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– om at have en  
psykisk syg forælder

Denne folder er udarbejdet af Socialpsykiatrien 
og Familieafdelingen – september 2016

Har du interesse i at være  
i sådan en gruppe?

Så kontakt én af de 2 gruppeledere:

 � Eva Rindom Jensen, støttekontaktperson i       
Socialpsykiatrien - Mobil 4032 4485

 � Anne Marie Schurmann, Psykoterapeut i  
Familiecenter - Tlf. 7975 5364

Hos gruppelederne kan du få mere informati-
on, og dit barn kan blive skrevet op. Deltagelse 
sker uden journal.

Gruppelederne sammensætter en gruppe, 
hvor børnene/de unge matcher hinanden, så 
meget som det kan lade sig gøre.

Når gruppen er sammensat får familierne  
besked om barnet/den unge har fået en plads 
– eller er på venteliste.

I gruppen har børnene og  
de unge mulighed for:

 � At få viden og stille spørgsmål 
om psykisk sygdom 

 � At sætte ord på deres oplevelser, 
tanker og følelser i forbindelse 
med forældres psykiske sygdom

 � At møde andre børn og unge 
med psykisk syge forældre

 � At have det hyggeligt og rart  
sammen med andre.

 � At være i en gruppe ,hvor der er 
plads til dig,som du er.

Gruppen består af 6 - 8 børn/unge, 
der passer sammen i alder. 

Samtalegruppen er tilknyttet to  
gruppeledere.



Om at have en psykisk syg 
forælder

 � Det kan være svært at være barn og 
ung med en psykisk syg mor eller far, 
som måske er vred, trist, ked af det, 
bange eller hører stemmer.

 � Rigtig mange børn og unge med en 
psykisk syg mor eller far har mange 
tanker og bekymringer – Det er helt 
naturligt at have mange tanker. Som: 
”Er det min skyld ?” og ”Bliver jeg selv 
syg?”

 � Mange børn og unge er tit alene med 
deres tanker og følelser uden at have 
kontakt til jævnaldrende, der også har 
en psykisk syg far eller mor. 

 � Derfor er der i Hedensted Kommune  
et tilbud om samtalegruppe for børn 
og unge, der mødes med andre børn/
unge,om det at have en psykisk syg 
forælder.

Mål med at være en del af 
gruppen er:

 � At du møder andre som også har en 
psykisk syg forælder.

 � At du lærer om psykiske sygdomme, 
så du ved, hvordan du kan være dig, 
også når du er sammen med en eller 
flere der har en psykisk sygdom.

 � At du lærer om egne og personlige 
følelser/tanker og handlinger.

 � At du bliver bevidst om dit netværk.

 � At du ved, hvad du kan gøre i forskel-
lige situationer.

Praktiske forhold

 � Gruppen mødes 12 gange. 

 � Gruppen mødes en hverdag kl.15-17 
(ferie undtaget).

 � Mødested: Remisen, Jernbanegade 1, 
8723 Løsning

 � Det forventes, at børnene/de unge 
deltager alle gange. Ved afbud lægges 
besked til én af gruppelederne. 

 � Samtalegruppen indledes og afsluttes 
med en familiesamtale.

 � Ved indledende samtale får alle ansig-
ter på hinanden, familien kan fortælle 
lidt om sig selv, og der kan snakkes 
om forløbet.

 � Ved den afsluttende samtale er der 
mulighed for at få snakket om forløbet 
og samlet op på barnets/den unges 
situation.

Struktur i samtalegruppen:

 � Vi mødes og fortæller om en god og 
en svær oplevelse

 � Forfriskning

 � Gruppeleder fortæller om dagens 
emne.

 � Aktivitet

 � Bevægelse til musik

 � Vi afslutter med, hvordan det har 
været at være dig i gruppen i dag.


