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Arrangementer
Efterår 2022

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER
ADHD OG ADD
Kvinder med ADD (Fredericia) 4.10.

Side 23

ANGST
Angst (Tønder) 21.9.

Side 19

AUTISME
Autisme med mental retardering (Aabenraa) 3.11.

Side 30

BØRN
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer en forælder,
så rammes hele familien (Middelfart) 22.9.
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer
en forælder, så rammes hele familien (Kolding) 26.10.
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer
en forælder, så rammes hele familien (Rudkøbing) 9.11.

Side 20
Side 27
Side 32

PTSD
Et liv som veteran med PTSD (Svendborg) 8.9.
PTSD (Fredericia) 15.11.
PÅRØRENDE
Hvis den pårørende passer godt på sig selv
– vil det også gavne den nærtstående (Varde) 1.9.
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer
en forælder, så rammes hele familien (Middelfart) 22.9.
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer
en forælder, så rammes hele familien (Kolding) 26.10.
Pårørende i Esbjerg Kommune og hvad så? (Esbjerg) 3.11.
Børn som pårørende: Når psykisk sygdom rammer en forælder,
så rammes hele familien (Rudkøbing) 9.11.

DEMENS
Yngre med demens (Årre) 22.9.

Side 19

SINDETS DAG
SINDETS DAG: At finde ro via sine sanser (Esbjerg) 10.10.
SINDETS DAG: Åbent hus (Svendborg) 10.10.
SINDETS DAG: Du kan flytte bjerge! (Vejle) 10.10.

DEPRESSION
Ældre og depression (Munkebo) 5.10.
Unge og depression (Sønderborg) 31.10.
Vinterbadning mod depression (Vejle) 7.12.

Side 23
Side 28
Side 35

SKIZOFRENI
Min skøre søster - skizofreni og ECT-behandling (Nyborg) 29.8.
Min skøre søster (Kolding) 7.9.
Ældre og skizofreni (Odense) 6.12.

NATUR & PSYKE
Fra Hindsgavl Slot til Erik Klippings fæstning (Middelfart) 24.8
Svampetur i Frøslev Plantage (Frøslev) 7.9.
Svampetur i Dyrehaven på Hindsgavl-halvøen (Middelfart) 14.9.
Svampetur i Marbæk Plantage (Esbjerg) 28.9.

Side 12
Side 15
Side 17
Side 21

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER
Borderline (Tommerup) 6.10.
Borderline (Søndersø) 1.11.

Side 24
Side 30

PSYKIATRIEN
Er du bekymret for at kontakte Psykiatrisk
Akutmodtagelse? (Vejle) 28.9.
Fra det hvide snit til nutidens psykiatri (Middelfart) 3.11.
Psykiatriens Forskningsdag (Fredericia) 15.12.

Side 21
Side 31
Side 35

ANDET
SINDSSYG GOD SØNDAG (Middelfart) 28.8.
Så bliv dog skilt! Om parforhold og familieliv med psykisk sygdom
og vejen til recovery (Odense) 6.9.
Den gode søvn (Haderslev) 8.9.
Psyke og seksualitet (Sønderborg) 26.9.
Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen (Aabenraa) 11.10.
Når livet gør ondt (Haderslev) 14.11.
Fakta og fordomme om psykisk sygdom (Svendborg) 6.12.
Foreningernes egne arrangementer

Side 16
Side 33

Side 14
Side 20
Side 27
Side 31
Side 32

Side 25
Side 25
Side 26

Side 13
Side 15
Side 34

Side 12
Side 14
Side 16
Side 20
Side 27
Side 33
Side 34
Side 36

FORORD
Velkommen til PsykInfo’s arrangementskalender for efterår 2022

Vi kan i dette efterår præsentere 36 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 behandlingspsykiatrien.

PsykInfo tilbyder professionel og anonym rådgivning, når man
har brug for viden og hjælp til at håndtere de udfordringer
som psykisk sårbarhed og sygdom desværre ofte medfører.
Alle er velkomne til at henvende sig på telefon 99 44 45 46
eller booke en tid til videosamtale eller personlig samtale.
Læs mere på side 4.

På side 36 - 40 kan man også orientere sig i, hvad foreningerne selvstændigt arrangerer. Kontaktoplysninger til lokalforeningerne findes på side 42 -45.

Velkommen til et efterår med mange spændende tilbud.

Det helt overordnede formål med arrangementerne er at
formidle viden om psykisk sygdom og ad denne vej samtidig
mindske stigmatisering omkring at have en sygdom eller at
være pårørende til en person, der er ramt.
Indsatsen EN AF OS - Væk med tavshed, tvivl og tabu om
psykisk sygdom er nu en del af Sundhedsstyrelsens forebyggende enhed, hvor man også ønsker at formidle håb og at
personlig recovery er mulig. Som altid har PsykInfo glæden
af at kunne formidle kontakt til alle vores frivillige EN AF OSambassadører. De personificerer, at det er muligt at komme
sig og få en god livskvalitet, sygdom til trods.
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
Region Sjælland. Podcasten har været en stor succes, og vi
fortsætter arbejdet fremover. Vi har fremhævet nogle af
afsnittene på side 29.
Den vigtige indsats for børn og unge omkring mental mistrivsel fortsætter. Læs mere på side 8 - 11.

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 facebookside: 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

Pårørende og børn som pårørende er fortsat et vigtigt fokusområde. Læs mere på side 18.
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HVAD TILBYDER PSYKINFO?
PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informationscenter. Vi arbejder med at formidle viden og forståelse 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 forskellige 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

Derudover afholder vi også konferencer og temadage.

Informationscenter
Viden om psykisk sygdom er med til at nedbryde fordomme 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 unges trivsel på ungdomsuddannelserne tilbyder PsykInfo
bl.a. kurser til undervisere på uddannelsesinstitutioner.
Derudover har vi som noget nyt også tilbud til efterskoler 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
Arrangementer
Hvert år i januar og august udkommer PsykInfo’s arrangementskalender. Heri og på vores hjemmeside kan du
orientere dig om, hvilke arrangementer der findes nær
dig. Udover vores egne arrangementer indeholder kalenderen også arrangementer fra foreninger og kommuner.
Ofte er arrangementerne opbygget således, at de starter
med et oplæg omkring et emne fra en fagperson, hvorefter der vil være en personlig beretning fra en, der selv
har den psykiske sygdom tæt inde på livet.
4
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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.

PsykInfo's samarbejdspartnere:
Tirsdag den 4. december
Religiøsitet og Psyke
"Mødet med menneskets afmagt og lidelse" ved sygehuspræst, 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

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

erfaringer om mødet med mennesker med psykisk sår-

mindre grupper om emnet.

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

Sted:
Forhallen Spangsbjerg, Gl. Vardevej 101,
Esbjerg
Tid:
19.00 - 21.00

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

Alle er velkomne, arrangementet er gratis.

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

barhed, og bl.a. fortælle om, hvordan det religiøse aspekt
dukker op i mødet. Der vil blive lejlighed til drøftelse i

Tilmelding til PsykInfo Region Syddanmark
på telefon 75 72 40 90

Arrangør: PsykInfo Esbjerg-Ribe

Alzheimerforeningen - Sydvest

Derudover samarbejder PsykInfo med regionens 22 kommuner

ÅBEN RÅDGIVNING

Her kan du få rådgivning i PsykInfo:

Har du eller en i din familie eller omgangskreds psykiske problemer? Så kan du henvende dig til PsykInfo.
Rådgivningen er for alle og varetages 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:
Tid:

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 november og december er 3. torsdag

Fredericia

Sted:
Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 7000 Fredericia
Tid:
1. torsdag hver måned kl. 12.00 - 15.00
Undtagelse: Rådgivningen i august er 3. onsdag

Fredericia

Sted:
Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia
Tid:
1. torsdag hver måned kl. 8.30 – 11.30
Undtagelse: Rådgivningen i august er 3. onsdag

Kolding

Sted:
Tid:

Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding
2. torsdag hver måned kl. 12.00 – 15.00

Middelfart

Sted:
Tid:

Lokalpsykiatri Middelfart, Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart
1. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

Svendborg

Sted:
Tid:

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

Odense

Sted:
Tid:

Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C
1. fredag hver måned kl. 10.00 – 13.00

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

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

> VEST
Esbjerg

Sted:
Tid:

Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg
1. torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00

Esbjerg

Sted:
Tid:

Center for Misbrug & Udsatte, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø
3. torsdag hver måned kl. 14.00 – 17.00

Varde

Sted:
Tid:

Lokalpsykiatri Varde, Ringkøbingvej 34, 3. sal, 6800 Varde
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
Undtagelse: Rådgivningen i november er 4. onsdag og i december 4. torsdag

> SYD
Haderslev

Sted:

Aabenraa

Sted:
Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal, 6200 Aabenraa
Tid:
3. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30
Undtagelse: Rådgivningen i oktober er 4. torsdag

Tønder

Sted:
Tid:

Sønderborg

Sted:
Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang 3B, 6400 Sønderborg
Tid:
Sidste tirsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30
Undtagelse: Rådgivningen i december er 3. tirsdag

Lokalpsykiatri Haderslev, Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, 1. sal,
6100 Haderslev
Tid:
Sidste torsdag hver måned kl. 13.30 – 16.30
Undtagelse: Rådgivningen i november og december er 3. torsdag

Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade 6-10, 6270 Tønder
2. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

PsykInfo – Efterår 2022 |
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ARRANGEMENTER

JANUAR 2020

Børn, unge og mental trivsel på folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser
PsykInfo har 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. Undersøgelser viser, 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.
Informationsmøder 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.
•
•
•
•
•
•
•

Folkeskoler

Efterskoler

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

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.

Ungdomsuddannelser
8
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BØRN, UNGE OG MENTAL TRIVSEL PÅ FOLKESKOLER,
EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

ARRANGEMENTER

JANUAR 2020

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Online temamøde: Børn, unge og mental trivsel
Som noget nyt, så afholder PsykInfo fremover
online temamøder.
Fælles for møderne vil være, at temaerne tager afsæt i
børn, unge og mental trivsel samt de udfordringer, som
såvel børnene, de unge og de professionelle kan opleve,
når trivsel bliver til mistrivsel.
Der vil ved møderne også være fokus på, hvad de professionelle kan gøre i en lærings-/skole-/uddannelsesmæssig kontekst, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og vidensdeling via chat.
Som underviser, lærer, studievejleder, mentor, jobkonsulent 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.

Dato/tidspunkt:
Torsdag den 29. september kl. 14.30 – 16.00

Tema:
Børn og unge med angst

Målgruppe:
Professionelle, der i deres hverdag arbejder med børn og
unge.

Program:
• Kort velkomst og intro til emnet
• Oplæg om børn og unge med angst v. specialpsykolog
Jakob Lind Bern, Børne- og Ungdomspsykiatri
Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Ambulatorium Vejle
• Spørgsmål og vidensdeling via chat
• Orientering om PsykInfo´s tilbud samt øvrige hjælpe
og støttetilbud v. PsykInfo-konsulent Liselene Pedersen
og PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen
• Afslutning.

Sted:

Tilmelding:

Online – der sendes link ud til de tilmeldte før mødet

PsykInfo Region Syddanmark – tlf. 9944 4546 eller
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

PsykInfo – Efterår 2022 |

9

OLKESKOLEN 0.- 10. KLASSE

Er du opmærksom på, at man som folkeskole,
privatskole eller friskole helt gratis
kan benytte sig af nedenstående tilbud?
Undervisningsmoduler af 2 timers varighed til lærere og øvrige fagpersoner, der har daglig
kontakt med elever i 0.-10. klasse:
• Definition på psykisk sundhed og trivsel: Hvordan definerer vi begreberne, og hvordan forstår vi og arbejder med gråzonerne mellem mistrivsel og psykisk sygdom? Hvad er vores ansvar, og hvad hører til et andet sted? Hvordan sikrer vi fælles sprog, fælles forståelse og fælles
retning i hverdagen?
• Diagnoser: Konkret viden om psykisk sygdom med fokus på de udfordringer og vanskeligheder,
som diagnosen medfører i skolemæssig sammenhæng. Undervisningen tilpasses den enkelte
skoles behov og ønsker
• Unge som pårørende: Mange unge oplever at være udfordret derhjemme pga. f.eks. psykisk
sygdom i familien. Det kan være en meget stor belastning, der i høj grad kan gå ud over den unges trivsel og dermed også evnen til at bevare fokus på ungeliv, skolegang og sociale relationer.
Den unge er ofte optaget af tanker om, hvordan det går derhjemme og begreber som ansvar,
skyld og skam fylder meget hos den unge.
• Skolefravær: Skolefravær er et stigende problem, og der er sjældent en simpel forklaring eller
årsag til, at en elev ikke kommer i skole. Undervisningen vil tage udgangspunkt i de bagvedliggende årsager til skolefravær samt tilhørende indsatser. Der vil være særligt fokus på, hvordan
man som fagperson kan være med til at støtte den unge tilbage til en stabil skolegang.
Udover ovennævnte vil der med jævne intervaller blive udbudt nogle temaeftermiddage målrettet
folkeskoleområdet og med forskellige tidsaktuelle emner. Disse annonceres særskilt, men man kan
også som skoledistrikt eller kommune henvende sig med forespørgsel om et specialarrangement.
Alle tilbud i PsykInfo er gratis.
Kontakt os gerne for yderligere information eller spørgsmål:
PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen på Dorthe.Borup.Laugesen@rsyd.dk eller
tlf. 99 44 45 15.
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BØRN, UNGE OG MENTAL TRIVSEL PÅ FOLKESKOLER,
EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER
Fortsat brug for fokus på
unges mentale helbred
Den nye nationale sundhedsprofil blev offentliggjort i marts
2022. Undersøgelsen viser blandt andet, at det går den
forkerte vej med unges sundhed, hvor særligt udviklingen
i den mentale sundhed og trivsel er bekymrende.
Andelen, der scorer lavt på skalaen over mental sundhed,
er højere hos de 16-24-årige end i den øvrige befolkning som
illustreret i figuren herunder.

ABC for mental sundhed – også for unge!
Region Syddanmark er en del af det nationale
partnerskab ”ABC for mental sundhed”, og
alle 60 syddanske ungdomsuddannelser og 5
FGU’er inviteres til at sætte fokus på at bryde
den negative tendens med flere unge i mistrivsel. Indsatsen vil i samarbejde med skolerne
arbejde med at forebygge frafald og fravær
pga. mistrivsel.
Gør noget aktivt og meningsfuldt sammen
med andre: ABC for mental sundhed er en
forskningsbaseret indsats, som har et positivt
og handlingsorienteret fokus, som har vist
gode resultater i forhold til at fremme trivsel
og viden om mental sundhed.
Visionen i ”ABC for mental sundhed” er at
styrke befolkningens mentale sundhed og trivsel ved at få danskerne til at: A – gøre noget
aktivt (Act), B – gøre noget sammen (Belong)
og C – gøre noget meningsfuldt (Commit).

Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2021 side 32:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx

For at styrke arbejdet med unges trivsel tilbyder Region Syddanmark
nu ungdomsuddannelser og FGU'er at indgå i den fælles indsats
”ABC for mental sundhed

Undersøgelser viser nemlig, at personer, som
er fysisk, socialt, mentalt, kulturelt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end
personer, der ikke er aktive. Undersøgelser
viser også, at følelsen af at høre til og indgå
i sociale fællesskaber samt at engagere sig i
aktiviteter, der føles meningsfulde, er fundamentale for vores mentale sundhed.
Læs mere på www.regionsyddanmark.dk
PsykInfo – Efterår 2022 |
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AUGUST 2022

NATUR & PSYKE: Fra Hindsgavl Slot til
Erik Klippings fæstning

SINDSSYG GOD SØNDAG

›

›

MIDDELFART
Onsdag den 24. august

MIDDELFART
Søndag den 28. august

H.C. Andersen skrev: ”Det kan ikke beskrives.
Måske skal den ikke? Denne forunderlige, livgivende
fredfyldthed, der trods mange indtryk for livet og
sjælen, alligevel giver følelsen af, at tiden står stille”.

For 6. gang inviteres der til ”en sindssyg god søndag”
i Teglgårdsparken – det tidligere sindssygehospital i
Middelfart. Dagen afholdes i forbindelse med Trekantområdets Festuge.

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen viser os
rundt ved Hindsgavl Slot. Når man går omkring slottet,
der er fra 1784, fortæller stedet sin helt egen historie. Vi
tager også ud på en lille vandring - først omkring hultræet, som helbreder sygdomme og derefter på stranden,
hvor vi har chancen for at finde stenalderredskaber.

I Teglgårdsparken vil der være telte med underholdning
af forskellig karakter for både børn og voksne – et mix af
forskellige foredrag, debatter, koncerter og workshops.
Tag f.eks. til koncert med Mathilde Falch, kom til foredrag med forfatter Søren Ulrik Thomsen eller hør Silke
Stjerneklar fortælle om angst blandt børn og unge.

Vi ender på den gamle borgbanke, hvor vi kan se ruinresterne af middelalderborgen, som formentlig blev opført
af den danske konge Erik Klipping i året 1260. Stedet var
svært indtageligt pga. Lillebælt til den ene side og våde
enge til den anden side. Borgen styrtede i havet i 1692,
og i dag kan vi gå og samle efterladenskaber som potteskår, tegl og vildsvineknogler fra alle de som har boet på
borgbanken eller besøgt stedet.

I løbet af eftermiddagen vil der være musik, udstilling,
internationalt gadeteater, workshop mm. Mød desuden
EN AF OS-ambassadørerne ved ”lån en levende bog” og
hør om livet med en diagnose.

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7,
5500 Middelfart
Tid
13.00 – ca. 15.30
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Region Syddanmark
Sted
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Arrangementet er gratis. Se det fulde program på
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk og
www.trekantfest.dk.
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Telte i Teglgårdsparken, 5500 Middelfart
11.00 – 16.00
Ikke nødvendig
Middelfart Museum, Kultur og Bibliotek
- Middelfart Kommune, Psykiatrien
i Region Syddanmark og PsykInfo
Middelfart

ARRANGEMENTER

AUGUST 2022

Min skøre søster
- skizofreni og ECT-behandling

›

NYBORG
Mandag den 29. august

›

Skizofreni er en psykisk sygdom, der er omgærdet af
tabu og myter. Der er mange forskellige sygdomsforløb
og behandlingsformer. Både behandling og kontakt til
de pårørende er vigtigt for recovery.
Elektrochok (ECT) er en meget effektiv behandling af
nogle af de sværeste psykiatriske sygdomme. Pia Buchhave Søgaard fra Psykiatrisk Afdeling Svendborg arbejder med ECT-behandling. Hun vil fortælle om, hvordan
ECT foregår og vil komme omkring virkning, bivirkninger,
fakta og myter.
Hør også en fortælling om tvillinger, hvis relation har
været præget af svær psykisk sygdom – nemlig skizofreni. Søstrene fortæller om alt fra tvang og elektrochok til
kærlighed og håb. Hvad stiller man op med en skizofrenidiagnose? Og hvad gør man, når ens livsvidne pludselig
forsvinder ind i sig selv uden at have sagt farvel?
Hvordan skiftes man til at bære håbet for hinanden, når
den ene har mistet det?
Sted
Aktivitetshuset, 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

Børn og unge som pårørende
Mange ting kan ændre sig, når en eller begge forældre 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.
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ARRANGEMENTER

SEPTEMBER 2022

Hvis den pårørende passer godt på sig selv
– vil det også gavne den nærtstående

Så bliv dog skilt! Om parforhold og familieliv
med psykisk sygdom og vejen til recovery

›

›

VARDE
Torsdag den 1. september

Når du er pårørende til en nærtstående med psykisk
sygdom, kan du meget nemt komme til at glemme dine
egne behov, og hvordan du passer på sig selv.
Vi ved, at når den pårørende husker og formår at gøre
ting for sig selv som at lade op, tale med andre i lignende
situation osv., så gavner det både den pårørende og den
syge.
Det kan kræve et stort overskud at være der for et andet
menneske med psykiske udfordringer. Pårørendevejleder
Mette Byskov fra Varde Kommune vil komme med bud
på, hvordan du som pårørende kan tage dig af dig og
dine behov, så du får mere livskvalitet og overskud til at
være der for din nærtstående - og til at være i livet med
de vilkår, der nu engang er.

forhindret.
afbud, hvis du er
HUSK at melde
.
æde af din plads..
Andre kunne få gl
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
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ODENSE
Tirsdag den 6. september

Det kan være uendeligt svært at balancere i, hvad der
er kærlighed, og hvad der ikke er kærlighed, når psykisk sygdom er en del af en relation og et parforhold.
Hvornår har problemer og udfordringer rod i en psykisk
sygdom, og hvornår er det bare ”almindelige” parforholds- og relationsproblemer?
Hvad hvis familie og venner ikke kan rumme forandringerne 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
Annalina Capion deler deres personlige fortælling om
parforhold 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.
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
Sted

ARRANGEMENTER

SEPTEMBER 2022

NATUR & PSYKE:
Svampetur i Frøslev Plantage

Min skøre søster

›

›

FRØSLEV
Onsdag den 7. september

KOLDING
Onsdag den 7. september

Forskning viser, at når vi opholder os i naturen, så
gavner 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.

Vi har inviteret to søstre til en samtale om deres
oplevelser. En fortælling om tvillinger, hvis relation
har været præget af svær psykisk sygdom – nemlig
skizofreni.

Naturvejleder, socialpædagog og svampekyndige Benny
Jensen og svampekyndige Inger Kaxe tager deltagerne
med på svampetur i et nyt plantageområde i skovene
omkring Frøslevlejren. Vi skal igen på jagt efter de spiselige svampe som foranderlig skelhat, rabarber-parasolhat, brunstokket rørsvamp og er vi heldige, så finder vi
den store rørhat Karl Johan. De giftige svampe, som der
findes flest af, står smukt i skovbunden, og dem vil der
blive rig mulighed for at navnebestemme og beundre.

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som påvirker
tanker, sanser og følelser. Sygdommen starter ofte i ungdomsårene, og symptomerne kan vise sig forskelligt fra
menneske til menneske.

Medbring kurv og en lille kniv. Som afslutning vil der blive
mulighed for at nyde jeres medbragte drikkevarer, og de
svampekyndige guider vil sortere alle svampene, inden
de kan tages med hjem. Der vil også blive mulighed for at
få nogle gode opskrifter til tilberedningen.
P-pladsen ved Frøslevlejren, Lejrvejen,
6330 Padborg
Tid
13.00 – ca. 15.30
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Region Syddanmark
Sted

Hør søstrene fortælle om alt fra tvang og elektrochok
til kærlighed og håb. Hvad stiller man op med en skizofrenidiagnose? Hvad gør man, når ens livsvidne pludselig
forsvinder ind i sit eget hoved uden at have sagt farvel,
og hvordan bærer man håbet for hinanden, når den ene
har mistet det?

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
Sted
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SEPTEMBER 2022

Den gode søvn

Et liv som veteran med PTSD

›

›

HADERSLEV
Torsdag den 8. september

SVENDBORG
Torsdag den 8. september

Alle mennesker har behov for søvn, og vi bruger ca. 1/3
af vores liv på at sove! Nyere undersøgelser viser, at 33
% af alle voksne har søvnbesvær i perioder. Søvnproblemer er hyppigere hos mennesker med psykiske udfordringer - her har helt op til 60 – 90 % søvnbesvær.

Hvad vil det sige at have fået PTSD efter en udsendelse,
hvordan affinder man sig med det - og ikke mindst,
hvordan er kampen for at "komme tilbage til livet"?
”Natur Retreat for Veteraner” på Strynø tilbyder
rehabilitering for veteraner med PTSD.

Konsulent Tina Thomsen fra Center for Specialundervisning og Kommunikation (CSK) Haderslev er uddannet
søvnvejleder. I sit daglige arbejde give hun bl.a. søvnvejledning til borgere i Haderslev Kommune med psykiske
og kognitive udfordringer. Tina Thomsen vil fortælle om,
hvad søvn er, og hvorfor søvn er så vigtigt samt give en
kort indføring i begreberne døgnrytme, søvnmønster og
søvnstadier.

Initiativet til ”Natur Retreat for Veteraner” er taget
af Stuart Press, veteran fra bl.a. Somalia og Rwanda,
samt hans hustru Anne-Line Ussing. Anne-Line Ussing
vil sammen med Casper Fink, der er veteran og peersupport hos ”Natur Retreat for Veteraner”, fortælle om,
hvordan de arbejder med PTSD og støtter de pårørende
til veteraner med PTSD.

Få også viden om hvilke søvnbehov vi har i de forskellige
aldre, hvad der sker fysiologisk, når vi sover og få generelle råd og strategier til, hvordan du kan forbedre din
søvn og skabe et godt sovemiljø, så du kan få ”den gode
søvn”.
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
Sted
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Pårørende er en vigtig del af veteranens rehabilitering,
men det kan være svært at vide, hvordan man bedst støtter op og ikke selv rammes af stress og udbrændthed.
Oplægsholderne vil komme ind på dilemmaerne og de
mange spørgsmål, der opstår, når PTSD bliver en del af
hverdagens udfordringer.
Impuls Kursuscenter, Skovbrynet 1C,
5700 Svendborg
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Svendborg
Sted

ARRANGEMENTER

SEPTEMBER 2022

NATUR & PSYKE: Svampetur i Dyrehaven på
Hindsgavl-halvøen

›

MIDDELFART
Onsdag den 14. september

›

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.
Naturvejleder, socialpædagog og svampekyndige Benny
Jensen og svampekyndige Inger Kaxe tager deltagerne
med på svampetur i Dyrehavens skove på Hindsgavlhalvøen. Vi skal på jagt efter de spiselige svampe som
foranderlig skelhat, rabarber-parasolhat, brunstokket
rørsvamp, og er vi heldige, så finder vi den store rørhat
Karl Johan. De giftige svampe, som der findes flest af,
står smukt i skovbunden, og dem vil der blive rig mulighed for at navnebestemme og beundre.
Medbring kurv og en lille kniv. Som afslutning vil der blive
mulighed for at nyde jeres medbragte drikkevarer, og de
svampekyndige guider vil sortere alle svampene, inden
de kan tages med hjem. Der vil også blive mulighed for at
få nogle gode opskrifter til tilberedningen.

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/PsykInfoRegionSyddanmark
og på Instagram hedder vi @PsykInfoSyd

Galsklint Camping, Galsklintvej 11,
5500 Middelfart
Tid
13.00 – ca. 15.30
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

Sted
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(CEPI) 2022
Center for Pårørendeinddragelse
EFTERÅR

FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER

Center for Pårørendeinddragelse (CEPI) er et videns- og kompetencecenter, hvor medarbejdere fra sygehuse og kommuner kan få hjælp 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 ansætter centeret bl.a. en forsker. 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

Hvad tilbyder Center for Pårørendeinddragelse (CEPI)
Center for Pårørendeinddragelse henvender sig til professionelle i region og kommuner med nedenstående tilbud:
Tilbud til ansatte i psykiatrien
❚ Undervisning til personale i psykiatrien om børn med forældre,
der har psykisk lidelse. Undervisningen er målrettet personale,
der skal varetage børne- og familiesamtaler.
❚ 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 konsulent Hanne Elisabeth Bro
på tlf. 99 44 45 46 eller Hanne.Elisabeth.Bro@rsyd.dk

Center for
PårørendeInddragelse

Center for
gelse
PårørendeInddra
ørende
Børn er også pår

Børn er også pårørende

Al kontakt
til CEPI
er gratis

OBS:
Hvis du selv er pårørende og har spørgsmål
eller brug for professionel rådgivning, kan du
kontakte PsykInfo.
Du finder kontaktoplysninger på
psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Tilbud til dig, der er ansat i
Psykiatrien

ssionelle i
Tilbud til fagprosfekommuner
rk
ma
an
Region Sydd

PsykInfo tilbyder åben, anonym og professionel
rådgivning - bl.a. børne- og ungesamtaler,
familiesamtaler og kurser for børn som
pårørende.

ARRANGEMENTER

SEPTEMBER 2022

Angst

Yngre med demens

›

›

TØNDER
Onsdag den 21. september

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme
i Danmark. Alligevel bliver den ikke altid opdaget. Det
skønnes at ca. hver femte dansker på et tidspunkt i livet
rammes af en eller anden form for angst. Angsten kan
blive meget begrænsende for, hvordan ens hverdag kan
forløbe, relationerne til andre og ens arbejds-, skole- og
fritidsliv.
Specialsygeplejerske i psykiatri Lone Beck, fra Alment
team i Lokalpsykiatri Tønder, vil denne aften fortælle om
de forskellige former for angst, symptomerne, årsagerne
og behandlingen heraf med udgangspunkt i den kognitive tilgang. Lone Beck har 25 års erfaring i at arbejde
med angstpatienter og vil inddrage viden omkring, hvordan man selv kan arbejde med angsten, og hvordan familien kan støtte op omkring den angstramte.
EN AF OS-ambassadør Henriette vil efterfølgende fortælle sin personlige beretning om det at mestre angst i
hverdagen.
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
Sted

ÅRRE
Torsdag den 22. september

Oftest rammer de fleste demenssygdomme ældre mennesker fra 65-års alderen og opefter, men demens kan
også forekomme blandt yngre personer.
Ambulantsygeplejerske Helle Akselbo fra Psykiatrisk
Afdeling Odense fortæller om, hvad det vil sige at få en
demensdiagnose, når du er yngre. Hun vil komme ind på
de tanker, der kan opstå, hvordan demensen udvikler sig,
behandlingsmuligheder og fremtidsperspektiver.
Der vil også være fokus på, hvad diagnosen kan komme
til at betyde for familien, og hvilken hjælp man eventuelt
kan få brug for.

forhindret.
afbud, hvis du er
e
eld
m
at
SK
HU
.
æde af din plads..
Andre kunne få gl
Helle Hallen, Vrenderupvej 40C,
6818 Årre
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør Alzheimerforeningen Sydvest og
PsykInfo Esbjerg/Brørup/Varde
Sted
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Børn som pårørende: Når psykisk sygdom
rammer en forælder, så rammes hele familien

Psyke og seksualitet

›

›

MIDDELFART
Torsdag den 22. september

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 behandlingssystem, og her er der hjælp
at hente. Psykiatrien tilbyder pårørendesamtaler med
fokus på at give familierne viden om psykisk sygdom, og
hvordan børnene og familierne kan mestre 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 Pårørendeinddragelse 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.
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
Sted
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SØNDERBORG
Mandag den 26. september

Psykisk sårbarhed kan påvirke vores evne og overskud
til nærhed og intimitet, og ofte svinder selvværdet
også. Kontakten til en eventuel seksuel partner kan
virke uoverskuelig, ligesom et parforhold kan opleves
krævende.
Denne aften vil seksualvejledere Helene Schmidt og
Gurli Naur Jensen, ansatte i socialpsykiatrien, fortælle
om, hvordan de arbejder med aftabuisering, hvad
seksualitet er og beskrive, hvilken betydning det kan
have at kunne være åben om seksualitet, ønsker og
behov for at trives.
Borgere tilknyttet socialpsykiatrien vil fortælle om deres
overvejelser og erfaringer med at være åbne om udfordringer i forhold til samliv, og hvilken betydning det har,
at seksualitet ikke er tabu.

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
Sted

ARRANGEMENTER

SEPTEMBER 2022

Er du bekymret for at kontakte Psykiatrisk
Akutmodtagelse?

NATUR & PSYKE:
Svampetur i Marbæk Plantage

›

›

VEJLE
Onsdag den 28. september

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) er et sted, der er
forbundet med mange fordomme og følelser, men også
et sted, som mange ikke har det rette kendskab til.
Hvem må kontakte PAM, og hvad sker der, når man
møder op? Hvad kan man forvente og hvornår kontakter
man PAM? Overlæge Lars Krüth samt funktionsleder
og sygeplejerske Heidi Vang Hagelskjær fra Psykiatrisk
Akutmodtagelse i Vejle svarer på disse spørgsmål og fortæller om funktionerne i PAM, og om hvordan et typisk
forløb ser ud fra start til slut.
Formålet er at skabe åbenhed og mere viden om PAM, så
bekymring ikke resulterer i, at man undlader at kontakte
PAM.

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
Sted

ESBJERG
Onsdag den 28. september

Forskning viser, at når vi opholder os i naturen, så gavner 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, socialpædagog og svampekyndige Benny
Jensen og svampekyndige Inger Kaxe tager deltagerne
med på svampetur til Marbæk Plantage. I Marbæk satser
vi på, at der er rigtig mange kantareller og forskellige
rørhatte. Måske er vi heldige at finde den store rørhat
Karl Johan. De giftige svampe, som der findes flest af,
står smukt i skovbunden, og dem vil der blive rig mulighed for at navnebestemme og beundre.
Medbring kurv og en lille kniv. Som afslutning vil der
blive mulighed for at nyde jeres medbragte drikkevarer,
og de svampekyndige guider vil sortere alle svampene,
inden de kan tages med hjem. Der vil også blive mulighed
for at få nogle gode opskrifter til tilberedningen.

Marbækgård, Marbækgårdsvej 1,
6710 Esbjerg V
Tid
13.00 – ca. 15.30
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør Bedre Psykiatri Esbjerg/Fanø/Vejen og
PsykInfo Region Syddanmark
Sted
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›

›

Fotograf: Claus Jessen Abildgren, tidligere kollega i PsykInfo.
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ARRANGEMENTER

OKTOBER 2022

Kvinder med ADD

Ældre og depression

›

›

FREDERICIA
Tirsdag den 4. oktober

Størstedelen af kvinder med ADHD oplever ikke
hyperaktivitet. Det kaldes ADD eller ”stille ADHD”.
Det gør også, at diagnosen kan 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.
Til foredraget vil en fagperson i samarbejde med en EN
AF OS-ambassadør fortælle om ADD. Oplægget vil tage
udgangspunkt i de ofte negative følgevirkninger til ADD,
f.eks. lavt selvværd, stress og følelsen af ikke at have ordentligt fat i sit liv.
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.

MUNKEBO
Onsdag den 5. oktober

Forekomsten af depression hos ældre over 70 år er
dobbelt så høj som hos resten af befolkningen. Depression hos ældre er meget ofte underdiagnosticeret og
underbehandlet.
Overlæge Pål Kristensen og specialsygeplejerske
Helle Akselbo, Psykiatrisk Afdeling Odense, vil fokusere
på årsager til depression, symptomer på depression hos
ældre, og behandling til ældre med depression.
Hør hvad man som pårørende og plejepersonale skal
være opmærksom på hos ældre, og hvilken støtte der
er hjælpsom til ældre med depression.
Få også viden om, hvad man skal holde øje med i forhold
til sig selv, når man er pårørende til eller arbejder med et
menneske med depression.
Der vil også være fokus på samfund og depression hos
ældre.

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
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
Sted
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OKTOBER 2022
Borderline

›

›

TOMMERUP
Torsdag den 6. oktober

Borderline er det almindelige ord for den personlighedsforstyrrelse, der i fagsprog hedder emotionel ustabil
personlighedsforstyrrelse.

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 sammensættes 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
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Ledende psykolog Mette Braad, Psykiatrisk Afdeling
Middelfart, fortæller om, hvad borderline er, og hvordan
diagnosen stilles. Hvad er en ’normal’ personlighed,
hvilke symptomer har man, når man får stillet en personlighedsforstyrrelse, og hvordan kan man konkret forstå
de problemer, man kan have som patient med borderline.
Til slut en fortælling fra det virkelige liv om livet før og
efter en borderline-diagnose. EN AF OS-ambassadør
Camilla og hendes far Frits fortæller om at være pårørende og 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.
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
Sted

ARRANGEMENTER

OKTOBER 2022

SINDETS DAG: At finde ro via sine sanser

SINDETS DAG: Åbent hus

›

›

ESBJERG
Mandag den 10. oktober

Ved at få kendskab til sit eget sansesystem kan man
lære at mestre og skabe ro i sit nervesystem via
sanserne 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 belastninger i nervesystemet. Det påvirker vores adfærd og reaktioner, evnen til at huske eller lære nyt, så vi f.eks. risikerer 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

SVENDBORG
Mandag den 10. oktober

Til markering af Sindets Dag inviteres indenfor til en
festlig dag på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg.
Der vil være noget for både patienter, pårørende og
andre med interesse i psykiatrien.
Du vil kunne se de mange meningsfyldte aktiviteter
patienterne tilbydes i form af idræt og krea-rum, hvor
der males, sys og meget andet.
For dig som er pårørende vil du kunne orientere dig i forskellige tilbud - bl.a. vores coach-gruppe for pårørende.
Der vil desuden være et oplæg omkring frivilligindsatsen.
I løbet af eftermiddagen vil der også være et musisk indslag.
Vi glæder os til at byde dig velkommen ind på Psykiatrisk
Afdeling Svendborg til nogle informative timer.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg,
Baagøes Alle 25, 5700 Svendborg
Tid
14.00 – 17.00
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Svendborg
Sted
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SINDETS DAG: Du kan flytte bjerge!

›

VEJLE
Mandag den 10. oktober

›

Oplev en erfaren foredragsholder, der forstår at
kombinere underholdning, alvor og faglige pointer.
Farshad Kholghi er kendt for sine skarpe meninger
og inspirerende fortællinger, der fanger publikum
i alle aldre.
Farshads foredrag er underholdende, inspirerende og
opløftende. Han har 25 års erfaring som foredragsholder,
skuespiller og entertainer. Hans liv har undervejs båret
præg af dramatiske forandringer. Da han sammen med
sin familie flygtede til Danmark fra Iran i 1984, var han
nødsaget til at starte på ny og skabe sig et nyt liv.
Foredraget tager udgangspunkt i Farshads egne oplevelser med angst, og hvordan han lever med angsten som
menneske, far og skuespiller.
Dørene åbnes kl. 18, hvor publikum kan besøge foreningernes stande.

Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Sundhedshuset Vejle, Auditoriet, Vestre Engvej 51, Indgang B, 7100 Vejle
19.00 – 21.00
PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
IFS Vejle Kommune, Bedre Psykiatri Vejle, SIND Vejle, LAP Vejle, OCD-Foreningen Vejle,
Angstforeningen, Depressionsforeningen, Vejle Kommune og PsykInfo Region Syddanmark
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Senfølger efter seksuelle overgreb
i barndommen

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

›

›

AABENRAA
Tirsdag den 11. oktober

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kæmper med psykiske/fysiske følgereaktioner.
De hyppigst forekommende senfølger er posttraumatisk
stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression.
Andre senfølger kan være lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, selvskadende,
suicidal eller seksualiseret adfærd, spiseforstyrrelser og
stofmisbrug.
Denne aften vil Lise fortælle sin egen historie med de
senfølger, hun blev ramt af, og om hvordan hun har lært
at mestre livet, så det nu rummer livskvalitet.
Birgit Madsen er psykoterapeut og mangeårig medarbejder i Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion. Hun vil fortælle om senfølger generelt, og hvad der
kan være hjælpsomt for at komme videre. En frivillig vil
fortælle om støtte og rådgivning i Aabenraa Selvhjælp.

Aabenraa Selvhjælp, Kystvej 36 A,
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
Sted

KOLDING
Onsdag den 26. oktober

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 behandlingssystem, og her er der hjælp
at hente. Psykiatrien tilbyder pårørendesamtaler med
fokus på at give familierne viden om psykisk sygdom, og
hvordan børnene og familierne kan mestre 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 Pårørendeinddragelse 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.
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
Sted

PsykInfo – Forår 2022 | 27

ARRANGEMENTER

OKTOBER 2022

Unge og depression

›

SØNDERBORG
Mandag den 31. oktober

Åben og anonym rådgivning

›

En del unge rammes af depression, hvor de f.eks. kan
opleve, at de ikke orker noget eller føler sig triste og
modløse. Alle kender til dårlige dage, hvor man keder
sig eller det hele føles håbløst, men hvis tristheden står
på over en længere periode, så kan der være tale om
en depression, hvor der kan være behov for hjælp til at
komme videre.
Denne aften vil overlæge Thorsten Schumann fra
Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa hjælpe os med at
blive klogere på, hvad der kan være årsagen til depression, symptomer herpå, hvordan diagnosen stilles, og
hvordan man kan støtte den unge igennem forløbet.
Efterfølgende vil EN AF OS unge-ambassadør Dea
Dalsgaard fortælle sin personlige historie om at være
ramt af depression i ungdommen, og hvad der har
hjulpet hende videre.

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, Bedre Psykiatri, ADHD-foreningen og
PsykInfo Sønderborg
Sted
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Alle kan henvende sig
til PsykInfo med spørgsmål
om psykiatri og psykisk sygdom.
Ring på telefon

99 44 45 46

Telefonen har åbent kl. 9.30 - 14.30
(torsdag kl. 13.30 - 17.30)
Rådgivningen er gratis og varetages
af medarbejdere, som har en uddannelse
inden for psykiatri- og socialområdet.

Har du hørt PsykInfo’s podcast?
Vi har nu over 35 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 30. ADHD (2) – den ramtes vinkel
”I dag som 30-årig, er der en masse ting, jeg skal rydde op i og prøve at nå nogle ender.
Det er et kæmpe arbejde, som jeg gerne gør nu, fordi jeg har forudsætningerne for at gøre
det, men det er også sindssygt hårdt. En stor del af det kunne jeg have været foruden, hvis
det var blevet opdaget noget før”.
Nicklas Bekker fortæller om, hvordan det har påvirket hans liv, at udredningen først skete
mere end 10 år inde i voksenlivet. Nicklas er 30 år gammel, og selvom ADHD-diagnosen
stadigvæk er en ny del af hans liv, er han i dag også EN AF OS-ambassadør.

Afsnit 34. Når kroppen rammes af psykisk sygdom
"Jeg var nede på at spise 400 kalorier om dagen. Spiste jeg mere den ene dag, måtte jeg
spise mindre den næste," fortæller 22-årige jurastuderende Line Pedersen, selvom hun forbrændte det dobbelte gennem træning. Hun har været i behandling for anoreksi både på
den somatiske og psykiatriske afdeling, hvilket har gjort, at Line i dag har en normal vægt.
Selvom hun ikke længere er undervægtig, betyder det ikke, at anoreksien er væk.

Podcasten ”Lad os tale om psykisk sygdom” er lavet i et samarbejde mellem mennesker, som har eller har haft psykisk sygdom, 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

ARRANGEMENTER

NOVEMBER 2022

Borderline

Autisme med mental retardering

›

›

SØNDERSØ
Tirsdag den 1. november

Borderline kaldes i vores diagnosesystem emotionel
ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type.
Det er en diagnose, de fleste har en holdning til
eller har hørt nævnt. Mange har forestillinger om,
hvad diagnosen indebærer, og hvordan en typisk
person med borderline er.
Borderline er en diagnose, som kan have store konsekvenser for den enkeltes nære relationer, funktionsniveau og arbejdsliv.
Til arrangementet vil autoriseret psykolog Kristine
Staugaard fra Lokalpsykiatri Odense fortælle om, hvordan diagnosen stilles, og hvordan symptomerne behandles. Arrangementet 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.

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
Sted
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AABENRAA
Torsdag den 3. november

Mennesker med mental retardering vil ofte have svært
ved at lære nye ting og tilpasse sig i sociale situationer.
Mennesker med autisme vil typisk være udfordret i forhold til social kommunikation, sanser og helhedsopfattelse.
Hvor læner autisme og mental retardering sig op af
hinanden, og hvad kan være vigtigt at tage afsæt i, når
hverdagen skal fungere for en borger med både autisme
og mental retardering?
Aftenens oplægsholder er pædagog Tina Sørensen, som
de seneste 25 år har været ansat på Autismecenter Syd.
Tina har stor erfaring med mennesker med autisme og
mentalretardering, ligesom hun har stor undervisningserfaring fra ind- og udland. Tina kender til pædagogisk
udredning og har stort fokus på pårørendesamarbejde.
Hun vil tage afsæt i sit praksiskendskab og lægger op til
dialog om erfaringer m.m.

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
Sted

ARRANGEMENTER

NOVEMBER 2022

Pårørende i Esbjerg Kommune og hvad så?

Fra det hvide snit til nutidens psykiatri

›

›

ESBJERG
Torsdag den 3. november

En aften i de pårørendes tegn. Vi redegør for nogle af
de mange muligheder, der er i Esbjerg Kommune, når
man er pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
Der vil være oplæg omkring det at være pårørende fra
foreningslivet og professionelle. Der bliver plads til åben
dialog og mulighed for at stille mange af de spørgsmål,
der kan være.
Gitte Langmach fra Bedre Psykiatri fortæller om Bedre
Psykiatri og deres arbejde i Esbjerg for pårørende til
psykiatri. Pårørendevejleder Lene Voetmann fra Esbjerg
Kommune og PsykInfo-konsulent Lars Nielsen fra
PsykInfo Region Syddanmark fortæller om deres
funktioner og deres samarbejde.

forhindret.
afbud, hvis du er
HUSK at melde
.
æde af din plads..
Andre kunne få gl
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 Bedre Psykiatri Esbjerg/Vejen/Fanø og
PsykInfo Esbjerg/Brørup/Varde
Sted

MIDDELFART
Torsdag den 3. november

Et interessant tilbageblik i psykiatriens historie og en fortælling om det gamle sindssygehospital ved Middelfart.
Peter Storm er pensioneret psykolog og har bl.a. arbejdet i behandlingspsykiatrien. Han vil fortælle om træk i
den historiske udvikling i samfundets opfattelse af mennesker med psykisk sygdom og om udviklingen i behandling og støtte. Peter Storm har personlige erfaringer som
barn af forældre, der har haft behandlingskrævende depressive kriser. Han har været engageret i Galebevægelsen og landsforeningen SIND, hvor han var næstformand.
Margit Thede blev ansat som plejer på Sindssygehospitalet i Middelfart i 1962, og hun har gennem årene deltaget i en gennemgribende udvikling af psykiatrien. Margit
Thede er nu frivillig på museet Psykiatrisk Samling i
Middelfart, og hun vil tage os med på en rejse fra hospitalets storhedstid i 1950’erne, hvor det husede op til 1250
patienter frem til overgangen til nutidens psykiatri, hvor
de fleste patienter behandles ambulant.
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
Sted
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Børn som pårørende: Når psykisk sygdom
rammer en forælder, så rammes hele familien

›

›

RUDKØBING
Onsdag den 9. november

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 behandlingssystem, og her er der hjælp
at hente. Psykiatrien tilbyder pårørendesamtaler med
fokus på at give familierne viden om psykisk sygdom, og
hvordan børnene og familierne kan mestre 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 Pårørendeinddragelse 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.
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
Sted
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NOVEMBER 2022

Når livet gør ondt

PTSD

›

›

HADERSLEV
Mandag den 14. november

Et oplæg om åndelig og eksistentiel omsorg, når vi
bliver ramt på livet. Om kunsten at hjælpe og modet til
at møde medmennesket, der er ramt på eksistensen.
Vi kender alle til dét at blive ramt på livet og mærke
vores egen sårbarhed. Når vi rystes i vores eksistens, har
vi brug for omsorg for alt det, vi er som mennesker - vi
har brug for åndelig og eksistentiel omsorg.
Der vil være oplæg og dialog omkring, hvordan vi bliver
bedre til at favne andres og vores egen sårbarhed og
have modet til at møde hinanden, når det er allermest
svært. Hvordan hjælper vi, og hvad er egentlig åndelig
omsorg i hverdagen?
Aftenens oplægsholder er Annette Langdahl, som er
sygeplejerske, underviser, supervisor og master i etik og
værdier i organisationer. Hun har arbejdet med åndelig
omsorg i det meste af sit professionelle liv og har udviklet kurset ”Åndelig omsorg i praksis” i forbindelse med
sin ansættelse som udviklingskonsulent i Dansk Kristelig
Sygeplejeforening.
Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25,
6100 Haderslev
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Haderslev
Sted

FREDERICIA
Tirsdag den 15. november

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en
relativt langvarig og af og til vedvarende tilstand.
PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige
psykiske belastninger.
Mange forbinder PTSD med hjemvendte soldater, men
PTSD kan også opstå efter andre typer traumatiserende
begivenheder, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug,
alvorlige ulykker eller naturkatastrofer.
Psykolog Michael Asgarri, Psykiatrisk Afdeling i
Aabenraa, vil fortælle om symptomerne på PTSD, hvordan diagnosen stilles, og hvilke behandlingsmuligheder
der findes.
Til slut vil der være en personlig beretning ved en EN AF
OS-ambassadør.

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
Sted
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DECEMBER 2022

Ældre og skizofreni

Fakta og fordomme
om psykisk sygdom

›

›

ODENSE
Tirsdag den 6. december

SVENDBORG
Tirsdag den 6. december

Hvad ved vi overordnet set om ældre mennesker, som
har levet det meste af deres liv med skizofreni?

Tre EN AF OS-ambassadører fortæller deres personlige
beretning om psykisk sygdom.

Overlæge Maria Brink, Psykiatrisk Afdeling Odense, vil
komme ind på den nyeste viden på området i forhold til
det overordnede symptombillede og livskvaliteten, når
man når alderdommen.

Hans Havgaard Hansen fortæller om stress, angst og
depression. En magtkamp på arbejdet resulterede i, at
Hans’ system blev sat skakmat. Efter flere traumatiseringer og en skilsmisse blev han indlagt en måned på
psykiatrisk afdeling. I dag lever han et godt liv – men ikke
uden følger.

Desuden vil hun præsentere danske resultater om brug
af medicin samt brug af det danske sygehusvæsen både
i forhold til psykisk og fysisk lidelse, forekomst af fysisk
sygdom og dødsårsager. Herunder en åbenbar underdiagnosticering og underbehandling af fysisk sygdom i
denne patientgruppe.

forhindret.
afbud, hvis du er
HUSK at melde
.
æde af din plads..
Andre kunne få gl
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
Sted
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Helle Vinding Larsen fortæller om at være særlig sensitiv med personlighedsforstyrrelser, depression og dysthymi. En beretning om at tvivle, være frustreret og miste
troen på livet, selvmordsforsøg, mange år i systemet, og
om ikke at være i stand til at tage beslutninger. Om at
miste håbet og få det tilbage igen.
Jørgen Jensen fortæller om et liv med en bipolar lidelse
og alkoholmisbrug. Om hvordan han kom ud af misbruget
og har fået et godt liv.
Impuls Kursuscenter, Skovbrynet 1C,
5700 Svendborg
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46
eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør PsykInfo Svendborg
Sted

ARRANGEMENTER

DECEMBER 2022

Vinterbadning mod depression

Psykiatriens Forskningsdag

›

›

VEJLE
Onsdag den 7. december

FREDERICIA
Torsdag den 15. december

Undersøgelser har vist, at vinterbadning hjælper mod
træthed, forbedrer humøret og giver selvtilliden et
boost. Det kolde gys udløser en masse signalstoffer,
som påvirker hjernen og giver en belønning.

Psykiatriens Forskningsdag er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor en række forskere fra Psykiatrien i
Region Syddanmark fremlægger deres projekter og
resultater.

Psykiatrien i Vejle står bag et forsøg, der styres af
forsker Peter Hjort fra Syddansk Universitet.

Som patient eller pårørende har du også mulighed for at
være med, møde forskerne og høre om, hvad de arbejder
med, og hvordan de arbejder.

Formålet med forsøget er at teste, om det er muligt for
mennesker med depression at vinterbade to gange om
ugen, samt at måle hvordan regelmæssig vinterbadning
påvirker deltagernes velbefindende og depression.

Nærmere information om det præcise program vil blive
opdateret på PsykInfo’s hjemmeside, Facebookside og
nyhedsbrev.

Peter Hjort fortæller om de foreløbige resultater blandt
de 15 forsøgspersoner, der har sagt ja til at deltage i
forsøget.
Oplægget henvender sig til alle, der har interesse i
emnet.

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
Sted

Trinity Hotel & Konference Center,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
Tid
12.00 - 17.00
Tilmelding Se info på
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangør Psykiatrien i Region Syddanmark
Sted
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FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER

EFTERÅR 2022

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

AUGUST

AUGUST

Åben pårørendecafé – Alle er velkomne

Åben pårørendecafé - Alle er velkomne

Tirsdag den 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12
Psykiatrisk Afdeling, Nordbanen 5, 1.sal,
7100 Vejle (Mødelokale 10.055/10.056)
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding Ikke nødvendig
Arrangør Bedre Psykiatri Vejle

Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Dato
Sted

Tirsdag den 30/8, 27/9, 25/10 og 29/11
Reberbanen 3, 6200 Aabenraa
18.30 – 20.30
Ikke nødvendig
Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

Foredrag: ”Skyggebørn” ved foredragsholder
og stifter af ”Skyggebørn” Jes Dige, som i 25
år har kørt sorggrupper for børn i Kræftens
Bekæmpelse. Det er også en sorg, når ens
søster/bror bliver psykisk syg. I nogle familier
tales der ikke om psykisk sygdom
Torsdag den 25. august
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
Dato
Sted

Autisme-cafémøde - for alle som har autisme
inde på livet
Mandag den 29. august
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4,
6700 Esbjerg
Tid
18.30 – 21.30
Tilmelding Marije@kredssydvest.dk
Arrangør Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest
Dato
Sted

Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER
SEPTEMBER
Åben pårørendecafé - Alle er velkomne
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Mandag den 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12
”Huset”, Færgevej 2, 5600 Faaborg
19.00 - 21.00
Tlf. 2511 3756
Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn

Åben pårørendecafé – Alle er velkomne
Tirsdag den 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12
Kulturhuset Industrien, Bredgade 73-75,
5560 Årup
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding Tlf. 2065 4244
Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn
Dato
Sted

Åben pårørendecafé - Alle er velkomne
Onsdag den 7/9, 5/10, 2/11 og 7/12
Frivilligcenteret, Teglgårdsparken 17,
5500 Middelfart
Tid
19.00 - 21.00
Tilmelding Ikke nødvendig
Arrangør Bedre Psykiatri Middelfart
Dato
Sted

Cafémøde: Parforhold og familie- vilkår for
pårørende til psykisk sygdom oplæg med
efterfølgende samtale om emnet
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 7. september
Ringe Bibliotek, Algade 44, 5750 Ringe
19.00 - 21.00
afm@bedrepsykiatri.dk eller sms 5066 1315
Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn

EFTERÅR 2022
SEPTEMBER
FRIRUM med guidet fælleslæsning:
Bibliotekaren læser en tekst højt, som vi kan
få en snak ud fra
Tirsdag 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 og 22/11
Otterup Bibliotek, Søndergade 2,
5450 Otterup
Tid
19.00 – 20.30
Tilmelding nordfyn@bedrepsykiatri.dk
senest tirsdag den 30. august
Arrangør Bedre Psykiatri Nordfyn og Bibliotek &
Borgerservice Nordfyn
Dato
Sted

Foredrag v. Monica Lylloff, jurist, medstifter af
bevægelsen #enmillionstemmer og forfatter
til bogen ”Seje mor”
Onsdag den 14. september
Arena Aabenraa, Hal 5, Hjelmallé 3,
6200 Aabenraa
Tid
19.00 – 21.30
Tilmelding Senest den 12. september
på foredragml@gmail.com
Arrangør Dansk Handicaporganisation Aabenraa,
Scleroseforeningen Aabenraa, LEV
Aabenraa, Diabetesforeningen Aabenraa,
Autismeforeningen Kreds Sønderjylland,
Dansk Handicap Forbund Aabenraa og
Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder
Dato
Sted
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SEPTEMBER
Pårørendecafé: PTSD – senfølger af traumer
Torsdag den 29. september
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
Dato
Sted

Foredrag: ”Lad os tale om det” v. forfatter
og foredragsholder Wenche Thinnesen Vogtmann og psykologistuderende Nanna Maria
Christensen. Når far eller mor er i fængsel,
mangler der samtalerum til børn og unge, der
bliver berørt af, at den ene forældre mangler i
hverdagen
Torsdag den 29. september
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
Dato
Sted
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EFTERÅR 2022
OKTOBER
Oplæg med Morten Gantzler Oschlag, stifter
af bloggen Autismeplusfar. Han fortæller med
mild humor om sine erfaringer, som autismekonsulent og underviser inden for dagbehandlingsområdet samt om at være far til 2
unge menneske med henholdsvis IA+ADHD,
Aspergers og ufrivilligt skolefravær
Tirsdag den 4. oktober
Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46,
6780 Skærbæk
Tid
19.00 - 21.00
Tilmelding Senest torsdag den 29. september til
aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
Arrangør Autismeforeningen Kreds Sønderjylland og
Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder
Dato
Sted

Cafémøde: Parforhold og familie - vilkår for
pårørende til psykisk sygdom. Oplæg og
samtale om emnet
Onsdag den 5. oktober
Psykiatricenter Vestervangen,
Vestervangen 100, 5690 Tommerup
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding afm@bedrepsykiatri.dk eller sms 5066 1315
Arrangør Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn
Dato
Sted

FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER
OKTOBER
Depressioner, typiske og atypiske v. psykiater
Niels-Anton Rasmussen
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 5. oktober
Frivilligcenteret, Poppelvej 4, 5400 Bogense
19.00 – 21.00
nordfyn@bedrepsykiatri.dk
senest mandag den 3. oktober
Bedre Psykiatri Nordfyn

Autisme-cafémøde - for alle som har autisme
inde på livet
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 5. oktober
Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
18.30 – 21.30
Marije@kredssydvest.dk
Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest

SINDETS DAG I ODENSE:
”Det, der bevæger….” - en dag omkring det,
der rører os og det, der får os til at bevæge
os
Mandag den 10. oktober
Festsalen på Odense Rådhus, Flakhaven 2,
5000 Odense C
Tid
9.00 – 15.00
Tilmelding Ikke nødvendig
Arrangør Center for Mental Sundhed, Lille Skole for
Voksne, Drivhusfonden og SIND Fyn
Dato
Sted

EFTERÅR 2022
NOVEMBER
Cafémøde: Dobbeltdiagnoser - når man er
pårørende til en, som er ramt af både sygdom
og misbrug. Oplæg og drøftelse af emnet
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 2. november
Ringe Bibliotek, Algade 44, 5750 Ringe
19.00 – 21.00
afm@bedrepsykiatri.dk eller sms 5066 1315
Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn

Oplæg om musikterapi v. Naja Henriette
Bloch, musikterapeut på Psykiatrisk Afdeling
Aabenraa
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Tirsdag den 8. november
Nygadehuset, Nygade 23, 6200 Aabenraa
19.00 – 21.00
aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
senest 5. november.
Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

Pårørendecafé: Foredrag om skizofreni v.
overlæge Ida Marie Jacobsen og EN AF OSambassadør Signe Hansen
Tirsdag den 8. november
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
Dato
Sted
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NOVEMBER
Lån en levende bog med tre EN AF OSambassadører
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 9. november
Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense
19.00 – 21.00
nordfyn@bedrepsykiatri.dk
Bedre Psykiatri Nordfyn

Autisme-cafémøde - for alle som har autisme
inde på livet
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 9. november
Frivillige huset, Storegade 18, 6800 Varde
18.30 – 21.30
Marije@kredssydvest.dk
Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest

Kursus i grundviden om autisme
v. Pia Lindberg Fenger
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Torsdag den 17. november
Huset, Østergade 2, 6600 Vejen
19.00 – 21.30
Marije@kredssydvest.dk
Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest

EFTERÅR 2022
NOVEMBER
Sange der tænder lys i mørket - koncert i
psykiatriens tegn. En intim koncert med den
nordiskklingende duo ME AND MARIA, som
skaber rum til ro og fordybelse med smukke,
blide sange og deler ud af deres erfaringer i
psykiatrien, både som musikere og pårørende
Dato
Sted
Tid
Tilmelding
Arrangør

Onsdag den 30. november
Nygadehuset, Nygade 23, 6200 Aabenraa
19.00 – 21.00
Senest mandag den 28. november
til aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

DECEMBER
Cafémøde: Dobbeltdiagnoser - når man er
pårørende til en, som er ramt af både sygdom
og misbrug. Oplæg og drøftelse af emnet
Onsdag den 7. december
Psykiatricenteret, Vestervangen 100,
5690 Tommerup
Tid
19.00 – 21.00
Tilmelding afm@bedrepsykiatri.dk eller sms 5066 1315
Arrangør Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn
Dato
Sted

Autisme-cafémøde - for alle som har autisme
inde på livet
Torsdag den 8. december
Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10,
7200 Grindsted
Tid
18.30 – 21.30
Tilmelding Marije@kredssydvest.dk
Arrangør Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest
Dato
Sted
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til patienter
med psykisk lidelse
– råd og viden

Ulighed i sundhed

ringer med
sykisk sygdom.
afdeling
6 ud af 10 danskere, der har kontakt til psykiatrien,
eller psykiske har også kontakt til det øvrige sundhedsvæsen

Vidste du at...
En afstigmatiserende
tilgang i somatikken
til patienter
med psykisk lidelse
– råd og viden

”Der er ikke nogen checkliste for mennesker, og det kan være rigtig frustrerende for
akutlæger. Vi er vant til at køre efter algoritmer og procedurer, og lige så
snartmed
vi går
Patienter
psykisk sygdom
over på ukendt territorie, bliver det svært. Det havde været nemt at sy et
kansår
væreeller
mere betilbageholdende
Mindst
500.000
danskere
med
at
søge
behandling
handle mod forgiftning, hvis det ikke var for det bøvl med mennesker. Og lige præcis på grund
psykisk sygdom?
en forventning om, at de ikke
det bøvl med mennesker kan vi ikke lavelever
en med
checkliste
over. Men vi kanafhuske
os selv
bliver taget alvorligt?3
•
på at møde patienten med åbenhed, ydmyghed
og respekt.”
32% har oplevet
negativ
•
forskelsbehandling
Ulf Hørlyk, ledende overlæge på akutafdelingen, Regionshospitalet
Horsens
i somatikken?1

•

40% har oplevet ikke
at få den nødvendige
behandling for (tegn på)
alvorlig fysisk lidelse?2

Forskning peger på, at læger
på akutenheder i somatikken
kan misfortolke somatiske
symptomer som tegn på psykisk
sygdom, hvilket kan forsinke
diagnosticeringen og
behandlingen?3

•

•

53% har oplevet, at
fysiske symptomer,
f.eks. smerter, er blevet
afvist som psykiske?2

Blandt somatisk personale
har 31% erfaring med, at
sproget og tonen i det somatiske
sundhedsvæsen er mindre
respektfuld overfor patienter,
der har psykiske lidelser?4

•
34% har oplevet at
blive mødt med afvisning
eller moralisering
i forbindelse med f.eks.
selvskade eller
selvmordsforsøg?2

Få besøg af en ambassadør på je

EN AF OS har et landsdækkende korps af a
psykisk sygdom, og som holder dialogska
Med et oplæg fra en ambassadør kan I bli
bedst muligt møder og behandler patient
problemer.
Kontakt PsykInfo og EN AF OS i din region:
Region Nordjylland
Dorthe Haslund Pape, tlf. 2557 9020
Mail: dhp@rn.dk

Region
LæsMidtjylland
mere
Sara Munk Nielsen,
tlf. 2164 1023
i ambassadørens
klumme
Mail: samnie@rm.dk
på side 51.
Region Syddanmark
Liselene Pedersen, tlf. 2056 3028
Mail: Liselene.pedersen@rsyd.dk
Region Sjælland
Anne Mette Billekop, tlf. 7025 0260
Mail: psykinfo@regionsjaelland.dk

EN AF OS-ambassadørerne

Region
Hovedstaden
kan
bookes til at komme ud
Caroline
Osander,
tlf. 2963
9729
og holde
oplæg
på sygehusMail: Caroline.osander@regionh.dk

•
6 ud af 10 danskere, der
kontakt
til psykiatrien,
47% afhar
fagpersoner
i somatikken
afdelinger.
er
enten
i
tvivl
om
eller
vurderer,
Kontakt
PsykInfo-konsulent
har også kontakt tilatdet
øvrige sundhedsvæsen Ved andre
spørgsmål
om EN AF OS og inds
deres viden om psykisk sygdom
ikke er tilstrækkelig til at sikre
patienter med psykiske lidelser den
rette udredning og behandling?4

Liselene
Pedersen
i somatikken
kontakt
EN AF OS på
v. Louise Ho
fuldmægtig
tlf.i Sundhedsstyrelsen
2056 3028 eller
Tlf. 2497
7013, mail LHOR@sst.dk
Liselene.pedersen@rsyd.dk

BRUGER- OG PÅRØRENDEFORENINGER
Foreninger eller organisationer inden for psykiatriområdet 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 Morten Vilhelm
Tlf. 22 25 37 70 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/

Autisme Ungdom Fyn
Formand Naja Kirstine Føste
Tlf. 31 53 40 35 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

Alzheimerforeningen – Fyn
Lokalformand Hanne Juul Sørensen
Tlf. 26 82 17 26 eller fyn@alzheimer.dk
www.alzheimer.dk/lokalt/region-syddanmark/
lokalforeninger/fyn/

Bedre Psykiatri – Esbjerg/Fanø/Vejen
Formand Gitte Langmach
Tlf. 23 31 84 82 eller efv@bedrepsykiatri.dk
www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/esbjerg

Angstforeningen - Region Syddanmark
Lokalkoordinator Claus Thomsen
claus@angstforeningen.dk
www.angstforeningen.dk

Bedre Psykiatri – Haderslev
Formand Tina Møller
imma@mail.tele.dk
www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/haderslev
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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
Kontaktperson Anja de Thurah
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
Mail odense@bedrepsykiatri.dk

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
Karen Margrete Nielsen
Tlf. 21 93 62 38 eller kmndepkmndep@gmail.com
www.depressionsforeningen.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

Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.

Depressionsforeningen - Esbjerg
Morten Rolsing
Tlf. 22 77 25 55 eller banditmanden@gmail.com
www.depressionsforeningen-esbjerg.dk
Solcellen - Depressionsforeningen - Haderslev
Merete Lysgaard Hansen
Tlf. 22 83 80 35 eller mebehansen@outlook.dk
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Depressionsforeningen - Odense
Koordinator Karen Margrete Nielsen
Tlf. 21 93 62 38 eller kmndepkmndep@gmail.com
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
laksaf2021@gmail.com
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 lilli@autismefyn.dk
www.autismefyn.dk
Landsforeningen Autisme – Kreds Sydvest
Kredsformand Marije Jacobsen
Tlf. 51 51 37 33 eller marije@autismeforening.dk
www.kredssydvest.dk/
Landsforeningen for PTSD-ramte & pårørende
Formand Per Laudrup Jørgensen
formand@landsforeningenforptsd.dk
www.lptsd.dk
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LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser
og selvskade
Therese Hansen
Tlf. 51 17 75 94 eller th@lmsos.dk
www.lmsos.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
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SIND - Fyn
Formand Bjarne Christensen
Tlf. 24 40 04 11 eller fyn@sind.dk
www.sind.dk/fyn

SIND – Kolding
Lokalformand Thorbjørn Halvorsen
Tlf. 41 97 75 22 eller thorhalv@vip.cybercity.dk
www.sind.dk/kolding

SIND - Sønderborg
Lokalformand Jens Chr. Kristensen
Tlf. 22 21 24 49 eller Sind_Sonderborg@outlook.dk
www.sind.dk/soenderborg

SIND - Fredericia
Lokalformand Bjørn Medom Nielsen
Tlf. 26 84 47 03 eller medom@medom.dk
www.sind.dk/fredericia

SIND - Aabenraa
Henvendelse sker til lokalformand i SIND - Tønder
www.sind.dk/aabenraa

SIND – Billund
Lokalformand Tove Thisgaard Sørensen
tovethisgaard@hotmail.com
www.sind.dk/billund

SIND - Tønder
Lokalformand Anne Hvidberg Jørgensen
Tlf. 24 61 20 09 eller annehvidberg@mail.dk
www.sind.dk/toender
SIND - Haderslev
Lokalformand Per Vandsø Svendsen
Tlf. 31 34 57 49 eller perskatsvendsen@gmail.com
www.sind.dk/haderslev

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.efterladte.dk
www.en-af-os.dk
www.galebevaegelsen.dk
www.headmatters.dk

www.hsp-foreningen.dk
www.lap.dk
www.lmsos.dk
www.lpd-info.dk
www.mindhelper.dk
www.nefos.dk
www.ocd-foreningen.dk
www.psykiatrifonden.dk
www.psykisksaarbar.dk
www.sind.dk
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Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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PSYKINFO I REGION SYDDANMARK
REGIONALE PSYKINFO'ER:
Psykiatrisk Informationscenter
Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle

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

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

PsykInfo Sønderborg
Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang 3b,
6400 Sønderborg
PsykInfo-koordinator:
Funktionsleder Kristine Bender Visby

PsykInfo Tønder
Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade 6-10, 6270 Tønder
PsykInfo-koordinator:
Funktionsleder Hanne Bruun Jensen

PsykInfo Aabenraa
Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal,
6200 Aabenraa

Vejle
Varde

Fredericia
Brørup

Esbjerg

Kolding

Middelfart

Odense

PsykInfo-koordinator:
Sygeplejerske Bibbi From

Assens
Haderslev

Svendborg

Aabenraa

Tønder
Sønderborg

Central PsykInfo

Kommunale PsykInfo’er

Regionale PsykInfo’er

Lokalpsykiatri med PsykInfo

PsykInfo Haderslev
Lokalpsykiatri Haderslev, Sundhedscenter Haderslev,
Clausensvej 25, 6100 Haderslev
PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder:
Susanne Hundevadt
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> VEST

> TREKANTEN

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

PsykInfo, tlf. 99 44 45 46

PsykInfo Esbjerg
Psykiatrisk Afdeling,
Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N
PsykInfo-koordinator:
Udviklingskoordinator Jane Leth Larsen

PsykInfo Fredericia
Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49,
7000 Fredericia

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
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PsykInfo Kolding
Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj,
Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding
PsykInfo-koordinator:
Funktionsleder Tone Høydalsvik
PsykInfo Vejle
Lokalpsykiatri Vejle, Sundhedshuset, Vestre Engvej 51,
indgang B, 5. sal, 7100 Vejle
PsykInfo-koordinator:
Funktionsleder Ole Nielsen
PsykInfo-medarbejder: Linette Vittrup

> FYN

PSYKINFO I REGION SYDDANMARK
> 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

> FYN
PsykInfo Svendborg
Lokalpsykiatri Svendborg, Vilhelmskildevej 1E,
5700 Svendborg
PsykInfo-koordinator:
Sygeplejerske Hanne Kjær Hansen og
SOSU-assistent Pia B. Svendsen
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
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EN AF OS
Et andet af indsatsens fokusområder er arbejdsmarkedet. 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 arbejdsmarkedserfaring.
Se også det nye webinar om arbejdsmarkedet på
www.en-af-os.dk

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 ungeambassadør 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.

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 afstigmatisering: 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
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Ambassadørens klumme af
EN AF OS-ambassadør Pernille Ernst
Det er så lidt, der skal til for at gøre en forskel…
Jeg ankommer til skadestuen i ambulancen. Jeg er så
skamfuld over min affektprægede handling, men jeg har
ikke - på dette tidspunkt - indblik i, at det er det, jeg føler.
Jeg bliver mødt af en læge og en sygeplejerske, og jeg
kan se, at jeg har set lægen 2 dage tidligere, hvilket gør
mig endnu mere skamfuld, og jeg får lyst til at forsvinde.
Lægen er dog virkelig sød og omsorgsfuld. Han taler
roligt til mig og fortæller, hvad han er nødt til at gøre og
hvorfor. Jeg bliver mere rolig, og selvom jeg stadig er
skamfuld og forpint, forværres det ikke, da jeg skal have
behandling.
I denne periode af mit liv er jeg tit på skadestuen på
grund af affektprægede handlinger. Jeg kommer for det
meste ind med ambulance. Denne dag kommer jeg rullende ind på båren og bliver mødt af en sygeplejerske,
der uden at ville det, taler lige ind i min store skam og
forkerthedsfølelse.
Redderen overleverer mig til sygeplejersken, og det er
ikke så meget det hun siger, som måden hun siger det på,
der sætter gang i min reaktion. Jeg får tolket hendes ord
og kropssprog, som om hun er SÅ træt og irriteret over
endnu engang at se mig i skadestuen (måske er hun? Måske har hun virkelig travlt og har ikke mere overskud den
dag?), men det som det sætter i gang i mig er en flygtreaktion. Dette er min normale reaktion, når jeg mærker,
at jeg er i vejen, hvilket desværre resulterer i, at de skal
bruge mange ressourcer på at fange mig, fastholde mig,
berolige mig og deeskalere situationen. Hvilket er et pa-

radoks, da jeg føler jeg er endnu mere i vejen nu. Det er
en ond spiral, der er svær at komme ud af igen.
Som EN AF OS-ambassadør har jeg kollegaer i hele Danmark. Vi inspirerer hinanden på tværs af regioner ift.,
hvor vi har gode oplevelser med at tale med mennesker
om tabu og stigma.
I Region Midt har de i en længere periode haft gode oplevelser med at snakke med personalet på den somatiske
skadestue. Dette gjorde mig og flere af mine med-ambassadører ivrige for også at komme ud og tale med denne
faggruppe i Region Syd.
Derfor er vi nu i gang med de indledende møder og
forberedelser, så vi er klædt på til at snakke med denne
målgruppe.
Jeg er meget ydmyg over for opgaven, og jeg har stor
respekt for de fagprofessionelles viden og store erfaring
inden for deres felt.
Mit håb er, at jeg ved at fortælle om mine erfaringer fra
skadestuer kan være med til at sætte en refleksion og
en dialog i gang sammen med personalet. Med fokus på
hvad der har virket for mig, og hvad der ikke har virket
så hensigtsmæssigt og i stedet flere gange har fået
situationen til at eskalere.
Nogle gange er det så lidt,
der skal til for at gøre en forskel….
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…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

