
 

Støtteerklæringer 
 

 

Vedlagte støtteerklæringer fra forskningsverden, psykiatrien, socialpsykiatrien og idrætsforeninger for 

psykiske sårbare udtrykker, at der er brug for nytænkning i forhold til denne målgruppe, som er svær at nå 

ud til, og at MotionsCaféen kan fungere som en vigtig trædesten i forhold til andre civilsamfundstilbud. 

 

Derudover fremhæves fra vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman, at ”når så mange 

deltager på så kort tid, så er det svært at forestille sig andet end, at projektet afspejler et åbenlyst behov 

hos patienterne”. 

 

Bente Klarlund skriver: ”Jeg har haft et møde med initiativtagerne til MotionsCaféen og føler mig overbevist 

om, at der er tale om et særdeles støtteværdigt projekt” 

 

En støtteerklæring fra MotionsCafé deltager Cathrine Grymer beskriver, hvordan hun har fået struktur på 

sin dag, og tabt 25 kg.  

 

Indholdsliste støtteerklæringer. 

 

Sidetal: 

 

2. Professor Bente Klarlund, Leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet  

3. Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri og psykiater Ida Hageman 

4. Psykiater og ph.d. Helene Speyer, Forskningsenheden CORE, Psykiatrisk Center København 

5. MotionsCafé deltager Cathrine Grymer 

6. MotionsCafé deltager Ditte Lion Rasmussen 

7. Klinikchef Birte Schmidt, Psykiatrisk Center København 

8. Udførerchef Niels H. Jensen, socialpsykiatrien Frederiksberg Kommune 

9. Foreningskoordinator Christine Topp, Idrætsforeningen Kæmperne 

10. Udviklingskonsulent Lisbeth Crafack, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Idræt for Sindet 
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Rigshospitalet – 7641  
Blegdamsvej 9   2100 Copenhagen   Denmark 

 Mail: Bente.Klarlund.Pedersen@rh.dk       

Tel +45 35457641 
 

 
 

Rigshospitalet, 27-01-2021 
 
 
Anbefaling af MotionsCaféen 
 
 
Psykisk sårbare mennesker har ofte en livsstil præget af social isolation og vanskeligheder ved at skabe struktur i 
hverdagen. Mennesker med psykisk lidelse har en betydelig overdødelighed, som i høj grad kan tilskrives en 
usund livsstil, der bl.a. er præget af betydelig fysisk inaktivitet. 
 
MotionsCaféen er et fristed for personer med psykisk lidelse. Under hensyntagen til disse personers udfordringer 
støtter personalet psykisk sårbare mennesker, så de får mulighed for at være fysisk aktive. 
 
Der er mange myter, når det gælder mennesker med psykisk lidelse. En af disse myter er, at det ikke er muligt at 
motivere til fysisk aktivitet. MotionsCaféen afliver denne myte. De viser, at det er muligt at støtte mennesker med 
psykisk lidelse, så de som alle mennesker kan opleve den positive effekt, som fysisk træning har, på både den 
fysiske og den mentale sundhed. Det kræver imidlertid helt særlige rammer og personale, der møder den enkelte 
person, hvor han eller hun er. En sådan ramme er skabt med MotionsCaféen. 
 
Jeg har haft et møde med initiativtagerne til MotionsCaféen og føler mig overbevist om, at der er tale om et 
særdeles støtteværdigt projekt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Bente Klarlund Pedersen 
Professor, overlæge, dr.med. 
Leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed 
Rigshospitalet 
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København d. 26. august 2020 

Støtteerklæring  

Jeg tilkendegiver hermed, at Idrætsforeningen Kæmperne støtter op om Håb i Psykiatriens Motionscafé.  

Kæmperne er en idrætsforening for folk over 18 år med psykiske og/eller sociale udfordringer, som har 

brug for et socialt og trygt sted at dyrke idræt. Vi definerer ikke, hvornår man er psykisk sårbar, så alle er 

velkomne hos os. Vores målgruppe er bred og vores medlemmer kommer fra meget forskellige baggrunde, 

men fælles for de fleste er, at de har ressourcer og overskud til at tage afsted til træning selv eller mulighed 

for at blive fulgt på vej.  

Der er således en gruppe borgere med svær psykisk sygdom, som det er svært for os at nå ud til. Det er 

borgere, som ville have stor gavn af at deltage i et idrætsfælleskab både fysisk, mentalt og socialt, men som 

har brug for ekstra støtte og motivation til at komme i gang. Her kan Motionscaféen fungere som en vigtig 

trædesten, der klæder borgerne på til at komme videre til andre tilbud efterfølgende.  

Vi samarbejder med Håb i Psykiatrien og har deltaget i workshop i innovationsprojektet, og vi bidrager 

gerne med viden og gode råd, for at skabe de bedste rammer om Motionscaféen.  

 

Christine Topp 

Foreningskoordinator 
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