
Er du pårørende til 
en person med en 
psykisk sygdom?

Dette tilbud til pårørende til personer 
med psykisk sygdom er et samarbejde 
mellem:

Grafi sk Service - 3316

Psykinfo Midt

Holstebro Kommune
Ingrid Skadhede 
9611 4713
Ingrid.Skadhede@holstebro.dk 

Struer Kommune
Camilla Aarup Kristensen
2465 3544
cak@struer.dk

Ikast-Brande Kommune
Per Møller
2053 2472
permo@ikast-brande.dk

Lemvig Kommune
Lenette Pedersen
2030 3878.
Lenette.Pedersen@lemvig.dk

Bedre Psykiatri
Annette Neess
2818 5452
annetteneess@gmail.com

Herning Kommune
Anette Andreasen
2067 4182
slynn@herning.dk

Tina Munksgård
3055 1739
skitm@herning.dk

Ringkøbing-Skjern 
Kommune
Britta Jensen
5122 8266
britta.jensen@rksk.dk

Jeanette Lynggaard
2027 4054
jeanette.lynggaard@rksk.dk

Tilmelding og mere information

Øvrig information fås hos
Jette Dupont Lauritsen
3062 1687
jetlur@rm.dk

PsykInfo Midt
Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter
7847 0450
www.psykinfomidt.dk

– og kunne du tænke dig at snakke 
med andre i samme situation?
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Gratis tilbud til dig!
Efterår 2017



Hvad?
At være pårørende til en person med en psykisk sygdom 
kan være en stor mental belastning, og de pårørende 
giver ofte udtryk for, at de: 
• Har for lidt viden om sygdommen 
• Er usikre på, hvordan de bedst støtter den, der er syg 
• Ikke ved, hvordan de tager vare på sig selv 
• Savner lokale tiltag, hvor de som pårørende er i fokus
• Ønsker at deltage i fora, hvor de kan snakke med andre 
 
PsykInfo Midt tilbyder, i samarbejde med seks vestjyske 
kommuner og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, et 
forløb for dig, der kan nikke genkendende til et eller flere 
af punkterne. Forløbet er gratis. 

Hvem?
Forløbet er for dig, der er bosiddende i Lemvig, Herning, 
Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern eller Struer 
Kommune – og er pårørende til en person med en 
psykisk sygdom. Du kan have et familiemedlem, en nær 
ven eller en nabo med psykisk sygdom. Men i forløbet, 
er det dig, som pårørende, der er i centrum. I løbet af de 
i alt syv mødeaftener sættes der fokus på, hvordan det 
er at være pårørende og på de generelle udfordringer og 
problemstillinger, man kan møde. 

Hvordan?
Forløbet er delt op i to »grene« – et undervisningsforløb 
og efterfølgende netværksgrupper. Du bestemmer selv, 
hvad du har lyst til at deltage i – husk blot at tilmelde 
dig. Når de tre aftener med undervisning er afsluttet, er 
der fire aftener med netværksgrupper, som er et lukket 
forum med 8-10 personer i hver gruppe. Netværksgrup-
perne afholdes i tre forskellige byer, og du bestemmer 
selv, i hvilken by du vil deltage. 

Hvor og hvornår?
Undervisningen foregår på Aktivitetscenteret, Dan-
marksgade 13, 7500 Holstebro, på følgende datoer: 

Onsdag 20. september 2017, kl. 19.00-21.30

Filminstruktøren Nils Malmros
Instruktørens film har næsten alle rod i hans eget 
liv. Men det egentlige smertepunkt er han veget 
udenom, indtil han lavede ”Sorg og Glæde”. Med 
afsæt i sine film fortæller Malmros om, hvordan han 
nåede frem til at skildre sit livs tragedie, og om hvor-
dan han og hans kone kom igennem katastrofen. 
Efter oplægget mødes I kort i netværksgruppen.

Onsdag 4. oktober 2017, kl. 19.00-21.30

Birgit Elgaard fra Bedre Psykiatri
Foreningens formand vil have fokus på de pårøren-
de som en ressource. Oplægget kommer omkring 
de pårørendes rolle. Hvordan forholder man sig til 
sin ændrede rolle og hvordan forholder man sig til 
det omgivende samfund? – når et familiemedlem 
får en psykisk sygdom. Efter oplægget mødes I 
kort i netværksgruppen.

Onsdag 25. oktober 2017, kl. 19.00-21.30

Oplæg fra pårørende  
Denne aften er der fokus på personlige beretnin-
ger — om det at være pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Med afsæt i de korte oplæg, bliver 
der mulighed for at komme i dialog og have en 
debat med hinanden. Efter oplægget mødes I kort i 
netværksgruppen.

Netværksgrupperne foregår i tre forskellige byer, og du 
bestemmer ved tilmeldingen selv, hvilken by, der passer 
dig bedst.

Stederne, du frit kan vælge imellem:
Holstebro:  Dagcentret (Kafferisteriet),
 Skivevej 7, 7500 Holstebro

Lemvig: Center for sociale tilbud, 
 Vasen 14, 7620 Lemvig

Ikast: Socialpsykiatrisk Center Nord, 
 Norgesgade 15, 7430 Ikast

Datoer for møder i netværksgrupperne:
Onsdag den 15. november 2017, kl. 19.00-21.00
Onsdag den 6. december 2017, kl. 19.00-21.00
Onsdag den 10. januar 2018, kl. 19.00-21.00
Onsdag den 31. januar 2018, kl. 19.00-21.00

Du vil i løbet af de i alt syv mødeaftener få nogle red-
skaber til tilværelsen med et familiemedlem med en 
psykisk sygdom. Du vil få gode råd til at passe godt 
på både den, der er syg og på dig selv. Du får også 
mulighed for at stifte nye bekendtskaber, med hvem du 
kan udveksle erfaringer og hente hjælp og støtte, også 
i fremtiden. Der bliver lagt stor vægt på, at du får noget 
konkret og brugbart med fra kurset, som du kan bruge i 
hverdagen – alt sammen med fokus på dig og din rolle 
som pårørende. 

Ønsker du mere viden om en bestemt psykisk sygdom, 
anbefaler vi PsykInfo Midts temaaftener. Læs mere på 
www.psykinfomidt.dk


