
Er du Fællesrådets nye formand  

– eller vil du være med til at løfte arbejdet i Fællesrådets bestyrelse de næste to år? 

Vores nuværende formand Mads Engholm er blevet valgt til formand for landsforeningen 

BEDRE PSYKIATRI. Derfor skal vi i Psykiatriforeningens Fællesråd i Region Hovedstaden have 

ny formand – og flere, nye medlemmer i bestyrelsen. 

Hvem er vi i Fællesrådet – og hvad vil vi? 

Vi er et samarbejde mellem 25 lokale, regionale og landsdækkende foreninger for nuværende 

og tidligere psykiatribrugere og deres pårørende – og vores mål er at samle vores frivillige 

kræfter i det fælles arbejde for at fremme den enkelte borgers mentale sundhed og recovery 

ved at skabe bedst mulige vilkår for alle, som berøres af alle de dele af psykiatrien, som hører 

under Region Hovedstaden.  

Fællesrådet arbejde med udvikling af forebyggelse, behandling, rehabilitering og forskning, 

som den foregår ved indlæggelse på regionens ni psykiatriske centre og ude i den ambulante 

behandling – men også med det samarbejde, der skal være mellem regionens psykiatri, 

kommunernes mange forskellige tilbud, de praktiserende læger og foreningerne. 

Hvad kan vi tilbyde dig – og hvad forventer vi af dig? 

Som formand eller bestyrelsesmedlem i Fællesrådet er du med til at bestemme, hvilke krav vi 

som brugere og pårørende skal stille til udviklingen af psykiatrien i vores region – samtidig 

med, at du bliver en del af vores netværk af kloge, engagerede og inspirerende frivillige, som 

alle på hver vores vis repræsenterer brugere og pårørende, når der skal forhandles med 

psykiatriens regionspolitikere, ledere og fagfolk. 

Vi forventer: 

• At du selv har erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde – i en af psykiatriens bruger- 

eller pårørendeforeninger. 

• At du har lyst til at arbejde med både politisk interessevaretagelse, udveksling af 

erfaringer og viden og den praktiske organisering af vore foreningers samarbejde. 

• At du kan sætte tid og kræfter af til at planlægge og deltage i vores bestyrelsesmøder 

og møderne med vores faste samarbejdspartnere i psykiatriledelsen og regionsrådets 

social- og psykiatriudvalg, medlemsforeningerne og vore repræsentanter i råd og 

udvalg. 

• At du er rummelig og tålmodig i samarbejdet med andre engagerede frivillige med 

forskellige baggrunde og meget forskellige vilkår. 

Kunne det være noget for dig – og vil du gerne vide mere? 

Kom og deltag søndag 25. oktober kl. 10 -16 i Fællesrådet inspirations- og afklarings-

workshop, hvor vi sammen med vore medlemsforeninger skal drøfte Fællesrådets fremtidige 

arbejde.  

Tilmeld dig årsmødet 26. november kl. 16.30-20.00 hvor vi vælger ny formand og nye 

bestyrelsesmedlemmer til Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. 

Kontakt bestyrelsesmedlem Kim Kjelgaard på hovedstaden@sind.dk eller tlf 92 82 23 76. 

Vi vil meget gerne fortælle mere om, hvad der ligger i formands- og bestyrelsesopgaverne og 

snakke med dig om, hvilke overvejelser og forventninger, du sidder med. 
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