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Regional afdeling af 

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) 

Formål: 
 
(§ 2, stk. 1): 
 
”Foreningens formål er at organisere nuværende og tidligere  

psykiatribrugere i Region Midtjylland, så de kan arbejde for at: 

a. forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere 

b. sikre indflydelse på beslutninger, der træffes regionalt 

c. fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage an-

svar for sit eget liv 

d. bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling 

e. arbejde for at mennesker med psykosociale funktionshæmninger 

sikres samme muligheder som andre samfundsborgere 

f. skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforan-

staltninger og institutioner inden og udenfor psykiatrien 

g. støtte oprettelse af arbejdspladser, der styres og /eller ejes af 

nuværende og tidligere psykiatribrugere 

h. styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som 

arbejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om sociale og fag-

lige rettigheder 

i. skabe og forbedre arbejdsmæssige netværk” 



 

AKTIVITETER: 
I LAP Midtjylland arrangerer vi: 

 besøg på virksomheder, i organisationer og institutioner, der giver 
viden om arbejdsmarkedet for psykiatribrugere i regionen 

 kulturelle aktiviteter og arrangementer, der giver mulighed for fæl-
lesskab og oplevelser til rimelige priser 

 generalforsamlinger m.v., der giver viden om det organisatoriske og 
politiske arbejde i foreningen 

Eksempel på kulturelt arrangement: 

Besøg i Viborg Domkirke 

 

POLITISK ARBEJDE: 
 

I LAP Midtjylland ønsker vi at inspirere og påvirke lokale og regionale be-
slutninger vedrørende: 
 

1.  arbejdsmarkedet 
 
2.  behandlingspsykiatrien 
 
3.  socialområdet 
 
4.  sundhedsområdet 

Eksempel på virksomhedsbesøg: 

Besøg på Grundfos i Bjerringbro 
 

LAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige samt af 

religiøse interesser.  
 

Medlemskab af LAP via hjemmesiden www.lap.dk eller tlf. 66 19 45 11. Indivi-

duelt medlemskab (nuværende eller tidligere psykiatribrugere) koster 125 kr. 

om året. Støttemedlemskab (øvrige) koster 200 kr. om året. Foreninger kan bli-

ve optaget som kollektive medlemmer. 
 

Har du forslag m.m. vedr. LAP Midtjylland så kontakt venligst formanden for 

bestyrelsen, Tom Jul Pedersen (tlf. 29 88 45 32) eller fra ca. 1. juni 2014 via  

www.lap-midtjylland.dk. 

http://www.lap.dk

