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FORORD 
Velkommen til PsykInfo’s arrangementskalender for forår 2022 

Efter et meget specielt år præget af pandemien har vi heldig-
vis haft et efterår med en næsten normal hverdag. Vi krydser 
fingre for, at foråret ikke bliver alt for ramt af en opblussende 
pandemi igen. 

Som sædvanlig tilbyder vi rådgivende samtaler til såvel 
pårørende, professionelle, samt de borgere der har ønske om 
en samtale med en professionel rådgiver. Samtaler tilbydes i 
de forskellige lokalpsykiatrier i regionen samt alle hverdage i 
den centrale PsykInfo i Vejle. 

Igen er der planlagt en række informative og spændende 
offentlige arrangementer rundt om i regionen. Arrangemen-
terne er udviklet i tæt samarbejde med lokale bruger- og 
pårørendeforeninger, kommunale samarbejdspartnere og 
repræsentanter for de lokale kliniske afdelinger. De lokale 
bruger- og pårørendeforeningers egne arrangementer kan 
ses på side 36 - 38. 

Center for Pårørendeinddragelse begynder at tage form. 
Læs mere på side 13 samt på hjemmesiden www.psykiatrieni-
syddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse. 

PsykInfo's podcast ”Lad os tale om psykisk sygdom” 
fortsætter i samarbejde med PsykInfo Region Sjælland. 
Afsnittene handler bl.a. om børn der er pårørende til forældre 
med psykisk sygdom, det at være pårørende, hvordan det er 
at leve med psykiatriske lidelser og vejen til recovery. Der er 
nu mere end 20 forskellige afsnit, og podcasten får løbende 
mange nye lyttere. Læs mere på side 29. 

EN AF OS-indsatsen fortsætter uændret her i PsykInfo og 
Region Syddanmark. Nu er indsatsen forankret i Sundheds-
styrelsen og permanentgjort. 
Igen, velkommen til en bred vifte af tilbud i hele regionen. 

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 ven-
teliste til de forskellige arrangementer. 

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

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

Med venlig hilsen 
Ulla Lindgren 
Centerleder, PsykInfo

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark
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HVAD TILBYDER PSYKINFO? 

PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informati-

onscenter. Vi arbejder med at formidle viden og forstå-

else om psykisk sygdom til alle borgere i regionen. 

Ofte er det brugere, pårørende og professionelle, der 

henvender sig til os, men alle med interesse for psykiatri 

er velkomne. Den centrale PsykInfo ligger i Vejle, 

og derudover findes der mindre PsykInfo-stande rundt 

om i regionen i lokalpsykiatrien og på de psykiatriske 

afdelinger. I Odense, Tommerup og Haderslev er der også 

en kommunal PsykInfo. 

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

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

Rådgivningen er gratis og varetages af medarbejdere, 

som er uddannet inden for psykiatri- og socialområdet. 

Alle henvendelser er anonyme, og vi har tavshedspligt. 

Du har også mulighed for at bestille en tid eller blot 

møde op i åbningstiden hos PsykInfo i Vejle. 

En gang om måneden er der åben rådgivning 13 forskel-

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

personlig samtale med en rådgiver. 

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

på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

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

gementskalender. Heri og på vores hjemmeside kan du 

orientere dig om, hvilke arrangementer der findes nær 

dig. Udover vores egne arrangementer indeholder kalen-

deren også arrangementer fra foreninger og kommuner. 

Ofte er arrangementerne opbygget således, at de starter 

med et oplæg omkring et emne fra en fagperson, hvor-

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

har den psykiske sygdom tæt inde på livet. 

Derudover afholder vi også konferencer og temadage. 

Informationscenter 
Viden om psykisk sygdom er med til at nedbryde fordom-

me og undgå misforståelser. I PsykInfo’s bibliotek i 

Vejle kan du låne bøger, blade og pjecer om psykisk 

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

med informations- og litteratursøgning. 

Andre tilbud 
Vi tilbyder familiesamtaler, undervisning i grupper til 

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

bror eller søster med en psykisk sygdom. 

I forbindelse med regionens indsats for at styrke de un-

ges trivsel på ungdomsuddannelserne tilbyder PsykInfo 

bl.a. kurser til undervisere på uddannelsesinstitutioner. 

Derudover har vi som noget nyt også tilbud til eftersko-

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

PsykInfo’s medarbejdere kommer også gerne ud og 

holder oplæg om relevante temaer på institutioner og 

arbejdspladser. 

Landsindsatsen EN AF OS 
I forbindelse med den landsdækkende indsats EN 

AF OS har vi en række frivillige ambassadører, som 

fungerer som formidlere for indsatsens tema; ”EN AF OS 

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

Ambassadørerne kan kontaktes og bestilles til foredrag 

ved at kontakte PsykInfo på telefon 99 44 45 46. 

Det er gratis at benytte sig af ambassadørernes tilbud.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


Tirsdag den 4. december 

Religiøsitet og Psyke

"Mødet med menneskets afmagt og lidelse" ved sygehus-

præst, Jette Dahl, Psykiatrien i Esbjerg.

Hvordan er det som præst at møde menneskelig afmagt 

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

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

erfaringer om mødet med mennesker med psykisk sår-

barhed, og bl.a. fortælle om, hvordan det religiøse asp ekt 

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

mindre grupper om emnet.

Sted:  Forhallen Spangsbjerg, Gl. Vardevej 101, 

Esbjerg

Tid:  19.00 - 21.00

Alle er velkomne, arrangementet er gratis.

Tilmelding til PsykInfo Region Syddanmark 

på telefon 75 7 2 40 90

Arrangør: PsykInfo Esbjerg-Ribe

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

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

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

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

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

Alzheimerforeningen - Sydvest

PsykInfo's samarbejdspartnere: 

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

Har du eller en 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: PsykInfo (central PsykInfo), Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle 

 Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.30 - 14.30 – torsdag kl. 13.30 - 17.30 

Vejle Sted: Lokalpsykiatri Vejle, Sundhedshuset, Vestre Engvej 51, indgang B, 5. sal, 7100 Vejle 

 Tid: Sidste torsdag hver måned kl. 12.00 - 15.00 

 Undtagelse: Rådgivningen i maj er 3. torsdag 

Fredericia Sted: Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 7000 Fredericia 

 Tid: 1. torsdag hver måned kl. 12.00 - 15.00 

Fredericia Sted: Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia 

 Tid: 1. torsdag hver måned kl. 8.30 – 11.30 

Kolding Sted: Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding 

 Tid: 2. torsdag hver måned kl. 12.00 – 15.00 

 Undtagelse: Rådgivningen i april er 3. torsdag 

> FYN 

Middelfart Sted: Lokalpsykiatri Middelfart, Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart 

 Tid: 1. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30 

Svendborg Sted: Lokalpsykiatri Svendborg, Vilhelmskildevej 1E, 5700 Svendborg 

 Tid: 2. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30 

 Undtagelse: Rådgivningen i februar og april er 1. torsdag 

Odense Sted: Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C 

 Tid: 1. fredag hver måned kl. 10.00 – 13.00
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Ændringer i tider kan forekomme. Se på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

NYT 

> VEST 

Esbjerg Sted: Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg 

 Tid: 1. torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00 

Esbjerg Sted:  Center for Misbrug & Udsatte, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø 

 Tid: 3. torsdag hver måned kl. 14.00 – 17.00 

Varde Sted: Lokalpsykiatri Varde, Ringkøbingvej 34, 3. sal, 6800 Varde 

 Tid: 2. torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00 

 Undtagelse: Rådgivningen i april er 3. torsdag 

Brørup Sted: Lokalpsykiatri Brørup, Fredensvej 3b, 6650 Brørup 

 Tid: Sidste torsdag hver måned kl. 14.00 - 17.00 

 Undtagelse: Rådgivningen i maj er 4. onsdag 

> SYD 

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

  6100 Haderslev 

 Tid: Sidste torsdag hver måned kl. 13.30 – 16.30 

 Undtagelse: Rådgivningen i maj er 3. torsdag 

Aabenraa Sted: Lokalpsykiatri Aabenraa, Opnørplads 1-3, 3. sal, 6200 Aabenraa 

 Tid: 3. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30 

 Undtagelse: Rådgivningen i februar er 4. torsdag 
  

Tønder Sted: Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade 6-10, 6270 Tønder 

 Tid: 2. torsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30 

 Undtagelse: Rådgivningen i april er 1. torsdag 

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

 Tid: Sidste tirsdag hver måned kl. 12.30 - 15.30

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


ARRANGEMENTER JANUAR 2020

Efterskoler

Ungdomsuddannelser

Folkeskoler

8

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 såvel barnet eller den unge selv som de voksne omkring dem kan gøre for at skabe en 

trivselskultur, der understøtter den gode mentale trivsel. 

Vi har en række tilbud – både til de professionelle omkring de unge som 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. 

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.

mailto:Dorthe.Borup.Laugesen@rsyd.dk
mailto:Liselene.Pedersen@rsyd.dk
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Tænketank 

I forbindelse med PsykInfo´s 

særlige fokus på børn, unge og 

mental trivsel, er der nedsat 

en tænketank, der mødes 

ca. 4 gange årligt. 

Tænketanken består af repræ-

sentanter fra de forskellige 

ungdomsuddannelser, efter-

skoler, folkeskoler, Regional 

Udvikling samt PsykInfo. 

Formålet med tænketanken 

er bl.a., at det tværfaglige 

møde hele tiden skal sikre, at 

PsykInfo´s tilbud matcher de 

behov, der opleves ude i 

praksis og på denne måde 

kvalificere såvel aktuelle 

tilbud som udvikling 

af fremtidige initiativer. 3 <

Kære underviser  

Min angst bliver påvirket af lyde og larm. Det kan være nogen, der sidder og snakker,   

flytter sig på stolen, det store ur der tikker… 

Så når jeg går midt i undervisningen, har det ikke noget med dig at gøre – men 

angsten, der fylder for meget.  

Hvis jeg en dag ikke kommer i skole, er det ikke, fordi jeg pjækker. Men at rumme min 

egen eksistens kan være rigeligt, så at rumme andre mennesker er ikke en mulighed. 

Når jeg sidder bagerst i klassen eller aldrig siger noget, så er det ikke, fordi jeg er 

inaktiv. Men min hjerne kører på højtryk med tanker som: ”hvad tænker de andre, 

hvis jeg siger noget forkert”, ”kan de se jeg nervøs”, ”hvad hvis jeg rødmer”, 

”griner de af mig” mm.  

Afleverer jeg for sent eller undlader at aflevere, så er det ikke, fordi jeg ikke vil. 

Men angsten for at fejle og at du opdager, hvor dum jeg er, holder mig tilbage.  

Hilsen Sidsel  

Personlige breve_16x16 folder_aug.2021_Godk.indd   3

Personlige breve_16x16 folder_aug.2021_Godk.indd   3
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BØRN, UNGE OG MENTAL TRIVSEL PÅ FOLKESKOLER,
EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

En række unge har skrevet personlige breve til deres undervisere omkring deres 

psykiske udfordringer. Disse breve er samlet i et nyt hæfte, som du kan få tilsendt 

enten som pdf eller i fysisk form ved at sende en mail til psykinfo@rsyd.dk 

mailto:psykinfo@rsyd.dk
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Værktøjskasse til fagpersoner, som arbejder 
med psykisk sårbare unge 

Hvordan møder du bedst psykisk sårbare unge? 

Det har en gruppe af EN AF OS-ambassadører givet et bud på – de har nemlig været med til at udvikle 

en værktøjskasse til fagpersoner, der arbejder med psykisk sårbare unge. 

Som fagperson får du anbefalinger til før, under og efter den gode samtale, mens du også kan høre 

om de unges egne erfaringer samt anbefalinger til det gode samarbejde. 

På vores hjemmeside finder du bl.a.: 

• Film og plakat med anbefalinger til det gode møde 

• Filmklip med gode råd direkte fra unge 

• Filmklip med gode råd fra fagpersoner 

• Skabelon til individuelle samtaleforløb til psykisk sårbare unge 

• Skabelon til valgfag i mestringsstrategier 

• Links til viden om psykiatriske diagnoser 

Du finder værktøjskassen her: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/redskaber-fagpersoner 

Bagom værkstøjskassen 

Værktøjskassen er et elektronisk metodekatalog og resultatet af projektet ”Tættere på job og uddannelse”. 

Projektet blev finansieret af Region Syddanmark og gennemført fra den 1. januar 2019 til den 30. juni 2021. 

Projektet har beskæftiget sig med udvikling og afprøvning af metoder til at bringe unge i alderen 15-29, der står 

uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet som følge af psykisk sårbarhed, tættere på uddannelses-/ar-

bejdsmarkedet. Projektet blev gennemført i samarbejde med Esbjerg Kommune og Fredericia Kommune. 

Ønsker du at vide mere herom, så kan projektleder Lene Gilsaa kontaktes på Lene.Gilsaa@rsyd.dk

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/redskaber-fagpersoner
mailto:Lene.Gilsaa@rsyd.dk
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VÆRKTØJSKASSE TIL FAGPERSONER, SOM ARBEJDER 
MED PSYKISK SÅRBARE UNGE

Se filmen her: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/redskaber-fagpersoner 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/redskaber-fagpersoner
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De tavse børn – selektiv mutisme 

ODENSE 
Tirsdag den 18. januar 

Selektiv mutisme er en tilstand, hvor børn har normale 

talefærdigheder i visse situationer, typisk hjemme, 

mens de i andre situationer er stumme. Det er en grup-

pe af børn, som er i stor risiko for at blive overset, og 

som det er vigtigt at have viden om og forståelse for. 

Det er børn, som sidder i børnehaven eller skolen en hel 

dag uden at sige noget til de voksne, og som måske går 

under betegnelsen ”generte”. Selektiv mutisme er imidler-

tid ikke bare ”at være genert” - det er en angstlidelse, som 

rammer op mod 1 % af børn i førskole- og skolealderen. 

Specialpsykolog Søren Glistrup, Børne- og Ungdomspsy-

kiatri Sydjylland i Vejle, vil med aftenens oplæg give en 

grundlæggende forståelse for selektiv mutisme og idéer 

til en god tilgang til denne gruppe af børn. 

Der vil desuden være en personlig beretning ved Jeannel 

Pedersen, der selv er vokset op med angstlidelsen selek-

tiv mutisme. I dag er hun uddannet folkeskolelærer. 

Sted Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

  indgang 220 A, J.B. Winsløws Vej, 

  5000 Odense C 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Odense 

Et liv som veteran med PTSD 

SVENDBORG 
Torsdag den 20. januar 

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"? 

På ”Natur Retreat for Veteraner” på Strynø tilbyder 

man rehabilitering for veteraner med PTSD. 

Initiativet til ”Natur Retreat for Veteraner” er taget af 

Stuart Press, veteran fra bl.a. Somalia og Rwanda, samt 

hans hustru Anne-Line Ussing. 

I oplægget vil Anne-Line Ussing sammen med Casper 

Fink, der er veteran og peer-support hos ”Natur Retreat 

Botilbud for Veteraner”, fortælle om, hvordan de arbej-

der med PTSD og støtter de pårørende til veteraner med 

PTSD. 

Pårørende er en vigtig del af veteranens rehabilitering, 

men det kan være svært at vide, hvordan man bedst støt-

ter 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. 

Sted 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

ARRANGEMENTER JANUAR 2022 

|  psykinfo.regionsyddanmark.dk

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Center for Pårørendeinddragelse 
Regionsrådet godkendte i april 2021, at der etableres et Center for Pårørendeinddragelse i Region Syddanmark. Center for 
Pårørendeinddragelse er et videns- og kompetencecenter, der skal understøtte psykiatriens og somatikkens arbejde med 
pårørendeinddragelse. Centeret samler og genererer viden omkring pårørendeinddragelse og har fokus på inddragelse af 
voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk lidelse. 

Pårørende er helt centrale støttepersoner for patienterne, og samtidig kan det være meget hårdt at være tæt på en person, 
der lider af psykisk sygdom. Pårørende risikerer selv at få angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb og særligt 
børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte. Derfor skal pårørende til psykisk syge have 
mere hjælp. 

Centeret er placeret sammen med PsykInfo, hvor pårørende kan få personlig rådgivning. PsykInfo tilbyder bl.a. børne- og 
ungesamtaler, familiesamtaler og kurser for børn som pårørende. 

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

Hvad tilbyder Center for Pårørendeinddragelse 

Tilbud til ansatte i psykiatrien: 

• Undervisning til psykiatripersonale 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. 

I Center for Pårørendeinddragelse ansættes der i 2022 

en forsker med fokus på pårørendeinddragelse. 

KOMBU 
Der samarbejdes med KOMBU - Nationalt Kompetencecenter 

for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom: www.kombu.dk  

Kontaktpersoner: 
Centerleder Ulla Lindgren 

– 99 44 45 46 eller 

Ulla.Lindgren@rsyd.dk   

Konsulent Hanne Bro 

– 99 44 45 46 eller 

Hanne.Elisabeth.Bro@rsyd.dk 

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/center-for-parorendeinddragelse
http://www.kombu.dk
mailto:Ulla.Lindgren@rsyd.dk
mailto:Hanne.Elisabeth.Bro@rsyd.dk
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Når børn er pårørende til en forælder, 
der har en psykisk sygdom 

ODENSE 
 Tirsdag den 8. februar 

Mange familier kommer på et tidspunkt i berøring med 

det psykiatriske behandlingssystem, og undersøgelser 

viser, at ca. 333.000 børn i Danmark mellem 0-17 år 

vokser op i familier med psykisk sygdom. 

Det er ikke let at være forælder og samtidig have en 

psykisk lidelse. Det kan være svært at tale med børnene 

om sygdommen og forklare, hvad der sker, ligesom det 

kan være vanskeligt for børnene at tale om det. 

Konsulent Hanne Elisabeth Bro, Center for Pårørende-

inddragelse og PsykInfo, samt rådgiver og konsulent 

Berit Juhl, Center for Mental Sundhed i Odense 

Kommune, har begge mange års erfaring i arbejdet 

med børn som pårørende. De 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 familien. 
Til slut vil der være en personlig beretning om at vokse op i 
en familie med psykisk sygdom. 

Sted Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

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

  5000 Odense C 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Odense 

ADHD hos voksne               

                   
SØNDERBORG 

 Torsdag den 10. februar 

Diagnosen ADHD dækker over en række psykiske symp-

tomer og vanskeligheder med at fungere i dagligdagen. 

Udfordringer i forhold til opmærksomhed, impulsivitet 

og hyperaktivitet kan gøre det vanskeligt at få studie-, 

arbejds- og familieliv til at hænge sammen. 

Men hvad er ADHD egentlig og hvordan diagnosticerer 

og behandler man dem, som er ramt af diagnosen? Syge-

plejerske Kate Kragh fra Lokalpsykiatrien i Sønderborg 

vil komme ind på udredning og behandling og fortælle 

om, hvordan man som pårørende kan støtte. 

Derudover vil der være en personlig beretning ved 

EN AF OS-ambassadør Daniel Bauer, der vil fortælle om, 

hvordan han har håndteret ADHD igennem livet. 

Sted Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 

  6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør SIND, Bedre Psykiatri, ADHD-foreningen og 

  PsykInfo i Sønderborg

›

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads... 

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

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) 

VEJLE 
 Tirsdag den 22. februar 

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) er et sted, der er 

forbundet med mange fordomme og følelser. 

Hvornår kontakter man PAM? Hvad sker der, når man 

møder PAM, og hvad kan man forvente? 

En psykiatrisk akutmodtagelse tager sig af akutte psyki-

ske problemer og svarer til en almindelig skadestue, der 

behandler akutte fysiske skader. 

Overlæge Lars Krüth, pårørende-peer-medarbejder 

Susanne Lohmann samt funktionsleder og sygeplejerske 

Susie Kjærgaard fortæller om funktionerne i PAM, og 

hvordan et typisk forløb ser ud fra første møde til udskri-

velse. 

Sted Vejle Bibliotek, Store sal, 

  Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

ARRANGEMENTER FEBRUAR 2022

››

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.

Åben og anonym rådgivning 

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

Bipolar lidelse 

                                         
AABENRAA 
Torsdag den 24. februar 

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der er kendeteg-

net ved, at man har episoder med alvorlige svingninger 

i stemningsleje og energiniveau, hvor der både forekom-

mer maniske og depressive episoder. Sygdommen blev 

tidligere kaldt maniodepressiv sygdom. 

Aftenens oplægsholder er social- og sundhedsassistent 

Karina Kolmos fra Lokalpsykiatrien i Aabenraa, som vil 

fortælle om bipolar lidelse og komme ind på symptomer, 

årsager, udredning og behandling. 

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Kristina Storm 

fortælle om et liv med bipolar lidelse, og hvordan hun har 

arbejdet på at udvikle mestringsstrategier i sin hverdag. 

OBS: Arrangementet afholdes i auditoriet ved indgang B. 

Sted Sygehus Sønderjylland, 

  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 

Stemmehøring 

                   
TOMMERUP 
Torsdag den 24. februar 

Ca. 2 - 4 % af befolkningen hører stemmer. De fleste 

lever med det som en ekstra dimension i deres liv, men 

nogle plages og generes voldsomt af stemmerne. Det er 

muligt at lære, hvordan man kan mestre stemmerne, så 

de bliver til at leve med – eller måske helt forsvinder. 

Oplægsholder Birgitte Bjerregaard Nielsen er sygeple-

jerske og arbejder med stemmehørere i Odense Kommu-

ne. Hun vil fortælle om, hvordan man som stemmehører, 

pårørende og personale kan forholde sig til stemmerne 

og få et godt samarbejde med dem. Ligesom der er fokus 

på sammenhængen mellem liv og stemmer. 

Herefter vil EN AF OS-ambassadørerne Bolette Thom-

sen, Giuseppe Parlatore og Vibeke B. Andersen, kort 

fortælle deres personlige historier, og hvordan de på for-

skellig vis håndterer at leve med stemmer. 

Hver ambassadør præsenterer et kort oplæg, og herefter 

er der mulighed for dialog og spørgsmål. 

Sted Psykiatricenter Vestervangen, 

  Vestervangen 100, 5690 Tommerup 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Middelfart

ARRANGEMENTER FEBRUAR 2022

›

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads... 

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

Kost, krop og fællesskab        

     
FAABORG 
Mandag den 28. februar 

At leve sundt er svært, men hvis man er ramt af psykisk 

sårbarhed, kan det være endnu sværere. Mange tager 

på i vægt, når de får medicin og er udfordret i fælles-

skaber, der støtter op om en sund livsstil. Det kan 

betyde, at man foruden kampen mod sin sygdom også 

skal kæmpe med overvægt og ensomhed. 

EN AF OS-ambassadør Vibeke B. Andersen fik proble-

mer med overvægt i forbindelse med medicinsk behand-

ling for sin psykiske lidelse. Tanker om motion og kost 

var ikke en del af hverdagen. Hør hvordan hun formåede 

at tabe sig, bibeholde vægttabet, indflydelsen på hendes 

humør og dannelse af nye relationer. 

Susanne Kemp er psykiatrisk sygeplejerske og kostvejle-

der med stor erfaring i at hjælpe mennesker med vægt-

tab og varige vaneændringer. Det handler ikke bare om 

”at tage sig sammen", der er mange andre faktorer, som 

spiller ind. Susanne Kemp vil fortælle, hvad der kan være 

hjælpsomt, når man ønsker at ændre kost og motionsva-

ner, og hun vil præsentere det brugbare værktøj “Sense”. 

Sted Faaborg Rådhus, Mellemgade 15, 

  5600 Faaborg 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Svendborg 

ARRANGEMENTER FEBRUAR 2022

Søskende som pårørende 

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

Så kunne det måske være noget for dig at møde 

jævnaldrende, der er i samme situation som dig. 

Sammen vil I lære om de psykiske sygdomme, 

som jeres søskende har, og I vil få mulighed for 

at snakke med hinanden og vores kursusledere 

om, hvordan man tackler det, der kan være 

svært i hverdagen. 

Grupperne er på 6-8 børn/unge og sammen-

sættes ud fra hensyn til alder. 

Har du eller dine forældre lyst til at høre mere 

om vores tilbud, eller vil du gerne på venteliste, 

kan du kontakte til PsykInfo-konsulent 

Hanne Bro på psykinfo@rsyd.dk eller på 

tlf. 99 44 45 46.

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
mailto:psykinfo@rsyd.dk
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Psykisk sygdom smltter Ikke, det gør tabu. 

Hvordan vælger du at møde din kollega, når 
han eller hun kommer tilbage efter psykisk 
sygdom?
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›

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) 

SØNDERSØ 
Onsdag den 2. marts 

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan være 

en ganske invaliderende tilstand og have store 

konsekvenser for både den ramte og de pårørende. 

PTSD kan opstå efter udsættelse for exceptionel 

svær psykisk belastning, ofte af katastrofeagtig eller 

livstruende karakter. 

Mange forbinder PTSD med hjemvendte soldater, men 

PTSD kan også opstå efter andre typer af traumatiseren-

de begivenheder, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, 

voldelige overfald, alvorlige ulykker eller naturkatastrofer. 

Specialpsykolog Lena Skaar fra Team for Personligheds-

forstyrrelser & Traumer, Lokalpsykiatri Odense, vil for-

tælle om symptomer på PTSD, hvordan diagnosen stilles 

samt hvilke behandlingsmuligheder, der findes. 

Tidligere politibetjent Andreas Hougaard vil give en per-

sonlig beretning om at have PTSD-symptomer og vil også 

fortælle om sit behandlingsforløb i psykiatrien. 

Sted Søndersø Rådhus, Tingstedet, 

  Vesterled 8, 5471 Søndersø 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Odense 

Autisme hos voksne 

HADERSLEV 
Torsdag den 3. marts 

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, 

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

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

man er derfor født med en autistisk tænkende hjerne. 

Samfundet har generelt vanskeligt ved at skabe rammer, 

som gør det muligt at ”have sin autisme med” sig i vok-

senlivet. Autisme kan derfor blive en forhindring snarere 

end en følgesvend. Samfundet og dets regler/kulturer er 

lavet af mennesker, som ikke har en autistisk tænkende 

hjerne, og autisters mange gode egenskaber bliver ofte 

overset. Autismekoordinator Hanne Krabsen, Haderslev 

Kommune, vil fortælle om, hvilke udfordringer voksne 

autister generelt har, samt hvordan man kan finde 

strategier til at håndtere vanskelige situationer. Sidsel 

Von Qualen har Aspergers syndrom og vil fortælle sin 

personlige beretning om at blive sent diagnosticeret, 

hvordan det opleves at være autist, samt hvordan man 

mestrer hverdagen med en autismediagnose som fast 

følgesvend. 

Sted Kulturhuset Bispen, Månen, 

  Bispebroen 3, 6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Haderslev

ARRANGEMENTER MARTS 2022 

›

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

ARRANGEMENTER MARTS 2022

Demens 

FREDERICIA 
Tirsdag den 8. marts 

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, 

når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. 

Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, 

som mindst halvdelen af alle mennesker med demens 

lider af. 

Ca. 80.000 danskere er ramt af demenssygdomme, som 

påvirker evnen til at fungere i hverdagen. Det kan blive 

svært at huske, udføre kendte opgaver, finde vej og være 

sammen med mange mennesker. 

Psykolog Maja Støttrup fra Lokalpsykiatrien i Fredericia 

fortæller om demens, symptomer og hvilke behandlings-

muligheder, der findes. Der vil desuden være fokus på, 

hvordan man som pårørende kan støtte en person med 

demens. 

Sted Stoppestedet Fredericia, 

  Sjællandsgade 46, st.th, 7000 Fredericia 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

Skizofreni 

TØNDER 
Torsdag den 10. marts 

Skizofreni er en psykisk sygdom, der er omgærdet af 

tabu og myter. Der er lige så mange forskellige syg-

domsforløb, som der er mennesker med skizofreni. 

Fælles for alle med skizofreni er dog, at sygdommen 

kan behandles – og jo før, man kommer i behandling, 

jo bedre er chancerne for at komme sig helt. 

Men hvad er skizofreni, hvordan kommer sygdommen til 

udtryk, og hvordan opleves skizofreni og de medfølgende 

udfordringer indefra? 

Dette kan du blive klogere på til arrangementet, hvor 

afdelingslæge Katja Ravn, Psykiatrisk Afdeling Aaben-

raa, vil fortælle om, hvordan hun møder borgere med 

sygdommen skizofreni, symptomerne på sygdommen, 

behandling og hvilken støtte pårørende kan hjælpe med. 

Derefter vil EN AF OS-ambassadør Benjamin Seemann 

fortælle om sine erfaringer med sygdommen, og hvordan 

han mestrer hverdagen. 

Sted Lokalpsykiatri Tønder, 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

›

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads... 

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

ARRANGEMENTER MARTS 2022

Selvmordstanker 

KOLDING 
Torsdag den 10. marts 

Der har de sidste år været 600 - 700 selvmord 

i Danmark om året, og der skønnes at være omkring 

10.000 selvmordsforsøg årligt i Danmark. 

Hertil kommer et ukendt antal af mennesker med 

alvorlige selvmordstanker. 

Sygeplejerske og psykoterapeut Jytte Jamborg, 

Lokalpsykiatri Fredericia, har arbejdet i psykiatrien i 

30 år og specifikt med selvmordsforebyggelse i 8 år. Hun 

vil i aftenens oplæg særligt fokusere på alternative hand-

lemuligheder og håndtering af selvmordstanker. 

Der lægges op til dialog med tilhørerne omkring det at 

tackle selvmordstanker. 

Efterfølgende vil EN AF OS-ambassadør Vibeke B. 

Andersen fortælle sin personlige beretning om at 

mestre selvmordstanker. 

Sted Kolding Bibliotek, Store sal, Slotssøvejen 4, 

  6000 Kolding 

Tid 18.30 – 20.30 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

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

SVENDBORG 
Tirsdag den 15. marts 

Det kan være uendelig 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 forandrin-

gerne og udfordringerne hos de berørte? Kan og skal 

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

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

Peer-medarbejder Thomas Capion og pårørende Anna-

lina Capion deler deres personlige fortælling om parfor-

hold 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. 

Sted 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

›

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

Musikterapi 

ESBJERG 
Torsdag den 17. marts 

Har du oplevet at blive rørt over en bestemt sang 

eller at komme i kontakt med erindringer fra tidligere 

perioder i dit liv, når du hører musik fra dengang? 

Mange mennesker vil svare ja til ovenstående, og det er 

bl.a. baggrunden for musikterapi. Musikterapi er evidens-

baseret og bygger bl.a. på udviklingspsykologi, musikpsy-

kologi og neurovidenskab. Der er forskning inden for for-

skellige diagnoser blandt andet demens, depression og 

skizofreni. Alle kan deltage i musikterapi - det kræver på 

ingen måde musikalske erfaringer eller evner. Musik er 

følelsernes sprog, og psykiatriske patienter kan igennem 

musikken få mulighed for at udtrykke sig nonverbalt, når 

ord ikke slår til. 

Naja Henriette Bloch er musikterapeut på Psykiatrisk 

Afdeling Aabenraa. Hun vil komme ind på de teoretiske 

baggrunde for musikterapi, tilbuddene om gruppemusik-

terapi og individuel musikterapi i praksis samt forskning 

i musikterapi. Der vil også være mulighed for at deltage i 

en kort musikterapeutisk afspænding. 

Sted UC Syd, ”Rundetårn”, Degnevej 16, 

  6705 Esbjerg Ø 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Esbjerg/Brørup/Varde 

Dobbeltdiagnoser         

MIDDELFART 
Torsdag den 24. marts 

Forskning viser, at ca. 50 % af alle der har en psykisk 

sygdom også har et misbrug. Misbruget kan være et ud-

tryk for, at den enkelte udvikler misbruget i forsøg på at 

lindre sine psykiske symptomer. 

Psykiater Henrik Rindom har i 30 år beskæftiget sig 

med rusmidler og vil dele ud af sine erfaringer i arbej-

det med mennesker, der både er diagnosticeret med en 

psykisk lidelse og har et misbrug. Hør om, hvad der sker i 

hjernen, når vi bliver afhængige af rusmidler, hvorfor det 

er så svært at komme ud af afhængigheden, og hvordan 

hjernen og psyken påvirkes heraf. 

Henrik Rindom redegør for, hvordan antipsykotisk medi-

cin og rusmidler spiller sammen og vil give inspiration til, 

hvordan man kan arbejde med mennesker med dobbelt-

diagnoser og samtidigt arbejde med den sindslidendes 

rusmiddelafhængighed og psykiske tilstand. 

EN AF OS-frivillig Zebina Nielsen har egne erfaringer og 

vil deltage med sin personlige beretning og mulighed for 

spørgsmål og dialog. 

Sted Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Caféen, 

  Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Middelfart

ARRANGEMENTER MARTS 2022

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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ARRANGEMENTER APRIL 2022 

Åndelighed og tro 

ODENSE 
Tirsdag den 5. april 

Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det 

metaforisk. Omfattende forskning viser, at noget af det 

vigtigste for et godt og fuldt liv er, at vi oplever livet 

som meningsfuldt. 

Det bliver særlig væsentligt, når vi er udfordrede i livet. 

Når vi mennesker mister et familiemedlem, et barn, en 

ægtefælle, en forælder, når vi bliver skilt, eller når vi bli-

ver ramt af sygdom eller psykisk krise – så søger vi efter 

noget at finde mening i, noget at håbe og tro på. 

Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel 

og åndelig omsorg ved SDU i Odense, er i færd med at 

udforske, hvordan det forholder sig i Danmark. Forholdet 

mellem tro, håb og helbred har været et relativt overset 

emne i den danske sundhedsfaglige forskning, men der 

er gode grunde til at belyse forholdet mellem krop, psyke 

og sjæl. Oplægget bygger på ti års dansk grundforskning 

inden for feltet, og Hvidt redegør for resultater, herunder 

også danske, der viser, at mennesker med et stærkt håb 

har en lavere sygdomsrisiko og lever længere. 

Sted Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

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

  5000 Odense C 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Odense 

Depression    

              
RUDKØBING 
Tirsdag den 5. april 

Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved, 

at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og 

interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt. 

Det anslås at 3-5 % af den danske befolkning har 

depression. 

Sygeplejerske Ulla Bak, Lokalpsykiatri Svendborg, vil 

fortælle om kognitiv adfærdsterapi, som er en del af 

behandlingstilbuddet til mennesker med depression. 

Derudover vil Ulla Bak komme ind på, hvordan man bliver 

bevidst om udløsende faktorer til kropslige reaktioner og 

egne adfærdsmønstre, der kan være med til, selv gen-

nem små ændringer i adfærden, at lindre tilstanden. 

EN AF OS-ambassadør Diana Knudsen har selv haft 

depression og vil komme med sin personlige beretning 

om, hvordan hun kom ud af sin depression. 

Sted Sundhedshus Langeland, Havnegade 118, 

  5900 Rudkøbing 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Svendborg

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

                                    
AABENRAA 
Onsdag den 6. april 

Depression er en af de mest udbredte psykiske syg-

domme i Danmark. Omkring hver femte dansker oplever 

i større eller mindre grad symptomer på depression i lø-

bet af livet. Dermed er depression reelt en folkesygdom. 

Overlæge Berit Nielsen, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, 

vil holde et fagligt oplæg om, hvad depression er, og 

hvordan den kan behandles. Derudover vil Berit Nielsen 

også komme ind på, hvad man selv og andre kan gøre for 

at lindre tilstanden. 

Derefter vil EN AF OS-ambassadør Maria Knudsen 

fortælle sin egen beretning om at have en depression 

og komme sig igen. 

OBS: Arrangementet afholdes i auditoriet ved indgang B. 

Sted Sygehus Sønderjylland, 

  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 

›

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

HUSK at melde afbud, hvis du er forhindret. 

Andre kunne få glæde af din plads... 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
http://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark
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ADHD hos voksne 

ESBJERG 
Torsdag den 7. april 

2-5 % af den voksne befolkning har symptomer på 

ADHD eller ADD. Symptomerne bliver som regel mildere 

med alderen, men hos omkring 50 % fortsætter symp-

tomerne på godt og ondt i voksenalderen. 

Ergoterapeut Lene Panduro og specialsygeplejerske i 

psykiatri Mette Bjerregaard Knudsen fra Lokalpsykiatri 

Esbjerg fortæller om deres arbejde med behandling af 

voksne med ADHD. 

Som voksen med ADHD eller ADD kan man have proble-

mer med at organisere hverdagen, som ofte bliver kao-

tisk og stressende. Særligt koncentrationsproblemer og 

i nogen grad impulsivitet og rastløshed er for det meste 

mere fremtrædende end egentlig hyperaktivitet. 

ADHD kan give problemer med: fastholdelse på arbejds-

markedet, impulsiv adfærd med øget risiko for ulykker, 

stofmisbrug og udvikling af følgesygdomme, som f.eks. 

stress, angst og depression. Mennesker med ADHD kan 

have svært ved at håndtere følelser, og ofte vil nære 

relationer også være påvirket af symptomerne. 

Sted UC Syd, ”Rundetårn”, Degnevej 16, 

  6705 Esbjerg Ø 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør ADHD-foreningen Sydjylland og PsykInfo 

  Esbjerg/Brørup/Varde 

Psykisk sundhed og trivsel blandt 
børn og unge 

HADERSLEV 
Torsdag den 21. april 

Undersøgelser viser, at mange børn og unge mistrives. 

Ord som angst, depression, selvskade, autisme, skole-

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

som ofte høres i forbindelse med mistrivsel. 

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

unge og psykisk sundhed for at kunne skabe viden, 

forståelse, forandring og forbedring i forhold til særligt 

sårbare børn og unge. Dette er en forudsætning for at 

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

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

går at sygeliggøre de børn og unge, som blot gennemgår 

en forbigående belastning. 

PsykInfo-konsulent Dorthe Borup Laugesen har igen-

nem mange år arbejdet med mental trivsel og skolefra-

vær blandt børn og unge og vil denne aften tage os igen-

nem ovennævnte temaer og begreber. 

Aftenen er målrettet både forældre, lærere, pædagoger 

og andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge i 

hverdagen. 

Sted Kulturhuset Bispen, Månen, Bispebroen 3, 

  6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Haderslev

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

SØNDERBORG 
Tirsdag den 26. april 

Der findes flere forskellige typer af personligheds-

forstyrrelser, og der er ofte et vist overlap mellem dem. 

Fælles for dem alle er, at man kan arbejde med de 

forskellige udfordringer, man oplever og blive bedre til 

at håndtere dem i det daglige. 

Til dette arrangement vil medarbejdere fra GruppeTera-

peutisk Team fra Lokalpsykiatrien i Sønderborg fortælle 

om, hvad personlighedsforstyrrelser dækker over, hvilke 

udfordringer man kan opleve, og hvordan man behandler 

personlighedsforstyrrelser i GruppeTerapeutisk Team. 

Desuden kan du høre en personlig beretning af EN AF 

OS-ambassadør Pernille Jensen om at have personlig-

hedsforstyrrelsen borderline, og hvordan hun har arbej-

det på at blive bedre til at håndtere sine udfordringer. 

Sted Multikulturhuset Sønderborg, 

  Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør SIND Sønderborg, Bedre Psykiatri 

  Sønderborg og PsykInfo Sønderborg 

ADHD og ADD      

               
VEJLE 
Tirsdag den 26. april 

ADHD/ADD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver 

børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, 

hyperaktivitet og impulsivitet. ADD er desuden kende-

tegnet ved, at den kan være sværere at opdage. 

Oplæg ved specialpsykolog Kim Paulsen, Børne- og 

Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle, som har 

arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i 10 år, heraf 

de fleste med udredning og behandling af AD(H)D. 

Fokus i foredraget vil være på, hvordan man opdager og 

udreder ADHD og ADD. Desuden hvordan ADD adskiller 

sig fra ADHD. 

Til slut vil der være en personlig beretning fra en EN AF 

OS-ambassadør. 

Sted Vejle Bibliotek, Store sal, 

  Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark
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Seksualitet og psykisk sygdom

ODENSE
Tirsdag den 5. oktober 

Psykiske sygdomme påvirker vores selvopfattelse, per-

sonlighed og kontakt til omverdenen og ofte påvirkes 

også evnen og overskuddet til nærhed og intimitet.

Psykolog Lone Rasmussen og psykiater Zoltan Bar-

kanyi fra Psykiatrisk Afdeling Odense vil fortælle om 

seksualitet og psykisk sygdom.

Der vil blive rettet fokus på Projekt SEXUS, Sex i Dan-

mark, som er en befolkningsundersøgelse fra 2017-18, 

hvori det fremgår, at seksualitet har stor betydning for 

befolkningens generelle trivsel.

Oplægsholderne vil komme ind på, hvordan seksualiteten 

påvirkes af psykisk lidelse, herunder bivirkninger til me-

dicin og sundhedspersonalets opmærksomhed på at tale 

om seksualitet med patienterne.

Sted  Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, 

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

  5000 Odense C

Tid 19.00 – 21.00

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46  

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Arrangør PsykInfo Odense

Informations- og dialogmøde: 
Væk med tabu om psykisk sygdom 

 MIDDELFART 
Torsdag den 28. april 

At være pårørende til et menneske med psykisk sygdom 

kan være en stor belastning, og ofte er det svært at 

finde støtte, råd og vejledning til pårørende. 

Der inviteres til et informationsmøde om de tilbud, der 

findes inden for psykiatrien samt behandling i Assens og 

Middelfart Kommune. 

Der vil være oplæg fra pårørende-peer Lene Møller 

Nielsen, Kirsten Hansen fra Bedre Psykiatri samt 

Hanne Elisabeth Bro, konsulent ved PsykInfo og 

Center for Pårørendeinddragelse. 

Efterfølgende vil fagpersoner fra PsykInfo og kommu-

nerne fortælle om deres tilbud. 

Vi håber på en god dialog om, hvad, hvor og hvordan 

man som pårørende kan søge støtte, råd og vejledning. 

Sted KulturØen, Middelfartsalen, 

  Havnegade 6-8, 5500 Middelfart 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Middelfart

ARRANGEMENTER APRIL 2022
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Børn og unge som pårørende 

Mange ting kan ændre sig, når en eller begge for-

ældre får en psykisk sygdom. Mor eller far kan blive 

træt og fraværende, blive anspændt og irritabel 

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

I PsykInfo har vi stor erfaring med familiesamtaler 

og børne- og ungesamtaler. Desuden har vi et 

kursustilbud til børn/unge. 

Vores tilbud er gratis, vi fører ikke journal og 

kræver ikke henvisning. 

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

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


Har du hørt PsykInfo’s podcast? 
Vi har nu over 20 afsnit klar til dig – bl.a. nedenstående: 

12. Skizofreni (1:3) – den ramtes vinkel 

EN AF OS-ambassadør Benjamin Seemann fik i 8. klasse stillet diagnosen hebefren 
skizofreni. Han fortæller om, hvordan det var at leve med skizofreni i så ung en alder, fejl-
agtige antagelser om skizofreni, og hvordan stigmatiseringen er med til at bevare disse. 
Hvordan lærte han at håndtere synsforstyrrelserne? Hvornår fik han det godt igen? 
Det kan du høre meget mere om i dette afsnit. Afsnittet er første ud af tre afsnit, der 
sætter fokus på skizofreni. 

15. Fordomme og fakta: Stigma 

I dette afsnit tager vi hul på en ny serie om fordomme og fakta – første gang med fokus på 
stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. I en snak med EN AF OS ambassadør, 
Charlotte Blixenkrone, projektleder i EN AF OS Anja Kare Vedelsby og forsker i filosofi 
og minoritetsstudier, Ditte Marie Munch-Jurisic undersøger vi, hvorfor fordomme og 
stereotyper om mennesker med psykisk sygdom opstår og hvordan de kommer til udtryk. 
Vi vender, hvad det kan have af konsekvenser, når mennesker stigmatiseres, og ikke mindst 
taler vi om, hvad vi kan gøre for at afstigmatisere psykisk sygdom. 

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. 

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. 

Podcasten kan høres de fleste steder – om det så er computer, tablet eller mobil – og findes 
ved at søge på ”Lad os tale om psykisk sygdom”. Nye afsnit kommer hver anden uge. 
God lyttelyst
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OCD            

                               
FREDERICIA 
Tirsdag den 3. maj 

OCD er en psykisk sygdom, der er kendetegnet ved 

tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger, 

som fylder så meget, at det påvirker hverdagen i nega-

tiv grad. 

OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde 

med kun lejlighedsvis optræden til den svært invalide-

rende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er 

beslaglagt af tvangstanker og handlinger. 

Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir fra Lokalpsykia-

tri Vejle vil fortælle om symptomerne på OCD, hvordan 

diagnosen stilles, og hvilke behandlingsmuligheder der 

findes. 

Til slut vil der være et oplæg ved en EN AF OS-ambassa-

dør, som vil fortælle sin personlige beretning om at leve 

med OCD, og hvordan udfordringer i hverdagen mestres. 

Sted Stoppestedet Fredericia, 

  Sjællandsgade 46, st.th, 7000 Fredericia 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

Angstens væsen 

MUNKEBO 
Tirsdag den 3. maj 

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme 

i Danmark. Det skønnes at ca. hver 5. 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 og have stor indvirkning på relatio-

nerne til andre og ens arbejds-, skole- og fritidsliv. 

Specialsygeplejerskerne Preben Randrup og Lotte Dal-

gaard Gregersen fra Mobilteam, Lokalpsykiatri Odense 

vil holde oplæg med udgangspunkt i deres arbejde i lo-

kalpsykiatrien, hvor de møder personer med forskellige 

angstformer. I foredraget vil de bl.a. komme ind på deres 

arbejdsmetoder og behandling af angst med eksempler 

fra praksis. 

Til foredraget deltager også en borger, som har haft 

oplevelser og erfaringer med angst. 

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

ARRANGEMENTER MAJ 2022 

›
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Unge med affektive lidelser         

                  
KOLDING 
Torsdag den 5. maj 

Ca. 20 % af alle danskere rammes i løbet af livet af en 

depression. For langt de fleste klinger depressionen 

over af sig selv, men for nogle er der brug for en 

hjælpende indsats for at kunne komme tilbage igen. 

Specialpsykolog Jakob Lind Bern vil belyse viden 

omkring depression, mani og bipolar lidelse, herunder 

forekomst og symptombillede. Han vil herudover trække 

tråde til arbejdet med børn og unge samt tale om fore-

byggelse og tidlig intervention. 

Jakob Lind Bern har siden 2012 været ansat i Børne- og 

Ungdomspsykiatrien - først som psykolog og siden 2018 

som specialpsykolog. Indgangen til arbejdet i Børne- og 

Ungdomspsykiatrien har indledningsvis været i børne-

affektivt team, men er sidenhen skiftet til unge-affektiv/ 

psykose team i 2019. Her beskæftiger Jakob sig med 

unge i alderen 14-20 år med bl.a. depression, mani og 

bipolar lidelse. 

Til sidst vil der være en personlig beretning fra EN AF 

OS-ambassadør Amalie Petersen. 

Sted Kolding Bibliotek, Store sal, 

  Slotssøvejen 4, 6000 Kolding 

Tid 18.30 – 20.30 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark 

NATUR & PSYKE: Marielundskoven i Kolding 
- I Holger Drachmanns fodspor 

KOLDING 
Onsdag den 11. maj 

                     

For mange mennesker kan det være afstressende og 

helbredende at opholde og bevæge sig i naturen. 

Til dagens arrangement er kulturhistorien i højsædet og 

det vil styrke vores hukommelse. 

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager 

os med på en kulturhistorisk vandring, hvor vi lader den 

gamle Marielundskov, som blev anlagt som en uden-

landsk oase med akacietræer, stier, helligkilder og dysse, 

fortælle historier om restauratør Bølling, som husede vo-

res store digter Holger Drachmann. Vi skal sidde på hans 

bænk, hvor han ofte sad med udsigt ud over Kolding 

Fjord og gjorde sig mange tanker. Bænken blev i øvrigt 

flittigt brugt som frierbænk, hvilket de mange skårne 

hjerter i træerne vidner om. I dag er akacietræerne 

betvunget af bøg, og der er nu en velfungerende natur-

skole, som også har helt sin egen historie. 

Vi afslutter med bål og pandekager på vikingepanden til 

alle. Medbring drikkevarer, flade tallerkner og bestik. 

Sted Marielundsvej, 6000 Kolding 

  (Parkering ved Naturskolen) 

Tid 13.00 – 15.30 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

ARRANGEMENTER MAJ 2022
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››

NATUR & PSYKE: 
Filsø - Et mirakel i landskabet 

HENNE 
Onsdag den 18. maj 

                     

Mange mennesker oplever, at det kan det være afstres-

sende og helbredende at opholde og bevæge sig i natu-

ren. Humøret, stemningen og følelserne bliver påvirket, 

og det giver øget livskvalitet. 

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager os 

denne gang med til Filsø, som var Danmarks næststørste 

sø frem til 1848, hvor alt blev drænet og omdannet til 

landbrugsjord. Nu er søen genoprettet ved Aage V. 

Jensens naturfond. 

Filsø har spillet en stor rolle i stenalderen og i vikingeti-

den, hvor den var en åben fjord ud til Vesterhavet, og ved 

Henne lå en meget stor vikingeboplads. I dag skal vi se 

den smukke sø i det flotteste landskab med naturrum og 

hævede stier i vandet. 

Vi afslutter selvfølgelig i Henne by og ved stranden, hvor 

man kan handle lidt. Husk evt. kikkert, madpakke og drik-

kevarer. 

Sted Filsø ved Filsø Ellipsen, Kærgårdvej 14 b, 

  6854 Henne 

Tid 11.00 – 15.30 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

ARRANGEMENTER MAJ 2022

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


 PsykInfo – Forår 2022 |  33

››

NATUR & PSYKE: 
Strandtur ved Faaborg 

FAABORG 
Tirsdag den 31. maj 

                     

At opholde og bevæge sig i naturen kan være afstres-

sende og have en positiv indvirkning på den psykiske 

sundhed. 

I samarbejde med Den Blå Ambassade, Faaborg Støt-

tecenter og Midtpunktet i Ringe vil naturvejleder og 

socialpædagog Benny Jensen bidrage til strandturen. I 

denne sammenhæng vil der være tilbud om forskellige 

aktiviteter: Rundbold, volley, bueskydning, meditations-

telt, fiskeri (medbring selv fiskestang og fisketilladelse), 

badning, petanque, kroket, vikingespil, gåtur langs stran-

den, mad over bål, stensamling langs stranden, waders 

& vandkikkert, rejestrygning, strandkunst og brænd dit 

eget navneskilt. 

Medbring: Tæppe, paraply, klapstol og udendørstøj. 

Forplejning: Morgenkaffe med rundstykke. Frikadeller, 

kartoffelsalat, pølse m. brød, kaffe og kage (sodavand 

kan købes). 

Pris: 70 kr. på konto 2007 – 8982937613. (Skriv i kom-

mentarfeltet: Sinebjerg + dit navn/institutionsnavn). 

Sted Mødested p-pladsen på Sinebjerg 

  Camping, Sinebjergvej 57 B, 5600 Faaborg 

Tid 9.30 – 14.30 

Tilmelding Senest d. 1. maj på telefon 72 53 88 17 

  eller sahma@fmk.dk  

Arrangør Den Blå Ambassade, Faaborg Støttecenter, 

  Midtpunktet Ringe og PsykInfo 

ARRANGEMENTER MAJ 2022

PsykInfo og EN AF OS 

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

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

mailto:sahma@fmk.dk
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››

ARRANGEMENTER JUNI 2022

Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.
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››

NATUR & PSYKE: 
Forårstur til Kalvø i Genner Bugt 

KALVØ 
Onsdag den 8. juni 

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, mulighe-

der og valg, som findes i vores almindelige dagligdag. 

Naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen tager 

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

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

tager på en kulturhistorisk rejse og lader Kalvø fortælle 

tusind år gamle og nutidige historier. Vi vil se skovklædte 

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

rørskove. De gamle huse vidner om et stort skibsværft, 

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

kan finde ledeblokke som granitter, porfyrer, sandsten 

mm. Blandt alle strandstenene er det også muligt at 

finde redskaber fra jægerstenalderen. 

Der vil være mulighed for en lille kano- eller kajaksejlads, 

og på bålet kan jeres medbragte bålmad samt friskfan-

gede rejer og muslinger tilberedes. 

Sted P-pladsen på Kalvø i Genner Bugt 

Tid 10.00 – 14.00 

Tilmelding PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46 

  eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør PsykInfo Region Syddanmark

ARRANGEMENTER JUNI 2022 

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER FORÅR 2022 
Ved spørgsmål til arrangementerne skal der rettes henvendelse til den enkelte forening. 
Se foreningernes kontaktoplysninger på side 39-42 

JANUAR 

Åben pårørendecafé – Alle er velkomne 
Dato           Tirsdag den 4/1 - 1/2– 1/3 – 5/4 – 3/5 – 7/6 

 - juli måned sommerferie 

Sted 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 

Åben pårørendecafé - Alle er velkomne 
Dato             Onsdag den 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5 og 8/6 

Sted              Frivilligcenteret, Teglgårdsparken 17, 

 5500 Middelfart 

Tid                 19.00 - 21.00 

Tilmelding   Ikke nødvendig 

Arrangør     Bedre Psykiatri Middelfart 

Åben pårørendecafé – Alle er velkomne 
Dato Tirsdag den 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5 

 og 28/6   

Sted Reberbanen 3, 6200 Aabenraa 

Tid 18.30 - 20.30 

Tilmelding Ikke nødvendig 

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder 

JANUAR

Foredrag med overleveren v. Them Kjær 
Jensen om sine livserfaringer i forhold til at 
leve med psykisk sårbarhed, kronisk angst og 
depression 
Dato Onsdag den 26. januar  

Sted Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding Ring/sms Heidi Andersen tlf. 4028 7292 

 eller mail nordfyn@bedrepsykiatri.dk 

Arrangør Bedre Psykiatri Nordfyn

mailto:nordfyn@bedrepsykiatri.dk


FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER FORÅR 2022

FEBRUAR 

Pårørendecafé: Foredrag om skizofreni 
v. overlæge Ida Marie Jacobsen og EN AF OS-
ambassadør Signe Hansen 
Dato Torsdag den 3. februar 

Sted Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25, 

 6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding Tlf. 9944 4546 eller 

 www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra 

 Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, 

 Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og 

 PsykInfo Haderslev 

Åben pårørendecafé - Alle er velkomne 
Dato                 Mandag den 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 

Sted                  ”Huset”, Færgevej 2, 5600 Fåborg 

Tid  19.00 - 21.00 

Tilmelding      Ikke nødvendig - info tlf. 2511 3756 

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn 

Åben pårørendecafé – Alle er velkomne 
Dato  Tirsdag den 8/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6 

Sted  Kulturhuset ”Industrien”, 
  Bredgade 73-75, 5560 Årup 

Tid  19.00- 21.00 

Tilmelding Ikke nødvendig - info 2065 4244 

Arrangør Bedre Psykiatri Assens/ Faaborg-Midtfyn 

FEBRUAR

Fortællekoncert med Mathilde Falch: 
Et mix mellem egne sange og hendes 
personlige historie med psykiatri og misbrug 
Dato Onsdag den 23. februar  

Sted Medborgerhuset Damms Gård, 

 Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding Senest den 19. februar til 

 aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk 

 Arrangementet er gratis og kræver ikke 

 medlemskab af foreningen 

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder
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FORENINGERNES EGNE ARRANGEMENTER FORÅR 2022

MARTS 

Ka’ du forstå det hva’? V. forfatter og 
foredragsholder Mette Tandrup Madsen 
Dato Onsdag den 2. marts 

Sted Bygningen, Vejle Kulturhus, 

 Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding vejle@bedrepsykiatri.dk eller 

 tlf. 2126 8228 

Arrangør Bedre Psykiatri Vejle 

Foredrag v. Cecilie Skovbjerg om at bryde 
tabu ved at fortælle om mødet med en 
pædofil serieforbryder, erfaring i psykiatrien 
og på bostedet 
Dato Onsdag den 9. marts   

Sted Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding Ring/sms Heidi Andersen tlf. 4028 7292 

 eller mail nordfyn@bedrepsykiatri.dk 

Arrangør Bedre Psykiatri Nordfyn 

Pårørendecafé: ”Bipolar lidelse – ikke et 
spørgsmål om at være oppe eller nede” 
v. overlæge Claus Havregaard Sørensen 
Dato Mandag den 28. marts 

Sted Sundhedscenter, parterre, Clausensvej 25, 

 6100 Haderslev 

Tid 19.00 – 21.00 

Tilmelding  Tlf. 9944 4546 eller 

 www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Arrangør Arbejdsgruppen for Pårørendecafe fra 

 Selvhjælp Haderslev, SIND, Bedre Psykiatri, 

 Haderslev Kommune, Lokalpsykiatrien og 

 PsykInfo Haderslev 

APRIL 

Galebevægelsen i Region Syddanmark 
inviterer til fysisk organisationsmøde 
vedr. etablering af fysiske aktionsgrupper 
Dato Lørdag den 2. april 

Sted Kirkevænget 3, 6230 Rødekro 

Tilmelding larsjensen@existential-institute.dk 

 eller tlf. 2881 6432 

Arrangør Galebevægelsen 

MAJ 

”At finde fodfæste som pårørende til 
en psykisk sårbar”. Oplev Dorthe Stieper, 
pårørendementor for forældre til børn 
og unge med særlige behov og psykisk 
sårbarhed 
Dato Tirsdag den 3. maj   

Sted Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, 

 6200 Aabenraa 

Tid 18.30 - 21.00 (lokalafdelingen afholder 

 generalforsamling fra 18.30 - 19.00) 

Tilmelding Senest den 29. april til 

 aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk 

 Arrangementet er gratis og kræver ikke 

 medlemskab af foreningen 

Arrangør Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder

mailto:vejle@bedrepsykiatri.dk
mailto:nordfyn@bedrepsykiatri.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
mailto:larsjensen@existential-institute.dk
mailto:aabenraa-toender@bedrepsykiatri.dk
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Fotograf: EN AF OS-ambassadør Jørgen Lambert Jensen.

Foreninger eller organisationer inden for psykiatriom-

rådet er velkomne til at kontakte PsykInfo for at høre 

om mulighederne for at komme med i denne oversigt. 

Du kan læse mere om foreningernes tilbud og 

aktiviteter på deres hjemmesider. 

ADHD-foreningen – Sydjylland 

Formand Jesper Vera Christensen 

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/ 

Alzheimerforeningen – Fyn 

Lokalformand Peter Kühnel 

Tlf. 29 21 73 45 eller pkuhnel@me.com 

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

lokalforeninger/fyn/  

Angstforeningen - Region Syddanmark 

Lokalkoordinator Claus Thomsen 

claus@angstforeningen.dk 

www.angstforeningen.dk 

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 

Bedre Psykiatri – Esbjerg/Fanø/Vejen 

Formand Gitte Langmach 

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

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/esbjerg 

Bedre Psykiatri – Haderslev 

Formand Tina Møller 

imma@mail.tele.dk 

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/haderslev

BRUGER- OG PÅRØRENDEFORENINGER 
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Bedre Psykiatri - Kolding 

Kontaktperson Lone Morell Nielsen 

Loja_Morell@hotmail.com eller 

Lone Lautrup tlf. 25 78 48 47 

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 Ingeborg Markvard Andersen 
Tlf. 21 63 64 92 eller odense@bedrepsykiatri.dk 

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/odense 

Bedre Psykiatri – Sydfyn 

Formand Sara Koch 

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

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/sydfyn 

Bedre Psykiatri - Sønderborg 

Formand Peer Mikkelsen 

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

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/soenderborg 

Bedre Psykiatri - Varde 

Formand Eva Bladt 

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

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/varde 

Bedre Psykiatri – Vejle 

Formand/koordinator Karin Birch Lange 

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

www.bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/vejle 

Borderlinenetværket 

Formand Tenna Støjier Pedersen 

Tlf. 53 65 75 15 eller 

tennaborderlinenetvaerket@gmail.com 

www.borderlinenetvaerket.dk  

Depressionsforeningen - Region Syddanmark 

Karen Margrete Nielsen 

Tlf. 21 93 62 38 eller kmndepkmndep@gmail.com 

www.depressionsforeningen.dk/   

Depressionsforeningen - Esbjerg 

Morten Rolsing 

Tlf. 22 77 25 55 eller banditmanden@gmail.com 

www.depressionsforeningen-esbjerg.dk  

Solcellen - Depressionsforeningen - Haderslev 

Merete Hansen 

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

BØRN MED PSYKISK SYGE FORÆLDRE PÅRØRENDE NETVÆRK AT KOMME SIG 
ÅBENHED MINDFULNESS MODSTANDSKRAFT DIALOG MOTION RECOVERY 
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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@kredssydvest.dk 

www.kredssydvest.dk/  

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 

BØRN MED PSYKISK SYGE FORÆLDRE PÅRØRENDE NETVÆRK AT KOMME SIG 
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SIND - Fyn 

Formand Bjarne Christensen 

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

www.sind.dk/fyn   

SIND - Sønderborg 

Lokalformand Jens Chr. Kristensen 

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

www.sind.dk/soenderborg 

SIND - Aabenraa 

Henvendelse sker til lokalformand i SIND - Tønder 

www.sind.dk/aabenraa  

SIND - Tønder 

Lokalformand Anne Hvidberg Jørgensen 

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

www.sind.dk/toender  

SIND - Haderslev 

Lokalformand Per Vandsø Svendsen 

Tlf. 31 34 57 49 eller perskatsvendsen@gmail.com 

www.sind.dk/haderslev  

SIND – Kolding 

Lokalformand Lisbeth Bennedsen 

Tlf. 31 62 42 09 eller lisbeth@bennedsen.dk 

www.sind.dk/kolding  

SIND - Fredericia 

Lokalformand Bjørn Medom Nielsen 

Tlf. 26 84 47 03 eller medom@medom.dk 

www.sind.dk/fredericia 

SIND – Billund 

Lokalformand Preben Valdemar Hansen 

Tlf. 75 34 83 98 eller preben.hansen4@mvb.net 

www.sind.dk/billund  

SIND – Vejle 

Lokalformand Judith Pedersen 

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

www.sindvejle.dk 

Skizofreniforeningen – Region Syddanmark 

Formand Hans-Jørgen Dalager 

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

www.skizofreniforeningen.dk/  

BØRN MED PSYKISK SYGE FORÆLDRE PÅRØRENDE NETVÆRK AT KOMME SIG 
ÅBENHED MINDFULNESS MODSTANDSKRAFT DIALOG MOTION RECOVERY

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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PSYKINFO I REGION SYDDANMARK 

Central PsykInfo 

Regionale PsykInfo’er 

Kommunale PsykInfo’er 

Lokalpsykiatri med PsykInfo 

Esbjerg

Vejle

Kolding

Haderslev

Middelfart

Odense

Svendborg

Sønderborg

Brørup

Tønder

Fredericia

Varde

Aabenraa

Assens

PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter 

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle

Daglig åbningsTid for personlig og telefonisk

henvendelse: 

9.30 - 14.30 (torsdag 13.30 - 17.30) 

samt efter aftale.

Telefon: 99 44 45 46

Mail: psykinfo@rsyd.dk

Hjemmeside: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Psykiatrisk Informationscenter 

Region Syddanmark 

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle 

Daglig åbningstid for personlig og telefonisk 

henvendelse: 

9.30 - 14.30 (torsdag 13.30 - 17.30) 

samt efter aftale. 

Telefon: 99 44 45 46 

Mail: psykinfo@rsyd.dk 

Hjemmeside: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

REGIONALE PSYKINFO'ER: 

> SYD 

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

PsykInfo Sønderborg 

Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang 3b, 

6400 Sønderborg 

PsykInfo-koordinator: 

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 

PsykInfo Haderslev 

Lokalpsykiatri Haderslev, Sundhedscenter Haderslev, 

Clausensvej 25, 6100 Haderslev 

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder: 

Susanne Hundevadt

mailto:psykinfo@rsyd.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
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PsykInfo-konsulent Lars Kjær Nielsen tlf. 99 44 45 46 

PsykInfo Esbjerg 

Psykiatrisk Afdeling, 

Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N 

PsykInfo-koordinator: 

Udviklingskoordinator Jane Leth Larsen 

Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, 6700 Esbjerg 

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder: 

Eva Skodborg-Jørgensen 

PsykInfo Varde 

Lokalpsykiatri Varde, Ringkøbingvej 34, 3. sal, 

6800 Varde 

Peer-medarbejder: Malene Brydsø Nielsen 

PsykInfo Brørup 

Lokalpsykiatri Brørup, Fredensvej 3b, 6650 Brørup 

PsykInfo-koordinator og PsykInfo-medarbejder: 

Mona Holkmann Jacobsen 

PsykInfo-konsulent Søren-Peter Egeberg tlf. 99 44 45 46 

PsykInfo Fredericia 

Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 

7000 Fredericia 

PsykInfo Kolding 

Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, 

Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding 

PsykInfo-koordinator: 

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

> VEST > TREKANTEN 

PSYKINFO I REGION SYDDANMARK
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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 Isabel 

Gindeberg 

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

PsykInfo Odense 

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

5000 Odense C 

PsykInfo-koordinator: 

Specialsygeplejerske Louise Strandholm Bach 

Lokalpsykiatri Odense, Toldbodhusevej 4, 

5000 Odense C 

Peer-medarbejder: Charlotte Vestergaard Jensen 

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

Indgang 230, 5000 Odense C 

Kontaktperson: Socialrådgiver Dina Voldby Svendsen 

PsykInfo Svendborg 

Lokalpsykiatri Svendborg, Vilhelmskildevej 1E, 

5700 Svendborg 

PsykInfo-koordinator: 

Sygeplejerske Hanne Kjær Hansen og 

SOSU-assistent Pia B. Svendsen 

Peer-medarbejder: Thomas Capion 

Peer-medarbejder: Linda Kalnæs Clausen 

Assens 

PsykInfo, Assens Psykiatricenter, Vestervangen 100, 

5690 Tommerup 

PsykInfo-koordinator: 

Vivian Hansen tlf. 64 74 66 32 eller vivha@assens.dk 

Haderslev 

PsykInfo, Haderslev Bibliotek, Bispebroen 3, 

6100 Haderslev 

Odense 

Center for Mental Sundhed 

Jernbanegade 15, 5000 Odense 

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

> FYN > FYN

KOMMUNALE PSYKINFO'ER 
I REGION SYDDANMARK: 

PSYKINFO I REGION SYDDANMARK

mailto:vivha@assens.dk
http://www.odense.dk/mentalsundhed
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EN AF OS 

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere 

psykisk sygdom. Indsatsen ønsker at øge danskernes 

viden om psykisk sygdom og mindske den afstand, der 

fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse. 

 

Siden efteråret 2012 har EN AF OS-indsatsen haft særligt 

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

og uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark har 

mulighed for at få besøg af en professionel og en un-

geambassadør fra indsatsen, der kan tale om det at være 

ung og leve med psykiske problemer. 

 

Oplægsholderne kan f.eks. komme ud til temadage, 

morgenmøder eller almindelige undervisningstimer 

- besøget er omkostningsfrit. 

 

Et andet af indsatsens fokusområder er arbejdsmar-

kedet. Derfor tilbyder PsykInfo Region Syddanmark 

alle virksomheder, jobcentre, fagforeninger eller andre 

interesserede at arrangere informationsmøder, hvor 

der vil være mulighed for at få besøg af en professionel 

fra PsykInfo og en EN AF OS-ambassadør med arbejds-

markedserfaring. 

Se også det nye webinar om arbejdsmarkedet på 

www.en-af-os.dk 

 

I maj 2015 lancerede EN AF OS et interaktivt materiale til 

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

Materialet er målrettet unge mellem 14 og 20 år og deres 

undervisere og består af små spots og interaktive film, 

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

sårbare unge. 

 

Der bruges virkemidler, som kan fremme afstigmatise-

ring: Identifikation, indlevelse og fremme af de unges 

refleksion i forhold til kendskab og holdninger - og via 

rollemodeller at få inspiration til egne handlemåder. 

 

Hensigten er det bærende signal bag EN AF OS: 

Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom! 

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

 

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

forbindelse med indsatsen, er du velkommen til at ringe 

på 99 44 45 46. 

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

http://www.en-af-os.dk
http://www.en-af-os.dk/brydtavsheden
http://www.en-af-os.dk
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Ambassadørens klumme af 
EN AF OS-ambassadør Henrik Frost Hansen 

Vil du være med til at uddanne de bedste læger? 
Mennesker først! 

Et opslag fra Syddansk Universitet til PsykInfo og EN AF 

OS efterlyste patienter, som vil indgå i et samtaleforløb 

med en lægestuderende i en del af lægeuddannelsen 

"Mennesker først". 

Jeg har prøvet det før og "Ja da!", det giver bare så 

meget mening, så jeg tilmeldte mig fluks igen. 

Telefonen ringer, Mads, endnu en ung lægestuderende. 

Vi skal mødes hos mig tre gange og samtale om mit livs-

forløb, sygdomsforløb og mit møde med sundhedssyste-

met. Grundet Corona blev det hhv. et hjemmebesøg, en 

gåtur ved Skyttehushaven i Vejle og et Skype-møde. 

Min palette er godt fyldt med somatisk og psykosomatisk 

erfaring. Oplevet systemet svigte og sejre, både hos mig 

selv men også som pårørende og frivillig. 

Stået helt ude på kanten og kæmpet mig tilbage. 

Livsvigtige behandlinger i samarbejde med systemet, 

familie og venner. Stået alene og udelukkende fulgt min 

mavefornemmelse - også når det gjaldt mit liv og hel-

bred. Udfordret systemet og sat mine helt egne person-

lige grænser. Fået medhold hos relevante styrelser. 

Udfordrende og livskritiske diagnoser som følgesvend 

i livet. Taget andre i hånden og sammen gået på livets 

knivsæg. Frivillig "patientstøtte", "peer-mentor" og 

senest "EN AF OS-ambassadør"-uddannelse, som også 

er baggrunden for denne klumme. Erfaringer som den 

lægestuderende spurgte ind til med en enorm og oprigtig 

menneskelig interesse. 

Det virker og selvom min erfaring har været surt optjent, 

er det bare så meget vildere at få lov til at gøre den 

brugbar for nye læger og kommende patienter. 

Samtalen med den lægestuderende, som i sit indhold 

blev nærmest terapeutisk, gav et fornyet, dybere og 

bredere perspektiv for begge parter. På tværs af bl.a. 

branche, alder, generationer og værdisæt gav jeg alt, 

jeg havde og dette udelukkende kun fordi, at den læge-

studerende havde gjort sig fortjent hertil og vundet min 

hele og fulde tillid. 

Denne "klumme" gav lysten til at følge op og høre, her 

et år efter, hvordan Mads ser tilbage på vores dybe og 

personlige samtaler. Mads er heldigvis stadig lægestude-

rende og vender tilbage på min sms-besked med ord som 

tankevækkende, øjenåbner, lærerigt og spændende. 

Mads følger op med, at det stadig er samtaler, som han 

nogen gange tænker på og holder i sine tanker i sin hver-

dag på uni såvel som i sin fritid. Jeg er ikke et sekund i 

tvivl. 

Minimum to af de bedste læger er på vej. Jeg selv er på 

vej til endnu en samtalerunde i foråret 2022. 

/Henrik :o)



Udgivet af: 

PsykInfo  

Psykiatrisk Informationscenter 

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N 

7100 Vejle 

Telefon: 9944 4546 

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

psykinfo@rsyd.dk
 

…følg os på 
Facebook og Instagram 

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