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På www.psykinfomidt.dk finder du information om

 diagnoser og psykisk sygdom 

 hvordan du kommer i kontakt  
med psykiatrien

 tilbuddet til pårørende i samarbejde med 
kommunerne

 EN AF OS kampagnen, der bekæmper tavshed, 
tvivl og tabu om psykisk sygdom.

Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter er dit informations
center om psykiatri og psykisk sygdom i Region Midtjylland.

PsykInfo Midt udarbejder skriftlig patient
information, som udleveres på de psykiatriske 
afdelinger og på temaaftenerne. Der er også 
udarbejdet en flyer om overgangen fra at være 
indlagt til at blive udskrevet. 

Materialerne kan ses på www.psykinfomidt.dk

PSYKINFO MIDT 
 
Region Midtjyllands  psykiatriske 
informations center

Tlf.: 7847 0450  
psykinfo@rm.dk  
www.psykinfomidt.dk

AKUTTELEFON
78 470 470
 
Region Midtjyllands psykiatriske 
 rådgivningstelefon

Alle kan ringe, når det drejer sig om en 
akut psykiatrisk krise. Psykiatrifagligt 
 personale besvarer telefonen hele døgnet

PSYKINFO MIDT
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BLIV KLOGERE PÅ PSYKIATRI 
 HER ER CHANCEN

Temaaftenerne retter sig særligt mod men
nesker med en psykisk lidelse og deres pårø
rende, men alle med interesse for psykiatri er 
velkomne. En temaaften indeholder både et 
fagligt og et personligt oplæg. Det kan være en 
læge, en sygeplejerske eller en psykolog, der 
fortæller om sygdommen og behandlingsmulig
hederne, mens en person med en psykisk lidelse 
fortæller om at leve med sygdommen. Tanken 
bag temaaftenerne er, at jo mere man ved, jo 
bedre kan man håndtere sygdommen og undgå 
tilbagefald. 

Nyhedsmail  du kan abonnere på en nyhedsmail, 
så du hver måned får en oversigt over kommende 
arrangementer, se mere på www.psykinfomidt.dk 

Tilmelding og billetter – det fremgår under hvert 
arrangement, om du skal betale entré, og om du 
på forhånd skal bestille billetter.

I hæftet her finder du en oversigt over arrangementer i Region Midtjylland 
om psykiatri og  psykisk sygdom. De lokale psykiatriforeninger står bag 
rigtig mange, og de resterende 14 temaaftener er arrangeret af  PsykInfo 
Midt i tæt samarbejde med kommunerne. 

http://www.psykinfomidt.dk
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PSYKINFO MIDTS  
ELEKTRONISKE KALENDER

På PsykInfo Midts elektroniske arrangements
kalender tilføjes løbende nye arrangementer.

Hvis du hører om eller står for et arrangement 
om psykiatri og gerne vil have det med i kalen
deren, er du velkommen til at sende en mail til 
psykinfo@rm.dk.

Betingelsen for at blive medtaget er, at arrange
mentet er offentligt. Vi forbeholder os ret til i hvert 
enkelt tilfælde at vurdere arrangementets rele
vans. Find kalenderen på www.psykinfomidt.dk

Bliv klogere på psykiatri og psykisk sygdom. 
Deltag i en temaaften, gerne sammen med én, 
du holder af eller kender godt.

mailto:psykinfo@rm.dk
http://www.psykinfomidt.dk
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Oplæg af Karen Glistrup, socialrådgiver, 
familieterapeut og forfatter

Sted Horsens Bibliotek, mødesalen, 
Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Pris Gratis

Tilmelding via Sund By i Horsens: 
sundby@horsens.dk eller 7629 3675

Arrangør Landsforeningen ”Snak om det...”

Oplæg af Vibeke Johnsen Damgaard og 
Louise Bech Nielsen, demens og hjerne
koordinatorer i Demenscentrum Aarhus 

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren 

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

DEMENS OG PSYKISK SYGDOM 
HOS ÆLDRE

Alle børn vil møde psykiske lidelser – enten i deres 
egen familie eller hjemme hos en kammerat. Men 
tabuerne sidder fast, og mange føler sig usikre 
på, hvordan man kan snakke med børnene om 
det. Alt for mange børn og unge er derfor over
ladt til selv at få skabt en mening i det, de oplever: 
”Er det mon min skyld?”. Landsforeningen ”Snak 
om det...” sætter lys på udfordringerne og skub
ber gang i mere god snak med børnene. Læs mere 
på www.snakomdet.dk. 

Hvordan ved man, om det er en demenssygdom, 
man er ved at udvikle i tillæg til ens psykiske syg
dom, og hvordan behandler man begge dele? 
 
Med et aktivt liv fysisk og mentalt kan konsekven
serne af demenssygdommen holdes i ave. Den 
nyeste forskning viser, at fysisk træning med høj in
tensitet hjælper mod demens. Hvad kan man ellers 
gøre, og hvor er der hjælp at hente?

HORSENS 
Onsdag 11. januar kl. 16.0018.00

AARHUS 
Torsdag 19. januar kl . 15.3017.30

BRYD TAVSHEDEN!  
 Vi skal snakke med børn og unge 
om virkeligheden

mailto:sundby@horsens.dk
http://www.snak-om-det.dk
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Oplæg af Georg Gouliaev, overlæge og 
speciallæge i psykiatri, Regionspsykiatrien, 
Horsens

Sted Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 
8700 Horsens

Pris Gratis 

Tilmelding Ingen tilmelding

Arrangør Bedre Psykiatri – Horsens

PSYKIATRIENS BEHANDLINGS 
METODER OG UDFORDRINGER

Foredraget omhandler behandlingsmetoderne 
i psykiatrien, f.eks. samtalebehandling, medicin, 
elektrostimulation og ECT. Der vil også være 
fokus på psykiatriens udfordringer, lidt om den 
nærmeste fremtid, f.eks. nedbringelse af tvang 
samt bruger og pårørendeinddragelse. Der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med 
foredragsholderen.

HORSENS 
Tirsdag 31. januar kl. 19.00

Oplæg af Anne Thøgersen, faglig koordinator og 

underviser, Recoveryskolen, Aarhus Kommune, 

Marianne Honore Andersen, peerundervi

ser,  Recoveryskolen i Aarhus, og Jens Lund

gaard Thomsen, underviser, Recoveryskolen 

og  peerguide koordinator, SINDs Pårørende 

 Rådgivning

Sted Nørre Alle 31, 8000 Aarhus C 

Pris Gratis 

Tilmelding Skal ske på telefon 2920 8925 eller 

info.recoveryskolen.aarhus@peermidt.dk

Arrangør Aarhus Kommune, SINDs Pårørende

rådgivning og Projekt Ligestillet Støtte

PEERSTØTTE OG 
RECOVERYSKOLEN I AARHUS 
 et tilbud til alle

”Peerstøtte” er støtte mellem mennesker med 

fælles erfaringer i livet – f.eks. psykisk sårbarhed. 

I Recoveryskolen i Aarhus er både undervisere og 

deltagere peers/mennesker med psykisk sårbarhed, 

fagprofessionelle og pårørende. Vi tilbyder undervis

ning, der giver håb og handlemuligheder for alle. 

Kom og find ud af: 

 Hvad peerstøtte er 

 Hvad du og andre kan få ud af at gå på Recovery

skolen, hvad peeruddannelsen er, og om du 

måske selv skal være peerstøtte?

AARHUS 
Tirsdag 24. januar kl. 19.0021.30

mailto:info.recoveryskolen.aarhus@peermidt.dk
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Oplæg af Deborah Achieng Strandet, syge
plejerske, Regionspsykiatrien ViborgSkive, 
Team for psykotiske lidelser, og LiseLotte 
Efryd VejenJensen

Sted Socialpsykiatrisk Center Nord, 
Norgesgade 15, 7430 Ikast

Pris 50 kr.

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør IkastBrande Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

SKIZOFRENI
 sygdommen, der påvirker tanker, 
følelser og sanser

Ca. 25.000 danskere har skizofreni, som er en 
af de alvorligste psykiske sygdomme. Typiske 
symptomer er hørehallucinationer og angst. Men 
hvorfor får man sygdommen? Hvordan viser den 
sig, og hvor gammel er man typisk, når den bryder 
frem? Hvordan foregår behandlingen, og hvordan 
kan man tage godt vare på sig selv? Få syge
plejerskens svar og hør LiseLottes personlige 
beretning om at leve med diagnosen skizofreni. 
Hør også om, hvordan det er rart at blive mødt af 
sine pårørende. 

IKAST 
Tirsdag 7. februar kl. 19.0021.30

MUSIKTERAPI

Hvad er musikterapi? Er det egenterapi, og hvad 
kan musikken hjælpe med?

Musik påvirker vores følelser, vækker minder og 
associationer, skaber samhørighed og kan udtrykke 
det, som er svært at sige med ord. Musik påvirker 
os fysisk  puls og åndedræt  og kan frigøre endor
finer. Henrik Rydahl holder et oplæg om ”sam
fundsmusikterapeutisk arbejde” med erfaringer 
fra det socialpsykiatriske Kultur og Kontaktsted 
Kragelund.

AARHUS 
Torsdag 9. februar kl. 15.3017.30

Oplæg af Henrik Rydahl, musikterapeut

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

http://www.psykinfomidt.dk
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Oplæg af Birgitte Lind Amdisen, cand. cur., 
sygeplejerske, Regionspsykiatrien Midt, 
ADHD teamet og Team for Vurdering og 
Udredning, og 21årige Alberte Felicia Bull 
Sarning med sin personlige beretning

Sted Minihøjskolen, Siøvej 3, 7400 Herning

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Herning Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

UNGE MED ADHD

ADHD er en diagnose, som dækker over en række 
psykiske symptomer og vanskeligheder, som i 
puberteten blandt andet viser sig ved, at den 
unge let bliver distraheret, tit kommer for sent, 
kan sjuske med tingene og let glemme ting. Det 
er ofte en hård kamp at have ADHD, og mange af 
de unge udvikler lavt selvværd. Heldigvis kan man 
behandle ADHD – og med god effekt – medicinsk 
og ved at arbejde bevidst med at få mere struktur 
i hverdagen. 

HERNING 
Tirsdag 21. februar kl. 19.0021.30

Oplæg af Dorthe Hölck, autismekonsulent

Sted Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 
8900 Randers

Pris Gratis

Tilmelding Skal ske på tlf. 2149 7514 eller 
2636 8137

Arrangør Bedre Psykiatri Randers og 
Autismeforeningen Randers afd.

AUTISME

De grundlæggende kerneområder, der er kende
tegnende for en autismespektrumforstyrrelse, 
beskrives. Via eksempler fra praksis gives viden om, 
hvad det kan betyde at skulle leve med autisme. 
Både for den person, der har diagnosen, og for om
givelserne. Det belyses, hvor vigtigt det er, at der 
vises forståelse for, at autisme er en udviklingsfor
styrrelse, der påvirker personen gennem hele livet. 
Dertil gives der eksempler på, hvordan omgivel
serne kan støtte den, der har autisme, så der gives 
gode betingelser for trivsel og udvikling.   

RANDERS 
Tirsdag 21. februar kl. 19.0021.30

http://www.psykinfomidt.dk
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Oplæg af Per Vestergaard, tidligere over
læge, professor og forfatter, og Knud 
Kristensen, formand for Landsforeningen 
SIND. Aftenens ordstyrer er Per Jørgensen, 
lægefaglig direktør i Psykiatri og Social
ledelsen i Region Midtjylland

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital 
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Pris Gratis 

Tilmelding Ingen tilmelding

Arrangør Sind Østjylland og 
Landsforeningen SIND

DEN USTYRLIGE PSYKIATRI   
– debataften, hvor er psykiatrien 
på vej hen?

Per Vestergaards bog “Den ustyrlige Psykiatri” er 
en gennemført idehistorisk analyse af, hvordan 
psykiatrien er blevet det, den er. Han spørger bl.a: 
Hvad er psykiatriens genstandsfelt? Hvem hjælper 
bedst hvem mht. behandling eller forebyggelse? 
Er det de rigtige, der får den rigtige/bedste hjælp i 
den regionale psykiatri? Med disse samt en masse 
andre spørgsmål tager vi sammen med Per Vester
gaard hul på en oplyst debat. 

AARHUS 
Onsdag 1. marts kl. 19.00

Oplæg af Inge Voldsgaard, ledende over
sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital, 
Risskov

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

NÅR RISSKOV FLYTTER TIL 
SKEJBY

Der er mange, der er kede af, at Aarhus 
Universitets hospital Risskov flytter til Skejby – 
mens Regionen glæder sig over flytningen. Hvorfor 
skulle det være bedre at være sammen med de 
somatiske afdelinger imellem glas og betonblokke? 
I dag er der ikke længere flersengsstuer, til gen
gæld er det næsten umuligt at blive indlagt for at 
få hjælp. Bliver det ændret i Skejby? Hvad bliver 
fordelene og ulemperne?

AARHUS 
Torsdag 23. februar kl. 15.3017.30
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SOCIALFOBI

Socialfobi eller social angst er en vedvarende 
angst for en række dagligdags situationer, hvor 
man møder andre mennesker. Mange af dem, som 
lider af socialfobi, har også generaliseret angst. 
Socialfobi adskiller sig fra generthed og præsta
tionsangst ved, at tilstanden er mere alvorlig. 
Man regner med, at 25 % af befolkningen har 
socialfobi. Kan man komme af med sin fobi?  
Hvad kan man selv gøre?

AARHUS 
Torsdag 2. marts kl . 15.3017.30

Oplæg af Anna Helena Blomgren Johansson, 
aut. psykolog, Klinik for OCD og Angstlidelser, 
Aarhus Universitetshospital, Risskov

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

Sted MarselisborgCentret, Bygning 8, 
P.P. Ørums gade 11, 8000 Aarhus C

Pris 50 kr. for voksne og 20 kr. for unge under 
18 år til støtte for LMS’ arbejde

Tilmelding Tilmelding nødvending på 
3536 4913 eller www.lmsos.dk

Arrangør Landsforeningen mod spise
forstyrrelser og selvskade – LMS

TRE FORTÆLLINGER OM SPISE
FORSTYRRELSER OG SELVSKADE

Tre personer fortæller deres historier om kam
pen mod en spiseforstyrrelse og selvskade. Hør, 
hvordan de taklede hverdagen, og hvordan de kom 
ud på den anden side. Derudover får du informa
tion om LMS’ tilbud, og der vil være mulighed for 
spørgsmål og diskussion.

Foredraget henvender sig til forældre, børn, 
 søskende, kærester, venner, kollegaer, fagpersoner, 
personer berørt af en spiseforstyrrelse og andre 
interesserede.

AARHUS 
Onsdag 1. marts kl. 19.0021.30

http://www.lmsos.dk
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PSYKIATRIENS SYGDOMSBEGREB

Vi lever i en tid, hvor diagnoser spiller en større og 
større rolle.

Begreberne psykisk sygdom og diagnoser hænger 
uløseligt sammen. Hvor det engang var alminde
ligt at tale om sindslidelse, taler vi i dag med stor 
selvfølgelighed om psykisk sygdom. Men er vi enige 
om, hvad vi mener, når vi siger sygdom? Og bliver 
alvorlige psykiske vanskeligheder kun taget alvor
ligt, hvis de kaldes sygdom? 

SILKEBORG 
Torsdag 9. marts kl 19.0021.00

Oplæg af Pernille Mørch Jensen, cand.pæd.
anthro og udviklingskoordinator, 
Bo og Rehabiliteringstilbuddet Orion

Sted Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 
8600 Silkeborg

Pris 30 kr.

Tilmelding Ingen tilmelding

Arrangør SIND, Psykiatriens Hus og LAP

KRISTEN OG ANGST

Hvordan lever jeg i, at Gud fortæller mig, at der 
intet er at frygte, samtidig med at jeg lever med 
angst? Personligt har jeg oplevet, at det kan være 
svært at finde sprog for netop denne del af livet 
midt i lovsangen og talen om Gud i kirken. At blive 
mødt i denne usynlige spænding sker sjældent, 
hvilket ikke nødvendigvis hverken skyldes mod
vilje eller dovenskab, men snarere uvidenhed og 
berøringsangst. Kristen og Angst  en historie om, 
hvordan et gudsbillede krakelerer.

AARHUS 
Onsdag 8. marts kl. 19.00

Oplæg af Arne Pedersen, kommunikations
sekretær i Israelsmissionen

Sted oplyses ved tilmelding

Pris 30 kr.

Tilmelding Skal ske til Filip.baun@gmail.com

Arrangør Transit  tænketank for kirke og 
psykiatri, læs mere på  https://www.face
book.com/taenketankentransit

mailto:Filip.baun@gmail.com
http://www.face�book.com/taenketankentransit
http://www.face�book.com/taenketankentransit
http://www.face�book.com/taenketankentransit
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Oplæg af Jette Nielsen, distriktssygeplejerske 
og udviklingsmedarbejder, Affektiv Ambulatori
um, Regionspsykiatrien Vest, Christian Meilandt 
Valbak, cand.scient.idræt, og Birger Saugmann, 
uddannelseskonsulent.

Projekt ”Sund Mand” har fokus på forebyggende 
helbredsundersøgelser målrettet 4050 årige 
mænd, udført i et samarbejde ml. Ringkøbing 
Skjern Kommune og Region Midtjylland

Sted Grene Scenen, RingkøbingSkjern 
Kulturcenter, Ranunkelvej 13, 6900 Skjern 

Pris og tilmelding 50 kr., online via 
www.psykinfomidt.dk eller 7847 0450

Arrangør RingkøbingSkjern Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

MÆND
 kan også få en depression!

Nedtrykthed, søvnproblemer, koncentrationsbesvær 

og manglende interesse og appetit  ca. 200.000 

danskere har en depression. Mange mænd tøver med 

at gå til lægen med disse symptomer. Går mænd for 

længe med symptomerne? Reagerer de uhensigts

mæssigt ved f.eks. at trække sig eller begrave sig i 

arbejde? Kom og hør om depression og hør Birgers 

personlige beretning om at erkende at have og senere 

overvinde en svær depression. Hør også om projektet 

”Sund Mand”, der bl.a.  handler om mænds  

mentale sundhed.  

SKJERN 
Tirsdag 14. marts kl. 19.0021.30

Oplæg af Joanna Liebum Wisbech, 
cand. mag. i psykologi og kommunikation

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital 
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Pris 20 kr. 

Tilmelding skal ske på tlf. 8672 0112 eller 
mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Aarhus

INDSIGT I LIDELSES OG PERSON
FORSTÅELSE I PSYKIATRIEN

Joanna Liebum Wisbech har med udgangspunkt 
i sit speciale, ”Indsigt i lidelses og personforstå
elser i psykiatrien”, samt sin egen situation som 
pårørende, fokus på den socialpsykiatriske praksis 
og den professionelles sprog og bevæggrunde. 
Ud fra personlige oplevelser med psykiatrien 
kommer Joanna ind på inddragelse, information, 
sygdomsindsigt og samarbejde. Specialets formål 
og resultater belyses; desuden karakteriseres det 
psykiatriske landskab og den konkrete praksis.

AARHUS 
Torsdag 16. marts kl. 19.00–21.30

http://www.psykinfomidt.dk
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
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PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE
 eller emotionel personligheds
struktur  

Som 20årig fik Karina diagnosen borderline, der 
er en personlighedsforstyrrelse. I dag som 39årig, 
med 30 indlæggelser og to års DATbehandling bag 
sig, er den selvskadende adfærd væk. Hør patient 
og behandler give et personligt og et faktuelt 
indblik i borderline, og i DATbehandlingen, som er 
en kombination af terapi og færdighedstræning. 
Behandlingen giver indsigt i egne adfærdsmønstre 
og metoder til at håndtere sine følelser, klare kriser 
og få mere stabile relationer.

SKIVE 
Tirsdag 21. marts kl. 19.0021.30

Oplæg af Else Iversen, overlæge,  
Team for Personlighedsforstyrrelser, Regions
psykiatrien Silkeborg, og Karina Torp Nørgaard

Sted Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive. 
Det anbefales at parkere på Kirkepladsen 
overfor den Røde Kirke mellem Møllegade og 
Møllestien 

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Skive Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

Oplæg af Winni Abildgaard, sygeplejerske, 
Regionspsykiatrien Horsens, og Helene Lykke 
Egvang

Sted Bio Nutria Park, Indgang vest, 
Viborgvej 92, 8920 Randers NV

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Randers Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

BIPOLAR AFFEKTIV LIDELSE
 at leve med ekstreme 
humørsvingninger

Hør om at leve med bipolar lidelse  også kaldet 
maniodepressivitet. Mindst 40.000 danskere har 
sygdommen med maniske faser med fart over 
feltet, hvor både hæmninger og søvn er påvirket. I 
de depressive faser er man typisk nedtrykt og trist, 
mangler energi og har tendens til at isolere sig. Ved 
blandingstilstande er der hurtige svingninger eller 
depressive og maniske symptomer på samme tid. 
Bipolar lidelse kan have store omkostninger, per
sonligt, socialt og økonomisk. Hør om symptomer, 
årsager og behandling og om at leve  
med sygdommen

RANDERS 
Onsdag 22. marts kl. 19.00–21.30

http://www.psykinfomidt.dk
http://www.psykinfomidt.dk
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PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

10 12 % af befolkningen udvikler en personlig
hedsforstyrrelse. En af disse er borderline, hvor 
angsten for at blive forladt er grundlæggende. 
For Kristina betød det en belastende sorthvid 
fortolkning af omverdenen, konstante konflikter, 
misbrug og en uvirkelig tilstedeværelse i livet. Ef
ter flere års terapi med hårdt, men livsnødvendigt 
psykologisk arbejde med sig selv, lever hun i dag 
et stabilt liv. Få fakta om personlighedsforstyrrel
sers årsager,  symptomer og behandling. 

AARHUS 
Onsdag 29. marts kl. 19.0021.30

Oplæg af Rikke Bøye, psykolog, leder af Klinik 
for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Uni
versitetshospital, Risskov, og Kristina 

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital 
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør PsykInfo Midt, Region Midtjylland

LIVSTEMAER:
 en anden tilgang til 
skizofreniforståelse?

Oplægget tager udgangspunkt i en afhandling 
baseret på en interviewundersøgelse, hvis formål 
var at få patienters egne oplevelser af deres 
vanskeligheder. Fokus på subjektive oplevel
ser og livshistorie har betydning for både det 
enkelte menneskes aktuelle vanskeligheder og 
for opfattelsen af behandling. Livstemabegrebet 
repræsenterer en anden og supplerende tilgang 
til skizofreniforståelse end den sygdomsoriente
rede diagnostik.

AARHUS 
Torsdag 23. marts kl. 15.3017.30

Oplæg af Anne Birgitte Døssing, cand.psych. 
ph.d, aut. psykolog, specialist i psykoterapi

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr.

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

http://www.psykinfomidt.dk
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HVAD ER ANGST? 
 og hvordan kommer jeg fri af den?

Hver femte rammes på et tidspunkt af angst. Ikke 
alle lige hårdt og af forskellig slags angst. Alligevel 
er tallet så højt, at nogle eksperter ikke tøver med 
at kalde angst for en folkesygdom. Angst kan f.eks. 
vise sig som overbekymring, angst for at være 
alene, angst for sygdom, angst for at andre skal 
tænke kritiske tanker om én eller som tilbageven
dende angstanfald. Hør en personlig beretning 
– og hør om årsager, symptomer og de heldigvis 
gode behandlingsmuligheder, der findes i dag, 
blandt andet kognitiv terapi.

SKANDERBORG 
Torsdag 30. marts kl. 19.00–21.30

Oplæg af Kristian Kastorp, psykolog, Regi
onspsykiatrien Horsens, Team for angst
lidelser, og Tenna Udesen, angstramt og 
universitetsstuderende

Sted Skanderborg Sundhedscenter, 
Sygehusvej 7, 2. sal, Mødelokale 1 + 2., 
8660 Skanderborg

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Skanderborg Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

Oplæg af AnneMette Lange, psykolog, 
 Børne og Ungdomspsykiatrisk Center i 
 Risskov, samt Camilla og Henri Trier Wolbro

Sted Auning Bibliotek, Torvegade 1, 
8963 Auning

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online på www.norddjursbib.dk 
eller ved henvendelse på Auning Bibliotek

Arrangør Auning Bibliotek, Norddjurs Kom
mune og PsykInfo Midt, Region Midtjylland 

ADHD I FAMILIEN

Måske så du serien ”Far, mor og ADHD”, der blev 
sendt på DR1 i januar 2016? AnneMette Lange, 
psykologen, der hjalp og guidede de medvirkende 
familier, sætter denne aften, sammen med et af 
forældreparrene, fokus på, hvad ADHD betyder for 
det enkelte barn og for hele familien. Få svar på, 
hvordan behandlingen af ADHD foregår, og forslag 
til, hvordan man hjælper sit barn til at få så godt et 
liv som muligt, og hvordan man passer godt på hele 
familien, herunder søskende. 

AUNING 
Onsdag 5. april kl. 19.0021.30

http://www.psykinfomidt.dk
http://www.norddjursbib.dk
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HVAD ER AUTISME OG 
ASPERGERS SYNDROM?

I Danmark har 3555.000 mennesker autisme. 
Med autisme har man svært ved at kommunikere 
og indgå i sociale sammenhænge med andre. Man 
kan også have problemer med at aflæse krops
sprog og holde øjenkontakt. Aspergers syndrom 
er en form for autisme, der betyder, at man kan 
opfatte og forstå verden på en måde, der er helt 
forskellig fra andre. 

Hør om årsager, symptomer, behandling, støtte 
og om, hvordan det er at leve med autisme. 

HOLSTEBRO 
Torsdag 6. april kl. 19.0021.30

Oplæg af Anne Pind, konsulent for Special
området Autisme, og en borger med autisme 

Sted Bibliotekssalen, Kirkestræde 13, 
7500 Holstebro 

Pris 50 kr. 

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Holstebro Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

MANI OG DEPRESSION 
 livet med en bipolar lidelse

Alle kan opleve humørsvingninger, og de fleste 
kender til at have en dårlig dag eller at være 
opstemt i en kortere periode. Men ved depression 
og mani bliver humørsvingningerne ekstreme og 
ødelæggende for den enkeltes liv. Hvis man både 
har episoder af depression og mani, har man en 
bipolar affektiv sindslidelse – det man tidligere 
kaldte maniodepressivitet. Janne vil fortælle om 
livet med bipolar lidelse, om konsekvenserne 
heraf samt sin recoveryproces.

AARHUS 
Torsdag 6. april kl. 15.30–17.30

Oplæg af Janne Krogh, Peer underviser

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden 

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

http://www.psykinfomidt.dk
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ADHD I FAMILIEN

Måske så du serien ”Far, mor og ADHD”, der blev 
sendt på DR1 i januar 2016? AnneMette Lange, 
psykologen, der hjalp og guidede de medvirkende 
familier, sætter denne aften, sammen med et af 
forældreparrene, fokus på, hvad ADHD betyder for 
det enkelte barn og for hele familien. Få svar på, 
hvordan behandlingen af ADHD foregår, og forslag 
til, hvordan man hjælper sit barn til at få så godt et 
liv som muligt, og hvordan man passer godt på hele 
familien, herunder søskende.

KJELLERUP 
Torsdag 20. april kl. 19.30–21.30

Oplæg af AnneMette Lange, psykolog, 
 Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, 
 Risskov, samt Camilla og Henri Trier Wolbro

Sted  Mosaikken, Tinghusvej 16, 
8620 Kjellerup

Pris 60 kr. inkl. kaffe/te og småkager

Tilmelding Online på Billetten.dk eller ved 
henvendelse på et af Silkeborg Bibliotekerne  

Arrangør Silkeborg Kommune,  
Kjellerup  Bibliotek og PsykInfo Midt,  
Region Midtjylland

TESTAMENTER OG ARVELOV

Hvem har ret til dine ejendele, når du dør? Kan 
du selv fordele dine ejendele, som du vil? Hvem 
kommer til at betale regningen, hvis du ingen 
penge har? Oplægsholderne underviser til daglig i 
bl.a. arveret på Aarhus Universitet og har desuden 
kompetencer indenfor emner som udsatte psykisk 
syge borgere, værgemål og udsatte børn.

AARHUS 
Torsdag 20. april kl. 15.30–17.30

Oplæg af Caroline Adolphsen og 
Eva Naur Jensen, lektorer cand. jur. ph.d., 
Aarhus Universitet

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen



18

SPISEFORSTYRRELSE

I Danmark findes der 75.000 mennesker, der lider af 
en spiseforstyrrelse. Sygdommen dækker over, at 
man over længere tid har et tvangspræget forhold 
til mad. Man spiser f.eks. meget lidt eller overspiser 
for derefter at kaste op. Men en spiseforstyrrelse 
kan handle om mere end mad. Hør en psykolog for
tælle om symptomer på de forskellige spiseforstyr
relser, om årsager og behandling og få en personlig 
beretning om, hvordan en spiseforstyrrelse kan 
påvirke livet.

VIBORG 
Torsdag 27. april kl. 19.0021.30

Oplæg af Meike Bohn, psykolog, Center for 
spiseforstyrrelser, Herning, og Emilie med 
sin personlige beretning

Sted Sundhedscentret, Toldboden 1, 
8800 Viborg

Pris 50 kr. 

Tilmelding Telefon 8787 7112 mandag og 
onsdag ml. kl. 13 og 15 eller 
psykinfoviborg@gmail.com

Arrangør Viborg Kommune, PsykInfo Viborg  
og PsykInfo Midt, Region Midtjylland

OCD
 en angst fyldt med ritualer

Mellem 100.000 og 150.000 danskere lider af OCD. 
Det er en form for angst, hvor man kan udvikle 
tvangsritualer, altså ritualer, som man synes, man 
er nødt til at udføre, hvis ikke der skal ske noget 
meget slemt. Man kan også have tvangstanker, 
f.eks. om at komme til at skade andre. Tilværelsen 
kan blive ét langt pinefuldt ritual, og tankerne kan 
være meget skræmmende. Hør om symptomer, 
årsager og behandling i form af medicinsk behand
ling og kognitiv terapi.

AARHUS 
Torsdag den 27. april kl. 19.00–21.30

Oplæg af Mikkel Arendt, specialpsykolog 
i psykiatri, Akutenhed for Depression og 
Angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov 

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital 
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Pris 50 kr.

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør PsykInfo Midt, Region Midtjylland

mailto:psykinfoviborg@gmail.com
http://www.psykinfomidt.dk
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PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER

10 12 % af befolkningen udvikler en personlig
hedsforstyrrelse. Når man har en personligheds
forstyrrelse, har man svært ved at leve et socialt 
liv med andre mennesker. Man mangler tillid og 
har svært ved at skabe gode relationer. Det kan 
føre til depressioner, angst, selvskadende adfærd, 
misbrug eller social isolation. Hør mere om sympto
mer, årsager og behandling og hør Lea på 37 år 
fortælle om et liv med kaos, konflikter, ekstrem 
selvdestruktiv adfærd, men også vendepunkter og 
nye ståsteder.

HERNING 
Onsdag 3. maj kl. 19.0021.30 

Oplæg af Jeanette Vestby Krog, psykolog, 
Ambulatorium for psykotiske lidelser, 
Herning, og Lea Moth Johansen med sin 
personlige historie

Sted Minihøjskolen, Siøvej 3, 7400 Herning

Pris 50 kr.

Tilmelding Online via www.psykinfomidt.dk 
eller 7847 0450

Arrangør Herning Kommune og 
PsykInfo Midt, Region Midtjylland

Oplæg af Zywia Anna Brouer,  overlæge, 

 Regionspsykiatrien Horsens, Cate  Kristiansen, 

driftschef i Velfærd og Sundhed, og Anna Loui

se Andresen, leder af Mestringsenheden, begge 

fra afd. Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte

Sted ASV, Horsens, Nørrebrogade 38 A, 

8700 Horsens

Pris og tilmelding 50 kr., online via 

www.psykinfomidt.dk eller 7847 0450

Arrangør Sund By, Horsens Kommune og 

PsykInfo Midt, Region Midtjylland

FORFØLG DINE DRØMME OG HÅB 
 på trods af skizofreni

Skizofreni er en sygdom, som kan begrænse 
én i at leve sit liv, som man havde forestillet sig. 
Man kan f.eks. være plaget af angst og psykoser, 
der medfører syns og hørehallucinationer. Bliv 
klogere på sygdommen skizofreni og på, hvordan 
man kan forfølge sine drømme og mål  på trods af 
skizofreni. Hvilke strategier kan man arbejde med 
for at forløse sit potentiale? Hvordan skaber man 
sig et aktivt liv? I psykiatrien i Horsens Kommune 
arbejder man med ”åben dialog” og ”netværksind
dragelse”, begge dele for at yde hjælp til selvhjælp. 
Ideerne og arbejdet beskrives, og der lægges op til 
efterfølgende debat.

HORSENS 
Tirsdag 2. maj kl. 19.0021.30

http://www.psykinfomidt.dk
http://www.psykinfomidt.dk
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PÅRØRENDE TIL BØRN OG UNGE 
– kend dine rettigheder

Med udgangspunkt i sine egne erfaringer som mor 
til et barn med diagnosen infantil autisme fortæller 
Anna Hjorth om de problemer, der er for forældre 
til et barn/en ung med en psykisk lidelse.

Anna tager afsæt i diagnoserne Autisme/Asper
gers, ADHD/ADD, Tourette og NLD. Problemerne 
og frustrationerne kendes af forældre til børn med 
diagnoser. Du får kendskab til afgørende argumen
ter og lovgivning, som kan hjælpe dig som forælder 
til et barn/en ung med psykisk sygdom.

AARHUS 
Torsdag 18. maj kl. 19.0021.30

Oplæg af Anna Hjorth, indehaver af Autisme 
og ADHD Rådgivning

Sted Auditoriet, Aarhus Universitetshospital 
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov 

Pris 20 kr.

Tilmelding Skal ske på tlf. 8672 0112 eller 
mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk

Arrangør Bedre Psykiatri Aarhus

Oplæg af Mette Frøslev, aut. psykolog, 
Klinik for OCD og Angstlidelser, 
Aarhus Universitetshospital, Risskov

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr. 

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

PANIKANGST

Et panikanfald er en pludselig følelse af intens 
frygt. Et af hovedtrækkene ved panikangst er, at 
anfaldene kommer igen og igen. Hvis man ikke be
handler panikangst, er forløbet ofte langvarigt eller 
kronisk. Alle, der har haft et panikanfald, ved, hvor 
forfærdeligt, det er. Men uanset hvor ubehagelige 
disse symptomer føles, er det vigtigt at vide, at de 
ikke er farlige. Hvad kan man gøre for at mildne 
eller helt slippe for anfaldene?

AARHUS 
Torsdag 4. maj kl. 15.30–17.30

mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk


Psykinfomidt.dk | 21

NÅR PÅRØRENDE OGSÅ SELV ER 
PSYKIATRIBRUGERE

Hvordan lægger man sin egen historie til side som 
pårørende  når man samtidig er bruger?

Hør Thomas Ravns fortælling/erfaring med dob
beltrollen som psykiatribruger og pårørende, og 
kom med dit indspark i den efterfølgende debat. 
Thomas trækker også på sine erfaringer som job
skabelseskonsulent i Peer netværk Jylland.

AARHUS 
Torsdag 18. maj kl. 15.3017.30

Oplæg af Thomas Ravn, Peer guide

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr.

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen

ÅBEN DIALOG

Åben Dialog er en måde at afholde netværksmøder, 
der samler betydningsfulde medlemmer fra borge
rens privatliv og vigtige fagpersoner. Tankegangen 
er, at positive forandringer ikke kun opstår indeni 
borgeren alene, men også gennem dialog blandt 
netværkets medlemmer. Borgeren bestemmer, 
hvem der skal med, og hvad der tales om. Fungerer 
det i praksis?

AARHUS 
Torsdag 1. juni kl. 15.3017.30

Oplæg af Mie Leer, Center for Boområdet 
i socialpsykiatri og udsatte voksne, Aarhus 
Kommune

Sted Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1.tv., 
8000 Aarhus C 
Ved stor interesse flyttes arrangementet 
til Ungdomskirken på den modsatte side af 
gaden

Pris 25 kr.

Tilmelding Billetter kan købes i Gallo Huset 
på forhånd, begrænset plads, nogle billetter 
kan købes ved døren

Arrangør Gallo Huset og Gallo Skolen
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Landsindsatsen EN AF OS

EN AF OS indsatsen udfordrer de fordomme og tabuer, som stadig er forbundet med psykisk sygdom. 
Med indsatsen vil vi gøre det lettere at tale åbent om psykisk sårbarhed. Budskabet er, at alle skal have 
mulighed for at leve et godt og meningsfuldt liv som en ligeværdig del af samfundet, trods psykisk 
sygdom. Alle mennesker er og skal føle sig som ’EN AF OS’.

En stor tak til frivillige og ambassadører 

Der er mange aktive ambassadører og frivillige i kampagnen. Ambassadørerne er frivillige, som har 
været på et kursus, hvor man lærer at formidle sin personlige beretning. Alle gør en stor indsats ved at 
skabe synlighed om kampagnen, ved at fortælle deres historie eller ved at uddele materiale og snakke 
med folk om psykisk sårbarhed. Det bringer håb til andre at møde og høre de frivillige og ambassadø
rerne. De er beviser på, at man kan komme sig helt eller delvist efter at have haft en psykisk sygdom. 
Tak til alle, der engagerer sig i kampagnen.

EN AF OS har et fællesskab på Facebook, Instagram og på hjemmesiden enafos.dk 
Du er velkommen til at følge os.
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Unge nedbryder fordomme om psykisk sygdom på Skanderborg festival 2017

Igen i år er indsatsen EN AF OS i Region Midtjylland at finde i den smukke bøgeskov. Kom forbi vores 
‘Kaffesalon’, og få en snak med vores unge ambassadører, der alle har haft psykisk sygdom tæt inde 
på livet. Prøv en tur med Lykkehjulet og se, hvor pilen lander. Der er masser af præmier, merchandise, 
fodboldkonkurrence og andet godt. Du kan også finde EN AF OS rundt omkring på festivalpladsen og de 
forskellige camps, hvor vi spreder god karma.

Følg os på Facebook (EN AF OS) eller Instagram (#enafosrm eller #enafos).
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Landsforeningen SIND 

Tlf. 3524 0750  
www.sind.dk 
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