
Alternativet og SF inviterer til udviklingsarbejde om: 

 

PSYKIATRI OG MENTAL TRIVSEL 
Danskerne er verdens lykkeligste folk, hører vi. Samtidig er de hårde facts også, at danskerne har verdensrekord i 
at indtage antidepressiver. Vi har en voldsom stress-epidemi og den psykiske trivsel er for nedadgående, især for 
børn og unge. Her oplever behandlingspsykiatrien næsten dobbelt så mange henvendelser som for ti år siden.  
Det billede skal vendes, hvis det skal give mening at tale om os som et lykkeligt folk. Derfor er SF og Alternativet i 
Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle idéer til et samfund med bedre psykisk trivsel, forebyggelse og 
en mere helhedsorienteret psykiatrisk behandling, med udgangspunkt i patientens hele liv og med nærvær og 
empati, rummelighed og respekt som bærende søjler.   
Hvad sådan et samfund og psykiatrisk system skal bygges på og hvordan vi kommer derhen i en overskuelig 
fremtid, vil vi sammen udvikle løsninger på i et forløb, der vil strække sig hen over første halvår af 2020. 
Vi starter med heldagskonference lørdag den 1. februar 10-16. Indledere: Merete Nordentoft, professor, Mikkel 
Voss Rasmussen, Psykiatrilisten samt Søren Magnussen, projektleder. 
Herefter foregår arbejdet i emnemæssigt opdelte grupper. 
Vi afslutter med en heldagskonference lørdag den 2. maj 10-16. 
Heldagskonferencerne foregår hos Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall, Fælledvej 12, 2200 København N. 
 
Møderne er åbne for alle, både medlemmer af de to partier og andre interesserede. 
Deltagerne sammensættes efter en udvælgelse blandt tilmeldte, hvor vi forsøger at sikre en mangfoldig 
deltagerkreds. 
 
Vi vil derfor gerne vide: 
Dit navn:_____________________________________________________ 
Din alder:________________________ 
Din email:____________________________________________________ 
Hvilken kommune bor du i:________________________kommune 
Din beskæftigelse:__________________________________________________________________________ 
Din berøring med psykiatrien: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Evt. medlem af organisationer på området:______________________________________________________ 
Hvad interesserer dig mest, når vi taler om psykiatri og mental sundhed: ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tilmelding inden 15. januar 2020 til: 
Ken Patrick Petersson, Alternativet, ken.petersson@alternativet.dk (evt. spørgsmål: 28957219). 
eller 
Tom Ahlberg, SF, tom@tom.dk (evt. spørgsmål: 20833747).  
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