller larsjensen@existential-institute.dk

www.galebevaegelsen.dk/ 

Landsforeningen Autisme - Kreds Sønderjylland

Kredsformand Malene Jørgensen

malenej@autismeforening.dk 

www.autismeforening.dk/soenderjylland 

Landsforeningen Autisme - Kreds Trekanten

Kredsformand Dorte S. Jensen.

Tlf. 29 67 00 67 eller dortesjens@mail.dk

www.autismeforening.dk/trekanten 

Landsforeningen Autisme – Kreds Fyn

Kredsformand Lilli Jørgensen

Tlf. 28 34 25 76 eller lillijoe@autismeforening.dk 

www.autismefyn.dk 

Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest

Kredsformand Marije Jacobsen

Tlf. 51 51 37 33 eller marije@autismeforening.dk

Landsforeningen for PTSD-ramte & pårørende

Formand Per Laudrup Jørgensen

formand@landsforeningenforptsd.dk

www.lptsd.dk

LAP - Landsforeningen Af nuværende og

tidligere Psykiatribrugere - Region Syddanmark

Formand Lars Kristensen

Tlf. 29 84 04 07 eller lars@lap.dk

www.lap.dk/ 

OCD-foreningen - Esbjerg

Tina Flindt

Tlf. 30 17 25 10 eller tinafl@ocd-foreningen.dk

www.ocd-foreningen.dk 

OCD-foreningen - Vejle

Jacob Ravnskjær Hansen

Tlf. 60 37 84 82 eller jacob@ocd-foreningen.dk

www.ocd-foreningen.dk 

OCD-foreningen - Fyn

Dorthe Schmidt

dorthe@ocd-foreningen.dk

www.ocd-foreningen.dk

OCD-foreningen - Sønderborg

Edith Givskov Christensen

Tlf. 52 40 61 21 eller Edith@ocd-foreningen.dk

www.ocd-foreningen.dk 

SIND Syd-vest - Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen

Lokalformand Niels Christian Petersen

Tlf. 31 24 54 01 eller nch.petersen@gmail.com

www.sind.dk/syd-vest 

mailto:svendolsen@mail.dk
mailto:th@spiseforstyrrelse.dk
http://www.spiseforstyrrelse.dk
mailto:larsjensen@existential-institute.dk
http://www.galebevaegelsen.dk/
mailto:malenej@autismeforening.dk
http://www.autismeforening.dk/soenderjylland
mailto:dortesjens@mail.dk
http://www.autismeforening.dk/trekanten
mailto:lillijoe@autismeforening.dk
http://www.autismefyn.dk
mailto:marije@autismeforening.dk
mailto:formand@landsforeningenforptsd.dk
http://www.lptsd.dk
mailto:lars@lap.dk
http://www.lap.dk/
mailto:tinafl@ocd-foreningen.dk
http://www.ocd-foreningen.dk
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http://www.ocd-foreningen.dk
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SIND - Fyn

Lokalformand Bjarne Christensen

Tlf. 24 40 04 11 eller fyn@sind.dk

www.sind.dk/fyn  

SIND - Sønderborg

Lokalformand Jens Chr. Kristensen

Tlf. 22 21 24 49 eller Sind_Sonderborg@outlook.dk

www.sind.dk/soenderborg

SIND - Aabenraa
Lokalformand Majbritt Nissen
Tlf. 60 74 21 05 eller Aabenraa@sind.dk
www.sind.dk/aabenraa

SIND - Tønder

Lokalformand Anne Hvidberg Jørgensen

Tlf. 24 61 20 09 eller annehvidberg@mail.dk

www.sind.dk/toender 

SIND - Haderslev
Haderslev@sind.dk
www.sind.dk/haderslev

SIND – Kolding

Lokalformand Thorbjørn Halvorsen

Tlf. 41 97 75 22 eller thorhalv@vip.cybercity.dk

www.sind.dk/kolding

SIND - Fredericia

Lokalformand Bjørn Medom Nielsen

Tlf. 26 84 47 03 eller fredericia@sind.dk

www.sind.dk/fredericia

SIND – Billund

Lokalformand Tove Thisgaard Sørensen

tovethisgaard@hotmail.com

www.sind.dk/billund

SIND – Vejle

Lokalformand Judith Pedersen

Tlf. 20 45 67 03 eller judith.pedersen5@gmail.com

www.sind.dk/vejle

Skizofreniforeningen – Region Syddanmark

Formand Hans-Jørgen Dalager

Tlf. 24 40 76 82 eller hjdalager@gmail.com

www.skizofreniforeningen.dk/ 

www.adhd.dk
www.alzheimer.dk
www.angstforeningen.dk
www.autismeforening.dk
www.bedrepsykiatri.dk
www.borderlinenetvaerket.dk
www.depressionsforeningen.dk
www.detsocialenetvaerk.dk
www.efterladte.dk
www.en-af-os.dk
www.galebevaegelsen.dk

www.headmatters.dk 
www.hsp-foreningen.dk
www.landsforeningenforptsd.dk 
www.lap.dk
www.lpd-info.dk
www.mindhelper.dk 
www.nefos.dk
www.ocd-foreningen.dk
www.psykiatrifonden.dk
www.sind.dk
www.spiseforstyrrelse.dk
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Central PsykInfo

Regionale PsykInfo’er

Kommunale PsykInfo’er

Lokalpsykiatri med PsykInfo

Esbjerg

Vejle

Kolding

Haderslev

Middelfart

Odense

Svendborg

Sønderborg

Brørup

Tønder

Fredericia

Varde

Aabenraa

Assens

Psykiatrisk Informationscenter 

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle

Daglig åbningstid for personlig og telefonisk

henvendelse: 

9.30 - 14.30 (torsdag 13.30 - 17.30) 

samt efter aftale.

Telefon: 99 44 45 46

Mail: psykinfo@rsyd.dk

Hjemmeside: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

REGIONALE PSYKINFO'ER:

> SYD

PsykInfo-konsulent Lene Paulsen, tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Sønderborg 

Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang 3b, 

6400 Sønderborg

PsykInfo-koordinator:

Social- og sundhedsassistent Hanne Hansen Nissen

PsykInfo Tønder 

Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade 6-10, 6270 Tønder

PsykInfo-koordinator:

Oversygeplejerske Hanne Bruun Jensen

PsykInfo Aabenraa

Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal, 

6200 Aabenraa

PsykInfo-koordinator: 

Sygeplejerske Bibbi From

PsykInfo Haderslev

Lokalpsykiatri Haderslev, Sundhedscenter Haderslev,

Clausensvej 25, 6100 Haderslev

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder: 

Susanne Hundevadt

mailto:psykinfo@rsyd.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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> VEST 

PsykInfo-konsulent Lars Kjær Nielsen tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Esbjerg

Psykiatrisk Afdeling,

Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N

PsykInfo-koordinator:

Udviklingskoordinator Jane Leth Larsen

Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder: 

Eva Skodborg-Jørgensen

PsykInfo Varde

Lokalpsykiatri Varde, Ringkøbingvej 34, 3. sal,

6800 Varde

Peer-medarbejder: Malene Brydsø Nielsen

PsykInfo Brørup

Lokalpsykiatri Brørup, Fredensvej 3b, 6650 Brørup

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder:

Mona Holkmann Jacobsen

> TREKANTEN

PsykInfo-konsulent Lea Klarup tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Fredericia

Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49,

7000 Fredericia

PsykInfo Kolding

Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, 

Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding

PsykInfo-koordinator:

Oversygeplejerske Tone Høydalsvik

PsykInfo Vejle

Lokalpsykiatri Vejle, Sundhedshuset, Vestre Engvej 51,

indgang B, 5. sal, 7100 Vejle

PsykInfo-koordinator:

Funktionsleder Henrik Bræmer

PsykInfo-medarbejder: Linette Vittrup 
> FYN

PSYKINFO I REGION SYDDANMARK
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> FYN

PsykInfo-konsulent Lene Gilsaa tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Middelfart

Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Østre Hougvej 70,

5500 Middelfart

Lokalpsykiatri Middelfart, Teglgårdsparken 101,

5500 Middelfart

PsykInfo-koordinator: 

Oversygeplejerske Charlotte Borg Beck

PsykInfo-konsulent Jesper Lai Knudsen tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Odense

Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18,

5000 Odense C

PsykInfo-koordinator:

Specialsygeplejerske Louise Strandholm Bach

Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 

5000 Odense C

Peer-medarbejder: Charlotte Vestergaard Jensen

Børne- og Ungdomspsykiatrien, J. B. Winsløws Vej 16, 

Indgang 230, 5000 Odense C

Kontaktperson: Socialrådgiver Dina Voldby Svendsen

PsykInfo Svendborg

Lokalpsykiatri Svendborg, Vilhelmskildevej 1E,

5700 Svendborg

PsykInfo-koordinator:

Sygeplejerske Hanne Kjær Hansen

Peer-medarbejder: Thomas Capion

Peer-medarbejder: Linda Kalnæs Clausen

KOMMUNALE PSYKINFO'ER 
I REGION SYDDANMARK:

Assens

PsykInfo, Assens Psykiatricenter, Vestervangen 100,

5690 Tommerup

PsykInfo-koordinator:

Julianne Dåsvand, julid@assens.dk

Haderslev

PsykInfo, Haderslev Bibliotek, Bispebroen 3,

6100 Haderslev

Odense

Center for Mental Sundhed

Jernbanegade 15, 5000 Odense

tlf. 63 75 08 75 eller www.odense.dk/mentalsundhed

> FYN

PSYKINFO I REGION SYDDANMARK
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EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere 

psykisk sygdom. Indsatsen ønsker at øge danskernes 

viden om psykisk sygdom og mindske den afstand, der 

fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse.

 

Siden efteråret 2012 har EN AF OS-indsatsen haft særligt 

fokus på unge. Helt konkret betyder dette, at alle skoler 

og uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark har 

mulighed for at få besøg af en professionel og en un

geambassadør fra indsatsen, der kan tale om det at være 

ung og leve med psykiske problemer.

-

 

Oplægsholderne kan f.eks. komme ud til temadage, 

morgenmøder eller almindelige undervisningstimer 

- besøget er omkostningsfrit.

 

Et andet af indsatsens fokusområder er arbejdsmar

kedet. Derfor tilbyder PsykInfo Region Syddanmark 

alle virksomheder, jobcentre, fagforeninger eller andre 

interesserede at arrangere informationsmøder, hvor 

der vil være mulighed for at få besøg af en professionel 

fra PsykInfo og en EN AF OS-ambassadør med arbejds

markedserfaring.

-

-

Se også det nye webinar om arbejdsmarkedet på 

www.en-af-os.dk

 

I maj 2015 lancerede EN AF OS et interaktivt materiale til 

unge under navnet "Bryd tavsheden - Ta' fat i hinanden". 

Materialet er målrettet unge mellem 14 og 20 år og deres

undervisere og består af små spots og interaktive film, 

der kan give indsigt i, hvordan livet kan være for psykisk 

sårbare unge.

 

Der bruges virkemidler, som kan fremme afstigmatise

ring: Identifikation, indlevelse og fremme af de unges 

refleksion i forhold til kendskab og holdninger - og via 

rollemodeller at få inspiration til egne handlemåder.

-

 

Hensigten er det bærende signal bag EN AF OS: 

Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom! 

Oplev sitet her: www.en-af-os.dk/brydtavsheden

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores tilbud i 

forbindelse med indsatsen, er du velkommen til at ringe 

på 99 44 45 46. 

Du kan læse om indsatsen på www.en-af-os.dk

http://www.en-af-os.dk
http://www.en-af-os.dk/brydtavsheden
http://www.en-af-os.dk
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Ambassadørens klumme af EN AF OS-ambassadør 
Giuseppe Øllgaard Parlatore

Rejsen mod det uendelige! 

Når jeg tænker på den rejse, jeg har været på, kom jeg til 

et tidspunkt i mit liv, hvor jeg bare havde fået nok. Jeg 

tilbragte en lang årrække nærmest i isolation, følte mig 

dopet af medicin og ikke tilstedeværende. Til sidst brugte 

jeg mere tid på at undskylde, hvorfor jeg var sådan, i 

stedet for at finde modet til at leve livet. 

Dette skete heldigvis – og jeg vågnede op fra mit forfær

delige mareridt og fandt viljen og håbet til at leve livet. 

Jeg hoppede ud i livet og tog kampen op.

-

Medicinen hænger ved, og det samme gør de forfærde

lige minder fra dengang jeg mest var en zombie; at sove 

16 timer og være fuldstændig blæst i døgnets resterende 

8 timer var slet ikke livet.

-

Fra 2009 indtil 2016 var jeg bare til. Jeg følte, at min 

eksistens var et personnummer og et medicinkort, intet 

andet. Jo, der skete da ting i mit liv i denne periode, men 

jeg var slet ikke den person, jeg kunne ønske at blive til, 

og er blevet til nu. 

I 2019 blev jeg ambassadør for EN AF OS, og jeg brugte 

rigtigt meget tid på at formidle om dét at være patient 

og menneske med udfordringer. Jeg har holdt foredrag, 

workshops, medvirket i forskellige videoer med videre – 

men det var først i sommeren 2021, at jeg for alvor blev 

klar til at tage det næste skridt. Jeg ville tjene mine egne 

penge og leve et liv med andet indhold end bare husmu

ren i mit hjem. 

-

Jeg kontaktede min kommune og startede i et praktikfor

løb. Praktikken øgede min lyst til at prøve endnu mere. 

Kunne jeg klare et rigtigt arbejde? Som et svar på mine 

ønsker, så jeg et jobopslag, som gav mig blod på tanden. 

Det var en peer-stilling på Syrenparken i Børkop. Og jeg 

fik den bedste julegave – jobbet blev mit, og min rejse 

kunne fortsætte.

-

Jeg fik førtidspension i 2012, som blev stadfæstet i 2017; 

permanentgjort. Jeg var ikke ”arbejdsmarkedsmateriale”. 

Spring frem til foråret 2022, og bum: Jeg fik bevilliget 

fleksjob. 

I dag arbejder jeg 12 timer i fleksjob på det socialpsy

kiatriske botilbud Syrenparken i en projektstilling i et 

satspuljeprojekt under PsykInfo – projektet omhandler 

brobygning. Jeg hjælper andre med psykiske udfordrin

ger med at få indhold i hverdagen, der måske ellers kan 

være triviel eller intetsigende.

-

-

Jeg valgte, i sidste ende, at skabe mit eget liv. Jeg valgte 

at få børn - at få en kone og et liv, der kunne byde mig 

mere end bare medicin og behandling. Jeg valgte livet. 

Jeg er stemmehører. 

Jeg er psykiatrisk patient. 

Jeg er far og husbond. 

Jeg er peer-medarbejder. 

Jeg er EN AF OS-ambassadør. 

Og jeg er endnu mere end ord 

kan beskrive:

Jeg er nemlig unik. 



…følg os på 
Facebook og Instagram

  

Udgivet af: 

PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N

7100 Vejle

Telefon: 9944 4546 

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

psykinfo@rsyd.dk
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