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Vi har netop passeret årets længste dag. Det sker samtidig med, ar det nu er 

ferietid. I Bedre Psykiatri Aarhus vil aktiviteten i foreningen derfor være på lavt 

blus i den næste månedstid. 

På dette tidspunkt laver vi en kort status over det første halve år af 2019. 

Økonomisk har der været bedre tider. Aarhus Kommune ved Magistraten for 

Sociale Forhold og Beskæftigelse har tildelt os § 18 midler, men der er blevet 

flere ansøgere, så bevillingen er kun blevet på 60.000 kr. Vi håber, at 

ansøgningen til 2. runde i efteråret vil rette op på dette.  

Vi har ikke i foråret søgt TrygFonden om støtte til nye projekter, men vi 

arbejder med planer 2-3 projekter, som vi tænker at søge midler til i 

TrygFonden.  

Det er stadig sådan, at Jo flere økonomiske ressourcer vi har, des mere kan vi 

udrette. Så jeg vil gerne gentage, at hvis der blandt nyhedsbrevets læsere er 

nogen, der har en god ide til, hvordan der kan skaffes ressourcer, hører vi ger-

ne fra jer. I kan enten ringe på telefon 86 720 112 (gerne torsdag eller fredag 

i tidsrummet kl. 10 – 16) eller maile til os på aahus@bedrepsykiatri.dk/aarhus.   

Kristian Buhr 

Kristian Buhr, Formand 

mailto:aahus@bedrepsykiatri.dk
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Medlemmer 

For enhver forening er det vigtigt, at de aktiviteter, foreningen sætter i gang, 

har medlemmernes opbakning. Derfor hører vi rigtig gerne fra jer, hvis I har 

ideer og ønsker til nye aktiviteter. 

Vi håber, at vi med vores initiativer rammer vores 494 medlemmers ønsker og 

behov. Nye medlemmer er også meget velkomne – og de kommer også til sta-

dighed. I løbet af den sidste måned er vores medlemstal steget 16 medlemmer 

Jo flere vi er, des større vægt taler vi med. 

Derfor er vi meget glade for de nye indmeldelser. Velkommen som medlem af 

Bedre Psykiatri. Vi håber, I vil blive glade for jeres medlemskab.  

Kristian Buhr  

Nyhedsbrevet og hjemmesiden 

Nyhedsbrevet udsendes fortsat kun via mail. Den eneste undtagelse er ny-

hedsbrevet i december, hvor vi indvarsler den kommende ordinære generalfor-

samling. 

Nyhedsbrevet kan også læses på Hjemmesiden, som findes på 

www.bedrepsykiatri-lokal.dk/aarhus. 

Hvis du som medlem ikke modtager nyhedsbrevet, kan det skyldes, at vi ikke 

har din mailadresse – eller at den, vi har, ikke længere er gældende. Ønsker 

du at modtage nyhedsbrevet – og andre informationer – på mail, skal jeg op-

fordre dig til at sende os din mailadresse på lokalafdelingens mail aar-

hus@bedrepsykiatri.dk. 

Skulle du ikke være medlem, men gerne vil følge med i, hvad der sker i Bedre 

Psykiatri Aarhus, kan du få nyhedsbrevet, hvis du sender os din mailadresse. 

Vi kan desuden også følges på facebook. Der er aktuelt knap 1000, der følger 

os på facebook. 

Kristian Buhr  

http://www.bedrepsykiatri-lokal.dk/
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
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Informationsmøde 

Vi er ved at planlægge informationsmøde om de tilbud, vi har til de pårørende 

til psykisk syge. De foregående år har vi afholdt lignende møder.  

Mødet vil omfatte en kort præsentation af de tilbud, vi har til de pårørende. 

Endelig vil der være mulighed for at tale med de frivillige, der står for de en-
kelte tilbud. 

Informationsmødet finder sted torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00 i 
Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C. 

Vi vil senere udsende invitation til mødet, men sæt allerede nu kryds i kalende-

ren. 

Kristian Buhr  

Regionen 

Forårets møde mellem de 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland blev afholdt i 

Randers den 2. marts. 

Møderne afholdes på skift mellem lokalafdelingerne i regionenMødet blev 

afhpldt i psykiatrien i Randers, hvor vi fik set de faciliteter, de har i Randers. 

Psykiatriens Hus i Randers rummer nogle gode lokaler, som gav vores møde 

nogle gode betingelser. 

Temapunktet denne gang var med Overskriften: Hvorfor er der så mange 

genindlæggelser i psykiatrien? Hvad er årsagen? Og hvad skal der til for at 
forbedre det på hele psykiatri siden? 

Til at holde oplæg – og i det hele taget fodre vores videbegær – havde vi aftale 

med Christian Sloth, som er læge og ansat i Psykiatrien ved Regionshospital 

Randers. 

  Kristian Buhr  

 

 

De	10	bud	for	en	god	ferie	

• Her	får	du	 	gode	råd	 l	en	god	og	afstressende	sommerferie:	
• 1.Brug	ferien	 l	at	slappe	af	og	 l	at	komme	væk	fra	hverdagen	og	arbejdet.	
• 2.Hold	mindst	tre	ugers	sammenhængende	ferie,	og	gerne	to	uger	hjemmefra.	
• 3.Afstem	alles	forventninger	på	forhånd,	også	børnenes.	
• 4.Drop	alle	hek ske	udflugter.	Lav	højst	noget	hver	anden	dag,	så	I	kan	slappe	af	de	fleste	dage.	

5.Hold	børnene	glade,	for	så	får	alle	en	god	ferie.	
• 6.Hvis	I	ønsker	at	opleve	mange	forskellige	 ng,	så	hold	en	 lsvarende	lang	ferie,	eller	gem	noget	 l	

næste	gang.	
• 7.Vær	100	pct.	nærværende	på	ferien,	både	overfor	rejsedeltagerne	og	stedet.	
• 8.Lad	mobiltelefonen	blive	hjemme.	Indtal	en	besked,	om	at	du	er	på	ferie,	og	hvem	de	ellers	kan	

henvende	sig	 l.	
• 9.Gå	ikke	på	interne et.	Heller	ikke	for	‘blot’	at	checke	for	e-mails.	Sæt	autosvar	på	e-mailen,	om	at	

du	er	på	ferie.	
• 10.Hvis	du	virkelig	ER	uundværlig	på	arbejdet,	så	a al	på	forhånd	i	hvilke	 lfælde	og	hvornår	du	

kan	kontaktes.	Lad	familien	kende	a alen.	

• Vid,	at	du	bliver	en	bedre	partner/	forældre/chef/medarbejder/kollega,	ved	at	du	kommer	helt	væk	
fra	dit	arbejde	i	mindste	tre	uger,	da	du	får	mere	energi	og	overblik	bage er.	

• Jeg	vil	ønske	dig	en	rig g	god	og	afstressende	sommerferie!	
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Lise Buhr 

Næstformand 

 

Landsforeningen 

I weekenden den 7. – 8. april arrangerede landsforeningen seminar i Svend-

borg, hvor vi deltog med 6 personer. 

Programmet gav i stor udstrækning lokalafdelingerne mulighed for at arbejde 

med egne planer for aktiviteter for vores egne medlemmer. Det var en rigtig 

god chance for uden tidspres at arbejde med vores egne tanker og planer. 

Lørdag aften stod i jubilæets tegn. I oktober 2017 blev Bedre Psykiatri 25 år. 

Det var af forskellige årsager ikke blevet markeret tidligere. Det blev det så 

denne aften, hvilket vi med stor fornøjelse deltog i. 

Kristian Buhr  

Temaaften om skizofreni den 24. april                                                  

Signe Dolmer var fagpersonen, der perspektiverede Annes, 

- den syges beskrivelse af sine oplevelser gennem tegnin-

ger og ord- så at vi mange tilhørere blev klogere på, hvor-

dan det kan være at leve med skizofreni. 

En del af fortællingen drejede sig om den gode effekt, som 

OPUS har som helbredende faktor. 

Der var efterfølgende god tid til at komme i dialog med sa-

len, så vi gik meget berigede fra aftenen. Claus, Kristian og 

Lise havde stillet Bedre Psykiatri Aarhus bod op, så vi fik 

synliggjort os bredt og afleveret en del materiale til pårørende, studerende og 

fagpersoner, der rundede boden.  

Lise Buhr             

Vælgermøde i samarbejde med SIND Aarhus-Samsø. 

Den 23. maj afholdt vi vælgermøde sammen med Sind Aaehus-Samsø på 
Dalgasskolen. Det var William vores  nye, unge frivillige, der lykkedes med at 

fremskaffe de relevante politikere. 

3 af de 4 paneldeltagere i vores vælgermøde, der havde fokus lagt på 

psykiatrien, sidder nu som folketingsmedlemmer! Det drejer sig om Bedre 
Psykiatri Aarhus ambassadør Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Kirsten 

Normann Andersen fra SF og Fatma Øktem fra Venstre. 
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Vi ser frem til, at de vedholdende husker at bringe psykiatrien ind på Christi-

ansborg, sådan som de lovede de 32 deltagere i mødet, at de ville gøre. 

Lise Buhr        

Aktivitetsdag i ”Frøet” på Bispetorv den 25. maj. 

Kom indenfor til dialogkaffe om en bæredygtig Psykiatri. 

Gratis intromedlemskab SMS BP Gratis til 1204 

Dette var budskaberne på kæmpeskilte på verandaen til Frøet på Bispetorv. 

Denne begivenhed gav os også en meget bred kontakt, og vi fik adskillige nye 

medlemmer, har vi efterfølgende kunnet konstatere. 

Vi fik mange i tale også udenbys folk og udlændinge, der var nysgerrige på at 

få at vide, hvorfor vi var til stede i den bæredygtige pilefletshytte, som er nabo 
til Domkirken. 

Vi var tilsmilet af godt vejr og flere store arrangementer i midtbyen, der i 
forvejen havde lokket mange mennesker til. 

Kaffe/te/kage og balloner til børnene var trækplastret og 
opmærksomhedsskaberen, som gav os lejlighed til at komme i dialog. 

Vi gentager succesen den første lørdag i festugen den 31.august fra kl. 11- 15. 

I forbindelse med dagen i Frøet har vi været så heldige at få en ny ung frivillig 

Liva, der deltog i dagen, og som vi vil byde hjerteligt velkommen i vores kreds. 

Lise Buhr    

Psykiatriens Hus i Aarhus er nu åbnet. 

Vi arrangerede aftenen sammen med Sind Aarhus-Samdø, og de to ledere 
Tanja Prlac Jessen, der er sygeplejerske og leder fra regionen, og Dorte 

Mikkelsen, der er socialrådgiver og leder fra kommunen. 

De to ledere opridsede de gode muligheder, der nu er opstået for samarbejde 
på tværs. Det er selvsagt et hus, der lige nu er i stadig udvikling. Derfor findes 

der endnu ikke en hjemmeside. 

De arbejder intenst med at udbrede Åben Dialog tænkningen i den daglige 

praksis ved at afholde kurser for personalet heri. 

Det er endvidere deres intention ikke at afvise nogen uden samtidig at anvise 

en anden mulighed 

Vi fik efterfølgende en rundvisning i hele huset, så vi ved selvsyn kunne opleve 

de mange nye muligheder, huset kan lægge op til. 
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Bedre Psykiatri Aarhus er sidenhen blevet inviteret som pårørende organisation 

til en workshop om indholdet i husets virke den 21.august. Vi ser frem til at 

give de pårørende en stærk stemme i forhold til fremtidens drift. 

Lise Buhr        

Fyraftensmøde med MSO  den 28. maj  - Sammen om flere 
fællesskaber 
(Magistraten for sundhed og omsorg) 

Kommunen har fået tildelt 4.5 millioner på finansloven fra 2019-22 til 

bekæmpelse af den stigende ensomhed blandt især ældre medborgere. 

På mødet fik Kristian kontakt til Røde Kors Aarhus om et muligt samarbejde, 

og vi har aftalt at mødes med Lars og Janne fra Røde Kors i juli, hvor 
grundlaget for samarbejdet kan fastlægges.   

På mødet traf vi endvidere Camilla Steskow, der er frivilligkonsulent i Aarhus 

Syd. Hende tager vi kontakt til i august. 

Lise Buhr        

Møde på Psykiatrisk afdeling Skejby for Bruger og 

pårørenderepræsentanter 

Vi fik fortalt at En af Os, har kastet et kærligt kritisk blik på praksis på 

Psykiatrisk afdeling i Skejby og har givet forbedringsanvisninger, som man har 
taget til sig. 

På BUA har man et nyt projekt i støbeskeen: Ledelse på tværs, så 

overgangene styrkes mellem region og kommune. 

14 ud af de 19 kommuner har fået del i Satspuljemidlerne, så psykisk sårbare 

unge kan opspores tidligere. Kommunerne går dog til sagen med vidt 
forskelligt engagement. 

Det er hensigten at kommunerne skal opkvalificeres, så PPR kan tage 
forpligtende over, når de unge er udredt. 

Aarhus Kommune er gået aktivt ind. Udvalgte skoler er med. 

Vi er spændte på at se virkningen af dette tiltag  

Lise Buhr        
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Ambassadører 

Jørgen Skouboe 

TV - vært DR2  

Jeg arbejder frivilligt i Bedre Psykiatri Aar-

hus, 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 Fabricus   

      Medlem af Folketinget 

Ulla Nygaard  

Tidl. næstformand for BUPL Aarhus 

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

rørendegruppe.  

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

jeg har kunnet dele viden og erfaringer med, og som har hjul-

pet mig i forhold til at kunne takle de utallige bekymringer, 

der ofte overmander en.  

 

Lene Horsbøl 

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 fo-

kus 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. 
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Sommerferie 

Med udsendelsen af dette nyhedsbrev lukker vi vores kontor og går på ferie. Vi 

holder lukket i hele juli måned. Det gælder også vores grupper og telefonrådgiv-

ningen. 

Skulle det blive nødvendigt, er det muligt at ringe til formanden Kristian Buhr på 

mobil 2421 2897. Kristian kan også kontaktes på mail aarhus@bedrepsykiatri.dk. Det 

kan ske, at der ikke svares grundet ferie. 

 

Vi ønsker alle vore medlemmer 

og samarbejdspartnere 

en rigtig god sommer 

Bestyrelsen  

 

mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk

