
Outsideren udgiver et nyt trykt magasin, og 
vi har brug for tekster og illustrationer fra 
dig. Emnet er valgt af Outsiderens psykia-
tribrugere og handler om fremtid og psykisk 
sygdom. Spørgsmålet er derfor:

Du styrer helt selv, hvad det skal handle om, 
og vi er spændt på at høre fra dig. Vi har af-
holdt møder, hvor folk gav forskellige bud og 
vinkler på emnet til inspiration.
 
På møderne kredsede nogle om vinkler på 
emnet, der ser på fremtiden med håb, opti-
misme og udvikling. Mens andre kredsede 
om vinkler, der ser på fremtiden, som den nu 
engang er, og forliger sig med den. De for-
skellige vinkler på emnet så sådan ud:

Med en psykisk lidelse inde på livet, hvilke 
tanker gør du dig om fremtiden?



Former nuet og åbner op
Ved at gøre os tanker om fremtiden, så for-
mer vi nuet og åbner op for, hvad der kan 
ske. At skrive om fremtiden kan derfor vise 
sig at blive en slags øjenåbner for nogle. 

Kigge fremad
Kigge fremad i betydningen at være åben 
overfor nye muligheder og realisere pla-
ner, drømme, mål og delmål.

Ejerskab frem for håb og recovery
Tankerne om fremtiden kan ofte kred-
se om klassiske begreber som håb og 
recovery, hvor nogle finder begreberne 
uanvendelige og ser hellere et fokus på 
at tage ejerskab over livet for at kunne 
skabe fremtiden.

Nederlag
At turde genfinde troen på fremtiden trods nederlag.



Rollemodel
Som en kontrast til pessimisme eller 
sygdomstunnelsyn: At ønske at blive, 
være eller se op til rollemodeller, folk, 
som kommer sig eller klarer sig fint. 

Almenmenneskeligt
Måske det kan gå lidt i glemmebogen, at grub-
lerier omkring fremtiden faktisk er noget, som 
alle mennesker kan bruge meget tid og ener-
gi på, og det er langt fra forbeholdt et liv med 
psykisk sygdom. Fx ikke at kunne leve op til 
glamourfremstillinger af livet på sociale medi-
er, tanker om, at græsset er altid grønnere hos 
naboen og en frygt for ikke at få kandidatgrad, 
megaløn, børn, villa, Volvo og vovse. 

Afvikle mål
Afvikle mål og delmål og beskrive, hvor hårdt det kan 
være. Eller man er helt afklaret med det, og muligvis er 
mange også det, men tør sjældent åbne op omkring det. 

Som den ser ud
Forlige sig med sin fremtid ved at be-
skrive den, som nu en gang ser ud, 
uden skam, uden følelsen af ikke at slå 
til eller uden følelsen af at have opgivet 
noget som helst. 



Gør modgang folk stærke/
bedre rustet til fremtiden?
For eller mod - eller en nuanceret for-
holden sig til - påstanden om, at mod-
gang styrker ens fremtid. 

Sætte fortiden på pause 
Lukke såret, så man kan komme vide-
re. Man kan blive fastholdt for meget 
i fortiden, men selvfølgelig skal man 
heller ikke fortrænge.

Få afviklet sine drømme af andre
Af fx en pessimistisk psykiater, 
venner og bekendte eller jobcen-
tret.



Fremtidens psykiatri
Beskrive en slags drømmepsykiatri, 
altså hvordan psykiatrien kunne bli-
ve bedre i fremtiden frem for at køre 
rundt i endeløs kritik og lange speci-
fikke oplevelser. Det kan være fx mere 
fokus på alternativ behandling, bedre 
forventningsafstemning og en per-
sonlig snak om, hvad der er mulighe-
der for at få hjælp og støtte og komme 
videre. 

Send dit bidrag til 
redaktion@outsideren.dk 

Deadline d. 10. oktober

Max 3 siders tekst 


