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Mamma Mias sommertur
torsdag den 18. juli

Kæmperne og Kompasset
inviterer til

Sensommerfest
Sæt kryds i kalenderen d. 13. september
Danseforestilling med FIMD

Tilmelding åbner i august.

Popcornmaskine og bar
Spisning, musik og fest

Hold dig opdateret på
Kompassets og Kæmpernes
Facebook-sider.

(Foreningen for Integreret Moderne Dans)

•
•

Idrætsforeningen Kæmperne
tlf. 30 69 25 94/ E-mail: info@ifk98.dk
Hjemmeside: www.ifk98.dk

Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset
Sundbygårdsvej 1, 2300 København S
tlf. 40 49 32 47/ E-mail: kompasset@kk.dk

Har du lyst til at være frivillig Peer hos os
os?
?
”Vi har mange ressourcer som peers.
Vi har vores historie at trække på. Vi har styrke.
Det er godt at bruge sin erfaring til at være der
for andre.”
-Peermedarbejder i Peer2Peer

Skriv
S
kriv eller ring for mere information: E
E-mail:
-mail: p
peer2peer@kk.dk
eer2peer@kk.dk / tlf. 24 65 03 05
Peer2Peer Kompasset Sundbygårdsvej 1
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Vi mødes den 18. juli 2019 kl. 9.30 på
Mamma Mia (Utterslev Torv 30) og er tilbage samme
sted kl. 15.30.
Efter af have besøgt Skovtårnet spiser vi frokost
sammen på en restaurant i nærheden.
Turen koster 200 kr. og inkluderer transport, entré og
frokost. Tilmelding og betaling foregår hos personalet
på Mamma Mia senest den mandag den 8. juli.
Håber vi ses
Hilsen brugere og medarbejdere på Mamma Mia
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EFFEKT/ CAMP ADVENTURE // FOTO: RASMUS HJORTSHØJ

•

Tag med, når Mamma Mias sommertur går mod Sydsjælland og kommer helt til tops i Skovtårnet i Camp
Adventure ved Gisselfeld Klosters
skove. Det spektakulære udsigtstårn
er tegnet af EFFEKT og byder på en
imponerende udsigt over trætoppene og den sydsjællandske natur.

Bynatur som løftestang
DEN INTERNATIONALE VENSKABSDAG
Glem ikke dine venner på denne dag! Den fejres med dine venner på kryds og tværs af samfundslag,
religioner og nationaliteter. Men dagen bruges også på tværs af landegrænser og for at fejre venskaber mellem lande. Dagen forener fred og forståelse og er en sjov dag at huske. Her i bladet hyldes
dagen med en lille quiz.

En dejlig dag i haven, der var noget
for alle sanser. Mens Tue West sang
og spillede.

Onsdag den 15. maj indviede aktivitetsog samværstilbuddet Kompasset deres
sansehave, som er en del af Teknik- og
Miljøforvaltgens projekt Bynaturen som
løftestang.

sig store henover sommeren. Havedyrkningsgruppen
arbejder i haven onsdage og torsdage kl. 13-15. Om
torsdagen hjælper frivillige fra Frivilligcenter Amager
til. Alle er meget velkomne til at komme og være med
til pasningen af de nye højbede i sansehaven på Sundbygårdsvej 1 på Amager, så kom og brug haven, også
blot med din kaffe og dit gode selskab. Haven er åben i
Kompassets åbningstider.

TEKST OG FOTO: MATHILDE SAXTORPH OG IDA WEEN

Der var masser af glade mennesker til stede, da de nye
højbede i sansehaven på Sundbygårdsvej blev indviet
onsdag den 15. maj. Dagen startede med at fylde de nye
højbede med jord, så de var klar til de mange forskellige grøntsager og krydderurter. Havearbejde, natur og
sociale fællesskaber er med til at øge trivsel og påvirke
vores sundhed. Ideen er, at man kan komme og passe
de forskellige højbede og senere være med til at spise
grøntsagerne.

Teknik-og Miljøforvaltningens projekt Bynaturen
som løftestang står bag reetableringen af haven
med indkøb af de nye højbede på Sundbygårdsvej.
I projektet samarbejder Teknik-og Miljøforvaltningen
med Socialforvaltningen og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen om at tilrettelægge attraktive grønne
områder for borgerne. Det kan forbedre borgernes
mentale og fysiske helbred, forebygge stress og

Hygge, grill og underholdning

sygdom ved ophold og aktivitet i bynaturen.

Mere end 70 mennesker, fra bostederne, medarbejdere
fra forskellige steder i kommunen og naboer, hyggede
sig i solen med god mad og hyggeligt samvær. Tue
West stod klar til at underholde og sang flere af sine
populære sange. Efter sidste sang, et bragende bifald
og et ekstranummer, blev det tid til at plante i de nye
højbede.
Vi glæder os til at se de forskellige grøntsager vokse

Det er projektets håb, at Københavnerne prioriterer at bruge bynaturen mere i dagligdagen som et
receptfrit grønt alternativ til at opnå bedre livskvalitet.
Projektet har afsat 150.000 kroner til haven i år. Har

Spørgsmål 1
Hvornår fejres den internationale venskabsdag?
1.
Den 5. juli
2.
Den 28. juli
3.
Den 30. juli

Spørgsmål 6
Hvor stammer venskabsdagen fra?
1.
USA
2.
England
3.
Indien

Spørgsmål 2
Hvordan kan man vise sit venskab med en anden person?
1.
Ved et armbånd
2.
Ved en hat
3.
Ved at binde en sløjfe i håret

Spørgsmål 7
I hvilken verdensdel er dagen mest populært?
1.
Europa
2.
Asien
3.
Afrika
Spørgsmål 8
Hvordan oversættes Den Internationale Venskabsdag til Engelsk?
1.
Day of Friendship
2.
International Day of Friendship
3.
Friends Day

Spørgsmål 3
Hvem synger »rigtige venner kan ej købes for
penge«?
1.
Niels Hausgaard
2.
Sebastian
3.
Jodle Birge

Spørgsmål 9
Hvornår er et venskab bedst?
1.
I medgang
2.
I modgang
3.
Begge dele

Spørgsmål 4
Hvor mange venskaber kan man maksimalt
have?
1.
3
2.
8
3.
Ingen begrænsninger

Spørgsmål 10
Venskaber mellem mænd og kvinder
1.
Udvikler sig altid til forhold og kan
derfor ikke forekomme
2.
Kan holde lige så
længe som dem, hvor vennerne har
samme køn
3.
Er ret usædvanlige

Spørgsmål 5
Hvad menes der med »lige børn leger bedst«?
1.
At man har samme arbejdsplads
2.
At man har samme værdier og
interesser
3.
At man er naboer

du gode idéer til andre lignende aktiviteter, er du
velkommen til at kontakte projektleder Ida Ween,
gz9c@kk.dk, tlf. 21 46 26 69.
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Svarene finder du på side 8
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BOLLER I KARRY

INGREDIENSER

Sophie Corrells livret er boller i karry.

Sophie Corrells livret er boller i karry.
Hun er 22 år, studerer til pædagog
og er praktikant i aktivitets- og
samværstilbuddet Pinta

gammeldags manér for sin kærestes skyld, som elsker
gammeldags retter med opbagt sovs. Så har de noget
de laver i fællesskab. Sophie Correll har lært at lave
mad hjemmefra af sin mor. Hun plejer ikke at bruge
opskrifter, men på næste side følger en nem opskrift på
boller i karry.

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Sophie Correll er glad for at lave mad sammen med
sin kæreste. Sammen laver de boller i karry, som er
Sophie Corrells yndlingsret. Hun laver gerne retten på

Rigtig god fornøjelse og velbekomme!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g medisterpølse
1 tsk. salt
1 tsk. hele peberkorn
½ stk. løg
20 g smør
1 stk. madæble
2 tsk. karry
2 spsk. hvedemel
6 dl kødbollevand

Kog resten af bollerne - et lag ad gangen.

3.

Karrysauce: Hak det halve løg fint og riv
æblet fint.

4.

Steg løgene klare i smør i en gryde, uden
at de tager farve. Drys karry og fintrevet
æble i, og lad det svitse lidt. Tag gryden af
varmen, drys melet over og rør, til melet er
helt opslugt. Stil gryden tilbage på varmen og tilsæt siet kødbollevand lidt efter
lidt under konstant piskning., så saucen
langsomt bliver tyndere, men uden at der
kommer klumper.

5.

Lad saucen småkoge i ca fem minutter.
Smag til med salt og peber og kom bollerne i.

FREMGANGSMÅDE
1.

Sæt en gryde over med letsaltet vand,
tilsæt peberkorn og bring det i kog. Dyp en
spiseske i det kogende vand og form bollerne med hånd og ske. Kødboller formes
fra medisterpølsen ved, at farsen presses
ud og formes til kødboller i en ske. Læg
dem i kogende vand, indtil der er et lag i
gryden. Dæmp varmen og kog bollerne,
til de er faste. Det tager ca 10 minutter.
Tag dem op med en hulske og læg dem til
afdrypning i en sigte.

TIP: Server boller i karry med jasmin ris og en
god salat. Retten kan sagtens holde sig nogle
dage i køleskabet.

Gloriaquiz svar: 1.-3, 2.-1, 3.-3, 4.-3, 5.-2, 6.-1, 7.-2, 8.-2, 9.- 3, 10.-2
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2.

9

Bag om psykofarmaka

Psykofarmaka er en samlet betegnelse for medicin mod
psykisk sygdom.

Vidste du, at psykofarmaka ikke kan stå
alene som behandling og at man ikke kan
måle effekten af den? Bliv klogere på psykofarmaka her.

det mig, derfor er en ordentlig dialog med behandleren
vigtig. Hvor der er en virkning, er der også en potentiel
bivirkning,« siger Anders Helbo.
Bivirkninger ved psykofarmaka kan typisk være motoriske, mundtørhed, vægtøgning, fordøjelsesproblemer
eller man sove for meget, tit også sexuelle bivirkninger.
»Da bivirkningerne er meget individuelle, er det meget
vigtigt at lytte til sig selv og spørge: hvad er anderledes
i forhold til før?« siger Anders Helbo.

TEKST: ANNE R. CHRISTENSEN // FOTO: COLOURBOX

Psykofarmaka er en ældre samlebetegnelse for medicin, der bruges mod psykiske lidelser. De første psykofarmaka kom frem i løbet af 1950erne. De inddeles
ud fra deres hovedvirkning, for eksempel: midler mod
psykoser, midler mod depression, midler mod angst,
midler mod ADHD, sovemidler, midler mod mani.

Hjernen ændrer sig
Som udgangspunkt holder medicinen ikke op med at
virke, hvis man tager den over tid, men hjernen ændrer
sig, og så kan den respondere anderledes, ligesom
bivirkninger også kan ændre sig over tid, fordi kroppen
ændrer sig.
»Benzodiazepiner, der er vanedannende, vænner kroppen sig til, og derfor kan du blive afhængig af dem,«
siger Anders Helbo.

Effekten kan ikke måles
Ved psykisk sygdom er der typisk en over eller under
stimulation af receptorerne i hjernen, og med psykofarmaka prøver man at regulere dette. Borgerens
udsagn om effekten af medicinen til psykiateren og
andet personale er meget vigtige, fordi man ikke kan
måle, om psykofarmaka virker, ligesom man kan med
for eksempel kolesterolsænkende medicin.
»Da man ikke kan måle effekten af psykofarmaka, er
det vigtigt, at man som borger oplyser sin psykiater
eller læge om den effekt, man oplever, den har,« siger
Anders Helbo, farmaceut i Medicinpædagogisk team.

Anders Helbo understreger, at psykofarmaka ikke kan
stå alene.
»Medicin skal være med til at støtte og hjælpe fremfor
at hæmme borgeren i sin livsudfoldelse. Så det er vigtigt selv at mærke efter hvad, der gør en godt og hvad
der ikke gør,«siger Anders Helbo.

Bivirkninger er individuelle
»Det er vigtigt at navigere mellem virkning og bivirkning, altså for eksempel hjælper det mig eller hæmmer
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Medicinpædagogisk team:

Du skal inddrages i din medicinske behandling

Teamet består af: Christina Erika Bredahl Aude Lahs, Rikke Bangsgaard, Anne Juel Huusom og Anders Helbo.
På det lille billede er det Stine Hellerup Brøndum.

Medicinpædagogisk teams kerneopgave
er at gøre borgernes stemme stærkere i
den medicinske behandling. Hvem de er,
og hvad de ellers laver, kan du blive klogere på i denne artikel.

som er borgeren, og en faglig ekspert i form af lægen.
»Opgaven kan for eksempel være at støtte borgeren
i forberedelsen til lægebesøg, så borgeren får spurgt
om alt, hvad der kunne være relevant. Eller det kan
være at undervise personalet på botilbuddet i at tage
en forberedende samtale med borgeren,« siger Rikke
Bangsgaard.

TEKST: ANNE R. CHRISTENSEN
FOTO: JOAN JOENSEN OG CARSTEN REMENTORP

Det er vigtigt at kende sin medicin

Medicinpædagogisk team er et tværfagligt og tværsektorielt team; det vil sige, at nogen er ansat i regionen og andre i kommunen. De har til opgave at gøre
borgernes stemme stærkere i behandlingen. Teamet
består af: Anne Juel Huusom og Christina Erika
Bredahl Aude Lahs, som er uddannede sygeplejersker;
Anders Helbo, som er farmaceut; Rikke Bangsgaard,
som er ergoterapeut og Stine Hellerup Brøndum, som
er peermedarbejder og uddannet skolelærer. De holder
til i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 35, men flytter til
Amager i slutningen af juli 2019.

»Jo bedre man kender sin medicin, desto bedre dialog
med behandler. Det er også vigtigt at vide, hvad man
kan sætte i stedet for medicin, og hvordan man får
kontrol over eget liv,« siger Anders Helbo.
Medicinpædagogisk team har mange forskellige
opgaver; herunder: Medicingennemgang, samtale om
borgerens diagnose, forberedelse af psykiatersamtale,
”hørt og set”-gruppeforløb, undervisning af personale
på botilbud og arrangering af temadage.
Tilbuddene er primært for borgere i botilbud; en lille
del vedrører hjemmevejledningen.
»Vi er et lille team, der ikke kan nå hele Storkøbenhavn. Psykiaterne er glade for samarbejdet. Vi har
tværsektoriel brobyggerfunktion, hvilket der er brug
for, fordi der generelt er begrænset kundskab om
hinandens styrker og begrænsninger,«siger Anne Juul
Huusom.

Gør borgerens stemme stærkere
På spørgsmålet om, hvad der er Medicinpædagogisk
teams vigtigste opgave, svarer Anne Juul Huusom at
»Kerneopgaven er at gøre borgerens stemme stærkere i
behandlingen.«
Det er Medicinpædagogisk Teams erfaring, at mange
tænker, at lægen ved bedst. Derfor kræver det en ændret tankegang hos både borger og behandler, for man
skal huske, at der sidder både en personlig ekspert,

Den 3. oktober holder Medicinpædagogisk team temadag på Amager for hele København.
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Klar dig med mindre medicin
få ud?
det bedre
Hvordan ser mit og
netværk

Alternativ behandling i Center Amager

plads og man kan hurtigt komme til. Nedtrapningen
omhandler antipsykotisk medicin og projektet henvender sig til mennesker med en skizofrenidiagnose. Bliver
du godkendt må du være forberedt på at blive fulgt en
gang om ugen i et halvt år.

Et individuelt forløb
Så længe man er en del af projektet er ens normale forløb hos psykiateren sat på pause. Udover at man får psykiatertider i projektet får man også en kontaktperson.
"Vi kan tilbyde en meget tæt opfølgning som typisk
ikke kan tilbydes i for eksempel distriktspsykiatrien,
hvilket kan give en øget tryghed under nedtrapningen,”
siger sygeplejerske Maria Schou Pejstrup.
Der bliver også planlagt et individuelt forløb med
undervisning og psykologisk behandling. Det kan for
eksempel være psykologsamtaler og eller undervisning
i grupper. Ideen er at man skal have nogle redskaber
man kan sætte i stedet for medicinen.
"Vi tilrettelægger et individuelt forløb ud fra hvad
den enkelte patient har brug for,” siger psykolog Alice
Højmose.
Da det er et projekt, hvor man forsøger at undersøge
hvilke faktorer der kan føre til en vellykket nedtrapning, skal man som deltager være indstillet på at udfylde spørgeskemaer undervejs.

Psykolog Alice Højmose og sygeplejerske Maria Schou
Pejstrup, er en del af teamet bag Projekt Medicinnedtrapning.

Projekt Medicinnedtrapning i region
Hovedstaden hjælper mennesker med at
nedtrappe deres medicin.

"Vi prøver at bidrage til et mere nuanceret syn på
medicinering, både hos fagfolk og patienter. Nogen
kommer til den erkendelse at de har brug for medicinen, hvilket også kan være en vigtig erkendelse,” siger
sygeplejerske Maria Schou Pejstrup.

TEKST: ANNE R. CHRISTENSEN
FOTO: CHRISTINA ANDERSEN

Ideen med Projekt Medicinnedtrapning er at hvis man
kan klare sig med mindre antipsykotisk medicin, vil
det bidrage positivt til ens livskvalitet idet sådan noget
som for eksempel bivirkninger vil blive mindre. Nogle
patienter føler, at medicinen hæmmer dem, og prøver
måske på egen hånd at nedtrappe eller stoppe. Men
hvis man bor i region Hovedstaden kan man blive
tilknyttet Projekt Medicinnedtrapning og forsøge medicinnedtrapning i trygge rammer og med betryggende
opfølgning.

Find mere information på projektets hjemmeside:
psykiatri-regionh.dk/medicinnedtrapning
eller
scan koden og kom direkte til hjemmesiden.

Enkelte kan helt undgå medicin
Enkelte kan helt undvære medicin og målet er at 50
procent af deltagerne nedtrapper med 50 procent af
døgndosis. Hvis du læser dette og tænker at det er
noget for dig kan du henvende dig til din behandler og
blive henvist til Projekt Medicinnedtrapning. Der er
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Manja Jurkowsky har haft sin egen klinik med alternativ behandling
i 25 år, nu underviser hun personalet i Center Amager i akupunktur.

Manja Jurkowsky underviser personalet
i Center Amager i øreakupunktur som
blandt andet afhjælper stress.

eller berolige, i forhold til recovery for psykisk sårbare.
»Det skal komme beboerne til gode, så de kommer
styrket videre i livet," siger Manja Jurkowsky.
På sigt er det meningen, at hun vil inddrage/uddanne
beboere som har lyst til en slags nabohjælp, de skal
lære at give hinanden akupunktur kugler. Det er ganske små guldkugler, som sættes på ørerne, uden brug
af akupunkturnåle.
"Virkningen er beroligende og bedre søvn. Det er totalt
ufarligt og kan ikke skade, selv hvis kuglerne sættes
forkert. Det vil styrke de uddannede beboers selvværd.
Jeg kan, jeg vil, jeg gør," siger Manja Jurkowsky.

TEKST: KÅRE MICHELSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

Manja Jurkowsky er alternativ behandler og har flere
uddannelser bag sig, herunder biopat, psykoterapeut
og akupunktør. Hun arbejder i Center Amager, hvor
hun underviser personalet i øreakupunktur, som
afhjælper stress og forskellige former for misbrug samt
letter nedtrapning af psykofarmaka.

Underviser personalet på Amager

Kan man helbrede psykiske lidelser med alternativ medicin?

På Center Amager arbejder Manja Jurkowsky med
kursus for personale og har ikke direkte behandling af
borgere.
»Jeg uddanner personalet i AGD, akupunktur for
grounding og detox, hvilket er indenfor øreakupunkturen, som afhjælper psykisk sårbarhed/stress samt diverse former for misbrug og understøtter nedtrapning
af psykofarmaka. Akupunkturen kan ikke overdoseres,
er fri for bivirkninger og kan tåles af alle,« siger Manja
Jurkowsky.
Kurset kan ligeledes indeholde egen stresshåndtering.
Derefter vil de uddannede lære flere akupunkturpunkter, styrkebaseret coaching samt fordøjelsen. Henad
vejen vil de færdige kursister også modtage undervisning i fedtsyrer samt forskellige urteteer, der vil styrke

»Det kunne være herligt og livgivende, hvis det kunne
være virkelighed. Alternativ medicin er en kæmpestor
kasse, fyldt med meget forskelligt. Jeg kan ikke helbrede nogen som helst. Recovery har for det enkelte
menneske mange forskellige veje. Jeg kan hjælpe med
processen, ved at give akupunktur til mere ro, bedre
søvn, reduktion af depression og angst, reduktion
af tankemylder og stemmehøring, færre smerter og
give mere overskud. Center Amager er beriget med
en centerchef, som er fremsynet, innovativ og udviser
tillid. Min holdning er udpræget ydmyghed i arbejdet
med mennesker. Jeg tænker og arbejder holistisk, det
giver grobund for en brugbar recovery,« siger Manja
Jurkowsky.
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Recovery efter 20 år

Psykoedukation er vejen frem

på dosis og præparat, og at alle mennesker reagerer
forskelligt. Men nogle gange kan han godt føle sig lidt
trist, især om morgenen. Da han var i gang med sin
nedtrapning, kunne han godt tage nogle dyk humørmæssigt, og især da han kom hjem fra det trygge i Glostrup, følte han sig nedtrykt. I denne fase har han tabt
to kilo og kunne godt føle sig rastløs. Men han har fået
mere energi på den gode måde, nu hvor han er nede på
10mg Abilify, og hans mål er at komme ned på 5 mg.

På DPC Glostrup var Jürgen Elwert i kontakt med en
mentor, en ergoterapeut, en psykolog samt en psykiater. Han startede ud med at være under observation,
som han kalder det, i tre dage. Herefter fulgte en masse
recoverybaseret undervisning. For eksempel var han
til stresshåndtering og lærte at mestre svære følelser
ved hjælp af den kognitive diamant, som er en metode i
kognitiv terapi. Han roser personalet for at være meget
imødekommende og professionelle. Han lærte en
masse andre at kende i samme situation som ham selv,
men som han ikke har bevaret kontakten med, fordi,
som han siger, de bor for langt væk.

Foretrækker psykologer fremfor medicin
På DPC Glostrup lærte Jürgen Elwert om tidlige advarselssignaler på stress, både fysiske og psykiske. Som
for eksempel at holde øje med sin søvn. Han lærte om
recovery og tror på, at man kan komme sig helt, når
man dropper medicinen. Han har undergået diverse
tests, kurser og psykoedukation og har nok værktøjer
i ryksækken nu til, at det nok skal lykkes en dag. Hans
holdning er psykolog frem for medicin, især overmedicinering som er meget hæmmende. Han har nærmest
været invalideret af bivirkningerne fra sin medicin og
vil nødig optrappe sit medicinforbrug igen.

Vil helt ud af medicinen på et tidspunkt
Jürgen Elwert er oprindeligt udlært pædagog, har to
børn, bor i egen lejlighed og arbejder i aktivitets- og
samværstilbuddet Kompasset på Amager. Han blev
syg, da han var 28, og har boet på et botilbud på Nørrebro i 10 år. Han klarer sig fint på de 10 mg Abilify,
som gør ham mere koncentreret og struktureret. Han
er ikke nær så følelsesladet, som han siger. Han har
prøvet mange forskellige præparater, som har gjort
ham sløv og initiativløs. Denne bivirkning får han ikke
af Abilify 10mg. Han siger, at det kommer meget an

TØJBYTTEMARKED OG GRATIS MADUDDELING
TØJBYTTEMARKED

Første mandag i måneden fra klokken 15.00 -16.00
Har du tøj, du ikke mere bruger, så tag det med.
Læg det på bordet og forny din garderobe.

MADUDDELING

Hver mandag, minus helligedage, fra klokken 15.45 -16.15
HUSK en pose, så er det nemmere at bære hjem.

FÆLLESSPISNING

Region H’s Projekt Medicinnedtrapning
holder til på Glostrup, under psykiatrisk
center, som har hjulpet Jürgen Elwert
med at håndtere sin sygdom, paranoid
skizofreni. Han er kommet så langt ned
i medicin nu, at han tror på, at han kan
komme sig helt og starte på en uddannelse.

skizofreni de sidste 20 år. Men da han så et opslag hos
aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia, blev han
inspireret til at tage kontakt til Glostrup psykiatrisk
center, som står for Region H’s Projekt Medicinnedtrapning. Her er der hjælp at hente, hvis man vil ud af
sin medicin ligesom Jürgen Elwert. Det var nået dertil,
at han følte sig klar og snakkede med sin læge, som
bakkede ham op. Herefter tog de kontakt til Glostrup,
og Jürgen Elwert kom i et halvårligt behandlingsforløb.
Hvor han før var oppe på 25mg Abilify, kom han nu
ned på 10 mg.

TEKST: JANE EHLERS BEGTRUP // FOTO: JOAN JOENSEN

Jürgen Elwert har indtaget medicin for paranoid
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Den sidste mandag i måneden spiser vi sammen mellem
klokken 16.30 -18.30 cirka tider.

VI SØGER FRIVILLIGE

Så hvis du har lyst og overskud til at give en hjælpende
hånd, må du endelig kontakte os på Facebook.
HUSK altid at tjekke NordvestFælleskabets Facebook side,
for opdaterede oplysninger.
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SMEDETOFTEN 12-14
2400 KØBENHAVN NV

Personlig medicin kan være lige
så vigtig som pille-medicin

Stine Hellerup Brøndum og Anne Juel Huusom fra Medicinpædagogisk team fortalte om personlig medicin.

Tirsdag den 18. juni holdt Medicinpædagogisk team oplæg i aktivitets- og samværstilbuddet Pinta. De havde en masse
gode pointer, og en af dem var, at personlig medicin godt kan hjælpe med at flytte
fokus fra negative tanker. Personlig medicin er ikke piller, men noget, man gør for
at få det bedre.

have en længere samtale med nogen. Og det hjalp hjernen med at kunne arbejde,« siger hun.
En af de fremmødte til oplægget fortalte, at han spiller
meget computerspil for at holde gang i sin hjerne og
træne det at holde fokus. Ligeledes samler han svampe
og er meget i naturen.
»Det er massage for sjælen, hvilket man også behøver,« sagde han.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN

Fjerne fokus

FOTO: CARSTEN REMMENTORP

Mens Anne Juel Huusom fortalte om den personlige
medicin, fandt hun nogle chilichokoladekugler frem,
som vi kunne få lov til at smage. Chilikuglerne havde
fire forskellige styrker: 6, 9, 12 og 15. Næsten alle de
fremmødte smagte.

Medicinpædagogisk team hjælper blandt andet beboere på kommunens botilbud med at få indblik i
deres medicin og behandling, så de kan blive en del af
behandlingen og ikke kun få behandling.
Anne Juel Huusom fortalte om en mand, der havde
fået den samme behandling i 15 år. Efter samtale med
Medicinpædagogisk team fik han ændret sin medicin
hos psykiateren og fik næsten et andet liv.
»Pludselig kunne han komme op til aktiviteter, han
ikke havde haft overskud til i 15 år. Det viser, hvor
vigtigt det er at få den rigtige form for medicin i den
rigtige dosis,« siger Anne Juel Huusom.

Personlig medicin

Efter afprøvning af chilichokoladekugler fortalte Anne
Juel Huusom, at nogle psykiatriske afdelinger bruger
chili til at fjerne fokus fra negative tanker, og Medicinpædagogisk tema har selv chilichokoladekugler som en
del af en stor kasse med personlig medicin.
I kassen er der blandt andet massagerulle, en vibrationsslange, sansetræner til hånden, tyggegummi, chilikugler, en varmepude lavet med korn samt mandalaer,
man kan farvelægge.

Personlig medicin er alle de ting, du kan lide at gøre,
som hjælper dig til at få det bedre. Det kan være at
løbe, svømme, cykle, hækle, læse en bog eller andet.
Da Stine Hellerup Brøndum i tre år led af socialangst,
svømmede hun hver gang, hun skulle noget, for at
afhjælpe angsten.
»Jeg svømmede før hver gang jeg skullle forsøge at

Stine Hellerup Brøndum fortalte, at hun bruger tyggegummi til af aflede sig selv, når de skal ud og rejse, og
hun tror, hun har glemt noget.
»Det at tygge på noget afleder mine katastrofetanker,
og jeg slapper mere af,« siger Stine Hellerup Brøndum.
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Aktivitetskalender for den 01.07.19 til den 05.08.19
Krop, sind og psyke

Motion, krop og bevægelse

Mandag:
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35
13.00-14.00: NADA, Pinta , aflyst i uge 29, 30 og 31
14.00-15.00: Yoga, Kompassest

Mandag:
10.30-11.00: Gågruppe, Kontakten
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
11.00-12.00: Løbeklub , Kompasset
11.00-12.00: Gåtur, Pinta
12.00-14.00: Individuel træning, Kompasset
13.00-14.00: Gåtur på Bispebjerg Kirkegård, Team KAT
14.30-15.30: Svømning, Ottilia

Tirsdag:
10.30- 12.00: Erfaringsgruppe om angst, Team
KAT, Tomsgårdsvej 35
14.00-15.00 Velværegruppe (lige uger), Mamma
Mia
14.30-16.00: NADA, Kompasset

Tirsdag:
10.15-10.45: Morgengymnastik , Kompasset
10.45-11.30 Cirkeltræning, Kompasset
12.10-13.30: Kropsbevidsthed, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-14.00: Gåtur, Ottilia
14.00-16.00: Tennis, Otillia
15.00-17.00: Bordtennis , Kompasset

Onsdag:
13.00-14.00: Mindfulness, Kompasset
Fra kl. 13.30 : Nada, Kontakten
Torsdag:
10.30-11.15: Yoga-erfaringsgruppe, Pinta
10.30-12.30: Selvværdskursus, Team KAT,
Tomsgårdsvej 35, sommerferie fra uge 28 til uge
31
14.30-16.00: NADA, Kompasset
15.00-16.00: NADA, Team KAT, Tomsgårdsvej 35
aflyst i uge 30 og 31

Onsdag:
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
12.00-12.45: Gågruppe, Mamma Mia
15.00-16.30: Individuel træning, Kompasset
15.00-16.20: Tai Chi, Frinova
Torsdag:
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia
10.30-11.30: Krop og sind, Pinta
10.45-11.30: Cirkeltræning, Kompasset
11.00-12.00: Løbeklub, Kompasset

Fredag:
11.00-12.00: NADA, Pinta, aflyst i uge 29, 30 0g 31
12.30-15.00: Makeup-værksted, den første fredag i måneden, Team Mod på Livet

Sundhed og medicin.

Fredag:
10.15-10.45: Morgengymnastik, Kompasset
10.00-11.30: Individuel træning. Kompasset
10.30-11.30: Gåtur, Ottilia

Mandag:
14.00-15.00: Medicingennemgang, Kompasset
Tirsdag:
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket)
Torsdag:
10.00-14.00: Sundhedstjek (book tid!), Kompasset

Kalenderen er lige til at
tage ud og hænge op.

Fredag:
13.00-15.00: Sundhed for dig, Kompasset (fuldt booket)
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Aktivitetskalender for den 01.07.19 til den 05.08.19
Adresser

Kreative sysler

Mandag:
13.00-15.00: Malegruppe, Pinta
14.00-16.00: Kreativt værksted/deko.gr., Kompasset
16.00-18.45: Kreativ skrivning, Mamma Mia, Nabo
Skolen
Tirsdag:
09.30-14.30: Syning i ulige uger, Thorupgården
12.30-18.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
16.00-18.00: Tegning og krea, Pinta
Onsdag:
10.00-13.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Drivhusgruppe, Kompasset
14.30-16.00: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen
16.00-17.45: Billedkunst, Mamma Mia, Nabo Skolen

Frinova
Tomsgårdsvej 35,
2400 København NV
Tlf.: 30 58 02 73

Kompasset
Sundbygårdsvej 1,
2300 København S
Tlf.: 40 49 32 47

Tema Mod på Livet
(TMpL)
Svendborggade 3
2100 København Ø
Tlf.: 30 58 02 73/
30 57 97 67

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
tirs: 10.00-16.30
ons 12.00-16.00:
tors: 9.30-16.00
fre: 10.00-15.00
Se Kompassets facebookside for ændringer

Kontakten
Bystævneparken 27
2700 Brønshøj
Tlf.: 24 85 43 15
Tlf.: 30 58 01 19

Torsdag:
10.00-15.00: Åbent kreativt værksted, Ottilia
13.00-15.00: Redesign, Pinta
13.00-14.00: Tegning, Ottilia
16.00-17.40: Foto, Mamma Mia, Nabo Skolen
18.00-20.45: Zero waste, syprojekt, Frinova

Åbningstider
Man- tors: 9-15
fre: 9.00-12.00
Ottilia
Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 36 13 21 10

Fredag:
10.00-14.30: Åbent kreativt værksted, Ottilia
12.30-15.00: Maleværksted, den sidste fredag i
måneden, Team Mod på Livet

Åbningstider
Man: 9.30-16.00
Tirs: 12.00-19.00
Ons: 9.30-16.00 Tors: 9.3016.00
Fre: 9.30-15.00
Lør: lukket
Søn: (2. + 4. søndag i hver
måned) 13.00-16.00

Bliv klogere

Tirsdag:
11.00-14.00: Projektværksted, Smedetoften 14, Frinova
13.45-15.25: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
14.30-16.00: Jobrådgivning i lige uger, Kompasset
15.40-17.20: IT undervisning, Mamma Mia, Nabo Skolen
Onsdag:
12.00-14.00: Kostvejledning, Kompasset
13.00-14.00: Guitarundervisning, Pinta
13.00-14.00: It-hjælp, Thorupgården

Team KAT
Tomsgårdsvej 35
2200 København NV
Tlf.: 30 58 03 96
Tlf.: 30 58 03 00

Torsdag:
13.00-15.00: PC hjælp, Pinta

Café Rose
Hammelstrupvej 8,
2450 København SV
Tlf.: 36 46 72 21
Åbningstider:
Man og fre: 9.30-15.00
Tirs og ons: 9.30-15.30
Tors 10.00-19.30

Aktivitetskalender for den 01.07.19 til den 05.08.19
Brætspil/sang og musik

Madlavning/fællesspisning.

Tirsdag:
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten

Tirsdag:
14.00-15.00: Boller, Ottilia
16.10-18.45: Madlavning, Mamma Mia, Nabo Skolen
16.00-19.00: Fælles madlavning og spisning, Pinta

Mandag:
13.30-15.00: Kor, Thorupgården
13.00-15.00: Brætspil, Pinta

Torsdag:
11.00-12.40: Guitar, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.00-15.00: Brætspil, Pinta
13.00-14.00: Musik og sang, Kontakten
13.00-14.40: Sang, Mamma Mia, Nabo Skolen
13.30-14.30: Brætspil i lige uger, Thorupgården

Onsdag:
13.00-15.00: Onsdagsboller, Team Mod på Livet
17.30-19.00: Madgruppe, Thorupgården
Torsdag:
14.00-15.30: Kagebagning, Ottilia

Onsdag:
10.00-11.00: Spillebule, Kontakten
13.00-14.00: Spillebule, Kontakten

Fredag:
09.00-10.00: Fælles morgenmad, Thorupgården

Fredag:
12.30-15.00: Spilcafé, den sidste fredag i måneden, TMpL
14.00-15.00: Fællessang, Pinta, aflyst i uge 31
14.00-16.00 Gaming, Mamma Mia

OBS!
Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.
Holdene på Mamma Mias Nabo Skole kræver tilmelding og er ikke gratis.

Diverse

Cirka hver anden onsdag åbnes kl 12.30

Tirsdag:
12.30-14.00: Peer to Peer, Kompasset
13.15-14.00: Driftsmøde, Thorupgården

Mamma mia og
Mamma Mia Nabo
Skolen
Utterslev Torv 30
2400 København NV
Tlf.: 38 60 69 43

Onsdag:
12.30-14.00: Peer to peer, kompasset
13.00-14.00 Brugermøde, Mamma Mia
14.00-15.00: Filosofisk salon, Pinta
18.30-21.00: Film, Thorupgården

Åbningstider
Man-fre:
11-20
Weekender og
helligdage:
11-17

Mandag:
17.00-19.00: Fællesspisning den første mandag i måneden, Kontakten

På Thorupgården er der Nada og motion hver dag.
Ring og aftal tid på tlf. 82562246.
Torsdag er primært turdag på Thorupgården. Ring
for nærmere info eller se opslag på Thorupgården.

Torsdag:
12.30-14.00: Peer to peer, Kompasset
Fredag:
13.30-15.30: Fredagshygge, Thorupgården

Fredag:
12.30-15.00: Skriveværksted, den anden fredag i måneden,
Team Mod på Livet
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Thorupgården
Thorupsgade 8
2200 København N
Tlf.: 82 56 22 46

Pinta
Skjulhøj Allé 2
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 90 86

Åbningstider i Caféen:
Man: 8.30-16.00
Tirs: 8.30-16.00
Ons: 13.00-21.00
Tors: 8.30-16.00
Fre: 9.00-15.00

Åbningstider
Man: 9.45 - 15.45
Tirs: 12.45 -19.45
Ons, Tors og Fre:
9.45 - 15.45

7 skarpe til psykiateren

4. Psykiatere fokuserer udelukkende på medicin som behandlingsmetode, og har ikke et
helhedssyn på mennesket. Psykiatere har således begrænset kendskab eller fidus til andre
terapiformer, eller anvender dem ikke

Der er mange forestillinger om psykiateres menneskesyn og motivation for at udskrive medicin. Gloria
kontaktede psykiater Marianne Nilsson fra Akut OP team på Møntmestervej, og bad hende svare
på syv skarpe påstande om psykiatere.
TEKST: TINE TANG LYSTBÆK OG TORIL K. VIKESÅ

1. Psykiatere tænker mere i kronisk lidelse og diagnose end recovery
I disse år er der rigtigt meget fokus på recovery, og jeg tror, at der bliver mere og mere fokus
på det. I Psykiatrisk Ambulatorium, FACT-Team på Møntmestervej er der ansat tre recoverymentorer, som står for forskellige psykoedukative grupper og aktiviteter. Recoverymentorerne er personer, der selv har haft eller har en psykisk lidelse, og de er rollemodeller, og har en
anden tilgang end psykiatere og psykologer og sygeplejersker har. Det er en stor succes, og
det er jo noget, der er udbredt mange steder. Hele denne bevægelse er den enkelte psykiater
jo også inspireret af. Man har som behandler altid ønsket sig, at ens patient skulle komme sig,
og nu er der selvfølgelig kommet flere behandlingsmuligheder og også mere medicin. Der er
nok lidt flere behandlingsmuligheder nu end der var tidligere.
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5. Psykiatere finansieres af medicinalindustrien til at ordinere piller til deres patienter

1
5

2. Psykiateres overforbrug af diagnoser stempler deres patienter, med alvorlige konsekvenser for disses fremtid
Set fra et behandlingssynspunkt er man nødt til at vide, hvad man snakker om og have en
faglig bred konsensus om diagnoser. Vores diagnosesystem i psykiatrien er bygget op på,
hvilke symptomer patienten har, og hvis man har et antal symptomer inden for den lidelse,
så stiller man en diagnose. Og hvorfor er man så forhippet på at få en diagnose? Det er fordi
man gerne vil bruge det i forbindelse med forskning, så kommende patienter i diagnosegruppen får gavn af de erfaringer, man har gjort sig i forhold til behandling af netop deres type
lidelse. Så det er det, man bruger diagnoserne til og ikke for at stemple patienterne. Jeg tror,
at der er mange patienter, der gerne vil have en diagnose. De vil gerne vide hvad er det, man
tænker de fejler, og så vil de gerne selv læse noget mere om det eller være med i nogle grupper. Nogle gange er det en fordel at have en diagnose.
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Nej, vi får løn af Region Hovedstadens Psykiatri. Der er meget skrappe regler for, hvad man
må som psykiater eller som læge i det hele taget i forhold til medicinalindustrien, og stort set
alt, hvad man har af aktiviteter i forhold til medicinalindustrien skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Hvis man ikke overholder reglerne, risikerer man at blive politianmeldt og få
bøder.

6. Psykiatere er medvirkende til overmedicinering af patienter, som kan føre til skader
eller overdødelighed

2
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3. Psykiatere er i et magtforhold i forhold til deres patienter, hvilket vanskeliggør et ægte
menneskeligt engagement i patienternes helbredelsesproces
Man har som psykiater ikke magt over en patient. Der er lovgivning, der regulerer det ligesom
alle andre forhold. Man kan i det ambulante ikke tvinge en patient til noget som helst, heller
ikke til at tage medicin eller lade sig indlægge. Men hvis man er alvorligt psykotisk, hvor man
er man til fare for sig selv eller andre, så kan man sige, at hvis man ikke bliver indlagt til behandling, så er udsigten til, at man opnår en varig afgørende bedring af tilstanden væsentligt forringet. Og så kan man blive tvangsindlagt, og man kan lave nogle tvangsforanstaltninger på et døgnafsnit. Det er psykiatriloven, der regulerer det område. Man arbejder meget
på at nedbringe tvang, og har på døgnafsnittene en dialog med patienterne om, hvilken
slags tvang, de vil foretrække, hvis det bliver nødvendigt. Ville det være at få noget akut beroligende medicin, eller bæltefiksering. Og man tager så hensyn til det, hvis man så kommer i
den situation. Der arbejdes på at få halveret tvangen inden for de næste fem år.

Medicin er en vigtig del af behandlingen, men den kan ikke stå alene. Hvilke andre behandlingsmetoder, man kender til og samarbejder med, kommer an på, hvilket behandlingsafsnit,
man sidder i. Jeg arbejder i Psykiatrisk Center København, hvor vi blandt andet har angstgrupper og færdighedstræningsgrupper, og der er også mange tilbud i det kommunale
system, hvor jeg også er. Så det er ikke kun medicin, der fokuseres på, og vi taler også med
patienterne om, at medicin ikke er alt. Ind i mellem møder man nogle patienter, der kunne
tænke sig, at der fandtes en perfekt tablet, der kunne gøre dem raske eller næsten raske. Men
sådan er det ikke, og jeg tror ikke der er nogen psykiatere, der tænker, at man bare skal finde
den korrekte medicin, for så er alle problemer løst. Sådan fungerer det ikke.

Det er rigtigt, at psykiatriske patienter lever 15-20 år kortere end andre mennesker, og mænd
endda lidt kortere end kvinder. Og så har man jo tænkt: er det medicinen, der gør det, eller
hvad er det? Det er nok en blanding af livsstil og følger af den psykiske sygdom, da der er
nogle ting, man ikke kan varetage så godt som nogle, der ikke er psykisk syge, og så af medicinen. Vi ved, at noget medicin kan give en hjertepåvirkning, og anden medicin kan give
overvægt og diabetes. Det er ikke uden problemer at bruge medicin. De sidste 10-20 år er der
kommet rigtigt mange anvisninger og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, men også fra de
enkelte psykiatriske centre, som sætter en grænse for den maksimale dosis medicin, man må
bruge. Så kan der være enkelte patienter, der er så syge, at man kan være nødt til at overskride den maksimale anbefalede dosis, men så skal man søreme argumentere godt for det, og
det skal godkendes af for eksempel en professor ved centeret. Der er stor opmærksomhed på,
at man ikke overmedicinerer.

7. Psykiatere er bange for at dele deres professionelle domæne med psykologer og
psykoterapeuter

3

7

Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg ville gerne have en psykolog i mit team, men det har noget
med økonomi at gøre. Der er mangel på psykiatere, og det har der været i en del år, og det
bliver der nok ved med at være de næste 5-10 år, fordi der skal uddannes nogle først.
Så er det godt, at der er kommet specialpsykologer. Det er psykologer, der har taget en overbygningsuddannelse, og de fungerer rigtig godt på afdelingerne og giver en anden vinkel på
behandlingen.
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RADIOMEDARBEJDERE
SØGES!
Måske er det dig?

Mette Frederiksen besøgte
Smedetoften i Nordvest

Café Rose har i samarbejde med Nyhedsbladet Gloria fået mulighed for at sende radio
på radiostationen Radio Karen i sydhavnen.
Vi søger derfor frivillige medarbejdere med brugerbaggrund, som kan se sig selv være
en del af en nyopstartet radioredaktion.
Måske du:
· Har en radiovært gemt i maven?
· Synes at det kunne være spændende at lave reportager ude i felten med en mikrofon
i hånden?
· Har flair for det lydtekniske omkring en radioproduktion eller mod på at lære det?
Vi sender en gang om måneden i 1-2 timer, og radioprogrammets indhold vil følge
Gloriabladets månedlige temaer.

Mette Frederiksen fik overrakt et Gloriablad af Glorias
skribent Hanne Carlsen.

Mette Frederiksen besøgte Smedetoften mandag den 4.
juni.

Mandag den 3. juni fik Ungehuset og foreningen Fællesskabet, som begge holder
til på Smedetoften 12-14 i Nordvest, besøg
af Mette Frederiksen og en masse andre
socialdemokrater.

hun selv valgte noget. Det må man ellers gerne, så man
kan få fornyet sin garderobe.
»Jeg kommer tilbage,« sagde Mette Frederiksen, inden
hun cyklede videre.

TEKST: HANNE CARLSEN // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Som medarbejder skal du være med til at producere indholdet til radioen samt være
med til at videreudvikle dette.
Forventet opstart af radioredaktionen vil være i start august.
Har overstående vakt interesse eller har du yderligere spørgsmål, så kontakt Adam
fra Café Rose på tlf.: 3646 7221 på hverdage ml. Kl. 13-15 eller på mail C58r@kk.dk

CAFÉ ROSE

HAMMELSTRUPVEJ 8
2450 KØBENHAVN SV
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Du er også velkommen til tøjbyttemarked og maduddeling. Den første mandag i måneden fra klokken 15.00
– 16.00 kan tøj byttes, og hver mandag fra klokken
15.45 deles mad ud. Det bliver afholdt af foreningen
Fællesskabet.

Mette Frederiksen cyklede fra Christiansborg til NV for
at besøge Smedetoften 12-14 sammen med en masse
socialdemokrater, herunder Københavns overborgmester Frank Jensen samt Pernille Rosenkrantz-Theil og
Peter Hummelgaard Thomsen, som begge er medlemmer af Folketinget.

Alt er gratis, men du skal selv tage poser med.

Ungehuset
Mette Frederiksen talte med de unge fra Ungehuset
og hørte om Smedetoftens ungeprojekter, som blandt
andet munder ud i nogle flotte havebænke, man kan
købe.

Mette Frederiksen er Danmarks nye Statsminister
og Socialdemokratiets formand. Hun blev stemt ind
i Folketinget for første gang i 2001 og er valgt ind i
Nordjyllands Storkreds, Aalborg Øst-kredsen. Ved folketingsvalget den 5. juni 2019 opnåede hun et personligt
stemmetal på 43.489 stemmer. Dermed var hun den
kandidat, der fik flest personlige stemmer. Inden Mette
Frederiksen kom i Folketinget, arbejdede hun som ungdomskonsulent i LO med unges forhold - politiske som
faglige. Kilde: socialdemokratiet.dk

Maduddeling og tøjbyttemarked
Foreningen Fællesskabet fortalte om maduddelingen
og tøjbyttemarkedet, som de står for. De fortalte, at det
er områdets beboere, der kommer til stedet og bruger
faciliteterne; både dem, der gerne vil strække pengene
og dem, der går ind for genbrug og er mod madspild.
Mette Frederiksen havde noget tøj med til tøjbyttemarkedet, som hun lagde på bordene, men jeg tror ikke
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Folkemødet 2019

Apps og internetpsykiatri

G L
O R T
I A
P
S

Her er 14 af de 15 repræsentanter til Folkemødet på
Bornholm.

15 repræsentanter fra de socialpsykiatriske beboer-, bruger- og centerråd i København havde forberedt sig på at deltage
i debatter og sikre, at stemmerne herfra
blev hørt på årets politiske festival Folkemødet på Bornholm.

hvilket gav en anderledes oplevelse. Anderledes var
også, at vi denne gang havde lavet en mere samhørig
tidsplan og brugt formøder til at planlægge et konkret
og relevant skema, tre events hver dag, hvor der også
ville være medarbejdere fra Fællesskabet til stede. Det
var selvfølgeligt frivilligt, om man ville deltage, men
det var et udvalg af vedkommende debatter, hvor man
samtidig kunne føle sig tryg. Da der var enormt mange
mennesker til Folkemødet (man regner med omkring
100.000 over fire dage), var der også nogle, der syntes,
at det var rart med nogen at følges med fra sted til sted.
Folk var engagerede, og der var flere fra vores lille
gruppe, der fik indskudt kommentarer på de forskellige
debatter. Nogle steder var vi endda de eneste aktive
blandt publikum.

TEKST: CHARLOTTE NIELSEN
FOTO: JOHNNY S. RASMUSSEN

Folkemødet er efterhånden blevet så stærk en tradition, at selv regeringsdannelse ikke kommer på tværs
af partiernes deltagelse. For andet år i træk havde
Frinova arrangeret, at nogle frivillige rådsarbejdere fra
socialpsykiatrien også deltog.

FN’s 17 verdensmål var rammen
FN’s 17 verdensmål var rammen om Folkemødet 2019
og var slået stort op. Men selv om 70% af arrangørerne
rapporterede, at de havde verdensmålene som tema for
deres event, var det ikke noget, der virkelig skinnede
igennem. Måske fordi målene er så brede, at mange
ting ubesværet passerer under dem; for eksempel dækker nr. 10 (Mindre Ulighed) næsten alle vores problemer med psykiatrien. For mere viden om verdensmålene, se www.verdensmaalene.dk

Frinova VidensaktiviV I Dog
E NKompetencecenter
S- OG K O M P E T E N C E C E N tilbyder
TER
teter til dig, der har interesse i lokalsamfundet, medborgerskab og demokrati. Blandt andet understøtter
Frinova rådsarbejderenes demokratiske knowhow og
står for kurset “Rådsarbejdere på Folkemøde”.
V I D E N S- OG K O M P E T E N C E C E N T E R
Læs mere på: frinova.kk.dk

Vi deltog i debatter
I år var det en mindre gruppe, der var afsted end sidst,

V I D E N S- OG K O M P E T E N C E C E N T E R
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Bekymrer du dig meget, har du brug for en
psykolog eller kunne du tænke dig at købe
billig restaurationsmad? Så læs med her,
hvor Felix Jensen giver dig tips om to apps
og et tilbud om internetbaseret psykologhjælp.

App’en er uhyre simpel og fungerer ved, at man nedskriver sine bekymringer i løbet af dagen for på et senere
tidspunkt at behandle dem. Det handler om ikke at
bekymre sig hele dagen, da det tager energi og skaber
angst. Med WorryTime bekymrer man sig i 15 minutter
pr. døgn. Tidspunktet for bekymringstiden sættes af dig.

TEKST: FELIX JENSEN

Internetpsykiatri
Region Syddanmark tilbyder gratis internetpsykologbehandling til borgere i hele landet. Man tilmelder sig
ved at udfylde et spørgeskema på nettet. Det er nemt og
enkelt. Forløbet varer 10-12 uger.

Kan findes i Appstore eller der hvor du henter apps til
din telefon. Du kan også scanne QR-koden.

»Lider du af angst eller depression? Så er Internetpsykiatrien måske noget for dig. Internetpsykiatrien behandler panikangst, socialfobi, enkeltfobier og let til moderat
depression. Behandlingen foregår over nettet og er
uafhængig af, hvor du bor.«

Toogoodtogo

Læs mere på Internetpsykiatrien.dk eller scan QR-koden.

Toogoodtogo er en app, der viser dig, hvor du kan købe
restaurationsmad, der ellers vil være smidt ud, til en
billig penge. Idéen er at undgå madspild, spare CO2 og
trykke priserne på mad.

WorryTime

Jeg anbefaler buffet til 29kr.

WorryTime er en gratis app, der hjælper dig til at få
en mere glad og rar hverdag, minimerer angst og giver
mere energi. På dansk betyder WorryTime bekymringstid.

Kan findes i Appstore eller der, hvor
du henter apps til din telefon. Ellers
scan QR-koden for at læse mere.
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Kompassets cafe har fået ny kok

Happening for psykiatrien
I løbet af et døgn fik gruppen 1.000 medlemmer. Efter
tre uger var der 4.500 mennesker, der havde tilmeldt
sig gruppen.

Vi tilbyder lækker hjemmelavet mad hver dag.
Hver dag kan du købe morgenmad,
lækre rugbrødsmadder og sandwich.
Til den lille sult findes der smoothies, shots og sunde
myslibarer.

De organiserede en happening lørdag den 1. juni på
Christiansborgs Slotsplads, som skulle sætte psykiatrien på dagsorden i valgkampen inden folketingsvalget
den 5. juni.

Happening på Christiansborg Slotsplads
Der var psykiatriske overlæger, sygeplejersker, socialog sundhedsassistenter fra botilbud, brugere fra diverse psykiatriske afsnit og botilbud i en skøn forening på
Christiansborgs Slotsplads den 1. juni.

Hver torsdag i juli er der dagens lune ret til
25 kr.
Torsdag d. 4. juli

Der blev holdt taler og spillet musik, og folk havde
lavet udstillinger for dem, der ikke kunne komme på
grund af diagnoser, dødsfald eller for kraftig sygdom.
Organisationer som blandt andet LAP og SIND var
repræsenteret. Der var omkring 4.000 mennesker på
Slotspladsen. Politikere fra forskellige partier kom og
blandede sig i menneskemængden, overhørte taler og
samtalte med de fremmødte.

2 lune frikadeller og klassisk kartoffelsalat med blomkål,
sennep og radiser serveret med rugbrød, smør og
hjemmelavet agurkesalat
Torsdag d. 11. juli
Pankostegt fiskefilet med coleslaw, kartofler,
mayonnaise smagt til med urter fra haven og citron
Torsdag d. 17. juli
Frittata med squash, kartoffelsalat med soltørret
tomatpesto og olivensalat
Torsdag d. 25. juli
Kyllingelår stegt med persille, nye kartofler med smør,
rabarberkompot og kålsalat med mormordressing

Poul Nyrup Rasmussen og Sinds formand Knud Kristensen holdt tale sammen om at være pårørende til
en, som havde taget sit eget liv, en bruger fik oplæst et
digt, hun var for syg til selv at møde op og præsentere,
en psykiatrisk overlæge berettede om overbelægninger,og en pårørende holdt et indlæg.

Poul Nyrup Rasmussen og Sinds formand Knud
Kristensen holdt tale.

Lørdag den 1. juni samledes omkring
4.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads i København for at få psykiatrien
sat på dagsordenen i valgkampen, der var
på sit højeste der.

Nu er der forslag om, at en ti-årsplan for psykiatrien
skal på finansloven.

TEKST OG FOTO: HANNE CARLSEN

Hashtagget #VærdigPsykiatriforalle blev brugt og i
Facebookgruppen VærdigPsykiatriForAlle kan taler
og musik fra happeningen høres.

En eftermiddag sad nogle venner i Jylland og følte sig
triste. Satspuljerne var nedlagt, og hvor skulle pengene
til psykiatrien nu komme fra?

Scan og læs alle opslag på
#VærdigPsykiatriforalle:

Facebookgruppen voksede hurtigt

Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset/Sundbygårdsvej 1
2300 København S/tlf. 40 49 32 47/ E-mail: kompasset@kk.dk
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Tre af vennerne var Mikkel R. Vossen Rasmussen,
psykiater og overlæge ved AUH Risskov, Mads Trier-Blom, Linedanseren og Erik Gaarmann, medlem af
Psykiatri-Listen Region Midt. De var »trætte af korte
bevillinger og manglende standarder for behandlingstilbud«, skrev de i Facebookgruppen VærdigPsykiatriForAlle, som Mikkel R. Vossen Rasmussen oprettede.
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Ung og psykisk sårbar ?

FREMTIDSFABRIKKEN

Er du interesseret i at udfordre dig selv og forberede
dig til et studie eller arbejdsliv?
Fremtidsfabrikken er et forløb med
fokus på recovery for unge mellem
18 - 30 år.
Vi arbejder med fysisk aktivitet,
fysisk og psykisk sundhed samt
sociale relationer, for at finde vejen
til uddannelse eller arbejde.
Med udgangspunkt i dine ressourcer
samarbejder du med en vejleder om
dine personlige mål.

Vi har løbende optag, og der
er 14 kursister på et hold.
Du møder 20 timer om ugen i
24 uger.

Se nedenstående skema og få
mere information på facebook
og vores hjemmeside.

Onsdag

Tirsdag

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Torsdag
FRI

Fredag

10:00 - 15:00

MORGENSAMLING
10:00 - 10:15

FRILUFTSTUR

MORGENSAMLING
10:00 - 10:15

FITNESS
10:15 - 12:00

SUNDHED OG
SAMVÆR

PSYKISK SUNDHED
10:15 - 12:00

FITNESS
10:15 - 12:00

FROKOST
12:00 - 13:00

KULTURDAG

FROKOST
12:00 - 13:00

FROKOST
12:00 - 13:00

TEMASPORT
13:00 - 15:00

FREDAGSCAFE
13:00 - 14:30

FYSISK SUNDHED
13:00 - 15:00

UDDANNELSE OG
ARBEJDSLIV

På Copenhagen Jazzfestival 2019 kan du opleve Søren Lee
med sin dansk/svenske/islandske trio.
Søren Lee´s guitarspil har en enorm power og et funky rytmisk drive – også når der spilles flat out jazz eller passager
med mere rocket energi.

FREMTIDSFABRIKKEN
Mandag

Fredag den 12. juli 2019 klokken 17.00 – 18.30.

Du mødes med din vejleder
en time om ugen.

Er det noget for dig?
Kontakt Fremtidsfabrikken for
at booke en visitationssamtale.

10:00 - 15:00

Gratis udendørs
koncert med Søren
Lee og Trio

MORGENSAMLING
10:00 - 10:15

Trioen består af tre andre fremragende musikere, som er
den svenske super saxofonist Tomas Frank, den færøske/
islandske kontrabassist Richard Anderson og den svenske/
italienske trommeslager Niclas Campagnol.
Det meste af det materiale, som vil blive spillet til denne
koncert, er kompositioner, som er indspillet på Søren Lee´s
nyeste album: Søren Lee Diversity Trio.
Gratis entré.

Kontakt
Ungehus cph
Hørsholmgade 20
2200 kbh N
fremtidsfabrikken@.kk.dk
Ungehus CPH tlf: 30 69 25 91
Kursus tlf: 24 85 70 68
ungehuscph.kk.dk
Ungehus CPH

Kvarterhuset Amagerbro, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
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Sommerfestival og Markedsdag

ret fra Vanløse gav os en forrygende gospeloplevelse.
De sang nogle gode sange og blev akkompagneret på
guitar af korlederen. Koret øver hver tirsdag i Adventskirken, Vanløse. Se wwwnewjoy.dk.

En rigtig hyggelig dag med musik,
dejlig mad og godt vejr i Pintas gård.

Nu var klokken blevet mange og det var tid til kaffe og
lækker hjemmelavet kage. På scenen stod nu Magnus
og Mille, sanger/sangskrivere fra Vanløse. De gav
os smagsprøver på egne sange og var også gode som
kopisangere. Frede Nordbrink (også kendt som Frede
Fup) og Jesper Agerschou spillede og sang sange fra de
glade 50- og 60’ere, så der ikke var et øje tørt. Nostalgien brød frem i tankene på mig, da jeg hørte: ”Træk en
gammel sweater på” (Gitte Hænning).
Alle gik derfra i et godt humør efter at have oplevet et
dejligt varieret og professionelt program på scenen, og
jeg er sikker på, at vi allesammen allerede nu glæder os
til næste års Vanløse Sommerfestival og Markedsdag.
Jeg (vi) siger en stor tak til primus motorerne Jacob
og Morten, som har stået for projektet, plus alle deres
frivillige medhjælpere.

Masser
af musik,
og god
i
En rigtig
hyggelig
medstemning
musik, dejlig
Pintas
madgård.
og godt vejr i pinta´s gård

For andet år i træk var der inviteret til
sommerfestival og markedsdag hos aktivitets- og samværstilbuddet Pinta i Vanløse.

Valgflæsk på en anderledes måde

TEKST: KÅRE MICHELSEN // FOTO: CARSTEN REMENTORP

Lørdag den 22. juni klokken 12.00 blev festivalen skudt
i gang med velkomsttale af Erik fra Pinta, hvor dagens
program blev lanceret.
Første indslag på scenen var sangerinden Annie, som
lancerede nogle gode viser. Til frokost kunne man nyde
Dorthes grillpølser, kartoffelsalat og samosa (indbagt
oksekød eller grøntsager). Næste indslag på scenen var
Eddi, sanger/sangskriver fra Bellahøj. Han underholdt
os med selvkomponerede sange ledsaget med dejligt
guitarspil. Så blev det Lucy Bannons tur til at underholde os. Humøret var højt, og folk sad og sludrede
sammen ind imellem de musikalske indslag. Altså blev
festivalens hovedformål med inklusion, fællesskab og
hyggeligt samvær, til fulde praktiseret. Lucy Bannon
indviede os i Bollywooddansens smukke bevægelser
og rytmer, og vi fik selv prøvet det. New Joy Gospelko-
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På valgaftenen onsdag den 5. juni var
der valgflæsk på aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten i Bystævneparken i
Nordvest.

og flere gæster kom udefra for at drøfte politik. I baggrunden kørte valgprogrammet på DR1.
Rune Rohlin Madsen fra Fællesskab kom og fortalte
om, hvordan de forskellige partier lå i forhold til at
prioritere psykiatrien og socialpsykiatrien politisk.
Rune Rohlin Madsen opfordrede også deltagerne til at
blive ved med at stemme i fremtiden, da undersøgelser
viser, at kun 37 % af udsatte borgere stemmer.

TEKST OG FOTO: LOTTE CHILI KRISTENSEN

På den skønne sommeraften den 5. juni blev der
afholdt valgflæsk i Kontakten, som har til huse på botilbuddet Rønnebo i Bystævneparken, København NV.

»Vi holder denne komsammen for at fejre demokratiet,« siger Camilla Simpson fra Frinova, der i samarbejde med Kontakten har stået for arrangementet.

Cafeen i Kontakten var fyldt af beboere fra Rønnebo,
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Bag om Borgercenter Voksne
som blandt andet er botilbud og aktivitets- og
samværstilbud. Se også organisationsdiagrammet.
Hvornår blev Borgercenter Voksne oprettet?
Borgercenter Voksne blev etableret i 2015 ved at samle
det tidligere Drifts- og udviklingskontor for udsatte og
psykiatri, Socialcenter København og Rådgivningscenter København.
Hvornår blev du ansat som Borgercenter chef?
I 2015, da Borgercenteret blev oprettet.
Hvor mange personer er der ansat i centret?
Og hvor mange har du ansvaret for?
Samlet set er der omkring 2.000 medarbejdere ansat i
Borgercenter Voksne.
Som Borgercenterchef er det centercheferne for de
socialpsykiatriske centre og centercheferne på udsatteområdet, som jeg er direkte leder for – der er ni i alt.
Hvilken baggrund har du?
Jeg er uddannet cand.scient.adm. (forvaltning) fra
RUC. Jeg har været i Socialforvaltningen siden 2001 og
været leder siden 2006.
Hvilke arbejdsopgaver har Borgercenter
Voksne?
Borgercenter Voksne er den samlede organisation for
Københavns Kommunes tilbud til borgere med psykisk
lidelse, rusmiddelbrug, hjemløshed og krisecenter.
Borgercenter Voksnes hovedopgave er at sætte faglig
retning for Københavns Kommunes indsats på udsatte- og psykiatriområdet, og at sørge for, at vi leverer
de rette tilbud til borgerne inden for den økonomiske
ramme, som vi har at gøre godt med. Derudover er
det Borgercenter Voksnes opgave at sørge for at aftale
rammer for samarbejde med andre aktører – det kan
være Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen eller
Region Hovedstadens Psykiatri.
Hvilke resultater har Borgercentret opnået og
hvilke visioner har de for fremtiden?
I brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2018 er det 83
% af borgerne i socialpsykiatrien, der er tilfredse eller
meget tilfredse med det tilbud, de får. Det er rigtig godt
og viser jo, at vi lykkes godt, men sætter jo også barren
højt i forhold til, at vi skal fastholde og forhåbentlig øge
tilfredsheden fremadrettet.
Ud over at borgerne er tilfredse med vores indsatser, så
er det også væsentligt, at vores indsatser er med til at
rykke noget – at borgerne får det bedre. Her er jeg særlig glad for udviklingen af Grundfortællingen og Faglig
guide. I Grundfortællingen bliver den fælles retning for
socialpsykiatrien knæsat – nemlig at kerneopgaven er
at støtte borgerne i deres recoveryproces gennem en

Alberte Bryld Burgaard er den ene af to chefer for
Borgercenter Voksne

I denne artikel inviteres du med ind i maskinrummet hos den ene af Borgercenter
Voksnes to chefer Alberte Bryld Burgaard.
Måske har du ikke hørt om Borgercenter
Voksne før, men nu har du chancen for at
dykke ned i den del af Københavns Kommune, som har stor indflydelse på din
hverdag.
TEKST: ALBERTE BRYLD BURGAARD / KÅRE MICHELSEN
FOTO: CARSTEN REMENTORP

Københavns Kommune er Danmarks største, målt på
indbyggertal, og er delt ind i syv forvaltninger. Herunder socialforvaltningen, som vi i socialpsykiatrien
tilhører.
Socialforvaltningen er delt op i fire Borgercentre: Børn
og Unge, Voksne, Handicap og Hjemmepleje. Det er
Borgercenter Voksne, der leder og organiserer tilbuddene til borgere med psykisk lidelse, rusmiddelbrug,
hjemløshed og krisecenter.
Borgercenter Voksne ledes af to Borgercenterchefer –
Knud Andersen, der er chef for myndighedsområdet og
Alberte Bryld Burgaard, der er chef for udføreområdet,
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tilført en del midler til etablering af nye tilbud til borgerne – fx Københavnermodellen (se sidste nummer
af Gloria). Det vil forhåbentlig bidrage til, at endnu
flere københavnere i de kommende år vil kunne leve et
meningsfuldt og aktivt liv.
Hvilke opgaver kan du bedst lide?
Mine bedste dage er, når jeg er ude på tilbud og
hører om nogle af deres succeser eller nyudviklinger
af indsatserne. Jeg bliver altid utrolig benovet over
engagementet og kompetencerne, som jeg møder hos
medarbejderne, og meget stolt over at være leder i en
organisation, hvor man virkelig kan mærke, at det har
en betydning for borgerne, at vi er her.

rehabiliterende indsats. Den faglige guide er værktøjskassen, som arbejdspladserne kan bruge til at udvikle
og videreudvikle deres indsatser i et rehabiliteringsperspektiv.
Med Grundfortællingen og Faglig guide er der blevet
skabt en fælles retning for socialpsykiatrien og et fælles
fagligt grundlag, som både kan bruges i det daglige
arbejde i socialpsykiatrien og som pejlemærke for videreudviklingen af tilbuddene til borgerne i København.
Hvad beskæftiger du dig med til daglig?
Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med ledelse, økonomi og politik – hvordan kan vi udvikle tilbuddene til
borgerne, skabe gode arbejdspladser for medarbejdere,
holder vores budgetter og bygge bro mellem de politiske beslutninger og organisationen. Alt det gør jeg
heldigvis i samarbejde med cheferne og medarbejderne
i borgercenteret. Og så forsøger jeg så ofte, jeg kan, at
besøge et af de mange tilbud i borgercenteret, hvor jeg
har lejlighed til at tale med medarbejdere og borgere
og lære noget om deres hverdag og ønsker.
Hvilke opgaver synes du er mest udfordrende?
Det har visse steder i socialpsykiatrien været vanskeligt
at få økonomien til at hænge sammen. Og det er aldrig
sjovt – heller ikke for mig – at skulle lave besparelser.
Selv om der nogle steder har været besparelser, så
er der samtidig i tråd med Grundfortællingen blevet

BORGERCENTER VOKSNE
Niveau 2-ledelse
Knud Andersen – Alberte Bryld Burgaard
Myndighed –
Udsatte og psykiatri
(Knud Andersen)
Psykiatrienheden
Niveau 3-leder
Lene Henriette
Jaconelli

Center for Rusmiddelbehandling København

Centerfællesskaber - Psykiatri

(Alberte Bryld Burgaard)

(Alberte Bryld Burgaard)

Alkohol, hash og andre
centralstimulerende
stoffer
Niveau 3-leder
Janne Bech Jensen

Hjemløseenheden
Niveau 3-leder
Steen Bo Pedersen

Enheden
for sociale ydelser
Niveau 3-leder
Jesper S. Christensen

Bolig- og
Beskæftigelses-enheden
Niveau 3-leder
Susanne Søgaard
Grøn

Enheden for
Kriminalpræventive
indsatser
Niveau 3-leder
Dea Seidenfaden

Opioider/
substitutionsbehandling
Niveau 3-leder
Finn Jensen

Rusmiddelbehandling
Rusmiddelbehandling
Hørsholmsgade 20
Niveau 4-leder
Jesper Langkjær

Rusmiddelbehandling
Nyropsgade 7
Niveau 4-leder
Henrik Velin

Rusmiddelbehandling
Spaniensgade 25
Niveau 4-leder
Henrik Stahl Nielsen

Prags Boulevard 55
Niveau 4-leder
Sandra Malene Bondersholt

Center for Udsatte Voksne og Familier

Niveau 3-leder Thorkil Skov
Bjergvænget, Kollektivhuset, Lygten,
Ringergården, Rønnebo, Vestergårdsvej,
Glasvej, Bofællesskaber/ Støtte i egen bolig, Aktivitets- og samværstilbud

Niveau 3-leder Lis Bjarnesen

Center Nørrebro

Vigerslev Allé 1A
Niveau 4-leder
Anne Kirstine Svanholt

Center City
Niveau 3-leder Paul Buhl
Dannebrogsgade, Hornemanns Vænge,
Tranehavegaard I og II, Saxogade, Kollegiet Borgervænget, Bofællesskaber/
Støtte i egen bolig, Aktivitets- og samværstilbud. Holme, Lindegårdshusene,
Stubberupgaard

Rusmiddelbehandling
Ørnevej 33 A
Niveau 4-leder
Michael Hjort Andersen

Valmuen
Niveau 4-leder
Anne-Mette Harms

Center Amager
Niveau 3-leder Britta Gerd Hansen
Botilbuddet Røde Mellemvej, Sundbyhus,
Sundbygårdsvej, Oliebladsgade, Robert
Jacobsens Vej, Radisevej, Bofællesskaber/Støtte i egen bolig
Aktivitets- og samværstilbud

Tværgående behandlingstilbud
PAS, Hotellet, Specialenheden Forchhammersvej, Familieorienteret rusmiddelbehandling Enghavevej, Dagcenter Stæren

STABEN
Niveau 3-ledelse
Mie Carstensen – Anne Hare – Peter Schultz-Nielsen
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(Alberte Bryld Burgaard)

Center Nordvest

Niveau 3-leder Mia Fatum
Thorupgården, Fogedgården, Ungeenheden, Bofællesskaber/ Støtte i egen bolig,
Aktivitets- og samværstilbud

Rusmiddelbehandling

Centerfællesskaber - Udsatte grupper,
misbrug og bolig

Krisecentre
Den Åbne Dør
Egmontgården
Garvergården
Klostermosegård

Herberger
Bocentret Sundholm,
Herbergscentret Sundholm, Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade (§ 110),
Hørhuset, KFUM's Kollegium,
Mændenes Hjem §
110), RG60, Kollegiet
Gl. Køge Landevej
(§110), Aktivitetscentret Sundholm (§ 104),
Nøjsomhedsvej

Sundhedstilbud mm.
Sundhedsrum, Sundhedsteam, Sygeplejeklinik,
Café Dugnad, Skyen,
Stofindtagelsesrum
H17, Fixelancen

Botilbud
E-Huset,
Fristedet,
Plejekollektivet,
Kollektivet,
Særboligerne
Lundtoftegade,
Boenheden
Kollegiet Gl. Køge
Landevej (§ 107),
Plejeafdeling Forchhammersvej,
Kirkens Korshærs
Herberg i Hillerødgade (§ 108),
Mændenes hjem
(§ 107 bofællesskabet + § 108
boenheden)

Frivilligt arbejde er vejen frem

plejekrævende psykisk syge i Danmark. Herefter kom
han på Sct. Hans, hvor han var i tre år. Nu bor han på
Sundbygård på sjette år. Han var ikke glad for at være
på Sikringen, men var tvunget til det på grund af en
voldsdom.
»På Sikringen måtte man ikke noget. Det var ikke
engang tilladt at have sin egen computer. Udefra ligner
det et hospital, men indefra er det et fængsel,« siger
han.
På grund af hørehallucinationer kom han i behandling
med antipsykotisk medicin, som han stadigvæk får i
dag. Han vil helst undvære medicinen men har aldrig
haft det så godt, som han har det nu. Iraq Aliwi føler,
at han er gået glip af en masse på grund af sin sygdom
og sit forbrug af hash og alkohol, da han var yngre, og
savner sin ungdom.

gange efter tøj.
Iraq Aliwi kan således godt få tiden til at gå på en god
måde i sin dagligdag. På en dårlig dag er han træt,
har mange stemmer i hovedet og taler højt med sig
selv. Det hjælper ham at slappe af og ligge på sofaen
og sove. Det kan tage en hel dag at komme over. Men
han er glad for den støtte og opmuntring, som han får
fra personalet på Frivilligcenter Amager. Pædagogerne tror på ham, og det kan han mærke. De laver sjov
sammen, og deres åbenhed og smil smitter af på ham.
Rikke Gøttsche, som arbejder på aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset, siger, det er vigtigt at have
noget at stå op til, så man føler, at man er til nytte.

Starter snart i nyt arbejde
På Kompasset deltager Iraq Aliwi også i nogle af de
mange aktiviteter og har herigennem fundet sig en ven
med fælles interesser som ham selv. Han har haft mange kærester gennem tiden, men er lige nu single. Efter
sommerferien starter Iraq Aliwi på Café Julius, som er
en nonprofit-café, som giver sit overskud til humanitære og sociale aktiviteter i lokalområdet. Her skal han
indgå i et team af frivillige medarbejdere, så han føler
virkelig, han har rykket sig i sin recoveryproces og har
derfor håb for fremtiden.

Pædagogerne tror på ham
Til dagligt kommer Iraq Aliwi på Kompassets café.
Det var her, han startede med at arbejde i café og fik
erfaring med at tørre borde af og andet forefaldende
arbejde, der måtte høre til. Han har sans for det med
at tage sig pæn ud overfor kunderne og gør meget ud
af at være velsoigneret. Han går til frisør 2-3 gange om
ugen. På Amagerbrogade tager han på shopping nogle

GLORIAS KOMMENDE TEMAER
Iraq Aliwi arbejder til dagligt på Sundholmen i Frivilligcenter Amager, og er i gang med sin recoveryproces.

Med en solid opbakning fra familien og
personalet oplever Iraq Aliwi, at han kan
meget mere, end han tror, og han tager
gerne imod udfordringen i at arbejde.

Iraq Aliwi er halvt syrer, halvt iraker, men han har boet
i Danmark siden han var fire år. Han flyttede hertil
sammen med sin familie, men har ikke sin far mere.
Han har sin bror, niecer og sin mor tilbage. Han har
det rigtig godt med sin familie og tager gerne en tur på
stranden med sine niecer. Han oplever en solid opbakning fra sin familie og er tæt tilknyttet sin bror.

TEKST: JANE E. BEGTRUP // FOTO: JOAN JOENSEN

Iraq Aliwi er rigtig glad for sit arbejde. Han er ansat
med løntilskud på Frivilligcenter Amager, fem timer
om ugen fordelt over to dage. Han har været ansat her
mellem fem og seks år, hvor han laver alt forefaldende
arbejde, som at handle ind og sørge for, at der ser pænt
ud. I denne periode har han boet på Sundbygård, et
socialpsykiatrisk bocenter, som også ligger på Amager.

AUGUST
Rent annonceblad
på grund af Glorias
sommerferie. Så
Gloria udkommer
kun i august,
hvis vi modtager
annoncemateriale.

OKTOBER
Skyld og skam

SEPTEMBER
Musik

Var på Sikringen i fem år
Som 16-årig blev Iraq Aliwi syg med en psykose. Dengang gik han i tiende klasse. Han blev indlagt på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, men oplevede
ikke, at det hjalp. Han kom herefter på Sikringen, som
er en landsafdeling for de mest syge, behandlings- og
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Vil du dele en historie med os eller selv skrive den til Gloria, er du velkommen til at
kontakte Glorias redaktør Toril K. Vikeså på JR4E@kk.dk
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