Arrangementer
og aktiviteter
August-december 2022

Psykiatrisk Enhed for Information │ Brugerstyring │ Recovery

Telefon: 70 25 02 60
psykinfo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk/psykinfo
Facebook.com/psykinfosjaelland

2

TITEL
		
		

PsykInfo
Arrangementer og aktiviteter
Efterår 2022

OPLAG

17.000

UDGIVET

Juni 2022

REDAKTION
		
		
		
KONTAKT

PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for 		
Information, Brugerstyring og Recovery
Anne Mette Billekop og
Katrine Hemmingsen
psykinfo@regionsjaelland.dk

FOTOS

Colourbox

LAYOUT

Karin Skovrød

TRYK

Glumsø Grafisk

Indholdsfortegnelse
Indledning.................................................... side 4
Om PsykInfo arrangementer........................ side 5
PsykInfo pårørendearrangementer.............. side 6
PsykInfo arrangementer på biblioteker....... side 7
PsykInfo Livetalks...................................... side 11
Kalenderoverblik........................................ side 16
Rådgivning, hjælp og viden........................ side 20
Tilbud i foreninger...................................... side 26

3

Bliv klogere på
psykisk sygdom,
psykiatri og
recovery
PsykInfo er psykiatrisk enhed for
information, brugerstyring og recovery
og fungerer som rådgivnings- og
udviklingsenhed i Psykiatrien Region
Sjælland. PsykInfo tilbyder rådgivning,
arrangementer og vidensformidling
omkring psykisk sygdom, psykiatri og
recovery. PsykInfo står også bag projekter og
indsatser, der styrker recoveryorientering,
brugerinddragelse og afstigmatisering.
I denne folder kan du på de orange og grønne
sider orientere dig om de arrangementer,
PsykInfo afholder i efteråret 2022. Herudover
finder du på folderens blå sider information
om aktiviteter og arrangementer planlagt af
de frivillige patient- og pårørendeforeninger,
som PsykInfo samarbejder med.
På folderens røde sider finder du information
om Psykiatrien Region Sjællands tilbud, der
kan give rådgivning, støtte og viden, når du
har brug for hjælp eller spørgsmål om psykisk
sygdom.
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Om efterårets
PsykInfo
arrangementer
PsykInfo arrangementer på biblioteker
Et PsykInfo arrangement afholdt på et bibliotek
er en aften med henholdsvis et fagligt og et
personligt oplæg om en specifik psykisk sygdom
med mulighed for dialog og spørgsmål fra
publikum. Fokus er på symptomer, behandling
og recovery. Arrangementerne afholdes
på biblioteker i forskellige byer i Region
Sjælland – bortset fra to af vores pårørendearrangementer, som afholdes i Psykiatriens
lokaler. Alle PsykInfos arrangementer er gratis
at deltage i, men det kræver tilmelding på
forhånd.
Tilmelding sker på www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer.
PsykInfo Livetalks
En PsykInfo Livetalk afholdes udelukkende
online, hvor der livestreames direkte til
PsykInfos Facebookside. Livetalken er en
samtale mellem en vært, en fagperson og en
EN AF OS ambassadør, der har egen erfaring
med psykisk sygdom. Fokus er på symptomer,
behandling og recovery i forhold til en specifik
psykisk sygdom. Det kræver ikke tilmelding
at se med – man klikker blot ind på PsykInfos
Facebookside på det aktuelle tidspunkt, hvor vi
sender live.
Find PsykInfo på Facebook: www.facebook.
com/psykinfosjaelland.
På PsykInfos hjemmeside og Facebookside kan
du løbende få opdateret information om de
planlagte arrangementer.
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PSYKINFO ARRANGEMENTER

PsykInfo
pårørendearrangementer
Pårørende til et menneske
med psykisk sygdom
Som pårørende til et menneske med psykisk
sygdom, kan man stå med mange spørgsmål:
Kan man komme sig? Hvordan støtter jeg bedst
den, som har fået en psykisk sygdom? Hvordan
passer jeg på mig selv?
Psykiatrien Region Sjælland byder indenfor til
dette pårørendearrangement, hvor vi sætter
fokus på netop disse spørgsmål og fortæller
om, hvilke muligheder der er for dig, der
er pårørende til én, der bliver behandlet i
Psykiatrien Region Sjælland.
Arrangementet finder sted i tre forskellige byer.
Der vil både være information om generelle
tilbud, men også særlige lokale tilbud.
Tilmelding på www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
VORDINGBORG
TID: Onsdag den 31. august kl. 17-19
STED: Festsalen, Færgegårdsvej 15,
4760 Vordingborg
ROSKILDE
TID: Mandag den 12. september kl. 17-19
STED: Roskilde Bibliotek, Dronning
Margrethes Vej 4, 4000 Roskilde
SLAGELSE
TID: Onsdag den 12. oktober kl. 17-19
STED: Det Store Auditorium,
Psykiatrisygehuset i
Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse
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PsykInfo
arrangementer
på biblioteker
Fra ung til voksen med ADHD
Fælles for alle unge er, at man skal kunne
tackle et stigende ansvar for eget liv. Som ung
diagnosticeret med ADHD eller ADD kan
du opleve det stigende ansvar som en større
opgave end andre unge. Oveni det almindelige
forvirrende, udfordrende og sjove ungdomsliv
har du også andre vanskeligheder at forholde
dig til.
Til dette arrangement vil du, i form af en
personlig fortælling og fagligt oplæg, kunne
få inspiration til, hvordan man som ung
med ADHD/ADD kan tackle nogle af de
vanskeligheder der opstår, hvad man selv kan
gøre, og hvilken rolle pårørende kan have.
TID: Tirsdag den 6. september kl. 19.00-21.30
STED: Guldborgsund-Bibliotekerne, Salen,
Rosenvænget 17, 1, 4800 Nykøbing F.
TILMELDING: www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
ARRANGØRER: Guldborgsund-Bibliotekerne
og PsykInfo
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Drømme og håb i retspsykiatrien
Region Sjællands Afdeling for Retspsykiatri
er målrettet mennesker med dom til
behandling eller anbringelse på hospital. Det
er mennesker, der vurderes at have behov for
længerevarende psykiatrisk behandling og
samtidig at være i proces omkring at opnå
et selvstændigt og meningsfuldt liv med
plads til drømme og håb for fremtiden. Men
hvad betyder det mere præcist, og hvordan
omsættes ordene til handling? Vi åbner
denne aften op for at få flere nuancer på de
særlige rammer og vilkår, som man møder i
retspsykiatrien.
For de pårørende til et menneske tilknyttet
retspsykiatrien kan det være forbundet med
mange svære følelser og uoverskuelighed, at
ens nære pårørende har en psykisk sygdom,
og at der samtidig er retslige vilkår. Derfor
har vi til arrangementet også fokus på,
hvordan man kan skabe de bedste rammer
for alle involverede i processen – også de
pårørende.
TID: Onsdag den 21. september kl. 19.0021.30
STED: Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3,
4200 Slagelse
TILMELDING: www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
ARRANGØRER: Slagelse Bibliotek og
PsykInfo

8

PSYKINFO ARRANGEMENTER

Depression – skal ikke vare evigt
Depression er en af de mest udbredte psykiske
sygdomme, og kan heldigvis behandles.
Erfaringerne viser, at udover behandling
kan det være vigtigt at arbejde med ens
livssituation. Samtidig er det virkningsfuldt,
når pårørende bliver ved med at bakke op ved
at sige og tro på, at man kan få det godt igen.
En ambassadør fra EN AF OS vil fortælle sin
personlige beretning om at vende tilbage til
et godt liv, og en fagperson giver viden om,
hvad depression er, og hvordan depression kan
behandles.
TID: Onsdag den 5. oktober kl. 19.00-21.30
STED: Høng Bibliotek, Odinsvej 27, 4270 Høng
TILMELDING: www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
ARRANGØRER: Kalundborg Biblioteker og
PsykInfo

Dobbeltdiagnose - Psykisk
sygdom og misbrug
Når et menneske både har en psykisk sygdom
og har et misbrug af alkohol og/eller stoffer,
kaldes det en dobbeltdiagnose. Nogle udvikler
måske et misbrug for at dulme traumer eller
ensomhed, mens andres udfordringer måske
udvikler sig på grund af et misbrug. Denne
aften kan du både høre et personligt og
fagligt oplæg om årsager til dobbeltdiagnose,
muligheder for behandling og om at få et
meningsfuldt liv uden dobbeltdiagnose.
TID: Tirsdag den 8. november kl. 19.00-21.30
STED: Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6,
4760 Vordingborg
TILMELDING: www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
ARRANGØRER: Vordingborg
Bibliotek og PsykInfo
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Recovery – hvad betyder det?
Man kan komme sig fra psykisk sygdom.
Det ved vi, og vi ved også, hvad der bringer
bedring godt på vej. Det skal det handle
om denne aften, hvor vi har to oplæg på
programmet.
En EN AF OS ambassadør, der selv har
erfaring med psykisk sygdom, vil fortælle om
sin proces med at komme sig, hvorefter en
PsykInfo specialkonsulent og tidligere forsker
fortæller om ’byggestenene’ i at komme sig
og at leve et godt liv. Aftenen bringer os forbi
begreber som recovery og håb, alt sammen
med fokus på, hvad det er, og hvordan det
kan fremmes.
TID: Tirsdag den 22. november kl. 19-21.30
STED: Roskilde Bibliotek, Dronning
Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
TILMELDING: www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
ARRANGØR: Roskilde Bibliotek og PsykInfo
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PsykInfo Livetalks

Når sjæl og hverdag
fyldes af traumer
Alle mennesker udsættes for traumer, men
ikke alle traumer forstyrrer hverdagen. Hvis
hverdagen er fyldt med angst, flashbacks og
indre uro, selv om der ikke er fare, så er der
tale om et traume, som man har brug for
hjælp til at arbejde med. Selvom det kan virke
håbløst, og traumet er kommet til at fylde
for meget i livet, så er der en vej at gå for at
genfinde en meningsfuld hverdag.
I denne livetalk vil du møde en EN AF OS
ambassadør, der deler sine erfaringer med
at få sat traumet i baggrunden og livet i
forgrunden. En psykiater vil supplere med sin
faglige viden og solide erfaring med at hjælpe
mennesker, der lever med traumer.
TID: Onsdag den 14. september kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebook-side:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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LIVETALKS

Voksenlivet med autisme
Autisme er en gennemgribende
udviklingsforstyrrelse, som er genetisk
betinget og griber ind i, hvad man som
menneske tænker, føler, oplever og gør. En
stor andel af mennesker med autisme bruger
mange kræfter på at forudse, finde mening
og planlægge alt, hvad der foregår i et socialt
felt, og det kan være udmattende. Derfor kan
rutiner og forudsigelighed være hjælpsomt
og stressreducerende. Ved at flere får større
viden om autisme kan vi alle være med til at
gøre vilkårene lettere for et menneske med
autisme – og flere med autisme vil kunne
trives bedre i deres hverdag.
Denne aften har vi en samtale med en EN
AF OS ambassadør, der selv har autisme, og
en psykolog om de udfordringer, voksne med
autisme kan have, og om at finde strategier
til at håndtere hverdagen og vanskelige
situationer.
TID: Onsdag den 28. september kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebook-side:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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Veje ud af en spiseforstyrrelse
Det er vanskeligt at have en almindelig
hverdag, hvis man har et svært forhold til
mad og til sin krop. En spiseforstyrrelse er
en kompleks lidelse, der ofte handler om at
håndtere svære tanker og følelser.
I denne livetalk får du en EN AF OS
ambassadørs personlige historie om, hvordan
det er at leve med en spiseforstyrrelse. Du
vil også få en faglig vinkel på, hvordan man
kan forstå spiseforstyrrelsens væsen og
selve behandlingen. Vi vil især sætte spot på,
hvordan de pårørende kan være en vigtig del
af løsningen.
TID: Tirsdag den 11. oktober kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo

Selvmord og selvmordstanker
Alle kan opleve mørke perioder i livet. Men
nogle gange kan det være vanskeligt at
finde ud af mørket igen, hvilket kan føre til
selvmordstanker, selvmordsforsøg og måske
endda selvmord. Inden man når så langt, vil
der ofte være en række tegn på, at man ikke
har det godt. Derfor kan mange hjælpes, men
det kan være rigtig svært at tale om for både
den ramte og de pårørende.
I denne livetalk sætter vi fokus på skam
og skyld, myter og fakta i forbindelse med
selvmord, selvmordstanker- og forsøg.
Med personlige erfaringer fra en EN AF OS
ambassadør og faglig viden fra en psykolog,
får du i livetalken inspiration til, hvordan
man kan tale om emnet på en god måde.
TID: Onsdag den 2. november kl. 19.00-21.30
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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Angst hos voksne
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
udfoldelsen af hverdagslivet og have stor
indvirkning på relationerne til andre. Men
angsten kan man arbejde med og få ud af sin
krop, så den ikke længere er styrende. Det
kan fx være at arbejde med det, man på grund
af angsten undgår.
I denne livetalk taler vi om angst og
redskaber til at håndtere angst sammen med
en EN AF OS ambassadør, der selv har haft
oplevelser og erfaringer med angst, og en
psykolog, der er specialist og supervisor i
psykoterapi.
TID: Mandag den 28. november kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebook-side:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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Hvordan kan man komme
sig fra psykose?
Når et menneske rammes af psykose, kan
evnen til at skelne virkeligt fra uvirkeligt
også blive ramt. Mennesker der oplever
psykose kan blandt andet have særlige
sanseoplevelser, for eksempel at se ting eller
høre stemmer og lyde, som andre ikke kan
se eller høre. Psykose kan opleves på mange
forskellige måder og have vidt forskellige
årsager. Derfor er behandlingen forskellig fra
person til person, ligesom vejen til at komme
sig er det.
I denne livetalk vil du få både en personlig
fortælling og en faglig vinkel på, hvordan
psykose kan opleves. Vi taler også om
behandling, og om hvad det betyder at have
fokus på, at man er mere og andet end den
psykiske sygdom.
TID: Tirsdag den 6. december kl. 19-20
STED: Livetalk på PsykInfos Facebookside:
www.facebook.com/psykinfosjaelland
ARRANGØR: PsykInfo
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Overblik

PsykInfo arrangementer
AUGUST
Onsdag d. 31. august

Pårørende til et
menneske med
psykisk sygdom
Vordingborg

SEPTEMBER
Tirsdag d. 6. september

Onsdag d. 21. september

Drømme og håb i
retspsykiatrien
Slagelse
Onsdag d. 28. september

Voksenlivet med
autisme
Livetalk, Facebook

Fra ung til voksen med
ADHD

OKTOBER

Nykøbing F.

Depression – skal ikke
vare evigt

Mandag d. 12. september

Pårørende til et
menneske med
psykisk sygdom
Roskilde
Onsdag d. 14. september

Når sjæl og hverdag
fyldes af traume
Livetalk, Facebook
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Onsdag d. 5. oktober

Høng

Sådan
tilmelder du dig:
Det er gratis at deltage, men
det kræver tilmelding. Det gør du
online på:
www.regionsjaelland.dk/
psykinfoarrangementer
Livetalks på PsykInfos
Facebookside kræver ikke
tilmelding

efterår 2022
Fredag d. 7. oktober

Tirsdag d. 8. november

Filmfestival Don’t Fear
the Weird

Dobbeltdiagnose –
psykisk sygdom og
misbrug

Næstved

Vordingborg
Tirsdag d. 11. oktober

Veje ud af en
spiseforstyrrelse
Livetalk, Facebook

Tirsdag d. 22. november

Recovery – hvad
betyder det?
Roskilde

Onsdag d. 12. oktober.

Pårørende til et
menneske med
psykisk sygdom
Slagelse

NOVEMBER
Onsdag d. 2. november

Mandag d. 28. november

Angst hos voksne
Livetalk, Facebook

DECEMBER
Tirsdag d. 6. december

Selvmord og
selvmordstanker

Hvordan kan man
komme sig fra
psykose?

Livetalk, Facebook

Livetalk, Facebook

17

Don’t Fear the Weird – vi stiller
skarpt på det skæve sind:
Mød forfatter Peter Øvig Knudsen
Vi skal turde tale om det, der er svært – også
når det svære er psykisk sygdom.
Når vi går i luften med filmfestivalen Don’t
Fear the Weird, kan du opleve forfatter Peter
Øvig Knudsen tale om sine egne erfaringer
med psykisk sygdom, og hvad åbenhed
omkring dette betyder for ham. Du kan også
se en række kortfilm, som giver et indblik i
livet med psykisk sygdom. Filmene er alle
produceret af EN AF OS ambassadører, som
selv har erfaringer med psykisk sygdom.
Filmfestivalen afholdes på Kulturnatten
i Næstved i samarbejde mellem PsykInfo
Region Sjælland og VUC Storstrøm. Det er
gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
Der vil i forbindelse med filmfestivalen være
mulighed for at købe aftensmad i Foodhallen
på VUC.
TID: Fredag den 7. oktober kl. 17.30-20.30
STED: VUC Storstrøm Næstved, Teatergade
23, 4700 Næstved

Fotograf: Simon Klein-Knudsen
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Fernisering af Centerterapien Åben
Centerterapien i Psykiatrien Syd,
Vordingborg, fejrer Verdens Mentale
Sundhedsdag ved at vise, hvad der laves på
værkstederne. Kom til fernisering på den nye
udstilling, som også bruges til at være i dialog
om, hvordan vi holder os mentalt sunde –
hvordan holder du dig mental sund?
Der vil være rundvisning på værkstederne.
Kom, kig og snak. Udstillingen kan ses til
udgangen af 2022.
TID: Mandag den 10. oktober kl. 15.00-17.00
STED: Stengangen & Atriumgården,
Centerterapien, Færgegaardsvej 15, 4760
Vordingborg
MERE INFO: Få mere info om Centerterapien
på Instagram: @psykiatrien_syd
eller på hjemmesiden: https://www.
regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/
behandlingssteder/centerterapienvordingborg/sider/default.aspx.
Hvis du har spørgsmål, så skriv til
psy-sydct@regionsjaelland.dk

Maleri af Henning, Centerterapien
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Rådgivning,
hjælp og viden
Få rådgivning hos PsykInfo
Er du tæt på psykisk sygdom, kan du
få rådgivning hos PsykInfo. Her sidder
sundhedsfaglige medarbejdere klar til at
hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.
Rådgivningen er for alle, dvs. at du kan få
råd og hjælp, uanset om du selv er berørt af
psykisk sygdom, er pårørende eller fagperson.
Ring til PsykInfos rådgivning: 70 25 02 60

Podcast: Lad os tale om
psykisk sygdom
I PsykInfo podcasten »Lad os tale om psykisk
sygdom« gør vi netop det. Taler om alt det,
der vedrører psykisk sygdom. Taler om det,
der er svært, og om det, der lykkes på trods af
et liv med psykisk sygdom. Og om diagnoser,
symptomer og behandling – både ud fra en
personlig og en faglig vinkel. Vi taler også
om håb, om at blive rask og komme sig fra en
psykisk sygdom, og om alle de nuancer der
ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Bag
podcasten står PsykInfo Region Sjælland og
PsykInfo Region Syddanmark.
Find podcasten i din foretrukne podcast app
og på Podbean her: ladostale.podbean.com
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TOP – Tidlig Opsporing af Psykose
Hvis du er bekymret for om du selv, eller en du
kender, har psykose, så kontakt TOP.
TOP sidder ved telefonen alle hverdage fra kl.
8.30-15.30 på tlf.: 47 32 79 00.
Læs mere om TOP og tegn på psykose:
www.regionsjaelland.dk/top

TOP – 47 32 79 00

Tidlig opsporing af psykose

Hvis du har brug for akut hjælp
Står du i en situation, hvor du har brug for
akut psykiatrisk hjælp, kan du kontakte en
af Psykiatriens tre akutmodtagelser. Alle
psykiatriske akutmodtagelser har åbent hele
døgnet.
Du finder dem her:
www.regionsjaelland.dk/PAM
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Tilbud til
pårørende
Som pårørende kan man blive ramt af tvivl
om, hvordan man støtter og hjælper bedst.
Samtidig er det vigtigt, at man passer på
sig selv og bevarer sit overskud. Derfor
kan pårørende have brug for at tale med
fagpersoner, som ved, hvad man kan gøre
i konkrete situationer. Udover at ringe til
PsykInfos rådgivning kan du få hjælp her:

Akutsamtale for pårørende
Mødet med det psykiatriske system kan
som pårørende opleves som kaotisk, og
erfaringerne viser, at mange føler sig alene
og frustrerede. Derfor tilbyder Psykiatrien
akutsamtaler til pårørende i de Psykiatriske
Akutmodtagelser i Slagelse, Vordingborg eller
Roskilde.
Du kan læse mere om akutsamtaler for
pårørende her: www.regionsjaelland.dk/
akutsamtaler

Pårørendegrupper i Psykiatrien
Selvom der er mange forskellige psykiske
sygdomme, viser det sig ofte, at pårørende
har nogenlunde de samme oplevelser og
udfordringer med at være tæt på psykisk
sygdom. Derfor tilbyder Psykiatrien i Region
Sjælland pårørendegrupper, hvor der er
mulighed for at bruge hinandens erfaringer.
Du finder regionens pårørendegrupper her:
www.regionsjaelland.dk/pgrp
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Samtaler med en anden pårørende
Voksne pårørende til et menneske, der er
eller har været i behandling i Psykiatrien
Region Sjælland, kan få samtaler med
en pårørendepeer-medarbejder. Peer er
et engelsk udtryk for »ligemand«, og en
pårørendepeer-medarbejder er således
din ligesindede, når det handler om de
erfaringer, bekymringer og udfordringer,
man som pårørende kan stå med, når man
er tæt på et menneske med psykisk sygdom.
Pårørendepeer-medarbejderen har selv
oplevet at være pårørende og kan lytte, støtte
og dele sine erfaringer med dig.

Ring direkte til en pårørendepeermedarbejder:
Ring på 58 53 79 99
Telefonen er åben tirsdag og torsdag kl. 16-20

Book en samtale med en
pårørendepeer-medarbejder:
Ønsker du at blive ringet op af en
pårørendepeer-medarbejder eller mødes til
en samtale med personligt fremmøde i enten
Roskilde, Næstved eller Slagelse, kan du
booke en tid på forhånd via PsykInfo. Dette
kan du gøre ved at ringe til PsykInfo.
Kontakt PsykInfo for booking på 70 25 02 60
Læs mere på www.regionsjaelland.dk/
paaroerendepeer
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Recovery Højskole
På Recovery Højskolen får borgere med
psykisk sygdom viden om og inspiration
til at finde egne veje i processen med at
komme sig. Højskoleopholdet har fokus på
kerneelementerne i personlig recovery, som
kaldes CHIME og står for forbundethed, håb,
identitet, mening og empowerment. Recovery
Højskolen er et brobyggende samarbejde
mellem PsykInfo og regionens kommuner.
Læs mere om Recovery Højskolen her:
www.regionsjaelland.dk/recoveryhøjskole
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EN AF OS – væk med
tavshed, tvivl og tabu
Når man har en psykisk sygdom, kan man
opleve en dobbelt belastning, fordi man både
skal kæmpe med sygdommen og med andres
fordomme og forestillinger om den.
Landsindsatsen EN AF OS udfordrer de
fordomme, der findes om psykisk sygdom.
Med viden, aktiviteter og debat er det målet
for EN AF OS at gøre danskerne mere åbne
og imødekommende over for mennesker med
psykisk sygdom – for ingen er deres sygdom,
de er først og fremmest mennesker.
Læs mere om indsatsen på www.en-af-os.dk

Book en ambassadør
PsykInfo koordinerer arbejdet med EN AF
OS, hvor de mange ambassadører, som selv
har erfaringer med psykisk sygdom, er helt
centrale. Ambassadørerne kan bookes til
oplæg i mange forskellige sammenhænge
for eksempel på uddannelsesinstitutioner,
for sundhedsfagligt personale eller på
virksomheder.
Du kan booke et oplæg med en ambassadør
via PsykInfo.
Læs mere om EN AF OS i Region Sjælland
her: www.regionsjaelland.dk/enafos
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Efterårets
aktiviteter og
arrangementer
i foreninger
med fokus på
psykisk sygdom
PsykInfo samarbejder med de frivillige
patient- og pårørendeforeninger. Flere af
dem har faste aktiviteter som for eksempel
samtalegrupper og rådgivning, ligesom
de ind i mellem tilbyder enkeltstående
arrangementer som for eksempel foredrag.
På de følgende sider kan du orientere dig
i de planlagte foreningstilbud i efteråret
2022. Vi opfordrer til, at du løbende holder
dig opdateret på de enkelte foreningers
hjemmesider og/eller Facebooksider, idet
der kan forekomme ændringer i de planlagte
aktiviteter.
Der findes flere foreninger end dem, du finder
her i folderen – det er bare ikke dem alle, der
har nået at planlægge aktiviteter inden denne
folder blev trykt. Du finder links til diverse
foreninger og øvrige samarbejdspartnere på
PsykInfos hjemmeside www.regionsjaelland.
dk/psykinfo
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LMS – landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade
Rådgivningssamtaler
Få gratis, anonyme rådgivningssamtaler
for berørte og pårørende til mennesker med
spiseforstyrrelser og selvskade.
Telefonrådgivningen har åbent mandag og
torsdag fra kl. 9-19 samt tirsdag og onsdag kl.
16-19 på 7010 1818. I Næstved er der desuden
mulighed for personlige samtaler onsdag kl.
16-19 på adressen Farimagsvej 40, 1. sal,
4700 Næstved.
Du kan læse mere om vores tilbud og bestille
tid via www.lmsos.dk
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Depressionsforeningen - Roskilde
Depressionsforeningen – Roskilde tilbyder
samtale/selvhjælpsgruppe for mennesker med
depression og bipolar affektiv lidelse.
Gruppen mødes i efteråret på følgende
torsdage fra kl. 19-21:
Den 18. august
Den 22. september
Den 20. oktober
Den 17. november
STED: PsykInfo, Københavnsvej 26F, 1, 4000
Roskilde
TILMELDING: Ring eller skriv til Musse
Rindal først, hvis du gerne vil deltage.
Tlf.: 46 36 29 45
MAIL: musserindal@gmail.com

LPTSD – Landsforeningen for
PTSD-ramte og pårørende
Kom til informationsmøde i LPTSD og hør
om den nye forening, hvor vi vil arbejde for,
at (K)PTSD-ramte og deres pårørende møder
forståelse og tolerance samt give råd og støtte
til dem, der møder udfordringer.
Program for informationsmøder:
• Velkomst og præsentation af foreningen
med en personlig beretning om, hvorfor den
er opstået
• Temaoplæg: PTSD og familieliv
• Lokale tiltag: Info og dialog om oprettelse
og koordinering af lokalforeninger
Vi holder informationsmøder løbende i efteråret. Hold øje med foreningens
hjemmeside for tid, sted og
tilmelding: www.lptsd.dk
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SIND Holbæk-OdsherredKalundborg
SINDs kaffestue »Smilet« tilbyder forskellige
aktiviteter – både kreative og praktiske.
Åbningstiderne kan ændres i forhold til
brugernes ønsker, så ring og spørg om
aktuelle åbningstider på tlf. 52 11 09 01.
Vær med til Walk & Talk i Nykøbing Sjælland
hver torsdag kl. 10.00. Alle kan være med. Vi
går fra Havnegade 2 og slutter gåturen af med
kaffe og te.
STED: Havnegade 2, 4500 Nykøbing Sjælland

SIND tilbyder herudover forskellige former
for rådgivning:
Daglig telefonrådgivning fra kl. 16-18
på tlf. 52110901
Personlig rådgivning efter aftale
på tlf. 52110901
Gældsrådgivning efter aftale på tlf. 52110901
Bisiddertilbud ved vanskelige samtaler
Se hjemmesiden for mere info:
https://sind.dk/find-sind/sind-sjaelland/
sind-holbaek-odsherred-kalundborg
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Bedre Psykiatri Vordingborg
Samtalegrupper
Bedre psykiatri Vordingborg holder
pårørendegrupper for alle, der kender en
med psykisk sygdom. Pårørendegrupperne
giver dig mulighed for at mødes med andre
i samme situation, og opleve at du ikke
er alene. Pårørendegrupperne ledes af
certificeret kognitiv psykoterapeut Irene
Anderson. Alle grupperne mødes kl. 19-21.
Forældre til børn (0-20 år) med psykisk
sygdom mødes 1. mandag i hvert måned på
følgende datoer:
Den 5. september
Den 3. oktober

Den 7. november
Den 5. december

Voksne pårørende til voksne børn eller
ægtefælle med psykisk sygdom mødes hver 1.
onsdag i hver måned på følgende datoer:
Den 7. september
Den 5. oktober

Den 2. november
Den 7. december

Unge (ca. 16-25 år) til pårørende med psykisk
sygdom (enten søskende eller forældre),
mødes den 1. torsdag hvert måned på
følgende datoer:
Den 1. september
Den 6. oktober

Dem 3. november
Den 1. december

TILMELDING: Der er tilmelding til grupperne
på mail vordingborg@bedrepsykiatri.dk eller
på telefon 52 17 47 20.
Deltagelse er gratis, men vi vil blive glade,
hvis du tegner et medlemskab af foreningen.
STED: Kirketorvet 12A, 4760 Vordingborg.
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Bedre Psykiatri Vordingborg
Gåture
Bedre Psykiatri Vordingborg arrangerer
to gåture i efteråret 2022. Vi går i roligt
tempo med tid til gode samtaler. Vores
psykoterapeut Irene Anderson deltager i
gåturene. Vi mødes ved den lille havn ved
Sydhavnsvej i Vordingborg på følgende
datoer:
Søndag d. 25. september kl. 10-12
Søndag d. 30. oktober kl. 10-12
Tilmelding på tlf. 52 17 47 20

Bedre Psykiatri Holbæk Odsherred
Foredragsrække
Bedre Psykiatri Holbæk Odsherred
afholder i efteråret en foredragsrække med
efterfølgende dialog i mindre grupper for
alle, der kender én med psykisk sygdom.
Emnerne vil bl.a være recovery, selvskade,
sorg, skyld og skam, parforhold sat på prøve
og lovgivning.
TID OG STED: Yderligere oplysninger om
arrangementerne kommer i den lokale
ugeavis, på landsforeningens hjemmeside:
www.bedrepsykiatri.dk samt på Facebook:
www.facebook.com/bedrepsykiatri-holbækodsherred
Eller kontakt formand Birgit Hesk Møller for
mere info på tlf. 21 44 81 34 eller på mail:
holb-odsh@bedrepsykiatri.dk
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Bedre Psykiatri Slagelse

Pårørende-samtalegruppe: Er der
psykisk sygdom i din familie?
Bedre Psykiatri Slagelse og psykoterapeut
Jannet Egede giver dig mulighed for at tale
om de svære ting ved at være pårørende. Vi
drøfter forskellige emner omkring psykisk
sygdom og får redskaber til at tackle
hverdagen.
Samtalegruppen mødes på følgende datoer
(alle dage kl. 19-21):
Den 25. august
Den 8. september
Den 22. september
Den 6. oktober
Den 20. oktober

Den 3. november
Den 24. november
Den 8. december
Den 15. december

TILMELDING: Deltagelse i gruppen er gratis
for medlemmer af landsforeningen Bedre
Psykiatri.
Tilmelding er nødvendig til følgende mail:
slagelse@bedrepsykiatri.dk. Skriv gerne
tlf. nr hvis der er ønske om, at vi ringer op
og besvarer evt. spørgsmål. Mere info på
www.bedrepsykiatri.dk og på Facebook:
www.facebook.com/bedrepsykiatrislagelse.
STED: Bredegade 10, 1.sal, Slagelse,
indgang fra Rosengården P-plads.
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Bedre Psykiatri Slagelse
ARRANGEMENT: Du er ikke alene – hvordan
tager jeg vare på mig selv som pårørende?
Bedre Psykiatri Slagelse og psykoterapeut
Jannet Egede holder oplæg om, hvordan vi
tackler hverdagen i familier med psykisk
sygdom.
TID: Torsdag den 25. august kl. 19-21
TILMELDING: Alle er velkomne. Tilmelding er
nødvendig på slagelse@bedrepsykiatri.dk
Mere info på landsforeningens hjemmeside:
www.bedrepsykiatri.dk og på Facebook:
www.facebook.com/bedrepsykiatrislagelse.
STED: Rosenhuset, Bredegade 10. 1.sal, 4200
Slagelse, indgang fra Rosengårdens P-plads.
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Bedre Psykiatri – Næstved
Pårørendegrupper
Bedre Psykiatri Næstved holder
pårørendegrupper for alle, der kender én
med psykisk sygdom. Pårørendegrupperne
giver dig mulighed for at mødes med andre
i samme situation, og opleve at du ikke
er alene. Pårørendegrupperne ledes af
certificeret kognitiv psykoterapeut Irene
Andersson. Alle grupper mødes kl. 19-21.
Unge (ca. 16-25 år) mødes d. 1. tirsdag hver
måned på følgende datoer:
2. august
6. september
4. oktober

1. november
6. december

Forældre mødes d. 2. tirsdag hver måned
(undtagen december), på følgende datoer:
9. august
11. oktober
13. september
8. november
Ægtefæller mødes d. 3. tirsdag hver måned
(undtagen december), på følgende datoer:
16. august
20. september

18. oktober
15. november

TILMELDING: Der er tilmelding til grupperne
hos bestyrelsen i Næstved Lokalafdeling, på
mail naestved@bedrepsykiatri.dk eller på tlf.
21 95 47 87. Deltagelse er gratis, men vi vil
blive glade, hvis du tegner et medlemskab af
foreningen, hvis du deltager flere gange. Tjek
vores hjemmeside https://bedrepsykiatrilokal.dk/naestved for aflysninger,
opdateringer, ændringer og nye aktiviteter.
STED: Bedre Psykiatri Næstved (grupperne
afholdes i PsykInfos lokaler), Farimagsvej 40,
4700 Næstved
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Bedre Psykiatri – Næstved
Caféaftener for pårørende
Vi har kaffe/the på kanden, og der tales
om stort og småt, når vi deler erfaringer
og danner netværk. Caféaftnerne ledes
af frivillige, der selv har erfaringer som
pårørende.
Til caféaftnerne har vi tilknyttet
socialrådgiver Karin Kambskard, som du
kan få en samtale med i enerum. Hvis du på
forhånd ønsker rådgivning, vil det være rigtig
rart, hvis du på forhånd sender en sms eller
ringer til Karin på tlf. nr. 42 43 40 40. Men
det er ikke et krav. Rådgivningen er gratis.
Caféaften afholdes kl. 19.00-21.00 den 4.
tirsdag hver måned (undtagen december), på
følgende datoer:
23. august
27. september
25. oktober
22. november
TILMELDING: Deltagelse i caféaften kræver
ingen tilmelding, og er gratis.
STED: Bedre Psykiatri Næstved (PsykInfos
lokaler), Farimagsvej 40, 4700 Næstved.
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Bedre Psykiatri – Næstved
Gåture
Bedre Psykiatri Næstved arrangerer gåture
for os, der er pårørende til mennesker med
psykisk sygdom. De natursmukke gåture
er på ca. 5 km i roligt tempo med tid til
gode samtaler. Halvvejs holder vi en pause
til medbragte forfriskninger. Vi går både i
skove, langs åer, over åse og i kløfter. Turene
går af stier, hvor det desværre ikke er muligt
at bruge kørestol eller have barnevogn/
klapvogn med, medmindre andet er angivet.
Vi mødes på følgende datoer og steder:
Lørdag d. 20. august kl. 10 - ca. 12
Mødested: P-pladsen ved Nysø Gods, Nysøvej
1, 4720 Præstø
Lørdag d. 17. september kl. 10 - ca. 12
Mødested: P-pladsen ved Borgnakke Skoven
(ishus/grillbar), Karrebækvej 631A, 4700
Næstved
Lørdag d. 15. oktober kl. 10 – ca. 12
Mødested P-pladsen til Svenskekløften
og Paradishaven, Villa Galinavej 14, 4690
Haslev
Lørdag d. 19. november kl. 10 – ca. 12
Mødested: P-pladsen ved Kongskilde
Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Lørdag d. 17. december kl. 10 – ca. 12
Mødested: P-pladsen ved indkørsel til
Haletudsen, Nyvej 11, 4171 Glumsø
Mulighed for kørestol og barnevogn
TILMELDING: Der er ingen tilmelding eller
betaling, du møder bare op. Men det er
en god ide at tjekke hjemmesiden https://
bedrepsykiatri-lokal.dk/naestved i tilfælde af
aflysning. Hvis du har spørgsmål om turene
så skriv til: naestved@bedrepsykiatri.dk
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Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre
Åben samtalegruppe for pårørende
Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre tilbyder
åben samtalegruppe, hvor man kan dele
sin oplevelse som pårørende med de andre
deltagere og få redskaber til at håndtere livet
som pårørende. Gruppen er under ledelse af
psykoterapeut Anette Dahl Høm og er støttet
af Roskilde og Lejre Kommuner.
TID: Første onsdag i hver måned kl. 19-21.30
TILMELDING: Gruppen er et åbent tilbud
uden tilmelding. For mere info skriv til
roskilde-lejre@bedrepsykiatri.dk eller
tjek på Facebook: www.facebook.com/
BedrePsykiatriRoskildeLejre
STED: Frivilligcenteret Jernbanegade 21A,
4000 Roskilde.

Lukket samtalegruppe for pårørende
I den lukkede samtalegruppe kan man dele
sin oplevelse som pårørende med de andre
deltagere og få redskaber til at håndtere livet
som pårørende. Gruppen er under ledelse af
psykoterapeut Anette Dahl Høm. Forløbet er
støttet af Trygfonden.
TID: Forløbet starter med en enetime pr.
deltager ultimo august – primo september.
Gruppestart: onsdag den 14. september.
Herefter mødes gruppen 21/9, 28/9, 12/10,
19/10, 16/10 og 30/10. Alle dage kl. 19-21.
TILMELDING: Tilmelding og betaling via
Nemtilmeld Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre
(nemtilmeld.dk). Egenbetaling 100 kr for
hele forløbet. For mere info skriv til roskildelejre@bedrepsykiatri.dk
STED: Frivilligcenteret
Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde
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Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre
Mindfulness i naturen
Mindfulness i naturen er et forløb til jer, som
er pårørende til en eller flere med psykisk
sygdom – og som gerne vil skabe mere ro og
balance i jeres liv og i jeres nære relationer
gennem meditativ praksis og kontakt med
naturens ro. Ledes af terapeut Jens Hyldahl
der har stor erfaring i mindfulness forløb for
pårørende. Forløbet er støttet af Trygfonden.
TID: Torsdage den 1/9, 15/9, 22/9 og 13/10
kl. 18.30-21.30 samt en hel dag i Asserbo den
29/10.
TILMELDING: Tilmelding og betaling via
Nemtilmeld Bedre Psykiatri Roskilde/
Lejre (nemtilmeld.dk). Egenbetaling 100
kr for hele forløbet. For mere info skriv
til roskilde-lejre@bedrepsykiatri.dk eller
tjek på Facebook: www.facebook.com/
BedrePsykiatriRoskildeLejre
STED: Et sted i naturen nær Roskilde samt
Asserbo – adresse oplyses senere
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Arrangement: Koncert med
duoen ME AND MARIA
Johannes Pehrson og Maria Anna Rosenberg
har siden 2016 spillet egne danske sange
over hele landet og udgivet fire albums. Ved
denne intimkoncert vil de spille og synge
blide, eftertænksomme melodier og tekster
fra det seneste album »Strejf af fred«. Duoen
fortæller også ærlige og rørende historier
fra deres oplevelser i psykiatrien, både som
musikere og pårørende.
TID: Søndag den 18. september kl. 15.00
TILMELDING : Gratis for medlemmer af

Bedre Psykiatri, 75 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding og betaling via Nemtilmeld
Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre (nemtilmeld.
dk). For mere info skriv til roskilde-lejre@
bedrepsykiatri.dk eller tjek på Facebook: www.
facebook.com/BedrePsykiatriRoskildeLejre
STED: Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre
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