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Du er ikke alene 

Bedre Psykiatri Aarhus har SPOT på de pårørende 

PROJEKT FOR UNGE PÅRØRENDE 
 

 

 

 

 

 

Er du mellem 18 og 35 år og pårørende til en psykisk syg person er 

der hjælp at hente hos Bedre Psykiatri Aarhus. 

I Ungegruppen er vi optaget af: 

Synliggørelse af problematikken som pårørende og ung, så området aftabui-

seres. Du vil opleve, at du ikke er alene om at være udfordret. 

Påskønnelse af din kamp for at eksistere på de svære livsvilkår, du har i for-

hold til at skulle uddanne dig og få en bæredygtig tilværelse senere i voksenli-

vet. Du skal derfor lære at passe på dig selv. Du skal hjælpes til at afklare: 

Hvad er mit ansvar, og hvad må andre bære? 

Omsorg. I gruppen møder du ligesindede unge og gruppeledere, der forstår, 

hvad du beretter om, idet de alle er pårørende. Her kan du spejle dig i andre, 

der er i samme livssituation, så ensomhedsfølelsen omkring din pårørenderolle 

kan forløses. 

Trygheden etableres, fordi du her blandt andet kan vende de ”forbudte” fø-

lelser, du ind imellem har i forhold til dit psykisk udfordrede familiemedlem, 

fordi de andre unge kender følelsen fra sig selv.  

 

Sanne Roesen 
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Vi afholder  

 netværksmøder, hvor dine udfordringer deles med gruppen  

 undervisning, hvorved du får en ny erkendelse af dine udfordringer 

 oplevelser, såsom teaterture og walk and talk arrangementer.  

 

Sanne Roesen 

 

Er du interesseret må du gerne ringe eller skrive til mig. 

Sanne Roesen 

3025 0258 

roesen@terapiogcoaching.dk 
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