
  

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus  

Telefon 86 720 112  

CVR 27 43 61 29 

c/o Kristian Buhr, Horsevænget 97, 8310 Tranbjerg J 

e-mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk • www.bedrepsykiatri.dk/aarhus  

 

1 1 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 
 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 
om Lokalafdelingens 

virksomhed 

2017 

Skrevet af: 

Kristian Buhr, formand 

Lise Buhr, næstformand 

Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem 

Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem 

Lykke Garding, bestyrelsesmedlem 

 

 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus


  

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus  

Telefon 86 720 112  

CVR 27 43 61 29 

c/o Kristian Buhr, Horsevænget 97, 8310 Tranbjerg J 

e-mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk • www.bedrepsykiatri.dk/aarhus  

 

2 2 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 
 

2 2 

Indhold 
Bestyrelsens Årsberetning 2017 .............................................................................................................. 3 

Bestyrelsen ............................................................................................................................................ 3 

Henvendelser ......................................................................................................................................... 3 

Henvendelser til aktiviteter .................................................................................................................... 3  

Henvendelser fordelt på køn samt fra  seniorer ……………………………………………………………………………………….4 

Henvendelser til åben rådgivning: .......................................................................................................... 5  

Henvendelser til telefonrådgivning: ........................................................................................................ 5  

Henvendelser til terapi og grupper: ........................................................................................................ 6  

Henvendelser geografisk ........................................................................................................................ 6  

Tidspunkt for henvendelser .................................................................................................................... 7  

Frivilligtimer og kørsel ............................................................................................................................ 7  

Etniske minoriteter ................................................................................................................................ 7 

Mindfulness grupper .............................................................................................................................. 7 

Grupper ................................................................................................................................................. 7 

Synliggørelse .......................................................................................................................................... 8 

Temaaftener .......................................................................................................................................... 9 

FrivilligBørs Aarhus .……………………………………………………………………………………………………………………………….10 

Frivillig fredag ...................................................................................................................................... 10 

Sindets dag .......................................................................................................................................... 11 

Kurser .................................................................................................................................................. 11 

Region Midtjylland ............................................................................................................................... 11 

Landsforeningen .................................................................................................................................. 11 

Bestyrelsen har været repræsenteret ................................................................................................... 12 

Frivillige ............................................................................................................................................... 12 

Frivilligcafé .......................................................................................................................................... 12 

Medlemmer ......................................................................................................................................... 13 

Ambassadører...................................................................................................................................... 13 

Hjemmeside ......................................................................................................................................... 13 

Facebook ............................................................................................................................................. 14 

Tak ...................................................................................................................................................... 14 

Regnskab: ............................................................................................................................................ 15 

 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus


  

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus  

Telefon 86 720 112  

CVR 27 43 61 29 

c/o Kristian Buhr, Horsevænget 97, 8310 Tranbjerg J 

e-mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk • www.bedrepsykiatri.dk/aarhus  

 

3 3 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 
 

3 3 

Bestyrelsens Årsberetning 2017 

Bestyrelsen: 

Året 2017 har for bestyrelsen i BEDRE PSYKIATRI AARHUS været et godt år med en del 

nye udfordringer. Bestyrelsens sammensætning var efter generalforsamlingen i februar 

uforandret Kristian Buhr, Lise Buhr, Thyge Buhr, Heidi Christensen og Lykke Garding. 

Desuden har vores 1. suppleant deltaget i nogle af bestyrelsesmøderne. 1. suppleant er 

Susanne Meibom. 

Henvendelser: 

BEDRE PSYKIATRI AARHUS har som tidligere også i 2017 registreret henvendelserne til 

lokalafdelingens mange aktiviteter for støtte til pårørende. Der er i alt registreret 1.894 hen-

vendelser. Vi har haft en del store events i samarbejde med de andre foreninger i Aarhus, 

som arbejder med psykisk syge og deres pårørende. I disse samarbejder registrerer vi ikke 

antal henvendelser. Deltagelsen i disse events har gjort, at vi har droslet lidt ned på vore 

øvrige aktiviteter. Derfor har vi haft færre henvendelser. 

Samtidig har BEDRE PSYKIATRI AARHUS i 2017 haft et medlemstal på aktuelt 642 med-

lemmer. Der har gennem året været et svagt stigende antal medlemmer. Det håber vi vil 

fortsætte i det nye år. 

Diagrammer over de forskellige henvendelsesformer vises herunder og på de følgende si-

der.    

Henvendelser til aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er i alt registreret 1.894 henvendelser. 

Hovedtallene i henvendelserne er som nævnt herunder. 

Der har været 208 opkald til vores telefonrådgivning, der svarer mandag til fredag mel-

lem kl. 10 og 22. Telefonrådgivningen er lukket lørdag og søndag. 

Vores åbne rådgivning har haft 97 henvendelser fra pårørende. Der er åben rådgivning 

hver onsdag fra kl. 14 – 18. 

Der har været 667 henvendelser til vores forskellige grupper – herunder samtaler hos 

terapeut, mindfulness og mande-café. 

358 har deltaget i møder - herunder bestyrelsesmøder, møder med diverse foreninger, 

psykiatriledelse m.v. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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I ovenstående diagrammer angiver det første diagram det samlede antal henvendelser, 

medens det andet diagram angiver, hvormange af henvendelserne der er fra seniorer. 

Langt den største del af vores henvendelser er fra kvinder. De udgør nu 82 % af henven-

delserne. 

Vi har også i 2017 haft mange henvendelser fra seniorer. De udgør mere end halvdelen af 

de henvendelser, vi har. Mange seniorer har voksne børn med psykiske udfordringer. Des-

uden udgør pårørende til mennesker med demens en større andel end tidligere. Mange se-

niorer har også bekymringer på grund af børnebørn med psykiske lidelser. 

Det store fald i antallet af henvendelser skal ses i sammenhæng med, at den tid de frivillige 

anvender – både ulønnet og lønnet – kun er faldet med 346 timer, svarende til 4,5 %. Faldet 

fordeler sig med 195 timer (3,2 %) på ulønnede timer og 151 timer (9,4 %) på lønnede ti-

mer. 

Generelt gælder det for alle diagrammerne, at serie 1 står for frivilligt ulønnet arbejde, me-

dens serie 2 omhandler lønnet arbejde. 

 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Der er åben rådgivning hver onsdag mellem kl. 14 og kl. 18.  

 

Telefonrådgivningen er åben for henvendelser mandag – fredag i tidsrummet kl. 10 – 22. 

 

Rådgivningen er sammen med terapi og grupper nogle af vores kerneydelser. Rigtig mange 

af henvendelserne er derfor også rettet til disse aktiviteter. Specielt grupper og mindfulness 

har mange henvendelser. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Vi har erfaret, at en del af de henvendelser, vi får, kommer fra medlemmer, som ikke bor i 

Aarhus. Ca. 92 % kommer dog fra borgere i Aarhus. 

 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Tidspunkt for henvendelser (timer): 

 

Frivilligtimer og kørsel: 

 

 

 

 

 

 

Etniske minoriteter 

Næsten alle vore medlemmer er af etnisk dansk oprindelse. Vi har medlemmer af anden 

etnisk oprindelse, men desværre er det fortsat kun få. 

Det kan skyldes, at mange af vore flygtninge og indvandrere kommer fra lande, hvor skam-

men over at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse er meget stor. 

Det vil vi meget gerne være med til at ændre på. Vi vil derfor også fortsætte vores bestræ-

belser på at nå denne gruppe borgere. 

Mindfulness grupper: 

Mindfulness er stadig en stor succes med nye hold i 2017, manifesteret gennem en god 

tilstrømning til vore forløb. Vores ”hold fast” forløb fortsætter også i 2018. Her forventer vi 

også som tidligere en god tilslutning. Vi søger igen i 2018 om midler til at oprette mindful-

ness-forløb. Desuden søger vi ressourcer til støttende samtaler til deltagerne i forløbene. 

Der er I alt registreret 

7.342 timer anvendt på 

henvendelser i tids-

rummet: 

kl. 00 – 08. 0,1 % 

kl. 08 – 16. 57,4 %  

kl. 16 – 24. 42,5 % 

 

Der er i alt registret 5.886 frivilligtimer, hvor alle frivillige har registreret deres frivillige 

timer. 

Desuden har vi fået udført lønnet arbejde i 1.456 timer. 

Det svarer til, at 80 % af den tid, vi bruger på støtte og hjælp til pårørende, udføres som 

frivilligt ulønnet arbejde. 

Der er i alt kørt 4.956 km. i forbindelse med BEDRE PSYKIATRI Aarhus pårørendear-

bejde. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Grupper: 

I 2017 har vi arbejdet på - og er lykkedes med – at fastholde en gruppe for seniorpårørende. 

Den mødes fortsat en gang om måneden i dagtimerne. Gruppen får hjælp af vores faste 

psykoterapeut samt 2 frivillige. Projektet er støttet af Magistratsafdelingen for Sundhed & 

omsorg. Desuden har vi fået en donation fra TrygFonden, så det nu er muligt at lønne en 

projektleder.  

En del af gruppens møder foregår som museumsbesøg (blandt andet til Museum Ovartaci). 

Tilbuddet til seniorerne om at mødes i dagtimerne har været en succes. Gruppen startede i 

september 2016 med 9 deltagere. I 2017 har vi et deltagerantal på 13, hvilket er meget til-

fredsstillende. 

Mande-caféen med nu kun Claus som bestyrer, lever stadig. Claus gør meget for at rekla-

mere for caféen. Det er et stort og betydningsfuldt arbejde, Claus udfører for at fastholde 

det tilbud. Tilslutningen er fortsat meget lille, så der er absolut plads til nye deltagere. Vi kan 

kun opfordre andre mænd med en pårørendeproblematik til at dukke op mandage kl. 16.30 

– 18 i den første lige uge hver måned. 

For at præsentere vores tilbud afholder vi hvert år i august en intro-aften - således også i 

2017. Til denne aften havde vi inviteret Camilla Fabricius til som indledning at fortælle om 

hvordan det er for hende at være pårørende. Det blev en stærk og god oplevelse. 

Vi vil også i 2018 holde den sædvanlige intro-aften, og igen vil vi forsøge at finde en indle-

der. Datoen er foreløbig sat til den tirsdag den 21. august. 

Udover de allerede omtalte tilbud om grupper, tilbyder vi en netværksgruppe for forældre til 

børn og unge med psykiske udfordringer. Den gruppe har også en god søgning. Den er i en 

fin balance og er velfungerende. Der kommer også til stadighed nye deltagere i gruppen. 

Endelig har vi en mere generel gruppe. Den har efterhånden eksisteret i en årrække. Der er 

hele tiden deltagere, der forlader gruppen, og der kommer nye til. Der er en rigtig god rotati-

on i gruppen. 

Gruppeforløbene for pårørende er af stor betydning for de pårørende. Her kan de mødes 

med ligestillede og få de redskaber, der skal til for at hjælpe deres psykisk syge familiemed-

lem og samtidig lære at passe på sig selv. Der er udelukkende positive tilbagemeldinger fra 

deltagerne i disse forløb. 

Synliggørelse: 

En del af det arbejde, der udføres af de frivillige i BEDRE PSYKIATRI AARHUS drejer sig 

om synliggørelse. Det er en vigtig del, for hvis en forening skal have betydning, skal den 

være synlig – både for medlemmerne og for offentligheden.  

Vi skal være synlige gennem det, vi foretager os, og det vi deltager i. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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En del af synligheden sker gennem medierne. Det gælder både de traditionelle medier som 

dagspressen og radio/TV. Det gælder også nutidens sociale medier som f.eks. Facebook. 

Vores hjemmeside er også et godt medie i synliggørelsen. 

Når vi deltager i arrangementer sammen med andre frivillige foreninger, er det også en del 

af synliggørelsen. Det gælder for eksempel ved vores deltagelse i PsykInfo’s arrangemen-

ter, ved FrivilligBørs Aarhus, Frivillig Fredag og ved Sindets Dag.  

I 2017 deltog vi desuden i ”Rethink Normality”, som var arrangeret af en række foreninger 

og institutioner i anledning af kulturhovedstadsåret. Der var blandt andet en filmfestival, som 

BEDRE PSYKIATRI AARHUS havde en væsentlig andel i. Den strakte sig over tre aftener. 

Ugen sluttede med en stor markedsdag om lørdagen ved Dalgas Skolen. Det var en fanta-

stisk uge. 

Valget til Regions- og Byråd kom også til at fylde meget. Vi arrangerede og deltog i flere 

debatmøder og arrangementet ”Lys i mørket”. 

Det er vanskeligt at komme til orde i de luftbårne medier. Det går bedre med de skrevne 

medier. Det lykkes ikke hver gang, vi sender noget ind, men når det lykkes, er det en stor 

tilfredsstillelse. Vi mener, det gør en forskel, når vi er synlige gennem læserbreve og debat-

indlæg i dagspressen. 

Temaaftener: 

Vores mål er at gennemføre 4 temaftener om året – 2 i foråret og 2 i efteråret. Det mål nåe-

de vi 2017. Vi har haft en lidt svingende tilslutning til temaaftenerne. I alt samlede aftenerne 

180 deltagere, og det er en tilfredsstillende tilslutning.  

Temaaftenerne annonceres fortsat kun på facebook og vores hjemmeside, ligesom vi stadig 

udsender mails til medlemmer, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og medierne. 

Vi holder fast i, at de ressourcer, vi har til rådighed, kan anvendes bedre end til omkost-

ningstung annoncering i de gængse medier.  

Den første temaaften løb af stablen i marts, hvor vi havde besøg af Joanna Liebum Wis-

bech. Joanna havde særligt fokus på handleplanerne for de psykisk syge. Hun finder hand-

leplanerne for diffuse. Hun mener også, at behandlingen tager udgangspunkt i sygdommen 

og ikke mennesket. Man er ikke en sygdom, man har en sygdom. Det var en inspirerende 

og berigende aften 

Det samme kan vi sige om den anden temaaften, som fandt sted i maj. Her talte Anna 

Hjorth over emnet: Pårørende til børn og unge – kend dine rettigheder. Et for mange meget 

nærværende emne. 

Reglerne på området er en jungle at finde igennem. Det kræver meget energi og vedhol-

denhed at få den rette hjælp. Her er det virkelig godt, hvis barnet/den unge kommer fra en  

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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ressourcestærk familie. Desværre er det for sjældent, at systemet af egen drift tilbyder den 

rette hjælp. For ofte skal familien selv finde mulighederne. 

Anna havde nogle gode råd til familien. Det er blandt andet: vær skriftlig, bed om refe-

rat/journalnotat fra møder, bed om aktindsigt, søg om tabt arbejdsfortjeneste og vær i god 

tid med at forberede overgangen mellem børne- og voksenområdet. 

I efteråret lagde vi i september ud med at høre Mie Leer fortælle om Åben Dialog. Det er en 

metode, som er blevet brugt i mange år i Lapland – og der er rigtig gode erfaringer. Den er 

nu taget i brug i Danmark, hvor den også ser ud til at give positive resultater. 

Landvindingen i anvendelsen af metoden er, at der ikke fokuseres på diagno-

sen/sygdommen men på patienten/mennesket/borgeren. Det er borgeren, det drejer sig, så 

det er ham/hende, der er centrum for dialogen. Det medfører, at borgeren kommer fuldgyl-

digt til orde, der bliver lyttet til vedkommende. Det er også borgeren der beslutter, hvem der 

fra dennes netværk – ud over de professionelle – deltager i et dialogmøde. 

Åben dialog er et nyt redskab i behandlingen. Det skal blive spændende at følge udviklingen 

i brugen af metoden. 

Endelig sluttede vi året i november med en beretning fra Kasper Futtrup Pedersen om hans 

liv med paranoid skizofreni – og om at komme sig. 

Nøglen til helbredelse lå i en fornemmelse af ligeværd i forhold til personalet og de me-

ningsfulde valgmuligheder, der blev givet fra deres side. 

Det var på samme tid en chokerende og optimistisk aften. 

Kaper slog også til lyd for, at det var væsentligt at blive set som et menneske og ikke som 

en diagnose. 

FrivilligBørs Aarhus 

Den første FrivilligBørs i Aarhus blev afviklet i efteråret 2016. Den var en stor succes. Vi 

havde mange kontakter og fik også nogle aftaler. Den blev fulgt op i foråret 2017. Det var 

muligvis for hurtigt efter den første i efteråret. Der var ikke så mange deltagere, og vi fik kun 

ganske få aftaler, hvoraf kun én er blevet fulgt op. Det kan have sammenhæng med, at 

sommerferien kom kort efter. 

Frivillig Fredag 

Frivilligcenter Aarhus arrangerede også i 2017 ”Frivillig Fredag”, som er en begivenhed, den 

sidste fredag i september. De deltagende foreninger var igen placeret forskellige steder i 

byen. Vi havde fået en plads i indgangen til Street Food Aarhus. 

Det blev en god dag, hvor vi havde mange kontakter, og igen fik os synliggjort i det offentli-

ge rum. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Sindets dag 

Den internationale World Helth Day – hos os kaldet Sindets Dag – finder sted hvert år den 

10. oktober. 

Igen i år havde foreninger, organisationer og institutioner valgt at lægge arrangementet i 

DOKK1. Det oplevede vi også denne gang som en rigtig god ide. På vores evalueringsmø-

de besluttede vi derfor også at lægge arrangementet der i 2018. 

Samarbejdet med DOKK1 er rigtig godt. Faciliteterne i DOKK1 er rigtig gode. Denne gang 

havde vi både Torvet og Store Sal til rådighed. En anden faktor af stor betydning er, at der 

kommer rigtig mange mennesker i DOKK1, hvilket også gav rigtig mange besøg i de enkelte 

boder og til de forskellige aktiviteter. 

I Store Sal underholdt bandet ”110 gennem Kolind”, Galloprisen blev uddelt, og vi havde et 

omvendt vælgermøde med politikere med baggrund i det forestående valg til regionsråd og 

byråd. I mødelokale 2 havde vi et foredrag om metoden Åben Dialog. 

Planlægningen af Sindets Dag onsdag den 10. oktober 2018 er gået i gang. Vi håber på lige 

så mange besøg næste gang, så budskabet om psykisk sygdom og pårørendes vilkår når 

langt ud. 

Kurser 

I frivilligcaféerne, som omtales på side 12, har vi indlagt små kurser. I 2017 var en café 

planlagt som et 4-timers kursus i. Det var vores frivillige meget glade for. Vi håber, vi kan 

fortsætte denne tradition i 2018, så vi fortsat kan vedligeholde de frivilliges kompetencer.  

Region Midtjylland 

Samarbejdet mellem lokalafdelingerne i regionen fungerer fint. Vi har haft to møder i det 

forløbne år. Møderne har drejet sig om, hvad der aktuelt rører sig i regionen. Desuden har vi 

haft et møde med formanden for psykiatriudvalget for at høre, hvad der sker – og måske vil 

ske på psykiatriområdet. 

Vi finder det vigtigt, at vi i lokalafdelingerne i regionen deler vores erfaringer. Det er også 

vigtigt, at vi står sammen om at forholde os til forholdene i psykiatrien i Region Midtjylland – 

herunder organiseringen af den. 

Landsforeningen 

Også i 2017 deltog vi ivrigt i landsforeningens arrangementer. Det væsentligste var lands-

foreningens weekendseminar i foråret. Temaet her var valgene i november. Vi fik gode ide-

er og inspiration til, hvad vi kunne tage af initiativer for at påvirke politikerne til at arbejde for 

en bedre psykiatri. På den måde henter vi nyttig viden og opkvalificering. Desuden giver det 

gode muligheder for at høre om, hvad andre lokalafdelinger beskæftiger sig med og hvor-

dan de griber opgaverne an. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Bestyrelsen har desuden været repræsenteret i følgende møder og råd: 

Møder mellem bruger- og pårørendeforeninger og ledelserne på Psykiatrisk Hospital Ris-

skov. 

Møder i Frivilligcenter Aarhus. 

Møder i netværket ”Når livet er svært” 

Planlægningsmøder for Sindets Dag 

Møder med andre lokalafdelinger af BEDRE PSYKIATRI i Danmark 

Weekendseminar arrangeret af Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 

Regionsmøder i BEDRE PSYKIATRI. 

Møder om Rethink Normality 2017 

Frivillige 

Bedre Psykiatri Aarhus har i dag 20 aktive frivillige.  

Frivillige er af stor betydning for lokalafdelingens arbejde. I alle de aktiviteter, vi indgår i, har 

vi brug for, at der er frivillige, der vil yde en indsats. Også i vore projekter er vi afhængige af 

frivillig arbejdskraft. 

Uden engagement og arbejdskraft fra frivillige ville det ikke være muligt at tilbyde netværks-

grupper – grupper som vi tilstræber dækker de behov, som vore medlemmer efterspørger. 

Det er derfor en stor glæde at konstatere, at vi i dag har så mange frivillige, at vi kvalificeret 

kan løse de opgaver, vi har sat os for.  

En del af foreningens arbejde – og dermed de frivilliges – består i at udbrede kendskabet til 

psykisk sygdom og de pårørendes betydning for behandlingen og helbredelsen af psykisk 

sygdom.  

De frivillige har dermed en vigtig rolle i sundhedsarbejdet. Derfor har vi brug for dem – og vi 

kan sagtens bruge flere. Interesserede er velkomne til at kontakte formanden Kristian Buhr 

på telefon 86 720 112 torsdag eller fredag kl. 10 – 16 eller på mail aar-

hus@bedrepsykiatri.dk 

Frivilligcafe 

For at give den frivillige de bedst mulige betingelser for at fungere som frivillig afholder vi 4 

gange om året et møde for alle de frivillige. På disse møder orienterer bestyrelsen om, hvad 

der aktuelt sker lokalt, i regionen og på landsplan. 

Den enkelte frivillige beretter om, hvad hun/han for tiden arbejder med. Desuden inspirerer 

vi hinanden til arbejdet. Endelig drøfter vi nye ideer til tiltag i vores arbejde i foreningen. 

Endelig er det sociale fællesskab omkring opgaven også af stor betydning.  

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Medlemmer:  

Vi har med udgangen af 2017 et medlemstal på 642. Det er noget færre end sidste år. Det 

skyldes, at der er blevet ryddet op i medlemskartoteket, så de, der er i restance med kontin-

gentet, er blevet slettet. 

Vi vil dog gerne have flere medlemmer, som vil støtte op om arbejdet for de psykisk syge og 

deres pårørende. Jo flere medlemmer vi er, des større vægt taler vi med. Landsforeningen 

BEDRE PSYKIATRI har som mål at gøre arbejdet for de psykisk syge og deres pårørende 

til en folkesag. Det vil først lykkes, når vi bakkes op af rigtig mange medlemmer. 

Det forpligter os til at forsøge at gøre vores indflydelse gældende – både lokalt, regionalt og 

på landsplan. Politisk gælder det først og fremmest lokalt og regionalt. 

Vi skal som en stor lokalafdeling arbejde på at sætte vores præg på landsforeningen og 

dens overordnede politik. Vi skal samtidig arbejde på yderligere at styrke de pårørende, så 

de har kræfter og ressourcer til at hjælpe de syge. 

Ambassadører 

I 2014 besluttede vi os for, at vi ville have nogle lokale ambassadører. Vi har nu fire ambas-

sadører, hvilket vi er meget glade for. De fire ambassadører er: 

 

 

 

 

 

Jørgen Skouboe Camilla Fabricius Ulla Nygaard Lene Horsbøl 

Hjemmeside: 

Lokalforeningen BEDRE PSYKIATRI AARHUS har fortsat sin egen hjemmeside under 

landsforeningens hjemmeside. 

Siden har efterhånden et udseende, som vi gerne vil have det. Vi forsøger samtidig at holde 

den opdateret, så den kan være både anvendelig og informativ. Aktuelt trænger hjemmesi-

den til et gennemsyn, så vi kan få rettet den til, så den igen kommer i fuld overensstemmel-

se med virkeligheden. 

Du finder hjemmesiden på adressen: www.bedrepsykiatri.dk/aarhus   

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Facebook 

Til at styre vores Facebook-side har vi en ansvarlig redaktør, som er vores næstformand 

Lise Buhr. 

Facebook er et levende medie, hvor vi hurtigt kan nå ud med vore budskaber – og også 

annoncere vore arrangementer.  

Vi forsøger også her at understøtte dialogen om, hvad god psykiatri er. 

Tak 

I forbindelse med beretningen er det naturligt at takke for den hjælp og støtte, vi i årets løb 

har fået til vores arbejde. 

Først og fremmest vil vi gerne takke medlemmerne for deres støtte til foreningen og tilliden 

til bestyrelsen i dens daglige arbejde. 

Takken skal samtidig gå til de frivillige, der har ydet en indsats i arbejdet for de pårørende – 

og dermed også for de syge. 

Vore samarbejdspartnere – herunder ikke mindst Frivilligcenter Aarhus og PsykInfo – skal 

have stor tak for det rigtig gode samarbejde, vi har haft i 2017. Det gælder også for formid-

lingen af samarbejdet med andre foreninger.  

Den økonomiske støtte vi har fået fra Aarhus Kommune – repræsenteret af Magistraten for 

Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg – i form af § 18 

midler er af uvurderlig betydning for vores frivillige sociale arbejde. Derfor takker vi også 

Aarhus Kommune. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi takke TrygFonden for deres støtte i form af en bevilling på 

154.800 kr., som fordeles over tre år. 

. 

  

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Kristian Buhr 

Formand 

 

 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
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Bliv medlem og støt det frivillige arbejde for en forbedring af de pårørendes vilkår i 

Danmark. 

Alle, der støtter foreningens formål, kan blive medlem. 

Medlemskontingent er: 
250 kroner årligt for enlige 

400 kroner årligt for husstanden 

Kontakt  
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 

Læderstræde 34, 4. sal 
1201 København K 
Telefon 35 25 46 00 

info@bedrepsykiatri.dk 
www.bedrepsykiatri.dk 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

c/o Kristian Buhr 

Horsevænget 97 

8310 Tranbjerg J 

Tlf. 86 720 112 

Formanden træffes torsdag og fredag kl. 10 - 16 

E -mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk 

www.bedrepsykiatri.dk/aarhus  

Følg os også på facebook 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
mailto:info@bedrepsykiatri.dk
http://www.bedrepsykiatri.dk/
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus

