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Nyhedsbrev December 2018  
 

December måned er nok årets travleste måned. Julekalenderne 

på diverse TV kanaler skal passes, julegaver skal 

købes, pakkes ind og eventuelt sendes. Der skal 

skrives julehilsener, endelig skal der fejres jul og nytår. Vi 

har også passeret årets korteste dag, så nu går det mod lysere 

tider. 

For psykiatrien håber jeg også, at vi går en lysere tid i møde. Der 

er stadig megen opmærksomhed omkring psykiatrien, hvilket giver 

håb om, at vi kan nå et af vore store mål – at få psykiatrien på 

finansloven. Her kan alle hjælpe til ved at skrive under på borgerforslaget, så det 

skal tages op i Folketinget. Fristen for at skrive under er om blot en måned. 

Du kan skrive under ved at følge dette link #psykiatrienpåfinansloven #redpsyken #psykiatrili-

sten #psykisksårbare #styrkpsykiatriennu. 

Det første, der ellers trænger sig på, er den årlige generalforsamling, som finder sted 

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19. Den afholdes i Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 

80, 1. sal, 8000 Aarhus C 

Generalforsamlingen afspejler året, der er gået, og den fortæller om, hvad vi tæn-

ker det nye år vil bringe. 

Mød derfor op og få indflydelse. 

Europæisk frivillighovedstad 2018 er slut. Det har medført invitationer til at deltage i 

mange forskellige arrangementer. Vi har forsøgt at være med i mage af dem for på 

den måde at give psykiatrien en stemme. 

På Sindets Dag den 10. oktober fik vi igen manifesteret det gode samarbejde, vi har 

med de andre foreninger på psykiatriområdet. 

Årets arbejde vil i øvrigt blive beskrevet i årsberetningen, som udkommer i 

løbet af januar 2019. 

Bedre Psykiatri Aarhus holder lukket i perioden lørdag den 22. december 

– tirsdag den 1. januar (begge dage inkl.) 

Kristian Buhr 

Nyhedsbrevet og hjemmesiden/Facebook 

Dette nyhedsbrev sendes – i modsætning til årets øvrige 3 nyheds-

breve også med Post Nord til de, der ikke har oplyst mailadresse til os. 

Det skyldes, at vi med dette nyhedsbrev gerne vil sikre os, at alle har 

Kristian Buhr, 

 Formand 

https://www.facebook.com/hashtag/psykiatrienpåfinansloven?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/redpsyken?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/psykiatrilisten?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/psykiatrilisten?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/psykisksårbare?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/styrkpsykiatriennu?epa=HASHTAG
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mulighed for at læse det, da vi heri varsler den kommende generalforsamling. Vi 

håber, at I alle vil tage vel imod det. 

Hjemmesiden er i øjeblikket under revision. Derfor kan nyhedsbrevet lige nu ikke ses 

på hjemmesiden.  

Hjemmesiden findes på www.bedrepsykiatri.dk.  

Følg også Bedre Psykiatri Aarhus på Facebook.  

Kristian Buhr  

Alliancen omkring den nære psykiatri. 

Der er et voksende antal børn og unge, der er udfordret på det 

psykiske plan. 

På tværs af region og kommuner er der derfor på embedsmands-

plan nedsat et udvalg til at arbejde med Den nære Psykiatri med 

fokus på børn og unge op til 24 år. 

Bedre Psykiatri Aarhus har været repræsenteret i denne gruppe 

som pårørendestemmen i regionssammenhæng.  

Overskrifterne har været:  

Tidlig forebyggende indsats for børn og unge. 

Let adgang, hvis man som borger, pårørende eller medarbejder har bekymringer 

omkring et barns trivsel hos børn og unge 

Sammenhæng og meningsfuldhed i indsatser omkring børn og unge. 

Det er de dybe, gabende huller mellem 

PPR/BUC/skoler/uddannelsesinstitutioner/praktiserende læger, vi især har fokus på. 

Vi har vendt og uddybet Best Practice eksempler og undersøgt, hvordan de er op-

stået og videre udviklet og har så forsøgt at drage læring ud af dem. 

Den 12.december afleverede vi vores oplæg til politikerne, der så kan bevilge mid-

ler til at føre de gode indsatser ud i livet efterfølgende. 

Jeg håber, det vil give anledning, til at man fremover vil se udgifter i børn/unges 

fremtid som en investering, så de får gode muligheder for et godt liv 

Lise Buhr   

Facebook. 

Vi har god gang i vores Facebookside. 

Der er 870 der følger med hos os, og der er ind imellem andre interessenter, der 

lægger noget op på siden eller kontakter os for at få os til at fremme en god sag. 

Lise Buhr 

Næstformand 

http://www.bedrepsykiatri.dk/
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Det gør vi gerne, hvis der er en klar sammenhæng til det at være pårørende inden 

for psykiatrien.  

Vi forsøger løbende at lægge nyheder ind og lige nu er vores helt store projekt at få 

DIG til at skrive under på borgerforslaget om at sætte psykiatrien på Finansloven. 

Formanden har omtalt det i sin indledning. 

Lise Buhr  

 

 

 

 

Sindets dag. 

Sindets Dag havde i år fokus på unges mentale sundhed. 20 foreninger deltog med 

en stand 

Aarhus Universitet deltog med et oplæg ved en studievejleder, der talte om Special 

Pædagogisk Støtte til unge under uddannelse. Unge med en diagnose (herunder 

ordblindhed) har krav på særlig hjælp og støtte til at gennemføre uddannelse.   

Dagen var særdeles velbesøgt af folk i alle aldre, men til nogle af arrangementerne 

var de unge i flertal. 

To unge fra En af Os viste Point of View film og havde et oplæg om at være et ungt 

menneske med psykisk sygdom. De indgik efterfølgende i en meget tæt dialog 

med tilhørerne. 

I salen var der to debatarrangementer.  

Det ene var en omvendt paneldebat med overskriften Må vi være her? Det om-

handlede psykisk sårbare unges inddragelse i frivilligt arbejde. Mødet var velbesøgt 

og der var en fin debat. 

Det andet havde overskriften: Handler livet kun om at være lykkelig. En filosof og en 

forsker lagde op til den efterfølgende debat. 

Galloprisen blev i år givet til Johanne Haar Uhd for hendes utrættelige frivillige ar-

bejde blandt de psykisk syge på hospitalet i Risskov. 

Knud Aarup formand for Udsatterådet holdt den store tale på torvet. Han er siden-

hen blevet landsformand for Bedre Psykiatri.  
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For en ordens skyld vil jeg nævne, at vi som sædvanligt havde 

vores Fiskedam stillet op længst ude mod Borgerservice. Den 

lokkede som altid mange børn og barnlige sjæle til.  Dermed 

kom der også ekstra mange interesserede forbi vores stand. 

Efter 4 timer var vi der deltog trætte men glade for et udmærket forløb endnu en 

gang. 

Lise Buhr  

De frivillige. 

Vi er fortsat så heldige at have en god tilgang af nye frivillige, hvis kompetencer vi 

forsøger at gøre brug af i forskellig sammenhæng. 

Vi har brugt vore frivilligcafeer i efteråret på at uddanne os inden for 

peertænkningen (at erfarne pårørende hjælper nye pårørende) såle-

des, at vi kan guide nye pårørende godt igennem deres første tid, idet 

vores eget pårørendeskab er blevet italesat og professionaliseret. 

Der resterer stadig to kursusaftener, som vil blive afviklet efter jul. 

Lise Buhr, Frivilligkoordinator  
 

Børne- og ungealliancen i Aarhus Kommune  

Er et tiltag, som er udsprunget af Frivillighovedstadsåret. 

Her har vi haft sæde og dermed mulighed for at præge udviklingen. 

Det er nøjagtig de samme problematikker, der er på bordet som ovenfor nævnt, så 

inden i vores hoveder har det givet god mening, at sidde med begge steder med 

henblik på at bygge bro mellem region og kommune. 

Vi har været i dialog med mange andre frivillige foreninger, der også har tilbud til 

børn og unge, og vi har i sinde at henvise til hinanden, når det giver mening. 

Vi håber endvidere at Aarhus Kommune vil have os i frisk erindring, når de møder 

børn og unge, der er pårørende, og som har brug for en hjælpende 

hånd til at tackle deres pårørendeskab. 

Nu har vi i hvert fald gjort opmærksom på de muligheder, vil ligger inde 

med i Bedre Psykiatri Aarhus 

Der var stor interesse for vore to grupper for børn som pårørende fra såvel kommu-

nens side som de øvrige frivillige foreningers side. Vore tilbud gælder børn i alderen 

9 – 17 år. Der er stadig plads til børn, som har behov for et tilbud. 

Lise Buhr    
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Vi ønsker alle vore medlemmer 

og samarbejdspartnere 

en glædelig jul og et godt nytår 

Vi vil samtidig takke for den støtte, der er givet til 

Bedre Psykiatri Aarhus i 2018 

 

På vegne af 

Bestyrelsen i Aarhus 

Kristian Buhr, formand 
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Ambassadører 

Jørgen Skouboe 

TV - vært DR2  

Jeg arbejder frivilligt i Bedre Psykiatri Aarhus, 

fordi jeg selv er pårørende til psykisk sårbare. 

Jeg ved, hvor meget det betyder at snakke 

med andre om de udfordringer, man har som 

pårørende. 

 

 

 

Camilla Fabricius 

      Medlem af Aarhus Byråd 

 

Ulla Nygaard  

Tidl. næstformand for BUPL Aarhus 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi jeg kom med i en pårøren-

degruppe.  

Det har været en "helle" for mig at mødes med andre, som jeg har 

kunnet dele viden og erfaringer med, og som har hjulpet mig i for-

hold til at kunne takle de utallige bekymringer, der ofte overman-

der en.  

 

Lene Horsbøl 

 Medlem af Aarhus Byråd 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi foreningen gør et meget 

vigtigt stykke arbejde. De støtter de pårørende i, hvad der kan 

være en svær tid, ligesom de er med til at sætte fokus på, og 

afmystificere psykisk sygdom. Det er godt for den enkelte, men 

det er også vigtigt for samfundet! Jeg tror, at foreningen er med 

til at gøre livet lettere, for de som har en psykisk sygdom, eller de som har den tæt 

inde på livet igennem en pårørende. 

 

 


