
                                         13. marts 2017 

 

                    ÅRSBERETNING I SKIZOFRENIFORENINGEN 

 

Skizofreniforeningens formål er at skabe et bedre liv for skizofreniramte. 

Man må dertil sige, at sådan som forholdene er nu, både i 

behandlingspsykiatrien og i sociale arbejdsmæssige tiltag i kommunerne, går 

tingene i modsat retning af forbedringer. 

 

Siden sidste generalforsamling den 3. marts 2016 har vi lagt op til oplysende 

foredrag og informationer, som skal kunne hjælpe medlemmerne til større 

indsigt i, hvilke muligheder eller mangel på muligheder systemet rummer.   

 
Bestyrelsen har på sine 8 møder drøftet løbende problemer og udmeldinger, som kan 

ramme skizofreniramte, og desuden tilrettelagt foreningens møder og aktiviteter. 

 

Medlemstallet i foreningen har nu rundet de 600. 

 

Aktiviteterne har været mange, begyndende den 12.5. med Özlem Cekic beretning 

om sine oplevelser som pårørende og med sit arbejde for psykiatrien som medlem af 

Folketinget.. Efterfølgende blev Özlem udpeget til æresmedlem af foreningen 

begrundet i Özlems store indsats på vores område. 

 

Den 7. juni deltog bestyrelsen i en høring i folketinget om vold og drab på bosteder 

og de tiltag, som skal til.   

Samme dag afholdtes i Ballerup - i et samarbejde med Sind Ballerup og PsykInfo – 

eftermiddagsmøde, hvor opusteam-psykiater Wilhelm Schultz gav sine erfaringer 

videre sammen med en tidl. patients vej fra sygdom til uddannelse og arbejde. 

 

Skizofreniforeningen var en del af SIND´s oplysningsarbejde på Folkemødet på 

Bornholm 17. til 19. juni. 

 

Efter sommerferien startede vi med foredrag om kunsten på St. Hans udført af 

patienterne. Karin Garde, overlæge og leder af museet, fortalte både om behandling 

og kunstudtryk på mødet den 30.august, som blev holdt i Christianskirken i Lyngby i 

samarbejde med Bedre Psykiatri Lyngby og Sind Lyngby. 

 

Den 22. september fortalte forbundsformand for FOA Dennis Kristensen om tiltag for 

at afhjælpe drab og vold på Bosteder, intentionerne blev fremlagt. Det var før 

lovforslaget om de 150 særlige institutionspladser for bl.a. patienter med dobbelt 

diagnose. 

 

Den 6. oktober afholdt vi et oplysningsmøde, hvor Psykiatri Plus fortalte om de 

private Bo- og Behandlingssteder og den vikarmulighed, som også er tilgængelig. 



 

3. November holdt vi møde med Eyvind Vesselbo, som fortalte om lovgivningens 

tiltagende marginalisering af de svage og psykisk syge. Desuden gjorde Vesselbo 

opmærksom på, at midler som bevilliges ofte har en lang og sej vandring, før de 

kommer i spil. 

Den 17. november fulgte vi op på dette tema, da forsker ved Aalborg Universitet Iben 

Nørup holdt et indlæg om ”Når arbejdsmarkeds- og velfærdsreformerne rettes mod de 

syge” 

 

Den 22. november var vi sammen med Sind Frederiksberg medarrangør af et foredrag 

af overlæge Joseph Parnas om Skizofreni. 

 

Den 24. november deltog bestyrelsen i Høring i Region Sjælland om en revidering af 

deres psykiatriplan. 

 

Den 28.november holdt vi møde med den lille lokalafdeling på Samsø, hvor en 

repræsentant fra En af Os fortalte sin historie, efterfulgt af genforsker Sven Asger 

Sørensens Skizofreni og arvelighed. 

 

Den 4. december var der arrangeret teatertur for medlemmer til Det ny Teater til Cole 

Porter musicalen Anything Goes. 

 

Vi sluttede året den 8. december med et møde med Sinds landsformand med emnet 

fremtidens psykiatri. 

 

Så er vi nået til generalforsamlingen i dag den 16. marts, hvor vi takker for 

indslagene fra direktør for det sociale netværk Trine Hammershøj og repræsentanten 

for Opuspanelet. 

 

Jeg vil slutte med at rette en tak til vores samarbejdspartnere eksternt, for 

medlemmernes interesse og allermest er jeg glad for det formidable engagement, som 

er i vores bestyrelse. 

 

Vi vil fortsat yde vores telf. rådgivning, informationer om skizofreni til dem, der 

ønsker det, og bisidder virksomhed. 

 

 Tilbage er kun at gøre opmærksom på forårets planlagte aktiviteter Høring i 

Folketinget den 28.april: Hvordan hjælper vi i fremtiden bedst skizofreniramte og 

andre psykisk syge? 

Vi er ved at planlægge et møde sammen med PsykInfo og Sind Ballerup den 23. maj 

Med bl.a. Professor Merete Nordentoft som taler. 

 

 Til sidst et ønske om at flere unge vil stille op til bestyrelsen, så vi kan nedsætte 

gennemsnitsalderen og få unge synspunkter i arbejdet. 

  


