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LEDER

Velkommen til et nyt år
AF MIA KRISTINA HANSEN, FORMAND FOR SIND

I SIND ser vi frem til dialogen med politikerne om 10-årsplanen for psykiatrien 

Vi skriver nu år 2022. Vi fik 
sagt farvel til det gamle år 
med ordene fra dronnin-

gens nytårstale, hvor hun bl.a. 
sagde: 

“Hos nogle er det nemt at se, 
som hvis man sidder i kørestol. 
Hos andre er lidelsen usynlig. Det 
kan være en psykisk sygdom, kro-
niske smerter eller noget helt 
tredje. Fælles for alle, der må leve 
med et handicap, er, at det gør til-
værelsen mere besværlig, og at 
man ikke altid bliver mødt med 
forståelse og respekt – måske 
tværtimod. Nogle mennesker med 
handicap bliver ligefrem diskri-
mineret, måske også mødt med 
hån og drilleri. Det kan skyldes 
tankeløshed og uvidenhed; men 
uanset hvad, så er det forkert, og 
det burde vi holde os for gode til! 
Vi skal give os tid, ikke blot for at 
hjælpe, men også for at lære af 
hinanden. Det burde ikke være 
svært at behandle enhver med 
respekt.”

Forsigtig optimisme
Med dronningens nytårsbudskab 
i tankerne, og en forsigtig opti-
misme, følte jeg, at SINDs vision 

blev mere realiserbar: Visionen om 
et samfund, hvor alle respekterer, 
at de fundamentale menneske-
rettigheder for mennesker med 
handicap kommer til at gælde for 
mennesker med en psykisk sår-
barhed, en sindslidelse eller som i 
det hele taget oplever at være i en 
psykisk udsat position.

Når jeg ser mig omkring og 
oplever det store fællesskab og 
sammenhold, der efterhånden er, 
sammen med dronningens nytårs-
tale, så stiger min optimisme.

Den optimisme ønsker jeg at 
give videre, specielt til alle de fri-
villige i SIND, som hver dag gør en 
forskel for de mennesker, som har 
brug for dem i deres nærområde. 
Vi har meget at tage fat på hele 
tiden, og alle gør deres bedste, og 
det kan være svært at blive ved, 
hvis ikke vi hele tiden kigger på de 
ting, som lykkes.

Rørende film
Derfor blev jeg også rigtig glad, da 
jeg fik nyheden om filmen “Rose”, 
hvor omdrejningspunktet er kær-
lighed og konflikter i en familie 
med psykisk sygdom. Jeg blev 
ikke kun glad på grund af filmens 

tema, men også fordi Nordisk Film 
kontaktede SIND med henblik på 
at samarbejde med os om at få 
udbredt filmen. Vi er fx i dialog om 
at arrangere lokale biografbesøg 
rundt om i landet, hvor man kan 
se filmen sammen med andre. Vi 
fortæller om filmen her i bladet, 
som er baseret på en historie fra 
instruktøren Niels Arden Oplevs 
egen familie. Og jeg kan godt 
røbe, at filmen gik lige i hjertet 
på mig, hvor jeg specielt kunne 
genkende mig selv i rollen som 
pårørende.

Politisk dialog
Jeg vil slutte af for denne gang 
med at fortælle, at når dette 
blad udkommer, så er det faglige 
oplæg til 10-årsplanen for psykia-
trien offentliggjort. Det er blevet 
et oplæg på rigtig mange sider, og 
der er lagt op til en omfattende 
politisk proces. Her gælder det 
om, at vi i SIND hjælper ordførerne 
på Christiansborg med at holde 
øje med, at planens overordnede 
mål bliver med udgangspunkt i 
mennesket og ikke systemet. 

Vi skal have lavet en plan, som 
er så ambitiøs som muligt, uden at 
den bliver urealistisk. 

I dette blad kan du læse ordfø-
rernes bud på, hvordan de håber, 
at de hver især kan sætte deres 
præg på planen.

Jeg personligt har smøget 
ærmerne op og er parat til at tage 
dialogen, som jeg glæder mig til.

Foto: Pia Konstantin Berg

 ‘Vi har meget at 
tage fat på hele 
tiden, og alle gør 
deres bedste, 
og det kan være 
svært at blive ved, 
hvis ikke vi hele 
tiden også kigger 
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  ⁄ 8 Kendte skuespillere nedbryder 
tabuer om psykisk sygdom
For første gang i årevis satser filmbranchen 
stort på en film, hvor omdrejningspunktet 
er kærlighed og konflikter i en familie 
med psykisk sygdom. “Rose”, der forventes 
at få premiere d. 24. februar, er baseret 
på oplevelser i instruktøren Niels Arden 
Oplevs egen familie, som er glade for 
filmen. Det gælder også publikum ved flere 
testforestillinger, hvor responsen har været 
særdeles positiv. 

  ⁄ 10 Vil du se filmen  “Rose”  med SIND?

  ⁄ 11 Søstrene, der har inspireret til 
filmen “Rose”: Man skal ikke 
skal være flov over sygdom
Det nære og varme forhold mellem 
søstrene Maren Arden og Kirsten Arden 
Pedersen matcher filmen. De håber, at 
“Rose” kan inspirere andre familier til mere 
dialog om livet med psykisk sygdom.

  ⁄ 12 Psykiatriordførerne har ordet
Otte partier svarede, da SIND stillede alle 
psykiatriordførerne tre spørgsmål.

  ⁄ 16 Sundhed: Lystlæsning af skønlitteratur 
kan dulme ensomhedsfølelser  
og løfte humøret
Gennem ti år har projekt “Læs for Livet” 
hjulpet hundredevis af udsatte og 
anbragte børn og unge i gang med at 
læse skønlitteratur. Resultaterne, som du 
også kan lade dig inspirere af, er særdeles 
positive: Bøger kan bidrage til at styrke din 
psykiske sundhed.

  ⁄ 18 Stressforebyggelse:   
Skam kan udløse stress 
Du isolerer dig og undgår kollegerne. 
Føler ikke, du kan leve op til det, der 
forventes på din arbejdsplads. Du føler 
dig træt og deprimeret. Du skammer 

dig, og stressen vokser. Du er på vej mod 
en sygemelding. En del af løsningen er 
dialog på arbejdspladsen. Hvis du taler 
med kollegerne og lederen om det, der 
frustrerer, så er muligheden for at få 
stoppet stressen til stede. Bogen “Stress og 
skam i arbejdslivet” rummer værktøjer, der 
kan sætte samtalen i gang. 

  ⁄ 20 “Alt, der kommer fra mig, 
skal komme fra hjertet”
Portræt af en SIND-frivillig: Det summer 
af positiv energi i SIND Aalborg. Her er 
lokalformand Bente Fjordside med til at 
skabe rammerne for et levende socialt 
fællesskab, hvor der trods hyggelig 
stemning også er plads til dialog om livets 
mørke sider.

  ⁄ 23 SINDs landsdækkende 
telefonrådgivning er styrket efter 
arbejdet mod nyt kvalitetsstempel
Et nyt certifikat om akkreditering møder 
den besøgende på SINDs landsdækkende 
telefonrådgivnings hjemmeside. Forud for 
kvalitetsstemplet er gået flere års arbejde 
med kvalitetssikring af rådgivernes indsats. 

  ⁄ 27 Ses vi til generalforsamling i SIND?
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© Pressefoto fra Nordisk Film: 
Martin Dam Kristensen

Læs om 10-årsplan for psykiatrien  
på www.sind.dk

Efter deadline på dette blad offentliggjorde Sundhedsstyrelsen de faglige 
anbefalinger til en 10-årsplan for psykiatrien. SINDs holdninger til planen kan 
du læse mere om på vores hjemmeside. På SINDs side på Facebook kan du se 
henvisninger til nogle af de interviews med medierne, hvor landsforeningen 
medvirker.
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SIND I MEDIERNE

Jyllands-Posten Aarhus: Psykiatrien 
er hårdt ramt af mangel på 
medarbejdere
(6. januar 2022) 811 jobs stod d. 1. november 2021 ledige i Region Midtjyl-
land, skrev Jyllands-Posten Aarhus. Samme opgørelse viste, at omkring 28 
pct. af speciallægestillingerne i Region Midtjyllands psykiatri var ubesatte.

“Der skal et langt sejt træk til, for at Region Midtjylland kan finde det 
nødvendige antal kvalificerede medarbejdere til området. Man er samtidig 
nødt til at tænke i nye baner, hvis det skal lykkes. Man er nødt til at udvikle 
en langt mere integreret og borgerrettet psykiatrisk indsats på tværs af 
region, kommuner og almen praksis med nye tilgange, hvor de vidensba-
serede psykologiske behandlingsmetoder står stærkere. Det kræver et løft 
på landsplan,” sagde Leif Gjørtz Christensen, SIND-formand i Region Midtjyl-
land, til Jyllands-Posten Aarhus.

/kki

Altinget: “At skabe håb og forandring er vigtigere end at skabe indtægter”
(6. januar 2022) “Jeg tror, at flere og flere mennesker efterhånden tager 
afstand fra kampagner, som kan opleves som følelsesmæssig afpres-
ning. Jeg tænker, at det er tid til, at der kommer en anden slags kam-
pagner, nemlig kampagner som kan skabe håb og vise billeder af, 
hvordan verden kunne se ud, hvis man støtter det enkelte formål,” skrev 
SIND-formand Mia Kristina Hansen i Altinget.

I hendes debatindlæg beskrev hun, hvordan brugen af, hvad hun 
kalder, følelsesmæssig afpresning i kampagner kan have negative kon-

sekvenser. Det kan fx være ved at bruge billeder af mennesker, der har 
mistet kontrollen over deres eget liv.

“Personligt er det vigtigt for mig, at vi i SIND hele tiden har hjertet 
med os, at dem, der ønsker at støtte os, gør det fordi de virkelig ønsker 
det, og ikke fordi de føler sig følelsesmæssig bondefanget,” skrev Mia 
Kristina Hansen.

/kki

Kristeligt Dagblad: Psykiatrien 
undlader nedtrapning af 
psykofarmaka
(30. december 2021) “Jeg hører fra mange – og jeg har selv 
oplevet det – at man får at vide: ‘Du skal ikke udtrappe. Det er ikke 
en god idé for dig’. Man har en oplevelse af, at man bliver mod-
arbejdet,” sagde 1. næstformand i SIND Erik Mønsted til Kristeligt 
Dagblad. Han påpegede i avisen, at lægerne sjældent går væk fra 
medicinen, når der først er fundet et lægefagligt passende niveau.

“Så mener lægerne jo, at det er medicinen, der har gjort, at 
patienten har fået det bedre. Derfor kan folk også være i behand-
ling med psykofarmaka i årevis, uden at der på noget tidspunkt 
bliver sat spørgsmålstegn ved, om de stadigvæk har brug for det,” 
sagde Erik Mønsted til Kristeligt Dagblad.

/kki

Avisen Danmark: Rekordmange sad alene i isolation nytårsaften
(31. december 2021) 109.895 fik et positivt svar 
på PCR-testen i ugen op til nytårsaften, ifølge 
tal fra Statens Serum Institut, skrev Avisen Dan-
mark. Derfor havde rekordmange udsigt til at 
sidde i isolation nytårsaften. 

Men hvordan klarer man bedst at sidde 
ensom og isoleret? SIND-formand Mia Kristina 
Hansen opfordrede til, at man viste omsorg for 
hinanden, hvis personer i ens omgangskreds 
sad alene uden at ønske det.

“Du kan gå ind til naboen, hvis han er iso-
leret, og spørge, om der er noget, du kan 
komme med, så vi er opmærksomme på dem, 
som sidder alene. Det kan være, at vi skal ringe 
op på Messenger eller Facetime klokken tolv,” 
sagde Mia Kristina Hansen til Avisen Danmark.

Samtidig påpegede hun, at hun ikke ople-
vede samme fokus på ensomhed, som da pan-
demien kom til Danmark i foråret 2020.

“Det bliver hverdag. Et vigtigt budskab en 
dag som nytårsaften er: Er nogen i dit net-
værk alene, så husk det. Prøv at tage de ting 
frem igen, som vi brugte sidste år,” sagde Mia 
Kristina Hansen til Avisen Danmark.

/kki

Ugeavisen Tønder: 
Handicapprisen 2021 går til 
SIND Huset
(8. december 2021) Handicapprisen 2021, der uddeles af Tønder 
Kommune, gik i år til SIND Huset i Tønder.

“Prisen gives til en person, forening, virksomhed, institution 
eller andre, der har ydet en særlig indsats til gavn for handicap-
pede borgere i det forløbne år,” skrev Ugeavisen Tønder.

Anne Hvidberg Jørgensen, der er lokalformand i Tønder, var 
glad for at modtage prisen.

“I en sådan Corona-tid har SIND Huset medvirket til, at de mest 
udsatte i Tønder ikke har isoleret sig. Vi har gennem hele Corona-
perioden haft åbent hver dag på nær lørdage,” sagde hun til Uge-
avisen Tønder.

/kki

Radio4 Morgen: Nyt indtjeningsloft for 
psykologer forværrer unges mulighed 
for psykologhjælp
(29. december 2021) En ny aftale, der trådte i kraft ved årsskiftet, gør psykolog-
behandling for de 18-24-årige gratis. Samtidig indføres et indtjeningsloft, så 
psykologer, der er en del af ordningen, maksimalt må tjene 140.000 kr. på psy-
kologhjælpen til de unge, oplyste Radio4.

Det kritiserede 2. næstformand i SIND Erik Mønsted Pedersen.
“Det svarer til, at man sagde ‘Du kan ikke gå ned til din praktiserende læge, 

for der er ventetid, fordi lægen har et indtjeningsloft, så lægen kan kun tage et 
antal samtaler i denne uge’,” sagde han til Radio4 Morgen og fortsatte:

“Der går unge mennesker rundt og får nedsat livskvalitet og udvikler måske 
psykiske sygdomme, som ikke er lette til moderate depressive eller angsttil-
stande, men alvorligere tilstande. Så det er ikke kun de unges trivsel, det er 
også deres helbred.”

/kki
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Kristeligt Dagblad: SIND støtter ikke ønsker om at ændre lovgivningen om 
tvangsbehandling
(2. december 2021) Tvangsbehandling af tvangsindlagte patienter kan 
ikke igangsættes, hvis de har indsendt en klage til Det Psykiatriske Patient-
klagenævn. Her varer behandlingen af sagen ofte flere uger, hvor lægen 
ikke må påbegynde tvangsbehandlingen. I Kristeligt Dagblad foreslog 
flere læger, at det skal være muligt at igangsætte tvangsbehandling med 
det samme, hvis patienter er tvangsindlagte. SIND mener ikke, at tvangs-
indlæggelse automatisk skal give lægerne lov til at tvangsbehandle. 

SIND-formand Mia Kristina Hansen sagde bl.a. til Kristeligt Dagblad: 
“Det er rigtigt, at det kan tage lang tid, før der kommer en afgørelse 

på klagerne. Men hvis en patient indlægges en fredag, er det ikke sik-

kert, man overhovedet begynder at forsøge at motivere patienten til at 
tage imod behandling før om mandagen. For det er ikke sikkert, at der 
er tilstrækkeligt med personale til stede i weekenden. Vores oplevelse 
er, at ventetiden også handler om manglende ressourcer i psykiatrien,” 
sagde Mia Kristina Hansen til Kristeligt Dagblad.

“Jeg er af den forståelse, at hvis det er livsvigtigt for patienten, at 
behandlingen sættes i gang, kan lægen faktisk godt påbegynde den, 
selvom der er klaget og endnu ikke kommet en afgørelse,” tilføjede hun 
til Kristeligt Dagblad.

/kki

Altinget: Ny formand i Rådet 
for Socialt Udsatte
(20. december 2021) Social – og ældreminister Astrid 
Kragh (S) har udnævnt ny formand for Rådet for Socialt 
Udsatte. Kira West overtog fra årsskiftet posten. Derud-
over er tidligere SIND-formand Knud Kristensen et af 
de ni medlemmer af rådet, der agerer talerør for socialt 
udsatte mennesker i Danmark.

/kki

Vejle Amts Folkeblad: Trine Omø, der selv har haft psykisk sygdom tæt 
inde på livet, bruger musikken til at fortælle
(3. januar 2022) Som en del SIND-ambassadør Mathilde Falchs koncer-
trække “Stærk og Sårbar” optræder Trine Omø blandt andet med sange 
om psykisk sårbarhed.

“Mine fortællinger er fyldt af håb og optimisme. Jeg oplever, at jeg 
bevæger mine lyttere med både musikken, teksterne og det, jeg for-
tæller om de enkelte sange,” sagde Trine Omø til Vejle Amts Folkeblad.

Mathilde Falch fik ideen til koncertrækken under den første 
nedlukning.

“Et opslag på de sociale medier bekræftede mig i, at jeg havde ramt 
noget. De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv oplevet 
sårbarhed, det har jeg selv, og det var også musikken, der hjalp mig,” 
sagde Mathilde Falch til Vejle Amts Folkeblad.

/kki

TV2/Bornholm: Psykologmangel på 
Bornholm
(29. december 2021) Region Hovedstaden besluttede tilbage i juni 2021, at der skulle 
oprettes yderligere to psykologstillinger på Bornholm. Desværre har de ikke modtaget 
nogen ansøgninger, skrev TV2/Bornholm.

“Det er et problem for alle dem, der i lang tid har stået på venteliste. Men det positive er så, 
at der er et par stillinger, der er slået op. Så det giver håb for, at den del af opgaven er løst. Så 
mangler der bare ansøgninger”, sagde 2. næstformand i SIND Bente Helms til TV2/Bornholm.

/kki

Støt os økonomisk
Det økonomiske fundament for SIND er – foruden kontingenter 
fra medlemmerne, tips-/lotto- og puljemidler – arv, gaver og 
sponsorater.

Vælger du at give en eller flere pengegaver til SIND, fx via 
www.sind.dk, så kan du trække beløbet fra i skat.

I 2022 kan du højest få fradrag for 17.200 kr. årligt. (17.000 kr. 
i 2021). Ægtefæller kan hver især fratrække det nævnte beløb.

Skaf en gave
SIND er godkendt efter ligningslovens § 8 A. Det betyder, at 
gaver til SIND er fradragsberettiget for giveren.

Der stilles en række krav for at opnå/bevare godkendelse 
efter ligningsloven. Bl.a. skal antallet af gavegivere overstige 
100 i gennemsnit om året – og det samlede gavebeløb pr. gave 
skal være på mindst 200 kr.

Vi opfordrer medlemmer, regions- og lokalafdelinger samt 
andre med tilknytning til SIND til at gøre en særlig indsats for at 
skaffe gavegivere, så vi kan bevare godkendelsen.

Betænk SIND  
i dit testamente
Ønsker du at betænke SIND i dit testamente, så se www.sind.dk/
testamente eller kontakt SINDs sekretariat.

Kontakt sekretariatet
Hvis du påtænker at give os et gavebeløb, eller eventuelt at 
betænke SIND i dit testamente, så kontakt sekretariatet for 
yderligere informationer.

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 3524 0750
landsforeningen@sind.dk
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Efterlysning: SIND søger frivillige, der vil 
være med til at udvikle, planlægge og 
gennemføre aktiviteter på landsplan

Er du medlem af SIND, og har du erfaringerne, lysten og tiden til at hjælpe med 
at gøre gode aktiviteter endnu bedre? SIND søger medlemmer af flere udvalg og 
arbejdsgrupper. Du kan fx deltage i det konkrete arbejde med SINDbladet eller 
med SINDs kurser, frivilligkonferencer og sommerhøjskole. Ansøgningsfristen er 
d. 28. februar 2022, hvorefter SINDs hovedbestyrelse udpeger medlemmerne

Bladudvalg
Bladudvalget, der får 3-5 medlemmer, skal bidrage til udvikling, redi-
gering og drift af SINDbladet.

Udvalget skal i 2022 give SINDs hovedbestyrelse et beslutnings-
oplæg om bladets fremtidige målgruppe og fokus samt et forslag 
om, hvor mange gange om året, bladet skal udkomme og med hvor 
mange sider. (SINDs hovedbestyrelse skal herefter en gang om året, 
ved vedtagelse af budgettet for næste år, tage stilling til antal udgi-
velser og sidetal).

Bladudvalgets medlemmer skal: 
• have kendskab til bladdrift.
• kunne påtage sig konkrete opgaver mellem møderne.
• kunne arbejde selvstændigt med opgaver. 

Der vil både være fysiske møder og onlinemøder. Arbejdet ledes af 
SINDs formand, der er ansvarshavende redaktør. Bladudvalget sidder 
for 2022-2024.

Kursusudvalg 
Kursusudvalget, der får 3-5 medlemmer, skal en gang om året – i 
4. kvartal – indstille en kursusplan for det kommende år til SINDs 
hovedbestyrelse, der vedtager kursusplan og budget.

Kursusudvalget har efterfølgende ansvaret for implementering og 
evaluering af kursusplanen.

Kursusudvalgets medlemmer skal:
• have kendskab til kursus- og undervisningsaktiviteter.
• kunne påtage sig konkrete opgaver mellem udvalgets møder
• kunne arbejde selvstændigt med opgaver. 

Der vil både være fysiske møder og onlinemøder. Kursusudvalget 
sidder for 2022-2024.

Arbejdsgruppe, der står for den 
årlige frivilligkonference i 2022 og 
i 2023
Emne, tid og sted for SINDs frivilligkonference efteråret 2022 er fast-
lagt. Temaet er: Hvordan styrker SIND foreningens frivillige sociale 
arbejde? Arbejdsgruppen, der får 3 medlemmer, skal stå for beslutning 
om det konkrete program og for praktisk gennemførelse af frivilligkon-
ference 2022.

Arbejdsgruppen skal derudover: 
• stille forslag til SINDs hovedbestyrelse om emne, tid og sted for fri-

villigkonferencen 2023.
• stå for beslutning om det konkrete program og for praktisk gen-

nemførelse af frivilligkonference 2023.
Når frivilligkonferencen 2023 er færdig og evalueret, så er arbejds-

gruppens arbejde færdigt, og gruppen opløses (der er ikke frivilligkon-
ference i 2024, hvor SIND afholder landsmøde).

Arbejdsgruppe vedrørende den 
årlige sommerhøjskole
Brenderup Højskole på Fyn gennemfører hvert år en uges SIND Som-
merhøjskole i samarbejde med SIND. Det er skolen, der udbyder 
kurset/opholdet, og som er ansvarlig i forhold til fx højskoleloven, Kul-
turministeriet og økonomien. SIND samarbejder via arbejdsgruppen 
med skolen om udarbejdelse af program samt om formidling og gen-
nemførelse af sommerhøjskolen. SIND støtter sommerhøjskolen øko-
nomisk via bidrag til deltagernes brugerbetaling og ved at give dem 
rejserefusion. Arbejdsgruppens tre medlemmer deltager 2022-2024 
(gratis) som frivillige på sommerhøjskolen og har her praktiske og 
sociale opgaver i forhold til de andre deltagere og gennemførelse af 
programmet. Arbejdsgruppens medlemmer skal være gode til at sam-
arbejde med højskolens personale og administration.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 28. februar 2022.  
Se yderligere information og ansøgningsskema på 

www.sind.dk/nyeudvalg
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Mød SIND på Folkemødet
16.-18. juni 2022 deltager SIND igen i Folkemødet 
på Bornholm. Du finder SIND i Værestedet, Vester-
gade 3, i Allinge fra fredag eftermiddag. Senere på 
året kan du læse mere om vores program på Face-
book og på www.sind.dk/fm.

Efterlysning: SIND søger frivillige med 
appetit på debat og udvikling af politik

Er du medlem af SIND, og vil du være med til at udvikle og diskutere landsforeningens politik? Vi 
opretter to nye fora, hvor du kan være med til at inspirere hele SIND. Møderne foregår især online

Brugerforum
SINDs brugerforum skal være et sted, hvor SINDs medlemmer kan 
debattere psykiatripolitik og psykiatriforhold ud fra en brugervinkel til 
inspiration for hele SIND. Brugerforum er for nuværende og tidligere 
psykiatribrugere, men ethvert medlem af SIND kan tilmelde sig og del-
tage. Brugerforum vil især fungere digitalt og via sociale medier og i 
mindre grad ved fysiske møder.

Tilmeldingsfrist: Løbende. Se mere på www.sind.dk/nytforum

Pårørendeforum
SINDs pårørendeforum skal være et sted, hvor SINDs medlemmer 
kan debattere psykiatripolitik og psykiatriforhold ud fra en pårøren-
devinkel til inspiration for hele SIND. Pårørendeforum er for menne-
sker, der er pårørende til personer, som er psykisk sårbare, men ethvert 
medlem af SIND kan tilslutte sig SINDs pårørendeforum og deltage. 
Pårørendeforum vil især fungere digitalt og via sociale medier og i 
mindre grad ved fysiske møder.

Tilmeldingsfrist: Løbende. Se mere på www.sind.dk/nytforum

Flere SIND-aktiviteter i naturen
Naturoplevelser i godt selskab kan sænke 
pulsen, løfte humøret og dulme følelsen af 
ensomhed. Projektmidler og donationer har 
de seneste måneder banet vejen for flere og 
flere SIND-aktiviteter under åben himmel. I 
Midtjylland blev der sidste år uddannet natur-
trænere, som kan hjælpe andre til oplevelser i 
naturen. Også projekt ”Frisk i naturen”, som du 

kan læse mere om på vores hjemmeside, har 
i flere kommuner inspireret til oplevelsesture. 
Og en række SIND-lokalafdelinger har arran-
geret eller er i gang med at planlægge nye 
aktiviteter. Bl.a. Friluftsrådet har accelereret 
udviklingen via støtte med udstyr til shelter-
ture. SIND forbereder nye initiativer og pro-
jekter i 2022. Lokalafdelinger kan få hjælp 

med ideer og økonomi. Er du interesseret i 
yderligere information, så skriv til landsfor-
eningen@sind.dk

SIND Sommerhøjskole
19.-25. juni 2022 afholder Brenderup Højskole og SIND igen sommerhøjskole. Tradi-
tionen tro var der rift om pladserne, da der blev åbnet for bookingen i december. Da 
dette blad gik i trykken, var blot få pladser ledige. Alle i dobbeltværelse. Hvis du ønsker 
at deltage i SIND Sommerhøjskole og fx at komme på venteliste til enkeltværelser, så 
læs mere på www.brenderuphojskole.com

Idrætsfestival for sindet
28.-30. juni 2022 afholdes Idrætsfestival for sindet i Vejle. 260 deltagere 
er engagerede i hygge og masser af sport. Igen i år støtter SIND festi-
valen. Se mere om program og tilmelding på www.idrætsfestival.dk.

Foto: SINDFoto: SIND Foto: SINDFoto: SIND

 Naturfoto: Miljø- og Fødevareministeriet

Foto: Dansk Arbejder IdrætsforbundFoto: Dansk Arbejder Idrætsforbund
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FILMEN “ROSE”

Kendte skuespillere 
nedbryder tabuer om 
psykisk sygdom
For første gang i årevis satser filmbranchen stort på en film, hvor omdrejningspunktet er 
kærlighed og konflikter i en familie med psykisk sygdom. “Rose”, der får premiere d. 24. februar, er 
baseret på oplevelser i instruktøren Niels Arden Oplevs egen familie, som er glade for filmen. Det 
gælder også publikum ved flere testforestillinger, hvor responsen har været særdeles positiv 

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN. FOTOS FRA NORDISK FILM: MARTIN DAM KRISTENSEN

Inger, hovedpersonen i filmen “Rose”, er ikke 
skizofren. Hun er et menneske med skizo-
freni. Et menneske, som rummer meget 

mere end lejlighedsvise mørke symptomer og 
selvmordstanker. Et menneske, der har drive 
og drømme, som kan inspirere andre, og som 
kan mobilisere solid handlekraft. Hun er fx 
kompetent tegner, dygtig pianist og meget tæt 
på sin søster Ellen og svogeren Vagn, der som 
rutinerede pårørende ser og elsker mennesket 
ved siden af sygdommen. 

Sådan lyder den korte version af de cen-
trale roller i instruktøren Niels Arden Oplevs 
nye film. Som noget helt usædvanligt for film-
branchen er rammen for det hjertevarme 
drama, der i højt tempo bevæger publikums 
følelser, smilerynker og eftertanke, samspillet 
mellem et menneske med psykisk sygdom og 
de nærmeste pårørende. Udover at fortælle en 
varm historie er ambitionen med filmen også 
at bidrage til at nedbryde tabuer om psykisk 
sygdom.

“Tiden er moden til mere åbenhed. Alle 
kender til psykisk sårbarhed, personligt eller i 
omgangskredsen,” siger hovedrolleindehaver 
Sofie Gråbøl til SINDbladet. Hun flankeres i 
filmen af en lang række kendte skuespillere. Fx 
Lene Maria Christensen, Anders W. Berthelsen, 
Søren Malling, Peter Gantzler, Christiane G. 
Koch og Karen-Lise Mynster.

Stormende forelskelse 
Niels Arden Oplev, der de seneste 13 år har 
boet i Los Angeles, er bl.a. kendt for filmene 

En lang række kendte skuespillere medvirker i filmen. Fx Lene Maria Christensen, Sofie Gråbøl, Karen-Lise Mynster og Anders W. Berthelsen

Længere udgave af 
artiklen på SINDs 

hjemmeside

Søg på artiklens 
overskrift

© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen
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FILMEN “ROSE”

“Mænd der hader kvinder” (2009), “Drømmen” 
(2006) og “Ser du månen, Daniel (2019)”. Han 
har desuden instrueret episoder til en meget 
bred vifte af danske og internationale serier. 
Senest til den kommende udgave af Netflix’ 
populære serie “Vikings: Valhalla”.

“Rose” er baseret på oplevelser i Niels Arden 
Oplevs egen familie gennem en temmelig 
begivenhedsrig uge i 1997. Her steg hans to 
søstre, Maren og Kirsten, ind i en tæt pakket 
turistbus i Aalborg og satte kursen mod Paris. 
Søstrene, som du kan møde på side 10 i dette 
blad, er særdels glade for filmen. Maren glæ-
dede sig til gensynet med Paris – hun havde 
som helt ung, før hun blev syg, boet et år i 
byen, hvor hun bl.a. oplevede en stormende 
forelskelse. Efter få minutters busrejse blev de 
glade og forventningsfulde turister pludselig 
gjort opmærksom på, at Maren lider af skizo-
freni. Passagererne sad tæt i bussen og kom 
uventet også tæt på sindslidelser. Ikke alle var 
klar til det møde. Men i løbet af ugen opstod 
ikke blot diskussioner, men også varme situ-
ationer med smil. Den livlige tur bød på sær-
deles langtidsholdbare rejseminder. Ikke kun 
for Maren.

Filmen, som oplevelserne har inspireret 
til, er absolut ikke en rejseguide til Paris. Der-
imod kommer publikum omkring hele følelses-
registret, mens hovedpersonen Inger resolut 
indleder jagten på en tabt kærlighed. Fx høje 
grin, varme følelser, store diskussioner, lam-
mende ængstelse, nye venskaber og uven-
tede overraskelser. Filmen er et kærligt por-
træt af søsteren og af kærligheden mellem de 

to søstre. Kærlighed på trods af sygdom og på 
trods af passagerne i den lille bus, hvor reakti-
onerne afspejler, hvad mennesker med psykisk 
sygdom og deres pårørende kan møde i hele 
samfundet.

Fem år undervejs
Niels Arden Oplev betegner filmen som et lille 
mirakel. Han har lagt meget energi i at skabe 
“Rose” og har måttet bruge mere tid på at rejse 
finansiering end ved tidligere projekter.

“Jeg har skrevet på filmen gennem fem år 
ved siden af andre opgaver. Det var ikke let at 
finde balancen. Jeg ville både vise de følelses-
mæssigt svære sider af at have en sindslidelse 
og at være pårørende og samtidig vise den 
styrke og de fantastiske kvaliteter, min ældste 
søster har. Kirsten, som var i løbende dialog 
med Maren, læste med undervejs. Mine søstre 
skulle kunne stå inde for filmen, som samtidig 
skulle være underholdende. Det har været et 
langt, men godt forløb,” siger han. 

Udenfor fællesskabet
I filmen åbner flere og flere buspassagerer sig 
gradvist for hovedpersonen Inger og accep-
terer, at hun ikke er som andre. Samme rum-
melighed savner instruktøren i andre dele af 
samfundet.

“I USA, hvor jeg bor, er det helt galt. Mange 
mennesker med psykisk sygdom lever alene 
– ofte under kummerlige forhold. Også i Dan-
mark kan mennesker, der opfattes som ander-
ledes, føle sig udenfor fællesskabet. Jeg håber, 
at filmen kan bidrage til at skabe tolerance, og 

at mennesker med psykiske udfordringer føler 
sig set og hørt.”

Kunstnerisk er han meget glad for resul-
tatet, og testvisninger tyder på, at publikum 
med stor sandsynlighed er enige efter premi-
eren. Branchens forventninger er positive. 

Krævende rolle
Sofie Gråbøl er blandt Danmarks mest erfarne 
og hyppigst prisbelønnede skuespillere. 
Spændvidden i de roller, hun siden 1986 har 
udfyldt, er særdeles bred. Men trods indgå-
ende erfaring og mere end almindelig solid 
rutine krævede det mange overvejelser og 
meget forberedelse, før hun følte, at hoved-
rollen som skizofreniramte Inger fungerede 
rigtigt foran kameraerne. 

“Mennesker med psykiske udfordringer er 
lige så forskellige som alle andre. Da jeg forbe-
redte rollen, så jeg det som en meget  alvors-
tung fortælling. Det er barskt at leve med et 
mørke, man kan blive væk i. Men undervejs 
opstod også situationer med humor og lethed,” 
siger Sofie Gråbøl.

Hun fik bl.a. inspiration og hjælp af Niels 
Arden Oplevs søster Maren, som hun besøgte 
flere gange på bostedet i Nordjylland før og 
under underoptagelserne.

“I filmen spiller jeg karakteren Inger, som 
er frit baseret på instruktørens egen søster, 
Maren, som har været en meget imøde-
kommende og inspirerende hjælp for mig i 
arbejdet med rollen.”

Sofie Gråbøl er glad for rollen og for filmen. 
Hun synes, at filmen har en vigtig pointe om ⟶

Under busrejsen opstår også varme situationer med store smil

© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen
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FILMEN “ROSE”

Det mener SIND

SIND-formand Mia Kristina Hansen, der har set filmen “Rose”, siger:
“I SIND synes vi, det er rigtig 
godt, at filmbranchen zoomer ind 
på familier med psykisk sygdom. 
Mennesker med psykiske udfor-
dringer er vidt forskellige. Det er 
ikke alle, der har det som Inger 
i filmen. Men i mange familier, 
hvor der er eller har været psy-

kisk sygdom, vil man kunne 
genkende nogle af de udfor-
dringer og oplevelser, filmen 
beskriver. Og det er godt. I forbin-
delse med rådgivning oplever vi, 
at pårørende ofte føler lettelse, 
når de hører andre beskrive de 
oplevelser, som de ellers oplever 

at være alene med. Jeg oplever, 
hvordan man som pårørende 
får sænket skulderne og plud-
selig føler sig mindre alene og 
ensom med alle de svære følelser, 
som hører med, uanset hvor god 
man er til at tale om dem i fami-
lien. Det godt, at der i disse år 

kommer flere og flere personlige 
fortællinger – fx i sociale medier, 
tv-udsendelser, film og bøger – 
og at vi bliver opmærksomme 
på vigtigheden af også at dele 
det, som vi tror, vi er alene med. 
Åbenhed gør en forskel.” 

Vil du se filmen  
“Rose”  
med SIND?
Ved trykstart på dette blad var det endnu 
ikke afklaret, hvornår coronanedlukningen 
af biograferne stopper. Før nedlukningen 
blev der flere steder i SIND talt om at arran-
gere besøg i biografer, hvor filmen “Rose” 
kommer på plakaten. På SINDs hjemmeside 
kan du se, om der er lokalafdelinger nær dig, 
der planlægger at se filmen: www.sind.dk/
aktivitetskalender

at hylde mangfoldighed og forskellighed. Hun 
mener, at flere bør åbne sig overfor menne-
sker, der i førstehåndsindtrykket er ander-
ledes. Samtidig er hun glad for at være med til 
at sætte fokus på, at mennesker med psykiske 
udfordringer også har mange styrker.

“Psykisk sårbarhed oplever mange enten 
direkte eller som pårørende. Filmens over-
ordnede historie handler om et menneske, 
der ikke er som alle andre, og om hendes 
møde med en verden, der ikke altid accep-
terer en. Det tror jeg, mange kan genkende. 
Turistbussen i filmen er som en miniudgave 

af samfundet: Man er for ofte bange eller til-
bageholdende overfor mennesker, der ikke er 
som en selv. Desværre. Uden Inger i bussen, 
ville passagererne have fået en kedelig rejse. 
Hun bidrager med meget, da hun får plads i 
gruppen. På samme måde bør vi i samfundet 
give flere plads i fællesskabet,” siger hun. 

Lene Maria Christensen viser i filmen forskellige og meget realistiske dilemmaer,  
som pårørende til mennesker med psykiske udfordringer kan opleve

Rose
• Instruktør: Niels Arden Oplev.

• Medvirkende: Anders W. Berthelsen, Lene 
Maria Christensen, Sofie Gråbøl, Søren 
Malling.

• Vises i biografer over hele landet og via Bio-
grafklub Danmark. Filmen varer en time og 
46 minutter.

• Premieren er planlagt til d. 24. februar, 
 men kan blive rykket grundet 
coronarestriktioner.

• Se mere på www.nordiskfilm.com.

© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen
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FILMEN “ROSE”

Søstrene, der har inspireret til filmen “Rose”: 
Man skal ikke skal være flov over sygdom

Det nære og varme forhold mellem søstrene Maren Arden og Kirsten Arden Pedersen matcher 
filmen. De håber, at “Rose” kan inspirere andre familier til mere dialog om livet med psykisk sygdom 

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN. FOTOS FRA NORDISK FILM: MARTIN DAM KRISTENSEN 

“Jeg var lidt bekymret, inden jeg 
så filmen. Men den er blevet god,” 
siger Maren, der har inspireret til 
filmens hovedrolle og handling 
om en busrejse i 1997.

Hun er i dag 64 år og bor på et 
bosted nær Aalborg. Hun ser fami-
lien ofte og trives med forskellige 
aktiviteter, især malerier. Tidligere 
besøgte hun regelmæssigt SIND-
klubben i Aalborg, hvor hun bl.a. 
nød at spille klaver. 

Godt gensyn
Filmen rummer både fiktion og 
noget, der er sket i virkeligheden. 
Maren synes, at beskrivelsen af 
hendes rejse til Paris er realistisk. 

Hun nød at mærke, at minderne 
kom tilbage.

“Gennem mange år havde jeg 
ønsket at komme retur til Frankrig, 
hvor jeg boede et år, da jeg var 
helt ung. Der var mange gode 
minder, og jeg var glad for gen-
synet i 1997. Med filmen var det 
lidt som at komme tilbage igen.”

Selvmordstanker
Maren påpeger, at der var andre 
gensyn, som ikke var så rare:

“Ikke alt er rosenrødt. Nogen 
gange kan jeg fx godt have selv-
mordstanker, og det kan man se 
i filmen. Men andre gange er der 
gode ting, som også er kommet 
med,” siger hun. 

Maren sidder sammen med 
søsteren Kirsten Arden Pedersen, 
der i filmen spilles af Lene Maria 
Christensen. Undervejs i produkti-
onen har Kirsten fulgt både manu-
skript og film, som er drøftet med 
Maren. Også hovedrolleindehaver 
Sofie Gråbøl har mødt Maren flere 
gange. På lærredet viser skuespil-
lerne et nært og varmt forhold 
mellem de to søstre. Hyggen og 
varmen mellem virkelighedens 
søstre, Maren og Kirsten, overgår 
filmen under interviewet med 
SINDbladet. 

Sammenhold
Maren og Kirsten håber, at filmen 
kan give andre en god oplevelse 

og desuden inspirere familier i 
samme situation. 

“Vores måde at være sammen 
på har altid været sådan. Lige 
siden barndommen. Det har 
aldrig været anderledes. Måske 
er det fordi, vi er vokset op i et 
hjem, hvor man snakkede meget 
sammen og kunne vende alle 
følelser. Sygdom er aldrig blevet 
forsøgt skjult, og vores forældre 
lærte os, at man ikke skal være 
flov over sygdom. Hvis man er 
vant til at snakke om tingene og 
til at stå ved, at der kan være pro-
blemer, så er det lettere at klare 
det hele,” siger Kirsten. 

© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen© Pressefoto fra Nordisk Film: Martin Dam Kristensen

Sofie Gråbøl og Lene Maria Christensen  
i rollerne som søstre
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POLITIK

Psykiatriordførerne har ordet
Fotos: Folketinget/Steen Brogaard

Dansk Folkeparti
LISELOTT BLIXT (O)

MEDLEM AF FOLKETINGET, DANSK FOLKEPARTI

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
I dag er det sådan, at du skal vente for lang 
tid, inden du i det hele taget får stillet en diag-
nose. Når du så først har fået diagnosen, er 
der måske ikke så mange behandlingsmulig-
heder. Mange gange bliver der langet medicin 
over disken, hvorimod der bør være nogle flere 
alternative måder at behandle på. Fx kognitiv 
behandling og andre terapiformer. Det synes 
jeg, der mangler rigtig meget af. Der er også 
pårørende, som står og har svært ved at få det 
til at hænge sammen derhjemme og måske 

ikke helt ved, hvordan de kan gribe det hele an 
og blive lyttet til.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Først så kunne jeg godt tænke mig, at man 
fik lavet en akutindsats her og nu, så vi ikke 
bare venter på en 10-årsplan, hver gang der 
kommer nogle udfordringer på området. 
Det kan der gå rigtig lang tid med, inden der 
kommer noget forhandling, og inden der bliver 
udmøntet penge. Vi har brug for, at vi akut går 
ind og løser nogle af de udfordringer, vi ser her 
og nu. Det kan være på sociale bosteder, så 
personalet kan sikre, at der bliver lavet ordent-
lige handlingsplaner og en pårørendeindsats, 
så familier ikke knækker sammen i bestræ-
belsen på at få den rigtige behandling.

3 | Hvordan håber du og dit parti, 
at I kan præge den kommende 
10-årsplan for psykiatrien?
Vi kan ikke nøjes med at sige: “Hvad kan vi nå 
på ti år?”. Det handler om, hvor lang tid der skal 

til for at nå den perfekte psykiatri, som løser 
de udfordringer, vi har. Der håber vi, at man 
laver en plan, som omfatter det hele. Jeg tror 
derfor også, at det ikke er muligt at gøre på en 
10-årsplan.

Jeg håber, at man først kigger på målet og 
så finder ud af, hvordan vi når det mål. For jeg 
er bange for, at det bliver som med de to tid-
ligere psykiatriplaner, hvor man lavede puljer, 
som nogen kunne søge ind på. Så får vi sta-
digvæk forskelle på, hvor i landet du bor, og 
hvilke indsatser der er i de forskellige regioner 
og kommuner.

Det har altid været smart for en regering at 
sige, at vi gør lidt på alle områder, i stedet for at 
sige hvordan det skal fungere i hele Danmark 
og lave en national indsats. 

Socialdemokratiet
JULIE SKOVSBY (A)

MEDLEM AF FOLKETINGET, SOCIALDEMOKRATIET

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Vi har afsat 600 mio. kr. årligt til at styrke 
behandlingspsykiatrien med flere ressourcer. 
Men der er ingen tvivl om, at der stadig er 
rigtig store udfordringer for både patienter 
og pårørende. Noget af det, jeg ofte hører, når 
jeg taler med patienter og pårørende, er de 
manglende sammenhænge i psykiatrien. Hvor 
patienter og pårørende har svært ved at finde 

frem til, hvor de skal henvende sig, oplever at 
falde mellem to stole eller bliver udskrevet fra 
behandling uden at der er en ordentlig opfølg-
ning. Det bliver noget af det, vi skal have set på 
i det kommende arbejde med en 10-årsplan. 

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Vi skal have løftet psykiatrien og skabt bedre 
sammenhænge. Der er rigtig mange steder, vi 
skal sætte ind. Vi kan ikke gøre det hele på én 
gang. Derfor har vi i forbindelse med arbejdet 
med en 10-årsplan for psykiatrien bedt Sund-
hedsstyrelsen og Socialstyrelsen lave et fagligt 
oplæg med udfordringer og prioriterede løs-
ninger. Det ser jeg meget frem til at få præsen-
teret i løbet af januar. På den baggrund skal vi 
så udarbejde en 10-årsplan, hvor vi skal lægge 
os fast på, hvilke indsatser vi skal i gang med. 

3 | Hvordan håber du og dit parti, at I 
kan præge den kommende 10-årsplan 
for psykiatrien?
Socialdemokratiet gik til valg på at lave en 
10-årsplan for psykiatrien, så det er en meget 
vigtig mærkesag for os. Fordi psykiatrien i alt 
for mange år har været underprioriteret i for-
hold til somatikken. Vi har tænkt kortsigtet 
frem for at lave en langsigtet plan, så det er 
utrolig vigtigt, at vi nu får det gjort. Arbejdet 
med en 10-årslpan er desværre blevet forsinket 
på grund af Corona, men nu er et oplæg lige 
på trapperne, og jeg ser meget frem til at læse 
oplægget og drøfte det med både organisati-
oner og politikere.
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Psykiatriordførerne har ordet Otte partier svarede, da SIND stillede alle psykiatriordførerne tre spørgsmål

Konservative
PER LARSEN (C)

MEDLEM AF FOLKETINGET, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Foto: Steen Brogaard/FolketingetFoto: Steen Brogaard/Folketinget

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Der er mange udfordringer. Hvis man skal 
tage dem fra en ende af, så synes jeg, at vi har 
et problem med, at der er for lille kapacitet i 
vores psykiatri. Der er simpelthen for få senge-
pladser. Sådan så vi ser, at der bliver udskrevet 
patienter, der ikke er færdigbehandlede. Det 
allerværste er jo sådan set, at de måske ofte 
bliver udskrevet til ingenting. Fordi der sim-
pelthen ikke er tilbud, som altid støtter op. 

Nogle bliver jo bare udskrevet med en henvis-
ning til, at de kan gå til egen læge, og det er 
slet ikke godt nok.

Som pårørende føler man sig jo fuld-
stændig magtesløs, hvis den, man er pårø-
rende for, bliver udskrevet til ingenting. Det 
er jo en helt forfærdelig situation at stå i – 
både for den sindslidende, men også for den 
pårørende.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Vi er simpelthen nødt til at sikre, at vi har sen-
gekapacitet nok til at kunne løse den udfor-
dring, der er, og leve op til det behov, der er. 
Derudover skal vi sørge for at få uddannet 
nogle flere psykiatere. Vi mangler simpelthen 
psykiatrisk kapacitet i det her land. Vi har også 
nogle udfordringer i forhold til, at nogle af 
de psykiatere, vi har ansat rundt omkring i 
systemet, de ikke er uddannet i Danmark. Jeg 
synes, vi er nødt til at opruste på den kant. Det 

handler for mig også om, at man gør det mere 
interessant at uddanne sig som speciallæge i 
psykiatri. Her skal der simpelthen noget mere 
forskning til, fordi det er noget af det, der kan 
være med til at højne faget.

3 | Hvordan håber du og dit parti, 
at I kan præge den kommende 
10-årsplan for psykiatrien?
Jeg håber jo, at vi, blandt andet sammen med 
organisationerne, kan lægge et pres ind, sådan 
at vi får lavet en rigtig god psykiatriplan, som 
adresserer nogle af de problemstillinger, som 
vi jo godt ved, er i systemet. Vi skal sikre, at vi 
kommer ud af den her situation med kronisk 
mangel på psykiatrisk kapacitet, det er i hvert 
fald en målsætning. Og så skal vi jo optimere 
systemet, sådan så vi også sikrer, at der er en 
god kontinuitet i behandlingen, og at der ikke 
er nogen, der bliver tabt på gulvet, samtidig 
med at vi har de pårørende med.

Enhedslisten
PEDER HVELPLUND (Ø)

MEDLEM AF FOLKETINGET, ENHEDSLISTEN

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Der er behov for flere ressourcer. Der er et res-
sourceefterslæb i både hospitalspsykiatrien, 
socialpsykiatrien og den forebyggende ind-
sats. Desuden svigtes der for ofte ved udskri-
velser og ved overgangene mellem sektorer – 
alt for mange borgere oplever, at de bliver tabt. 
En anden akut opgave er indsatsen i forhold til 
borgere, der har udfordringer med både rus-
midler og psykisk sygdom. Endelig oplever alt 

for mange borgere, at der ikke bliver lyttet til 
dem, og at indsatsen ikke er tilstrækkelig. Der 
er flere store udfordringer, vi skal have rettet 
op på.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Der er brug for en samlet plan for psykiatrien 
med prioriteringer og konkrete forpligtelser. Vi 
kender mange af de løsninger, der skal til. Pro-
blemet er, at indsatsen ikke er prioriteret, og 
at der ikke er afsat de nødvendige ressourcer. 
Konkrete mål og opfølgning er vigtigt. Vi synes 
desuden, at der skal nedsættes et uafhængigt 
psykiatriråd, der kan følge udviklingen. Det er 
vigtigt at inddrage organisationerne – både 
brugere, pårørende og faglige. Psykiatrihand-
lingsplanen skal være konkret og ikke som tid-
ligere uden specifikke forpligtigelser til at nå 
konkrete mål.

3 | Hvordan håber du og dit parti, at I 
kan præge den kommende 10-årsplan 
for psykiatrien?
Vi ønsker som nævnt konkret inddragelse af 
bruger-, pårørende- og faglige organisationer. 
Og at 10-årsplanen for psykiatrien får konkrete 
mål, der sikrer, at borgere med psykisk sygdom 
får den behandling, de har brug for. Derud-
over peger vi på flere områder: Eksempelvis 
skal overdødeligheden blandt mennesker, 
der er ramt af psykisk sygdom, ned. Flere, der 
ønsker det, skal have mulighed for at arbejde – 
erhvervsfrekvensen skal op. Omfanget af gen-
indlæggelser er alt for højt. Og vi skal have 
løftet botilbud, socialpsykiatrien og indsatsen 
i forhold til mennesker, der har psykiske van-
skeligheder samtidig med problematisk brug 
af rusmidler.

Foto: Steen Brogaard/FolketingetFoto: Steen Brogaard/Folketinget
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Venstre
JANE HEITMANN (V)

MEDLEM AF FOLKETINGET, VENSTRE

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Alt for mange pårørende er slidte – rigtig slidte. 
Der mangler tilbud, som kan understøtte og 
tage hånd om pårørende, som ofte oplever, at 
livet som pårørende til et menneske med en 
alvorlig psykisk lidelse eller sårbarhed slider på 
både krop og sjæl. Nogle pårørende oplever 
selv at blive psykisk udfordrede, og nogle 
oplever at miste både job og omgangskreds, 
fordi det tager både tid og kræfter at støtte op 
om og få hverdagen til at hænge sammen for 
mennesker med en psykisk sygdom. Jeg bliver 

umådelig trist, når jeg hører om lange vente-
lister, utilstrækkelige behandlingstilbud, hyp-
pige genindlæggelser og personalemangel 
i psykiatrien. For når man lægger det hele 
sammen er facit, at psykiatriens brugere alt for 
ofte ikke bliver taget hånd om, som man kan 
forvente i et velfærdssamfund som det danske.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Der er ikke én indsats eller ét initiativ, som 
alene kan løse psykiatriens udfordringer. 
Corona har været et kæmpe stort forstør-
relsesglas på netop psykiatriens udfor-
dringer, hvor bevidstheden om bl.a. børn og 
unges mistrivsel er blevet tydeliggjort i køl-
vandet på måneders hjemmeundervisning. 
Ensomhed, selvskade, stress, angst, depres-
sion osv. har bidraget til alenlange ventelister 
i fx Region Hovedstaden, som den socialde-
mokratiske regering ikke har håndteret. Èt af 
de vigtigste initiativer bliver derfor at få skabt 
bedre mulighed for hurtig behandling af børn 

og unge – fx gennem straks-henvisning fra 
lægerne i almen praksis til privat praktiserende 
psykiatere.

3 | Hvordan håber du og dit parti, 
at I kan præge den kommende 
10-årsplan for psykiatrien?
For os i Venstre er det helt afgørende, at vi får 
søsat initiativer, som både har det lange og 
det korte lys på. Nu og her er der en udfor-
dring omkring utilstrækkeligt fokus på hjælp 
til vores børn og unge, som vi skal have løst, 
så flere unge i fremtiden trives med både 
skole-, familie-, og fritidsliv. Fra Venstres side 
vil vi byde aktivt ind, når vi sidder omkring 
forhandlingsbordet bl.a. ifht. en styrket ind-
sats for pårørende, nedbringelsen af tvang, 
bedre overgange mellem region, kommune 
og almen praksis, og så skal færre psykiatribru-
gere opleve at blive overladt til sig selv eller 
tabt mellem to stole.

Socialistisk Folkeparti
TRINE TORP (F)

MEDLEM AF FOLKETINGET, SOCIALISTISK FOLKEPARTI

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Alt for mange mennesker i psykisk lidelse og 
deres nærmeste oplever at få for sen og for lidt 
hjælp og at møde en behandling og tilgang, 
som de ikke føler sig hjulpet og forstået af. De 
mange indlæggelser og genindlæggelser og 
den stigende brug af tvang og psykofarmaka 
viser, at der er brug for forbedring og foran-
dring af hjælpen og støtten til mennesker i 
psykisk lidelse. Der er brug for investeringer i 
indsatserne, ikke bare i den regionale psykiatri, 

men særligt i socialpsykiatrien og den psyko-
sociale indsats i kommuner og civilsamfund.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Bedre adgang til tidlig og hurtig hjælp for 
såvel børn, unge og voksne med psykiske 
udfordringer bør sikres, så indlæggelser kan 
forebygges, og fokus kan være på meningsfuld 
hjælp og menneskers hele liv.

Der bør være flere valgmuligheder i 
behandlingen, også hvis man ikke ønsker lang-
tidsbehandling med psykofarmaka, og ønsker 
hjælp til nedtrapning og udtrapning. Ind-
dragelsen af brugere og pårørende skal i det 
hele taget styrkes, og empowerment og reco-
very skal være centralt i behandlingen, så man 
kan bevare håbet om at kunne komme sig, og 
så brugen af tvang kan nedbringes. Lovende 
praksis som fx Åben Dialog og Traume Bevidst 
Tilgang skal udvikles og udbredes mere.

3 | Hvordan håber du og dit parti, 
at I kan præge den kommende 
10-årsplan for psykiatrien?
Der er brug for at forstå psykiske problemer 
som en del af det levede liv, så lidelse ikke 
bliver et individuelt problem, men problemer, 
som opstår og udvikler sig under sociale vilkår 
og relationer. Derfor vil SF arbejde for at styrke 
tværfagligheden både i forebyggelse, behand-
ling og psykosociale indsatser.

Vi håber at kunne få indflydelse på, hvordan 
man i 10-årsplanen ser på psykisk sårbarhed 
og lidelse, så planen bidrager til at forbedre 
den mentale sundhed i Danmark og den hjælp, 
man kan få, når man er psykisk forpint. Vi vil 
arbejde for, at der bliver flere behandlingsmu-
ligheder, så der er større chance for at finde et 
tilbud, som imødekommer den enkeltes behov 
og ønsker.

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Psykiatriordførerne har ordet
Fotos: Folketinget/Steen Brogaard
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Frie grønne
SUSANNE ZIMMER (FG)

MEDLEM AF FOLKETINGET, FRIE GRØNNE

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 
og for deres pårørende?
Det er for svært at komme ind i systemet, og 
hvis man så kommer ind i systemet og even-
tuelt kommer dertil, hvor man skal indlægges, 
så er der meget dårlig behandling og for lidt 
personale i forhold til at tage fat på proble-
merne. Derfor kommer medicinering til at 
fylde for meget. Det betyder også, at der er alt, 
alt for mange tvangsfikseringer.

Det har også indflydelse på, at det samar-
bejde, man kunne have med de pårørende, 
bliver for dårligt. Man bruger altså ikke de res-
sourcer, der ligger i de nære relationer, godt 
nok. Det gælder både i forhold til helbredelse, 
men også i forhold til det videre forløb efter 
man kommer ud af sundhedsvæsenet.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
Vi har simpelthen brug for en kulturændring. For 
de somatiske sygdomme prioriteres højere, og 
er mere attraktive at arbejde med end de soma-
tiske. Der skal ændres på den økonomiske tilde-
ling og på med den udskamning, der kan være 
forbundet med psykisk sygdom. Det hele spiller 
jo sammen. Det betyder også, at det ikke er lige 
så attraktivt at søge uddannelse og tage stil-
linger inden for det psykosomatiske område 
sammenlignet med det somatiske. Det skal ikke 
være flovt at være psykisk syg, og vi har brug for 

gode økonomiske forhold, så det bliver attraktivt 
at arbejde indenfor psykiatrien.

3 | Hvordan håber du og dit parti, 
at I kan præge den kommende 
10-årsplan for psykiatrien?
Jeg håber, at vi får taget nogle beslutninger, 
som baserer sig på de udfordringer, der vir-
kelig er i psykiatrien. Så vi får opprioriteret psy-
kiatrien, og at området kan få et løft på finans-
loven i de kommende år. Jeg håber også, at 
vi kan sætte mere fokus på det forebyggende 
arbejde, for egentlig er det, dét allerbedste 
sted at gribe fat. Med den arbejderisme, vi har 
lige nu, og det stress, der er fra starten af fol-
keskolen og så videre op i ungdomsuddan-
nelser, så ved vi, at der er en meget, meget stor 
procentdel af børn og unge, der bliver ramt af 
stress og depressioner. Vi har en masse poten-
tiale i forhold til at hjælpe de mennesker, som 
kunne være på vej ind i psykiatrien.

Kristendemokraterne
JENS ROHDE (KD)

MEDLEM AF FOLKETINGET, KRISTENDEMOKRATERNE

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

1 | Hvad ser du som den største 
udfordring lige nu for menne-
sker, der er ramt af psykisk sygdom, 

og for deres pårørende?
Det er ubetinget, at psykiatrien er underpriori-
teret i vores generelle sundhedspolitik.

2 | Hvad ser du som de vigtigste initia-
tiver, der kan skabe positiv forandring?
KD vil tilføre hele sundhedsvæsenet 15 mia. 
kroner og regionerne skatteudskrivningsret. Vi 
prioriterer samtidig psykiatrien og vil have spe-
cialerne lagt ind under regionerne.

3 | Hvordan håber du og dit parti, at I 
kan præge den kommende 10-årsplan 
for psykiatrien?
Det lyder så koldt, men det handler først og 
fremmest om at tilføre området penge. Vi 
kommer ikke uden om det. Og så skal vi sikre 
det rigtige og kvalificerede personale og den 
regionale indsats.

Foto: Steen Brogaard/FolketingetFoto: Steen Brogaard/Folketinget

Foto: Steen Brogaard/FolketingetFoto: Steen Brogaard/Folketinget

Støt SIND –Vil du være med til at nuancere 
 andres viden om sindslidelser og nedbryde tabuer?
På www.sind.dk/webshop kan du bestille informationsmaterialer 
– næsten alle er gratis – til uddeling. Du kan også booke 
foredragsholdere på www.sind.dk/foredrag. Hvis du er aktiv 
på SINDs sider på de sociale medier, bidrager du også til, at 

flere bliver opmærksomme på landsforeningens aktiviteter og 
mærkesager. På hjemmesiden kan du se link til SINDs sider på 
Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.
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SUNDHED

Sundhed: Lystlæsning af skønlitteratur kan dulme ensomhedsfølelser  
og løfte humøret

Gennem snart ti år har projekt “Læs for Livet” hjulpet hundredevis af udsatte og anbragte børn og unge i gang med at læse skønlitteratur.  
Resultaterne, som du også kan lade dig inspirere af, er særdeles positive: Bøger kan bidrage til at styrke din psykiske sundhed

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN

I en særlig del af hjernen stiger aktiviteten, 
når mennesker er omgivet af glade venner 
eller af familie med smittende humør. Det 

viser international forskning. Nøjagtig samme 
område lyser op på hjernescanningerne, når 
mennesker er fordybede i en medrivende bog. 

Detaljerne i forskningsrapporterne behøver 
de seks ansatte og 40 frivillige ved projekt “Læs 
for Livet” ikke at nærlæse. De kender nemlig 
allerede effekten af skønlitteratur. Smil og posi-
tive spørgeskemasvar fra udsatte og anbragte 
børn og unge har siden 2012 vist, at bøgerne 
kan gøre en forskel for mange, hvis man føler 
sig ensom eller presset. Projektet har foreløbig 
bragt 270 nøje sammensatte bogsamlinger ud 
til fx døgninstitutioner, ungdomsfængsler og 
asylcentre. Flere end 150.000 bøger er nået ud 
til læsere på op til 23 år. Titlerne er valgt ud fra 
de unges egne ønsker.

Mindre ensom
Foreningens stifter, Rachel Röst, er forfatter 
og cand. mag. i litteraturvidenskab. Hun ople-
vede som 16-årig selv at blive anbragt efter en 
turbulent barndom. Bøgerne blev dengang et 
åndehul og frirum, hvor hun kunne spejle sig i 
andre mennesker og i helt andre måder at leve 
på. Erfaringerne inspirerede til “Læs for Livet”.

“Mange unge i denne gruppe har en tung 
baggrund, hvor de voksne omkring dem ofte 
har kæmpet med misbrug, sygdom og sociale 
problemer,” siger hun.

Rachel Röst peger bl.a. på, at de udsatte 
børn og unge ofte er vokset op med mange 
flytninger og skoleskift i miljøer, hvor deres 
sprog og viden ikke har fået plads til at udvikle 
sig på samme måde som andre.

“Tabet af erfaringer og læring kan betyde, 
at en 14-årig læser lige så godt som elever i 

2. klasse. Derfor kan det være svært at finde 
bøger, som både er lette at læse og sam-
tidig afspejler det sted, de er i livet. Men 
den type bøger findes. Oveni har vi 
inspireret forlaget Gyldendal til 
at udgive bogserien “Mel-
lemrum” med bøger til 
netop denne gruppe,” 
siger hun. 

Afslapning, 
søvn og 
inspiration
Skønlitte-
ratur er ikke 
en mira-
kelkur, der 
kan fjerne 
turbulens 
omkring 
en eller 
ekkoet af 
flere år med 
problemer. 
Men bøgerne 
kan være et 
skridt på vejen i 
en ny retning, hvor 
man forkæler sig selv 
og fremmer nye ideer.

“Læs for Livet” har med 
afsæt i forskning og spørge-
skemaer gennem årene opsamlet 
og sammenfattet en lang række fordele 
ved at læse for fornøjelsens skyld. 

“Blandt flere fordele er, at læsning fx kan 
dulme følelsen af ensomhed. Det viser forsk-
ningen. Læser man om venner og mennesker, 
man kan identificere sig med, kan der vokse en 

Læs for Livet
• Projektet indsamler gode bøger og donerer skræddersyede biblio-

teker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.

• Foreløbig er 270 biblioteker på 400-1.000 bøger doneret til institu-
tioner, hvor udsatte børn og unge opholder sig.

• Se mere på www.laesforlivet.dk

Pressefoto: Læs for Livet

Pressefoto: Læs for Livet
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SUNDHED

Sundhed: Lystlæsning af skønlitteratur kan dulme ensomhedsfølelser  
og løfte humøret

Gennem snart ti år har projekt “Læs for Livet” hjulpet hundredevis af udsatte og anbragte børn og unge i gang med at læse skønlitteratur.  
Resultaterne, som du også kan lade dig inspirere af, er særdeles positive: Bøger kan bidrage til at styrke din psykiske sundhed

AF HENRIK HARRING JØRGENSEN

Foreningens stifter 
Rachel Röst (til venstre) 

oplevede som 16-årig selv at 
blive anbragt

følelse frem, der minder om, når man selv er 
sammen med venner,” fremhæver Rachel Röst.

Blandt de andre gevinster er, læs-
ning kan få kroppen til at slappe 

af og pulsen til at falde – ofte i 
højere grad end ved at lytte 

til musik eller dyrke yoga. 
Også søvn og stressni-

veau, målt på hjer-
terytme og blod-

tryk, kan blive 
bedre, hvis 

aftenen 
afsluttes i 
godt sel-
skab med 
en bog. 
Derud-
over kan 
læsning 
fx styrke 

koncentra-
tion, hukom-

melse og 
ordforråd. 

Skræddersyede 
bogsamlinger

De frivillige og ansatte 
hos “Læs for Livet” har 

indgående erfaring med at 

bygge bro mellem ønsker og de mange bøger, 
der ligger i projektets store kælder på Østerbro 
i København.

Bøgerne, projektet bringer ud, er nøje 
udvalgt efter de unges interesser. Flertallet er 
ikke vant til at læse – mange har aldrig før læst 
en bog, de synes er god – så dialogen kan fx 
tage udgangspunkt i tv-serier eller i personer, 
de kommende læsere ser op til. 

Når det lykkes at ramme de rigtige titler, er 
erfaringerne positive. Spørgeskemaundersø-
gelser viser, at 84 pct. af de unge, projektet har 
været i dialog med, efterfølgende læser mindst 
en gang om ugen.

Kulturpolitik
Rachel Röst håber, at projektet udover at 
hjælpe børn og unge også kan inspirere andre 
dele af samfundet. Hun peger bl.a. på, at insti-
tutionerne kan styrke fokus på området, og at 
bibliotekerne kan være mere opsøgende.

“Borgere, der er socialt udsatte, kommer 
sjældent på bibliotekerne. Derfor taber man 
mange. I stedet bør bøgerne i højere grad 
komme ud til dem. Mange biblioteker leverer 
allerede bøger til daginstitutioner. Det kan 
udvides til endnu flere,” siger hun. 

10 gode grunde  
til at læse

1. Du får et større ordforråd.
2. At læse bøger kan gøre dig mindre ensom.
3. Du slapper af.
4. Du udvikler en bedre hukommelse.
5. Læsning forbedrer din koncentration.
6. Læsning giver bedre søvn.
7. Læsning giver dig et længere liv.
8. Du har mindre risiko for at blive dement.
9. Læsning forbedrer din fantasi.
10. Læsning giver mere empati.

Kilde: www.laesforlivet.dkPressefoto: Læs for Livet
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STRESS PÅ JOBBET

Stressforebyggelse:  
Skam kan udløse stress 
Du isolerer dig og undgår kollegerne. Føler ikke, du kan leve op til det, der forventes på din 
arbejdsplads. Du føler dig træt og deprimeret. Du skammer dig, og stressen vokser. Du er på 
vej mod en sygemelding. En del af løsningen er dialog på arbejdspladsen. Hvis du taler med 
kollegerne og lederen om det, der frustrerer, så er muligheden for at få stoppet stressen til stede. 
Bogen “Stress og skam i arbejdslivet” rummer værktøjer, der kan sætte samtalen i gang 

AF JOURNALIST MICHAEL CHRISTOPHERSEN 

Der findes ingen quickfix, 
når man skal reducere 
stress på arbejdspladsen, 

skriver Pernille Steen Pedersen 
flere gange i sin nye bog, “Stress 
og skam i arbejdslivet”. Men hel-
digvis er der meget, vi kan gøre, 
og der er konkrete eksempler i 
bogen, der kan hjælpe os med at 
forebygge stress. Et sted at starte: 
I stedet for at gøre os til dom-
mere over, om en stress-sygemel-
ding er berettiget eller overdrevet, 
skal vi med bogen i hånden prøve 
at udforske og forstå de mange 
måder, hvorpå stress kan dukke 
op i vores arbejdsliv. 

Skyldfølelse og skamfølelse
En typisk reaktion er at tænke: 
“Okay, du har dummet dig på din 
arbejdsplads. Det er måske fak-
tisk dig, der er skyld i, at dit firma 
ikke får en stor ordre.” Du føler helt 
naturligt skyld. Det er ikke godt, 
men det er trods alt en begrænset 
ting og jo blot én handling, én 
episode, der kan gøres bedre 
næste gang. 

Anderledes alvorligt bliver 
det, hvis du begynder at blive 
bevidst om, hvad andre tænker 
om dig. Du føler måske, at andre 
kigger kritisk på dig, ser ned på 
dig, og du føler dig utilstrækkelig. 
Du begynder at undgå dine kol-
leger, bliver stille, sidder for dig 
selv i kantinen, og du føler ikke, 
det, du siger og tænker, har nogen 
betydning. 

Skamfølelsen er en mere kom-
plet og tvetydig følelse, der 
handler om, hvad andre tænker 
om dig. Skammer vi os meget og 
tvivler på vores eget værd, rykker 
det ved den for os mennesker 
uundværlige følelse af at være for-
bundne med andre på arbejds-

pladsen. Det er alvorligt og kan 
give stress.

Hvis det sker, kan vi ifølge for-
fatteren godt opsøge en psykolog 
eller tage kurser i mindfullness, 

men det er på arbejdspladsen, 
slaget skal stå, hvis stressen skal 
bekæmpes. Det er her, der skal 
arbejdes med at forstå, hvor for-
skellige vi hver især er. Her ligger 

nøglen til at bekæmpe stressen, 
ifølge Pernille Steen Pedersen. 

Pernille Steen Pedersen påpeger, at mennesker, der rammes af stress, er meget forskellige

PressefotoPressefoto
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Lederne i centrum
Lederne er utroligt vigtige her. For 
dem er der også hjælp at hente i 
bogens kapitler. En af de ledere, 
Pernille citerer i bogen, siger: 

“Jeg har haft flere medarbej-
dere, som blev stressede af, at de 
ikke syntes, at de præsterede godt 
nok. Jeg havde en medarbejder, 
der i længere perioder havde 
taget for mange opgaver til sig, og 
det kunne jeg se både påvirkede 
det faglige produkt, men også 
hendes sociale engagement. Men 
hun kunne ikke selv se problemet 
og følte sig ikke stresset, derfor var 
det svært for mig at samarbejde 
med hende om det.”

Hjernen kører hele tiden
Som læsere ser vi det både fra for-
skellige lederes synspunkter og fra 
forskellige medarbejderes vinkel. 
En medarbejder siger i bogen:

“Jeg er ikke altid god til at sige 
fra, hvis der er nogen, der over-

træder mine grænser. Jeg bliver 
ked af det, og det kan være svært 
for andre at forstå. Når jeg er 
på arbejde, så er jeg 100 pct. på 
arbejde. Når jeg er derhjemme, er 
jeg nok også 5 pct. lidt på arbejde, 
fordi min hjerne kører. Så hvordan 
skal jeg lige tackle det?”

I bogen følger vi tre ledere 
og tre medarbejdere, som Per-
nille Steen Pedersen stiller forskel-
lige spørgsmål. Åbenhed og det 
at lytte til hinanden er vejen frem, 
og hvis man taler med kollegerne 
om det, der frustrerer, så er mulig-
heden for at få stoppet stressen 
til stede. 

Vi er forskellige  
som mennesker
Pernille Steen Pedersen påpeger, 
at vi er forskellige som mennesker. 
Hun taler overordnet om to reak-
tionstyper, som hun kalder “pro-
blemløser” og “relationsmester.” 

Relationsmesteren vil være 
fokuseret på, hvordan kollegerne 
omtaler og reagerer på personens 
handlinger, mens problemløseren 
mest fokuserer på opgaven – og 
ikke er så bekymret over, hvad kol-
legerne synes og tænker.

Det betyder bl.a., at man som 
leder vil skulle give medarbej-
derne forskellig slags anerken-
delse for en udført opgave.

Stress er  
et komplekst problem
Et godt stykke inde i bogen 
dukker en for mig ny viden op, 
som jeg er overbevidst om, er 
rigtig: Hvor vigtigt det er at for-
søge at gennemanalysere den 
situation, man befinder sig i på 
en stressramt arbejdsplads, hvis 
man vil forsøge at gøre noget, 
der virker på problemet. Her 
har lederne selvfølgelig et stort 
ansvar. 

I vores kultur er vi nemlig 
gennem hele livet trænet i at finde 
årsag og virkning. I virksomheden 
eller organisationens iver efter at 
fikse problemet kigger man typisk 
efter de medarbejdere, der bærer 
stressreaktionerne. Ved hjælp af 
psykologer og stress-strategier 
vil man fikse problemet for den 
enkelte og hjælpe den enkelte til 
at blive mere modstandsdygtig og 
bedre til at “cope.”

Eller en anden forsimplet løs-
ning: Hvis vi ansætter endnu en 
medarbejder i vores afdeling, så 
løser vi stressproblemet. Man 
ansætter en, men stressen for-
svinder ikke.

Hvis man undlader at individu-
alisere problemet og gør det klart, 
at det er et komplekst problem 
med mange kilder, så er der åbnet 
for, at medarbejderne tør stå frem 
og deltage i dialogen for at finde 
løsninger på problemet. Uden den 
dialog ingen løsning.

FAKTA

Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat på Institut for Ledelse, Politik 
og Filosofi på Copenhagen Business School. Her har hun i 10 år forsket 
i stress og ledelse. Forud for sit virke som forsker har hun været ansat i 
Beskæftigelsesministeriet, hvor hun bl.a. arbejdede med sygefravær.

Udover flere bøger har Pernille Steen 
Pedersen også lavet kort med spørgsmål, der 
kan fremme og lette dialogen.

Find de omtalte materialer, kort og spil hos 
Viden på tværs (VPT):

www.vpt.dk/nytperspektivpaastress

Bogen: “Stress og skam i arbejdslivet”

vejledende pris: 249 kr.

Forlag: Samfundslitteratur 

ISBN: 9788759335239
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FRIVILLIG I SIND

Krumtappen i SINDs arbejde er vores  
mange hundrede frivillige

Der er mange muligheder for at fungere 
som frivillig i SIND. I landsforeningen, 
regions- og lokalafdelingerne er det 
valgte frivillige tillidsfolk, der varetager 
arbejdet i bestyrelser, arbejdsgrupper, 
udvalg med mere. Mange af disse 
frivillige deltager også i det politiske 
arbejde i offentlige råd og nævn. 

SIND deltager fx aktivt i arbejdet i DH, Danske 
Handicaporganisationer.

Det er også vores frivillige, der 
– under professionel vejledning – 

står for arbejdet i vores 
rådgivninger, i SIND-nettet, 
bisidderfunktion og i vores 

net af foredragsholdere.

BLIV FRIVILLIG

“Alt, der kommer fra mig,  
skal komme fra hjertet”

Portræt af en SIND-frivillig: Det summer af positiv energi i SIND Aalborg. Her er 
lokalformand Bente Fjordside med til at skabe rammerne for et levende socialt fællesskab, 
hvor der trods hyggelig stemning også er plads til dialog om livets mørke sider

AF KRISTIAN IB

“Jeg brænder simpelthen for at møde nogle 
dejlige mennesker. Ja, at se hvordan men-
nesker skaber gode relationer på tværs af 

alder og kultur,” siger Bente Fjordside. 
Hun er blandt meget andet lokalformand 

for SIND Aalborg, hvor hun bl.a. har sin faste 
gang i SIND-klubben. Et trygt og roligt være-
sted, hvor der er plads til alle. Her kan et unikt 
fællesskab få lov at blomstre.

“Man kan bare komme, som man er, få 
sig noget snak og bytte erfaringer. Det hele 
summer af positiv energi. Samtidig er og skal 
der også være plads til dialog om det, der er 
svært,” siger Bente Fjordside og fortsætter:

“Det vigtigste er, at der er en ramme at 
mødes om. En ramme der kan rumme de men-
nesker, der kommer. Det betyder meget, at 
man kan få en kop kaffe fra kanden og et stykke 
franskbrød med ost og pålæg for en 5’er.”

Sår på knæene
Engagementet blev grundlagt helt tilbage i 
barndommen. En dag, da Bente Fjordside vok-
sede op i Aalborg, kom der en jævnaldrende 
pige på besøg hos naboen. En pige der var lidt 
anderledes end dem, hun plejede at møde i 
gården.

Bente stod på fliserne med sine sår på 
knæene og det snavs i ansigtet, man får som 
barn, når man hellere vil klatre i træer end at 
sidde indenfor og lege med dukker. Noget, 

MØD EN FRIVILLIG

I SIND-klubben opstår ofte venskaber mellem de besøgende, hvilket glæder Bente Fjordside

Foto: PrivatFoto: Privat
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hendes mor bestemt ikke var tilfreds med. 
“Man skulle se anstændig ud,” sagde hendes 
mor altid. Det gjorde den nye pige, som 
kom på besøg. Hun sad fint og nydeligt i sin 
kørestol. 

Venskabet med pigen, der havde for meget 
vand i hovedet, blev starten på Bente Fjord-
sides fascination af mennesker, som bryder 
med de gængse kasser. Noget hun har taget 
med sig hele livet. 

“Dengang tænkte jeg også på, om min mor 
hellere ville have haft, jeg sad i kørestol, så slap 
hun da for at lappe mit tøj og tvære snavset 
væk fra mit ansigt,” fortæller Bente Fjordside.

Det skal komme fra hjertet 
“Alt, der kommer fra mig, skal komme fra 
hjertet, for hvis jeg har ikke har hjertet med i 
det, jeg laver, så fungerer jeg og det ikke,” siger 
Bente Fjordside. 

Hun er vant til at have mange bolde i luften 
og at engagere sig i de ting, hun har med at 
gøre. Om det så er bestyrelsesarbejdet for SIND 
Aalborg eller SIND Dagshøjskole, som tidligere 
formand for Socialdemokratiet i Vodskov eller 
på hendes post i Handicaprådet. Og der er en 
grund til, at hun engagerer sig, som hun gør. 

“Jeg tror, det ligger i mig, det har været 
med mig i hele min voksentilværelse. Når man 
engagerer sig frivilligt, giver det virkelig meget 
begge veje. Man får lov til at gøre en forskel,” 
siger Bente Fjordside.

Det vigtige netværk
For mange af dem, der kommer i SIND-
klubben, bliver SIND-fællesskabet deres pri-
mære netværk. Det bliver der, de går hen, når 
de skal være sociale. Her de finder venner, 
nogle bliver endda kærester, fortæller Bente 
Fjordside: 

“De kommer, fordi det er et godt sted 
at være, det er trygt. Men det allervigtigste 
er egentlig brugerne. De mennesker som 
kommer. For de er med til at forme klubben,” 
siger Bente Fjordside.

“Vi har både summemøder og medlems-
møder, hvor man taler om, hvad man kunne 
tænke sig. Der er utroligt dygtige medarbej-
dere, som er der til at lytte og forstå tingene og 
få idéerne gjort til virkelighed. Medlemmerne 
har stor indflydelse på klubben, men selvføl-
gelig er det bestyrelsen og ledelsens ansvar, at 
tingene ikke kommer til at flyde ud, men rent 
faktisk bliver til noget.”

Beskedne nordjyder eller  
initiativrige bestyrelsesmedlemmer
At SIND Aalborg vil gøre idéer til virkelighed 
kom i den grad til udtryk i forbindelse med 
oplevelsesmidlerne, som SIND fik tildelt af 
regeringen og støttepartierne med det formål 
at hjælpe mennesker, ramt af psykisk sygdom, 
ud af ensomhed. 

“Man siger, at nordjyder plejer at være 
meget beskedne mennesker, men her kunne 

vi bruge pengene i løbet af ingen tid. For der 
er så meget, vi gerne vil lave med vores med-
lemmer. Her vil jeg gerne takke bestyrelsen, 
fordi de var så kreative,” siger Bente Fjordside.

Det har bl.a. allerede resulteret i flere 
Alpaka-ture, hvor deltagerne går tur med 
dyrene, foredrag med SIND-næstformand og 
psykolog Erik Mønsted Pedersen samt med 
filosof og forfatter Vincent F. Hendricks. Også 
en stor fest for SIND-klubbens medlemmer, 
før coronarestriktionerne ramte i december, er 
blevet afholdt.

“Idémængden var simpelthen enorm, så 
man kan ikke sige andet end, at det er en 
bestyrelse, der vil noget,” siger Bente Fjordside.

Høj på energi
Noget af det, SIND kan, er at rumme forskellig-
hederne, mener Bente Fjordside. Hun er selv 
helt høj på energi, når hun kommer hjem fra 
SIND-klubben, men det er måske også fordi, 
at der netop også er plads til det, der kan være 
svært. 

“Det er vigtigt for mig at turde være åben 
omkring livets mørke sider. Jeg prøver at turde 
at være den, jeg er. Det giver nogle knubs en 
gang i mellem, men skide være med det. Det 
er det, man lærer af. Livet er ikke fejfrit, og der 
er heldigvis ingen mennesker, der er fejlfri,” 
siger Bente Fjordside.

Inge Lise Kromann Sørensens Fond for Sindslidende

Fondens formål er at udlodde rejselegater til ferieophold i ind- 
og udland for mindrebemidlede psykisk syge i Danmark, der 
har en sindslidelse som fx skizofreni og/eller bipolare sindsli-

delser. Legatet er til personer som ikke selv har mulighed for at finan-
siere rejse- og ferieophold for sig selv og eventuel ledsager, samt at 
udlodde uddannelseslegater til uddannelsesformål i ind- og udland 
for mindrebemidlede psykisk syge i Danmark der har en sindslidelse 
som fx skizofreni og/eller bipolare sindslidelser, som ikke selv har 
mulighed for at finansiere sådanne uddannelsesformål. 

Legatet kan alene søges i perioden 15. februar 2022 til 15. marts 
2022. Ansøgninger modtaget uden for dette tidsrum, vil ikke blive 
taget i betragtning. 

Legatets størrelse er på max. kr. 10.000,00. Legatet er skattefrit. 
Legatet er alene skattefrit i det omfang det bruges til ovennævnte 

formål. 
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af ansøgeren og 

formålet med ansøgningen, samt hvilket beløb, der søges. Dokumen-

tation for sindslidelse skal vedlægges ansøgningen. Endvidere skal 
aktuelt indkomstgrundlag dokumenteres, ligesom en kopi af seneste 
årsopgørelse bedes vedlagt. Ansøgere med skattepligtig indkomst 
over kr. 200.000,00, vil ikke komme i betragtning. Legatet kan kun 
søges af private personer. Bankkonto nr. bedes oplyst til eventuel over-
førsel af udloddet beløb. 

Eftersom Fonden har begrænsede midler til udlodning, vil ansø-
gere ikke komme i betragtning, såfremt dokumentation for sindsli-
delse og økonomiske forhold ikke medsendes ansøgningen, ligesom 
ansøgere der tidligere har modtaget legat fra Fonden ikke kan komme 
i betragtning til yderligere legatudbetalinger. 

Ansøgning med bilag skal sendes til Inge Lise Kromann Sørensens 
Fond for Sindslidende v/advokat Niels Eriksen, Tverskov & Partnere P/S, 
Lindevej 65, 5250 Odense SV, eller pr. mail til tverskov@tverskov.com. 

Såfremt ansøgeren ikke har hørt noget inden d. 15. april 2022, er 
ansøgeren ikke kommet i betragtning.

SIND Aalborg
Udover lokalafdelingen er SIND involveret i en 

lang række aktiviteter i Aalborg:
• SIND-klubben i Nørresundby er et fristed 

for socialt udsatte og psykisk sårbare bor-
gere, hvor alle er velkomne. 

• SIND skolerne i Nordjylland driver bl.a. 
Daghøjskolen og “Lille skole for voksne.”

• SINDs Pårørende står bag samvær, rådgiv-
ning og arrangementer.

• Kultur-klubben opsøger oplevelser i 
kulturlivet.

• SIND-nettet formidler kontakt mellem bor-
gere, som ønsker sig en besøgsven, og 
frivillige.

Se mere på www.sind.dk/aalborg

Annonce
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Farvel til begrebet “Ikke-uddannelsesparat”
At komme tilbage til skolen er vigtigt for børns trivsel og mentale sundhed, fastslog 
politikerne i januar i debatten om coronarestriktionerne. I Foreningen for børn med 
angst er vi helt enige og har i årevis arbejdet for, at børn med angstproblematikker 
møder hurtigere hjælp og færre forhindringer. Syv partier er blevet enige om at fjerne 
begrebet “ikke-uddannelsesparat”, hvilket vi længe har argumenteret for

AF MIA KRISTINA HANSEN, FORMAND FOR SIND OG FOR FORENINGEN FOR BØRN MED ANGST

Et nyt år er begyndt, og det startede med 
en debat i medierne om genåbning af 
skoler. Man kunne høre landets børne- 

og undervisningsminister og Sundhedssty-
relsen fortælle, hvor vigtigt det var, at børnene 
kommer tilbage til skolen, og at intet slår klas-
seværelset, når det handler om børns trivsel. 
De fortalte, at det var vigtigt for børnenes 
trivsel og mentale sundhed. 

Vi i Foreningen for børn med angst er 
helt enige. Desværre har vi hidtil ikke opnået 
samme politiske opmærksomhed og hur-
tige handlekraft, når det handler om at hjælpe 
børn med angstproblematikker tilbage i skole. 
Tværtimod.

Hurtig hjælp
Vi har i mange år prøvet at få politikerne til at 
ændre på de vilkår, som forhindrer, at vores 
børn får hurtig hjælp. Hvis vi sætter ind tid-
ligt, så kan vi forhåbentlig undgå, at så mange 

børn tager deres psykiske udfordringer med 
sig ind i voksenlivet. Vi har håbet på, at politi-
kerne kunne se fornuften i at forvandle snak til 
handling.

Rent samfundsøkonomisk giver det stor 
mening at investere i vores børns psykiske 
sundhed. Og de fortjener en barndom, hvor de 
for eksempel ikke er styret af angst og bekym-
ring. Vi vil så gerne have, at der kan blive 
handlet ligeså hurtigt i alle situationer, hvor et 
barns mentale sundhed er i fare.

Syv partier enige
Heldigvis så oplever vi også, at politikerne 
lytter til os, og at noget af det, vi har sagt højt 
til i gennem årene, faktisk endelig er blevet 
ændret. Tilbage i oktober 2021 blev folkeskole-
forligskredsen (S, V, DF, SF, RV, KF og LA) enige 
om en aftale om det fremtidige evaluerings- 
og bedømmelsessystem. Aftalen betyder 
blandt andet, at begrebet “ikke-uddannelses-

parat” bliver afskaffet. Det har taget mange år, 
men nu bliver det ændret i løbet af de næste 
par år. 

Så selv om vi i første omgang kan føle et 
svigt, så er vi også håbefulde og tænker, at ud 
af denne situation kan der komme noget godt, 
hvor vi i Danmark vil gøre det bedre, hvor den 
politiske dagsorden blandt andet vil handle 
om, at vi skal lytte til børnene, og hjælpe dem 
med at få skabt et undervisningsmiljø, hvor de 
kan trives. 

Vi tror på, at debatten om børns mentale 
sundhed kan være med til at sætte skub i, at de 
nødvendige fremskridt bliver taget meget hur-
tigere i fremtiden. 

LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER

FAKTA

Aftalen om fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem omfatter blandt 
andet, at:
• De nuværende nationale tests 

erstattes med Folkeskolens Nationale 
Færdighedstest.

• Elevplaner og kvalitetsrapporter 
afskaffes.

• Uddannelsesparathedsvurderingen 
ændres. Begrebet “ikke-uddannelses-
parat” afskaffes.

• Opfølgning i forhold til skoler, som ikke 
har tilfredsstillende kvalitet.
Se mere på Børne- og Undervisningsmini-

steriets hjemmeside: www.uvm.dk 
Modelfoto: Coulorbox
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LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER

SINDs landsdækkende telefonrådgivning 
er styrket efter arbejdet mod nyt 
kvalitetsstempel

Et nyt certifikat om akkreditering møder den besøgende på 
SINDs landsdækkende telefonrådgivnings hjemmeside. Forud for kvalitetsstemplet 
er gået flere års arbejde med kvalitetssikring af rådgivernes indsats 

AF KRISTIAN IB

Statistikkerne viser, at tilfredsheden er høj 
med rådgiverne i SINDs landsdækkende 
telefonrådgivning, DLT. Alt tyder på, at til-

fredsheden fremover bliver endnu højere efter 
to års arbejde med at kvalitetssikre rådgivnin-
gens indsats.

I Danmark findes der ingen regulering eller 
minimumskrav til kvaliteten af de gratis råd-
givningstilbud. Derfor har brancheforeningen 
RådgivningsDanmark udviklet en såkaldt 
akkrediteringsordning, som sikrer kvalitetssik-
ring af rådgivningerne i Danmark. DLT er nu en 
del af denne ordning.

RådgivningsDanmarks akkrediterings-
logo på DLT’s hjemmeside viser, at rådgiv-
ningen lever op til brancheforeningens 
kvalitetsstandarder. 

Frivillighed er afgørende
“Idéen om af få akkrediteringen udsprang af, 
at vi gerne ville dokumentere, at vi kan give 
den hjælp, som vi i mange år har ydet dagligt,” 
fortæller Henrik Bach Poulsen, der er projekt-
leder i DLT.

“Hele processen med at blive akkrediteret 
har krævet meget arbejde. Ikke blot med vores 
rutiner, men også med vores etik og vores vær-
dier. Her har vi et særligt fokus på recovery, 
empowerment og anerkendelse. Det betyder 
også, at de begreber skal og bliver tænkt ind i 

vores daglige rådgivningsarbejde,” siger Henrik 
Bach Poulsen.

“Det betyder noget, at vi primært er et fri-
villigt tilbud. Vi er ikke en del af de etable-
rede systemer, og vi er gode til at skabe en til-
lidsbaseret dialog, fordi det er frivillighed, der 
er kernen i vores arbejde,” siger Henrik Bach 
Poulsen. 

Derfor er det afgørende, at rådgiverne er 
klædt ordentligt på til opgaven med at hjælpe 
og rådgive de mennesker, som ringer, hvilket 
også har været et fokuspunkt i arbejdet mod 
akkrediteringen fra RådgivningsDanmark.

Konkret har den del af arbejdet fx udmøntet 
sig i udviklingen af en håndbog til rådgivere, 
hvor man kan hente forståelse af begreberne 
og viden om, hvordan man helt lavpraktisk 
kan benytte dem i sin rådgivning. Det bliver 
fulgt op af både sparring og kursusdage til 
rådgiverne.

Lang proces
“Målet var at blive akkrediteret, men den 
egent lige gevinst lå dog ikke i certifikatet. Den 
ligger i, at vi er begyndt at tænke og arbejde 
på en anden måde,” siger Henrik Bach Poulsen 
og fortsætter:

“Vi er blevet endnu bedre til at introdu-
cere og fastholde frivillige i deres arbejde, og 
vi arbejder mere systematisk med at sikre kva-
liteten. Samtidig er vi mere bevidste om de 

enkelte samtaler og de dilemmaer, der opstår. 
Derfor kan vi klæde de frivillige bedre på. Det 
gjorde vi også før, men der er mere struktur på 
den måde, vi arbejder på nu. Derigennem er vi 
også blevet endnu bedre til at hjælpe dem, der 
ringer ind,” siger Henrik Bach Poulsen.

Det har været en lang proces med mange 
møder, fortæller han, men nu kan de høste 
frugterne af deres arbejde. De procedurer, som 
nu er dokumenteret og nedskrevet, giver dem 
et stærkere fundament at rådgive og udvikle 
sig på.

Læs mere om rådgivningen på www.sind.
dk/faa-hjaelp

Foto: Kathrine AlbyFoto: Kathrine Alby

Anna har været frivillig telefonrådgiver i SIND (Arkivfoto)

Den Landsdækkende 
Telefonrådgivning
• DLT yder støtte og rådgivning til 

mennesker ramt af psykisk sygdom og 
deres pårørende.

• 55 pct. af opkaldende kommer fra 
mennesker med psykiske udfordringer. 
39 pct. fra pårørende.

• 31 pct. at opkaldene kommer fra mænd, 
69 pct. fra kvinder.

Henrik Bach Poulsen

Foto:PrivatFoto:Privat
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Status: Begivenhedsrigt år i SIND Ungdom
Året 2021 bød grundet coronanedlukningerne på perioder med lukkede 
døre i SIND Ungdoms 14 klubber. Alligevel har der været mange 
aktiviteter. Både udendørs med varm kaffe på kanden og indendørs, 
hvor fx podcasts og en kampagne er blevet forberedt. En ny klub er 
kommet til i Aalborg, og flere er på vej i Næstved og Sønderborg

AF GALINA NORDBY, SEKRETARIATS- OG PROJEKTCHEF I SIND UNGDOM

I september kunne vi endelig slå dørene 
op til et klubfællesskab i Aalborg. Det har 
længe været en drøm at have en stærk klub 

i Nordjylland, der kan favne de mange unge, 
der bor i Aalborg og det store opland hertil. 
SIND Ungdom Aalborg fik en varm velkomst 
i byen og har allerede efter tre måneder vist 
sig som et spirende samlingspunkt for psykisk 
sårbare unge i byen. 

I 2021 har vi desuden arbejdet på at 
udvide klubfamilien endnu mere, hvilket 
betyder, at vi i begyndelsen af 2022 kan byde 
Næstved og Sønderborg velkommen i SIND 
Ungdom. Begge er studiebyer, hvor unge 
mennesker slår deres folder, og hvor vi har en 
god indikator for, at SIND Ungdom-klubber 
kan blive et tilbud med stor betydning for 
unge mennesker. 

Podcast og samtalesaloner: Vi skal tale 
mere om psykisk sårbarhed 
I samarbejde med Psykiatrifonden lancerede 
vi i 2021 podcasten “Er Jeg Den Eneste?”, som 

siden udgivelsen i september har haft mere 
end 10.000 lyttere. Podcasten præsenterer 
fem samtaler mellem psykolog Maja Vain Gil-
bert og unge mennesker, der taler om at 
kæmpe mod nogle af de mest udbredte men-
tale udfordringer blandt unge. Fx er angst, 
ensomhed, stress, præstationspres og selv-
værd omdrejningspunkter i podcasten. Pod-
casten præsenterer sideløbende forskellige 
fagpersoners input om forskning og viden på 
området.

I forlængelse af podcasten afholder SIND 
Ungdom samtalesaloner rundt om i landet 
frem til maj 2022. Ved samtalesalonerne invi-
terer vi unge til en snak om, hvad psykisk sår-
barhed er for en størrelse. Vi bliver sammen 
klogere på, hvordan vi kan tale mere åbent 
om at have det svært. Samtalesalonerne 
bliver bl.a. afholdt i vores lokale klubber, på 
gymnasier og på universiteter. Vores håb med 
podcasten og samtalesalonerne er at ned-
lægge fordomme og tabu om psykisk sår-

barhed blandt unge – så vi alle bliver bedre til 
at tale om at opleve psykisk sårbarhed. 

Kampagne: Sårbare sandheder
I 2021 stod SIND Ungdom bag kampagnen 
“Sårbare sandheder”, hvis formål var at gøre 
de svære tanker, som så mange går alene 
med, synlige for andre. Vi skal blive bedre til 
at sætte ord på vores sårbarhed, så færre føler 
sig alene eller forkert med sårbare tanker. 

Vi håber at kampagnen har hjulpet denne 
åbenhed lidt på vej. Mere end 200 unge delte 
deres sårbare sandheder via vores hjemme-
side, hvortil nogle sårbare sandheder nåede 
ud i bybilledet via tankebobler på busser 
rundt om i landet. 

Du kan stadig læse de unges sårbare  
sandheder på vores hjemmeside:  
www.sindungdom.dk/
del-dine-saarbare-sandheder/

Smil hos frivilliggruppen i Aalborg Busreklamer hjalp med at udbrede 
kampagnens budskaber

Foto: SIND UngdomFoto: SIND Ungdom Foto: SIND UngdomFoto: SIND Ungdom
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WEBSHOP

Støt SIND
Mere end 50 pct. af danskerne er – direkte eller indirekte – berørt af psykisk syg-
dom. Desværre får langt fra alle den hjælp og støtte, som de har brug for – og 
krav på. SIND arbejder på at forbedre forholdene for mennesker med sindslidel-
ser, pårørende og de professionelle i psykiatrien.

HAR DU BRUG FOR EN SIND-BISIDDER?
SIND har uddannet en række frivillige bisiddere, som 
kan hjælpe 
Kontakt SINDs landsdækkende telefonrådgivning på 
7023 2750 eller skriv til bisidder@sind.dk, hvis du har 
brug for en bisidder.

www.sind.dk/webshop

PJECER
Skizofreni*
Samvær med mennesker med psykoseproblemer*
Værd at vide om depression*
Medicinafhængighed – information og rådgivning om 
sove- og nervemedicin
Borderline*
Portræt af en pårørende*
Bipolar lidelse hos voksne

FOLDERE
Vi har brug for din støtte. (Hvervefolder)*
Bliv frivillig i SIND-nettet*
Få en frivillig besøgsven fra SIND-nettet*
Bestil eller bliv foredragsholder*
Tag en bisidder med*
Arvefolder*
Valgfolder (kun download)*
SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte*
Børn og unge pårørende
Psykiatrihåndbogen, 770 sider, 5. udgave* 100,-

ANDET
Logoclips, pose med 20 stk. 25,-

Regnponcho til engangsbrug 10,-
Lykønskningskort og specialkuvert, A7-format 10,-
Lykønskningskort, A6-format 10,-
Taske med SIND-logo og plads til ringbind 25,-
Sort T-shirt med SIND-logo. Str: S-7XL 100,-
Plasticposer med SIND-logo (295 × 390 mm) Gratis
Rollup stander (ikke på lager, men kan leveres).
Ved levering kan tekst m.m. “skræddersys.”
Kontakt SINDs sekretariat for pris
Pins  15,-
Pins, gylden         7,-
Rygpose, sort med rødt logo  22,-
Nøglering m. møntholder  10,-
Hvid kuglepen     7,50
Visitkort om SINDs landsdækkende
telefonrådgivning  Gratis
Bogmærker Gratis
Kaffekop med SIND logo 40,-
Balloner, hvide 10 stk. 12,-
SIND-blokke, A5, 20 sider. 5 stk. 50,-
Antistressbold 15,-
Sort A4-mappe med SIND logo 20,-
SIND bolcher, 500 gr. 100,-

Materialet er gratis, såfremt der ikke er angivet en pris. Materialet kan bestilles på  
www.sind.dk/webshop

Pjecer markeret med * kan også downloades fra www.sind.dk/brochurebibliotek

SINDblade til uddeling 
ved arrangementer. 
Kontakt SINDs 
sekretariat.

Gratis personlig rådgivning og SIND-bisiddere: 7023 2750

Nr. 1 | Februar 2022 | SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed Nr. 1 | Februar 2022 | SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed 
SINDbladet

Lystlæsning | Stressforebyggelse | RådgivningLystlæsning | Stressforebyggelse | Rådgivning

Psykiatriordførerne har ordetPsykiatriordførerne har ordet

Kendte skuespillere Kendte skuespillere 
nedbryder tabuer nedbryder tabuer 

om psykisk sygdomom psykisk sygdom

25SINDbladet | 1 | Februar 2022



SIND Hovedstaden
Blandt regionens 15 lokalafdelinger er bl.a. 
planlagt disse aktiviteter:

SIND Ballerup-Furesø-Herlev
Netværksgruppe
Udover en lang række faste aktiviteter – fx net-
værksgruppe, besøgsvenner, ”Cafe SIND” og 
”SIND Sang og Samvær” – kan du deltage i en 
netværksgruppe for pårørende til mennesker 
med selektiv mutisme d. 27. januar 2022 kl. 
19.00-21.00.

SIND Frederiksberg
Filmklub
Rådgivning, besøgsvenner, fredagsklub, IT-
undervisning er nogle af de løbende aktivi-
teter. Tirsdag d. 11. februar kl. 19.00 afholdes 
det månedlige arrangement i filmklubben.

SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby
Samtalegruppe
Udover en lang række faste aktiviteter – fx cafe, 
motionsvenner, mindfulness, ”SIND Sang og 
Samvær” og naturoplevelser – kan du fx man-
dage kl. 15.30-18.00 deltage i en samtale-
gruppe for mennesker med psykisk sårbarhed. 

SIND Helsingør
Afdelingen afholder bl.a. Cafe-møder. Se mere 
på hjemmesiden.

SIND Hillerød-Allerød
Birkerød:  
Fortællekoncert, “Stærk & Sårbar”
Navnlig i SIND Huset i Hillerød kan du deltage 
i mange aktiviteter. Derudover kan du 6. marts 
2022 kl. 20.00-22.00 deltage gratis i en for-
tællekoncert på Mantzius, Johan Mantziusvej 
7A, 3460 Birkerød. Oplev Eddi Øhlenschlæger, 
Trine Therkelsen, og Jomi. Se mere på hjemme-
siden. Dørene åbner kl. 19.

SIND København
København:  
Fortællekoncert, “Stærk & Sårbar”
Lokalafdelingen og Psykologisk Rådgivning – 
SIND København har adskillige løbende akti-
viteter. Fx samtaler med pårørende og med 
mennesker med psykiske udfordringer. Du kan 

bl.a. også deltage i besøgsvensordning, grup-
peforløb og kulturaktiviteter. 

27. februar 2022 kl. 20.00-22.00 kan du del-
tage gratis i en fortællekoncert. Oplev Sofie 
Hedia, Malene Mortensen og Blue Rose Down. 
Se mere på hjemmesiden. Dørene åbner kl. 
19.00. Koncerten afholdes i Kulturhuset Karens 
Minde, Wagnersvej 19, 2450 København NV.

SIND Rudersdal
Malerkunstkursus
Søndag d. 27. februar og d. 6. marts 2022 
afholder SIND Rudersdal malerkunstkursus i 
Holte med kunstmaler Tina Hee. Der er plads 
til otte deltagere. Se mere på hjemmesiden. 
SIND Rudersdal sørger for lærreder og maling. 
Malerierne vil blive udstillet i Frivilligcentret på 
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246A, 2840 
Holte søndag d. 13. marts fra kl. 13.00-15.00.

Holte Havn
24. april 2022 kl. 14.00-15.30. Se mere på 
hjemmesiden. Tilmelding til Merete Elleboe: 
merete@sind.dk

SIND Sjælland
Regionen har syv lokalafdelinger med mange 
aktiviteter. Fx står SIND Holbæk-Odsherred-
Kalundborg bag samtalegruppe, rådgivning, 
Walk & Talk, kaffestue og psykologsamtaler 
om gamingafhængighed. SIND Ringsted-Sorø 
afholder arrangementer hver onsdag. Se mere 
på hjemmesiden.

SIND Roskilde-Lejre
Besøg og rundvisning på  
Roskilde Museum
24. februar 2022 kl. 10.45
Oplev, hvordan fortællinger om fortidens 
skrald kan inspirere og kaste nyt lys på de 
udfordringer omkring klima, forbrug og bære-
dygtighed, som vi møder i dag. Frokost efter 
rundvisningen. Se mere på hjemmesiden. Til-
melding senest d. 16. februar til Per Harvøe: 
perharvoe@webspeed.dk eller tlf. 4636 1339.

Besøg med rundvisning på 
Vikingeskibsmuseet
24. marts 2022 kl. 10.30
Kom og hør om de fem vikingeskibe, der blev 
fundet i Roskilde fjord, og om hvordan man 

bygger kopier af skibene. Frokost efter rundvis-
ningen. Se mere på hjemmesiden. Tilmelding 
senest d. 16. marts til Per Harvøe: perharvoe@
webspeed.dk eller tlf. 4636 1339.

Besøg på museet Ragnarock 
Torsdag d. 7. april kl. 10.45 på Ragnarock – 
museet for pop, rock og ungdomskultur i Ros-
kilde. Se mere på hjemmesiden. Tilmelding 
senest d. 30. marts til Per Harvøe: perharvoe@
webspeed.dk eller tlf. 4636 1339.

Sejltur med frokost og kaffe på 
M/S Sagafjord
30. april 2022 kl. 12.45-15.00
Oplev Roskilde fjord, mens vi sejler og nyder 
en god frokost. Se mere på hjemmesiden. Til-
melding senest d. 31. marts til Per Harvøe: per-
harvoe@webspeed.dk eller tlf. 4636 1339.

Koncert med Mathilde Falch:  
‘Solen brænder’
11. maj 2022 kl. 20.00
Koncert på Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Ros-
kilde med udgangspunkt i Mathilde Falchs 
nyeste album. Se mere på hjemmesiden. Til-
melding senest d. 29. april:  lenigrund10b@
gmail.com eller 4241 0034.

SIND Syddanmark
Regionen har ti lokalafdelinger med en bred 
vifte af tilbud og aktiviteter. Fx disse koncerter:

SIND Fyn
Odense:  
Fortællekoncert, “Stærk & Sårbar”
6. februar 2022 kl. 15.00-18.00 kan du opleve 
Mademoiselle Karen, Malene Mortensen og 
Kristian Bach til fortællekoncert på Dexter, Vin-
degade 65, 5000 Odense. Se mere på hjemme-
siden. Koncerten er gratis, så kom i god tid. 

Svendborg:  
Fortællekoncert, “Stærk & Sårbar”
20. februar 2022 kl. 20.00-22.00 kan du opleve 
Trine Therkelsen, Gunni Torp og Nanna Larsen 
til fortællekoncert i på Harders, Møllergade 36, 
5700 Svendborg. Se mere på hjemmesiden. 
Koncerten er gratis, så kom i god tid.

Læs mere om kommende arrangementer 
på SINDs hjemmeside

Udover generalforsamlinger afholder SINDs lokalafdelinger mange andre 
aktiviteter de kommende uger. På vores hjemmeside kan du læse mere om fx 
koncerter, foredrag og samtalegrupper. Der kan ske ændringer grundet eventuelle 
coronarestriktioner. Se nærmeste lokalafdeling på www.sind.dk/lokal

LOKALNYT – ARRANGEMENTER KAN BLIVE AFLYST GRUNDET INDSATSEN MOD CORONASMITTE. SE WWW.SIND.DK 
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SIND Midtjylland
Regionen har 13 lokalafdelinger. Udover 
løbende aktiviteter kan du de kommende uger 
deltage i en række arrangementer. 

SIND Nord- og Syddjurs
Ebeltoft:  
Fortællekoncert, “Stærk & Sårbar”
13. februar 2022 kl. 20.00-22.00 kan du opleve 
Gantriis, Christine Kammerer og Lalou til for-
tællekoncert på Kulturloft, Maltvej 12, 8400 
Ebeltoft. Se mere på hjemmesiden. Koncerten 
er gratis, så kom i god tid. 

Sceneoplevelser med SIND
Tilmeldingsfristen er overskredet til disse tre 
arrangementer, men på sms 3160 2441 kan du 
spørge, om der er stadig er billetter: 
• 4. februar 2022, show med Simon Talbot.
• 24. februar 2022, Heino Hansen’s Comedy 

Show.
• 9. april 2022, koncert med Dorthe Gerlach.

Sæt kryds i kalenderen  
d. 1.-8. september
SIND Herning-Ikast-Brande er sammen 
med andre engageret i at skabe et stort 
arrangement til september. Med debatter, 
en konference og events zoomes der ind på 
psykisk sundhed. Du kan følge projektet på 
www.mentaltalk.dk

✘

SIND Nordjylland
Regionen har 13 lokalafdelinger. Udover de 
faste tilbud planlægger man flere arrange-
menter. Eksempelvis:

Aalborg:  
Fortællekoncert med ME AND MARIA
3. marts 2022 kl. 19.00-21.00 kan du opleve 
duoen, som vi tidligere har fortalt om her 
i bladet. Se mere på hjemmesiden. Gratis 
adgang, men du skal booke billet via www.

place2book.com, se linket på SINDs hjemme-
side. Koncerten afholdes på Trekanten, Sebber-
sundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.

SIND Frederikshavn
Foredrag: Autismemor
9. marts 2022 kl. 19.30-21.00 arrangerer lokal-
afdelingen i Frederikshavn og på Læsø fore-
drag om autismemødre. Du kan møde Dorthe 
Stieper, der er forfatter, journalist og mor til et 
barn med autisme. Hun har bl.a. skrevet bogen 
“Autismemor”. Gratis adgang, men der skal 
bestilles billet på www.bibl.frederikshavn.dk. 

Region Nordjylland
SIND NORDJYLLAND: Generalforsamling afholdes i DGI-Huset, Jens 

Møllersvej 3, 9440 Aabybro, tirsdag d. 29. marts. Tidspunktet er fore-
løbig kl. 19.00, men vi regner med spisning fra kl. 18.15. Dagsorden 
ifølge vedtægterne.

SIND Aalborg: Generalforsamling mandag d. 14. marts 2022 kl. 19.00. 
Ældresagens Hus, Torvet 5, 9400 Nørresundby. Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Indkomne forslag skal være formanden Bente Fjordside i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På valg er Anne Marie 
Jensen og Svend Pedersen. Spørgsmål rettes til Bente Fjordside på 
2145 8944 eller bentefjordside@outlook.dk. 

SINDs Pårørende Aalborg: Generalforsamling mandag d. 7. marts 2022, 
kl. 19.00-21.00 i Kræftrådgivningen, Stenstrupvej 1, 9000 Aalborg. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding ikke nødvendig. Forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Skriv til Svend Pedersen på svendp89@gmail.com.  

SIND Brønderslev: Generalforsamling tirsdag d. 15. februar kl 19.00, 
Bredgade 55, 9700 Brønderslev (indgang på bagsiden). Dagsorden og 
regler for indsendelse af forslag ifølge lovene. Generalforsamlingen 
afholdes, og hvis Corona tvinger os til det, bliver det over Teams. Hvis 
man ønsker at være med online, skal man sende navn, mobilnummer 
og mail til formanden: teamjohn@live.dk. For spørgsmål ring 2680 
1011, gerne efter kl 16.00.

SIND Frederikshavn:  Afholder generalforsamling torsdag d. 24. februar 
kl 19.00 i Det Frivillige Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. 
Dagsorden efter vedtægterne. Har du noget til generalforsamlingen, 
kan det sendes til formand Morten Rasmussen, bumle1310@yahoo.
com. Generalforsamlingen holdes efter gældende covid-foreskrifter.

SIND Morsø: Afholder generalforsamling mandag d. 7. marts kl. 16.30 i 
SIND Huset (evt. i gårdhaven), Skovvej 5, 7900 Nykøbing Mors. Dags-
orden ifølge vedtægterne. Lokalafdelingen er vært v/ kaffe og brød. 

SIND Thy: Holder generalforsamling tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 18.30 
i Netværkscaféen, Nørrealle 30, 7700 Thisted. Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Vi starter med spisning kl. 18.00, tilmelding ønskes. Har du 
mulighed for at stille op til bestyrelsen i din lokalafdeling, så kontakt 
Kamma Nielsen: 5092 4303, kammagh@gmail.com.   

Region Midtjylland
SIND Favrskov: Holder generalforsamling tirsdag d. 22. februar kl. 19.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Café Snakbar, Østergade 5, 8370 Had-
sten (i Sundhedshuset).

SIND Herning-Ikast-Brande: Afholder generalforsamling mandag d. 
28. februar 2022 kl. 19.00 på Skovlyset, Skovvænget 2A, 7400 Herning. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

SIND Holstebro-Struer-Lemvig: Afholder generalforsamling lørdag d. 
26. februar kl. 14.00-17.00. Grundet coronasituationen vil program og 
mødested blive besluttet og oplyst på www.sind.dk på et senere tids-
punkt. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte 
dage før. Eventuelle materialer offentliggøres på www.sind.dk. Gene-
ralforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer af SIND har stem-
meret. Under generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved spisning. 
Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding senest 
fredag d. 25. februar til Jeanette Juul Quaade: 5051 7224 eller jjq@
vkurs.dk.  

SIND Horsens-Hedensted: Afholder tirsdag d. 1 marts 2022 kl 19.00 
ordinær generalforsamling i varmestuens lokaler, Borgergade 8, 8700 

Planlagte SIND-generalforsamlinger
Her kan du se de generalforsamlinger, der var planlagt ved deadline på SINDbladet. 
Der kan ske ændringer grundet eventuelle coronarestriktioner. På www.sind.dk/
aktivitetskalender kan du se en opdateret oversigt. Bagerst i bladet og på www.sind.
dk/find-SIND kan du se kontaktinformation for lokalafdelinger og regioner
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Sponsoraftale: Støt SIND, når du tanker benzin eller diesel hos OK

Ligesom flere andre organisationer har SIND også indgået en sponsoraftale med OK

En sponsoraftale med energiselskabet OK 
betyder, at du kan støtte SIND med 5 øre/
liter, hver gang du tanker benzin og diesel. 
Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra 
at støtte landsforeningen – OK betaler hele 
beløbet.

Du støtter SIND ved at downloade OK-
appen til din telefon. OK-appen er både i 
App Store og på Google Play. Derefter kan du 

oprette en personlig profil, logge ind og vælge 
den klub eller forening, du vil støtte. Her er 
SIND nu med på listen. Så støtter du SIND, hver 
gang du tanker hos OK. Uanset om du betaler 
med MobilePay, Dankort eller OK Benzinkort.

På vores hjemmeside kan du læse mere 
om, hvordan du som OK-kunde kan støtte 
SIND og opfordre andre til at gøre det 
samme.

Horsens. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen. Forslag sendes til henning.hojberg@gmail.
com. Aftenen begynder med fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding er 
nødvendig. Hold øje med vores Facebook-side for tilmelding. 

SIND Nord- og Syddjurs: Der afholdes generalforsamling i foreningen 
SIND Nord- og Syddjurs lokalafdeling tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19.00 
i Sognehuset, Bygaden 25A, 8585 Glesborg (ved siden af kirken). Dags-
orden ifølge vedtægterne.

SIND Randers: Afholder generalforsamling mandag d. 28. februar 2022 
kl 19.00 i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C - i det 
store mødelokale på 1 sal. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag 
sendes til trine.juel@randers.dk. Tilmelding nødvendig til trine.juel@
randers.dk. 

SIND Silkeborg: Generalforsamling afholdes mandag d. 21. februar 2022 
kl.19.00 i Medborgerhuset, sal 1, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. 
Vi indleder aftenen med oplæg om fleksjob og psykisk sårbarhed af 
Jette Grønborg, Silkeborg, med mulighed for samtale. Derefter gene-
ralforsamling med valg efter lovene. Dagsorden, regnskab m.m. frem-
lægges 14 dage inden hos formanden. Foreningen er vært ved et let 
traktement, og alle er velkomne, både medlemmer og andre. Vel mødt. 
Susan Steen, 2329 0434, susanlethsteen@gmail.com. 

SIND Skanderborg: Generalforsamling afholdes torsdag d. 24. februar 
2022 i Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg kl. 19.00.  Den første 
time vil to personer fortælle om Peer-uddannelsen - medarbejder med 
brugererfaring, som er startet op i Skanderborg Kommune. Derefter 
generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er 
vært for kaffe og sødt. Kom og få en hyggelig snak om, hvad der kan 
ske i SIND Skanderborg. Evt. spørgsmål til Ellen: 2876 7262.

SIND Skive: Ordinær generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl. 
19.30 på Mødestedet SIND, Resenvej 17, 7800 Skive. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. 

SIND Aarhus-Samsø: Holder generalforsamling onsdag d. 23. februar 
2022 kl. 19.00 på Dalgasskolen, Nr. Boulevard 1, 8000 Aarhus C. Dags-
orden ifølge vedtægterne. Såfremt de til den tid vedtagne coronaret-
ningslinjer gør det umuligt at afholde den slags møder, vil en ny dato 
blive meddelt på vores hjemmeside og på Facebook, så hurtigt det er 
muligt.

Region Syddanmark
SIND Billund: Generalforsamling i SIND Billund lokalforening, onsdag d. 

23. februar 2022 kl. 15.00 i Parkhuset i Give, Parkvej 10a.  
SIND Fredericia: Generalforsamling tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 i Kul-

turcaféen, Danmarksgade 32A, 7000 Fredericia. Dagsorden og regler 
for indsendelse af forslag ifølge lovene. Generalforsamlingen bliver, 
hvis Corona tvinger os til det, alternativt afholdt på Teams.

SIND Fyn: Afholder generalforsamling, tirsdag d. 8. marts 2022 kl 19.00 
på Stoppestedet, Jernbanegade 24B, 5000 Odense C. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. 

SIND Haderslev: Afholder generalforsamling lørdag d. 19. februar 2022 
kl. 11.00-14.00 på værestedet Kolibrien, Præstegårdsvej 20, 6500 
Vojens. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være 

formanden i hænde senest d. 11. februar 2022 på: perskatsvendsen@
gmail.com. Tilmelding nødvendig pga. bespisning, senest d. 15. 
februar 2022 på 3134 5749, helst sms med navn. 

SIND Kolding: SIND Kolding afholder generalforsamling tirsdag d. 22. 
februar 2022 kl. 18.00 - 20.00 på Kolding Selvhjælp, Banegårdspladsen 
2, 6000 Kolding. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til dagorden 
skal sendes til formanden Lisbeth Bennedsen senest d. 12. februar 
2022: lisbeth@bennedsen.dk, 3162 4209. Tilmelding senest d. 18. 
februar 2022.

SIND Syd-Vest: Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 22. 
februar 2022 i SIND-huset, Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg kl. 14.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Efterfølgende smørrebrød m. drikke-
varer samt kaffe. Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden Niels Christian Petersen i hænde senest d. 14. februar 2022.

SIND Sønderborg: Med forbehold på covid-19-restriktioner afholder 
vi generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00-21.00. Stedet 
oplyses senere. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

SIND Tønder: Generalforsamling onsdag d. 23. marts 2022 i SIND-Huset, 
Østergade 34, 6270 Tønder kl.19.00. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter-
følgende snitter m. drikkevarer samt kaffe. Forslag til generalforsam-
lingen skal være formanden Anne Hvidberg Jørgensen i hænde senest 
d. 16. marts 2022.  

SIND Vejle: Ordinær generalforsamling lørdag d. 26. februar 2022 kl. 
12.30 i Værestedet HUSET, Vesterbrogade 13, Vejle. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen sendes til formand 
Judith Pedersen, judith.pedersen5@gmail.com, senest d. 17. februar 
2022. Der serveres smørrebrød og sodavand, tilmelding til spisning 
senest d. 23. februar på 2045 6703 eller ovennævnte mail.

Region Sjælland
SIND SJÆLLAND: Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 18.30 afholder SIND 

Region Sjælland generalforsamling i Frivilligcenter Næstved, Fari-
magsvej 16, 4700 Næstved. Dagsorden iht. vedtægterne. Til general-
forsamlingen vil vi prøve at få et medlem fra det nyvalgte psykiatri-
udvalg i Region Sjælland til at komme og fortælle om deres planer for 
psykiatrien i de kommende år.

SIND Holbæk Odsherred Kalundborg: Afholder ordinær generalfor-
samling onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19.00, start med fællesspisning. 
Dagorden ifølge vedtægterne. Afholdes i Kaffestuen, Havnegade 2, 
4500 Nykøbing Sjælland. Alle er velkomne. Tilmelding til spisning på 
mail: sind-HOK@sind.dk eller  2033 2259. 

SIND Køge Bugt: Holder generalforsamling torsdag d. 24. februar 2022 
kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

SIND Roskilde-Lejre: Torsdag d. 17. februar kl. 19.00 afholder SIND Ros-
kilde-Lejre lokalafdeling generalforsamling i Roskilde Frivilligcenter i 
Tinghuset, lokale 7, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde.  SINDs nye for-
mand Mia Kristina Hansen kommer til mødet og fortæller om pla-
nerne for SINDs indsats fremover. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle 
er velkomne

SIND Storstrøm: På grund af covid-19 og den nye variant udsætter SIND 
Storstrøm den ordinære generalforsamling til efter april. Tid og sted 

Ønsker du kun at læse bladet online?

SINDbladet udkommer både på papir og i 
en digital udgave på SINDs hjemmeside.

Som medlem kan du fravælge at få 
sendt den trykte udgave af SINDbladet 
hjem i postkassen, hvis du ønsker det.

Skriv til medlem@sind.dk med dit navn 
og din adresse samt det medlemsnummer, 
du kan se bagerst på bladet.
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vil blive meddelt i SINDbladet april. Ligeledes vil samtlige medlemmer 
modtage indkaldelse med dagsorden pr. mail eller brev.

Region Hovedstaden
SIND HOVEDSTADEN: Generalforsamling i SIND Hovedstadens Regions-

kreds afholdes hvert 2. år - så næste gang er først i marts 2023. 
SIND Ballerup-Furesø-Herlev: Generalforsamling mandag d. 21. marts 

2022 på Posthuset, 1. sal, mødelokale 5, Banegårdspladsen 7, 2750 
Ballerup. Vi starter med fællesspisning kl. 18.00. Generalforsamling 
kl. 19.00. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 
15. marts. På hjemmesiden kan du se dagsorden og information om, 
hvem der er på valg. Skal du spise med, er det nødvendigt, at du til-
melder dig. Du kan tilmelde dig hos Randi, formand for SIND, på 2672 
3102 eller randi.kristensen@gmail.com. 

SIND Bornholm: Holder generalforsamling torsdag d. 24. marts kl. 17.00 
med spisning. Sted: Det Levende Køkken, Løvsangervej 2, 3751 Øster-
marie. Tilmelding til spisning senest fredag d. 18. marts til bornholm@
sind.dk eller på 6122 3606. Husk at nævne, hvis der er særlige behov 
vedr. maden. Dagsorden lægges på vores side på Facebook og sendes 
ud til medlemmer. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

SIND Frederiksberg: Generalforsamling i SIND Frederiksberg Lokalaf-
deling på L.I. Brandes Allé 1, st., 1956 Frederiksberg C, lørdag d. 26. 
marts 2022 kl. 12.00 med efterfølgende frokost. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. 

SIND Frederikssund-Egedal: Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i lokalafdelingen SIND Frederikssund og Egedal Kommuner. 
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 14. februar 2022 kl. 19.00 i 
Frivillighuset, Lundevej 7, 3600 Frederikssund. Vi gør status over det 
forløbne år. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil være smørrebrød, 
øl/vand, kaffe/te og kage. Arrangementet er gratis, men kun for med-
lemmer af SIND. Tilmelding senest d. 5. februar 2022 til Else Marie på  
4717 5569 eller 4197 5569. 
Bemærk: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest otte 
dage før. OBS! Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer. Referatet fra gene-
ralforsamlingen bliver efterfølgende lagt ind på SINDs hjemmeside. 

SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby: Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19.00-
21.30 afholdes generalforsamling i Byens Hus, lokale Atelieret, 3. sal. 
Her har du mulighed for at stille op til bestyrelsen i din lokalafdeling. 
Som bestyrelsesmedlem har du mulighed for at skabe netværk og at 
støtte op om håb, drømme og netværk i de tre kommuner for psykisk 
sårbare. Vi organiserer selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare og pårø-
rende, vi laver aktiviteter for psykisk sårbare og meget andet. Nogle af 
bestyrelsesmedlemmerne vil komme med et lille oplæg om at sidde i 
lokalafdelingens bestyrelse, inden der er valg til bestyrelsen. Det kan 
være, at vi også har et andet oplæg fra en pårørende eller en psykisk 

sårbar. Der vil være en let forplejning under mødet. Hilsen SIND Glad-
saxe-Gentofte-Lyngby. Kontakt Rikke Bøhling, 2235 0515, stenbuk66@
msn.com eller Ragna Heide 5092 2949, ragnaheide@youmail.com.

SIND Gribskov: Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 afholdes generalforsamling i 
Frivilligcenter Helsinge, Vestergade 4, 3200 Helsinge.

SIND Helsingør: Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 
17. marts 2022 kl. 19.00. Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1C, 2. 
sal, 3000 Helsingør. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. 
Forslag sendes til formanden Hanne Olsson Dragø senest d. 3. marts 
2022 iflg. vedtægterne på: hanneolssondragoe@gmail.com. Tilmel-
ding til generalforsamlingen er nødvendig senest torsdag d. 10. marts 
2022 til Doris Hansen på dorisdh4960@gmail.com eller 2251 2919. 
Da vi ikke ved, hvordan restriktionerne er vedr. Corona, kan der ske 
ændringer. 

SIND København: Ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 
kl. 17.00-21.00 i Verdensrummet i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 
2300 København. Program: Kl. 17.00-18.00: Spisning. Kl. 18.00-18.45: 
Underholdning med Sebastian Dorset. Kl. 19.00 - 21.00: Generalfor-
samling iht. vedtægterne. Der kræves tilmelding grundet eventuelle 
coronarestriktioner på Kbh@SIND-kbh.dk.  

SIND Rudersdal: Generalforsamling onsdag d. 2. marts 2022 kl. 18.30-
21.00 på Kulturcenter Mariehøj, Richard Mortensen-lokalet i område 
B, Øverødvej 246 B, 2840 Holte. Der serveres sandwich, vand, kaffe/
te i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding samt forslag til 
generalforsamlingen mailes til formand Merete Elleboe på merete@
sind.dk. Dagsorden efter vedtægterne samt beretning udsendes i god 
tid inden generalforsamlingen.

SIND Vestegnen: Generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2022 kl.16.30 i 
Brohuset i foreningsafdelingen, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. 

Landsdækkende aktiviteter
Pårørenderådgivningen: Årsmøde torsdag d. 17. marts 2022 kl. 17.00-

19.00 på Børglumvej 5, 8240 Risskov. Dagsorden til årsmødet jf. ved-
tægterne § 6. Dagsordenen til årsmødet: 1. Valg af dirigent. 2. Frem-
læggelse af årsberetning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. 
Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Valg af intern revisor. 7. Eventuelt. 

MedicinRådgivningen: Afholder årsmøde fredag d. 18. marts 2022 
kl. 13.00. Deltagelse foregår via Zoom. Link til mødet får man ved at 
sende en mail til bestyrelsesformanden på info@smr.dk. Dagsorden 
i følge vedtægterne. Forslag til behandling på årsmødet skal være 
bestyrelsesformanden i hænde senest otte dage før årsmødets afhol-
delse. Forslag sendes på info@smr.dk.

Vil du støtte SIND?
Bliv medlem

• Som medlem af SIND modtager du seks 
gange om året SINDbladet, som er fyldt med 
spændende artikler og information.

• Du kan være med til at præge din 
lokalafdelings foredrag og sociale aktiviteter.

• Du er med til at støtte SINDs 
arbejde til gavn for mennesker, der er psykisk 
sårbare, og deres pårørende samt SINDs 
indsats for oplysning om psykisk sundhed og 
om forebyggelse af psykiske sygdomme.
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SIND-NETTETS KOORDINATORER

Vil du være frivillig besøgs-
ven eller have besøg af en? 
SIND-nettet findes i disse 
kommuner:
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HOVEDSTADEN

REGIONSFORMAND:
Kim Kjelgaard
3073 7277
hovedstaden@sind.dk

Ballerup-Furesø-Herlev
Randi Angelica Kristensen
2672 3102
bfh@sind.dk

SIND Bornholm
bornholm@sind.dk
Bente Helms
6122 3606
bentehelms13@gmail.com

SIND Fredensborg-Hørsholm
Kim Wentzel Oxenlund
4095 2320
fredensborghoersholm@
sind.dk

SIND Frederiksberg
frederiksberg@sind.dk
Sven Heinemeier Rasmussen
2055 8526
svras1949@gmail.com

SIND Frederikssund-Egedal
Thomas Ulrik Wester
4731 4030
2814 4031
thulwes@live.dk

SIND Gladsaxe-Gentofte-
Lyngby
Rikke Bøhling
2235 0515
stenbuk66@msn.com

SIND Gribskov
gribskov@sind.dk
Kristina Vogelius Kreiner

SIND Halsnæs
halsnaes@sind.dk
Linda Hansen
2164 8868
linvil@youmail.dk

SIND Helsingør
helsingoer@sind.dk
Hanne Olsson-Dragø
2250 0332
hanneolssondragoe@gmail.
com

SIND Hillerød-Allerød
Alexia-Alicia Ritter
huset@sind.dk 
5151 7197

SIND København
kbh@sind-kbh.dk
Johannes Bertelsen
2168 5462
Johs.bertelsen@gmail.com 

SIND Rudersdal
Merete Elleboe
3060 0530
merete@sind.dk

SIND Rødovre
roedovre@sind.dk
Jan Eriksson
2971 5707
4lovejane@gmail.com

SIND Vestegnen
Helle Nees
5356 4104
hellenees@outlook.com

SJÆLLAND

REGIONSFORMAND:
Per Harvøe
4636 1339
2139 6179
perharvoe@webspeed.dk

SIND Holbæk-Odsherred-
Kalundborg
sind-hok@sind.dk
Birte Bonde Bendixen
2033 2259
birte@bondebendixen.dk

SIND Køge Bugt
Mette Sloth Larsen
metteslothlarsen72@gmail.com

SIND Næstved
Peer Skjold Hansen
4159 1605
peer.skjold@gmail.com

SIND Ringsted-Sorø
ringstedsoroe@sind.dk
Henrik Darling Larsen
2148 0901
henrikdarling@hotmail.com

SIND Roskilde-Lejre
Leni Grundtvig Nielsen
4241 0034
lenigrund10b@gmail.com

SIND Slagelse
Katia Berg Hendriksen
slagelse@sind.dk

SIND Storstrøm
Mogens Nielsen
2257 3785
bimoni@mail.dk

NORDJYLLAND

REGIONSFORMAND:
Niels Christian Aagaard
6061 3581
sindnordformand@gmail.com

SIND Brønderslev
broenderslev@sind.dk
John Ravn Johnsen
2680 1011
teamjohn@live.dk

SIND Frederikshavn
frederikshavn@sind.dk
Morten Rasmussen
bumle1310@yahoo.com

SIND Hjørring
Erik Christoffersen
2926 2053
erikchristof@has.dk

SIND Morsø
Mette Kirketerp-Møller
Kontakt via SIND-husets 
leder:
Betina Petersen
sindhuset@c.dk
6071 0626

SIND Thy
Kamma Grethe Holmgaard 
Nielsen
thy@sind.dk

SIND Aalborg
aalborg@sind.dk
Bente Fjordside
bentefjordside@outlook.dk 
2145 8944

MIDTJYLLAND

REGIONSFORMAND:
Leif Gjørtz Christensen
2096 0339
leifgjoertz@yahoo.dk

SIND Favrskov
favrskov@sind.dk
Søren Boelskifte
2178 2942
sb@boelplan.dk

SIND Herning-Ikast-Brande
Klaus Mejner Nielsen
2173 8519
tammelmask@hotmail.com

SIND Horsens-Hedensted
Henning Busch Højberg
2748 3169
henning.hojberg@gmail.com

SIND Nord- og Syddjurs
Winnie Joan Åkesson
3160 2441
winijo@me.com

SIND Odder
Leif Gjørtz Christensen
2096 0339
leifgjoertz@yahoo.dk

SIND Randers
Trine Juel
8640 5489
2072 3966
Træffetid efter kl. 16
trine.juel@elromail.dk

SIND Ringkøbing-Skjern
ringkoebingskjern@sind.dk

SIND Silkeborg
silkeborg@sind.dk
Susan Steen
8681 0434 / 2329 0434
susanlethsteen@gmail.com

SLAGELSE
Besoegsven-slagelse@sind.dk
9173 0931

ALBERTSLUND-BALLERUP-
HERLEV-ISHØJ
Julie Bock Andersen
5360 2200
sindnettet@gmail.com

FREDERIKSBERG-
KØBENHAVN
Nete Brogaard
3058 5483. Telefontid: Tirsdag 
og torsdag fra kl. 16.00-18.00
brogaardnete@gmsail.com

SKANDERBORG
Kirsten Bruun Løgstrup
2270 5007
kirsten.b.l@hotmail.dk

SILKEBORG
Lisa Wendelin Lauridsen
5337 2032
wendelin.lauridsen@me.com

AARHUS-SAMSØ
Sofie Andersen
soand@sind.dk
2173 0473

AALBORG
besoegsven-aalborg@sind.dk

SVENDBORG
svendborgbesoegsven@sind.dk

VEJLE
judith.pedersen5@gmail.com
2045 6703
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SINDS REGIONS- OG LOKALFORMÆND – SE OGSÅ WWW.SIND.DK/LOKAL

SINDS LOKALE RÅDGIVNINGER

RING 7023 2750
Du kan du ringe gratis til SINDs landsdækkende telefonrådgivning, der også kan formidle kontakt til bisiddere.

SINDS LANDSDÆKKENDE RÅDGIVNING OG BISIDDERE

Find mange flere tilbud på  
www.sind.dk/faa-hjaelp

Information om SINDs lokale rådgivningsaktiviteter ligger nu på vores hjemmeside. Hvis 
du ikke har adgang til en computer, er du velkommen til at ringe til vores landsdækkende 
telefonrådgivning på 7023 2750. På www.sind.dk/faa-hjaelp kan du også læse mere om vores 
andre tilbud om dialog og information. Fx guider menupunktet “SINDs tilbud” dig videre til 
flere end 80 SIND huse, skoler, caféer, netværksgrupper, klub-fællesskaber og meget mere.

SIND Skanderborg
skanderborg@sind.dk
Ellen Odgaard
2876 7262
ellenodgaard@hotmail.com

SIND Skive
Birgitte Larsen
skive@sind.dk

SIND Holstebro-Struer-Lem-
vig
Jeanette Juul Quaade
5051 7224
jjq@vkurs.dk

SIND Viborg
Runa Dorph-Petersen
viborg@sind.dk 

SIND Aarhus-Samsø
Palle Eli Jensen
4280 9412
palle.eli@gmail.com

SYDDANMARK

REGIONSFORMAND:
Anne Hvidberg Jørgensen
2461 2009
annehvidberg@mail.dk

SIND Billund
Tove Thisgaard
tovethisgaard@hotmail.com

SIND Fredericia
fredericia@sind.dk
Bjørn Medom Nielsen
medom@medom.dk
2684 4703

SIND Fyn
Bjarne Christensen
2440 0411
fyn@sind.dk

SIND Haderslev
haderslev@sind.dk
Per Vandsø Svendsen
3134 5749
perskatsvendsen@gmail.com

SIND Kolding
kolding@sind.dk
Lisbeth Bennedsen
3162 4209
lisbeth@bennedsen.dk

SIND Syd-Vest
Niels Christian Petersen
3124 5401
ncp@sind.dk

SIND Sønderborg
Jens Christian Jensen 
Kristensen
2221 2449
Sind_Sonderborg@outlook.dk

SIND Tønder
toender@sind.dk
Anne Hvidberg Jørgensen
2461 2009
annehvidberg@mail.dk

SIND Vejle
vejle@sind.dk
Judith Pedersen
2045 6703
judith.pedersen5@gmail.com

SIND Aabenraa
Kontakt SINDs sekretariat
landsforeningen@sind.dk

Den Landsdækkende 
Telefonrådgivning

Lokale rådgivninger For pårørende

Foreningen for 
børn med angst

Få en SIND-bisidderFå en besøgsven fra 
SIND-nettet

BenzoRådgivningen

Webshop med 
brochurer

Fakta om sinds-
lidelser og psykiske 

diagnoser

Skizofreniforeningen Peer-støtte

LANDSDÆKKENDE 
AKTIVITETER

FORENINGEN FOR BØRN 
MED ANGST

mail@boernmedangst.dk
Mia Kristina Hansen
3089 5804
miakh@live.dk
www.boernmedangst.dk

SKIZOFRENIFORENINGEN
info@skizofreniforeningen.dk
Hans-Jørgen Ørgaard Dalager
Formand, Skizofreniforeningen
hjdalager@gmail.com
2440 7682

SIND UNGDOM
info@sindungdom.dk
4275 7207
Theodor Gjerding
3137 3275
theodor@sindungdom.dk
www.sindungdom.dk

MEDICINRÅDGIVNINGEN –
STØTTE TIL UDTRAPNING AF 
AFHÆNGIGHEDSSKABENDE 
MEDICIN

info@smr.dk 
7026 2510
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Som SIND-medlem støtter du vores arbejde for at skabe 
bedre forhold for personer med psykisk sårbarhed og 
deres pårørende. Helt konkret støtter du fx

• Samtalegrupper og gruppeterapi

• Vores psykologrådgivning

• Vores telefonrådgivninger

• Vores besøgsvenordning, SIND-nettet

• Vores bisidderordning

• Vores lokalafdelinger

• Vores foredragsholdere

Betalingskort

MobilePay

Netbank

• Hvis du ønsker at betale med kreditkort, 
behøver du bare klikke ind på  
www.sind.dk/medlem og følge 
anvisningerne på siden.

• Hvis du ønsker at betale med MobilePay, så 
er det også muligt på  
www.sind.dk/medlem.

• Hvis du ønsker at betale via indbetalings-
kort eller netbank, kan du også bruge 
hjemmesiden.

Meld dig ind i SIND
Husk kontingentet, hvis du allerede er medlem. 
Du kan betale på www.sind.dk/kontingent
Vil du være medlem af SIND og bakke op om 
SINDs arbejde til gavn for mennesker med psy-
kisk sygdom og deres pårørende? Med et med-
lemskab i SIND for blot 200 kr. om året støtter 

du bl.a. indsatsen for oplysning om psykisk 
sundhed og forebyggelse af psykiske syg-
domme. Oveni får du fremover SINDbladet 
med posten.

Afsender: SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
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