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er nemt; dét ved de fleste nok. Men når man har det ekstremt skidt, kræver det altså ekstra tid, plads og ro på

for at få det bedre.

Velfærdsland TALK handler denne gang om 24-årige Anna Øhlenschlæger, der fra slutningen af barndommen
og langt ind teenageårene gik til psykiater pga. tvangslidelsen OCD. Men til forskel fra mange andres møde

med psykiatrien, fik Anna Øhlenschlæger netop den nødvendig tid til at blive rask.

Hjælp til Anna fra velfærdslandet Danmark er også derfor en ægte solstrålehistorie! Hvilket hun har skrevet
en kronik om her i Dagbladet Information. At det kniber med ressourcerne i psykiatrien fremgår desværre

tydeligt af "Opråb fra psykiatrien: Vi gør børnene mere syge – ikke raske!" I indlægget advarer hele 50 læger
og psykologer de politiske magthavere om, at "krav om effektiviseringer forringer hjælpen til psykisk syge

børn".

Nalle Kirkvåg, der som vanligt har produceret Velfærdsland TALK, ser sig selv som en ekstremist. Han tror
nemlig på noget så vanvittigt, at det er en god idé med mere velfærd. Og på, at vi skal tage hensyn til dem,

der ikke selv kan; eller som ikke passer ind i en verden, hvor man bare skal præstere mere og mere.

Velfærdsland TALK er en podcastserie med samtaler om og fra det danske velfærdsland. Men også om livets
helt store emner. I TALK har Nalle Kirkvåg hver gang en ny gæst på besøg til en snak om alt det og meget

mere.
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