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Det er bekymrende, at vi stadig 
taler om at sidestille somatisk og 
psykisk sygdom. Når man ser på, 

hvor mange menneskeliv der bliver ramt 
af depression, og hvor meget sygdommen 
koster samfundet, kan det undre, hvor 
underprioriteret depressionsbehandlin-
gen stadig er fra politisk side. Og arbejds-
pladserne – hvorfor har de så svært ved 
at fastholde deres medarbejdere, når 
depressionen rammer? Hvorfor er det 
stadig så vanskeligt at omsætte ord og 
gode intentioner til konkret handling og 
nødvendig forandring, når det handler 
om psykisk sygdom? 

Afgørende tilknytning
Vi ved, hvilken betydning det har for 
udviklingen af ens sygdomsforløb, at 

der handles i tide. En hurtig og effektiv 
behandling er afgørende for, hvordan vi 
håndterer vores hverdags- og familie-
liv, og ikke mindst for om vi fastholder 
tilknytningen til arbejdspladsen. En 
tilknytning som vi ved har afgørende 
betydning for, ikke bare om vi vender 
tilbage til arbejdslivet, men også hvordan 
vi kommer igennem en sygdomsperiode.

Åben dialog på arbejdspladsen
I DepressionsForeningen er vi optaget af, 
hvordan vi får alle arbejdspladser til at 
prioritere og sikre gode rammer for både 
forebyggelse og fastholdelse af medarbej-
dere, som bliver sygemeldte med depres-
sion eller bipolar lidelse. Det er naturlig-
vis altafgørende, at man kommer hurtigt 
i behandling. Men det er lige så vigtigt, 

at der er åbenhed i dialogen og samar-
bejdet mellem leder og ansat, så tabu 
og angst ikke bliver en hindring for at 
fastholde arbejdet. Mulighed for delvis 
sygemelding eller fleksibel tilrettelæg-
gelse af arbejdet er noget af det, som i 
en periode kan være løsningen. Men det 
er ikke kun ledelsen, der skal på banen. 
Hele arbejdspladsen skal involveres, 
hvis det skal lykkes. Viden om de af-
fektive lidelser, uddannelse af tillidsfolk 
og klare retningslinjer på arbejdsplad-
sen er en vigtig del af den nødvendige 
indsats, hvis vi skal se en forskel.

Vi ved, at det kræver hårdt arbejde 
at nå dertil, hvor både behandling og 
omtale af psykisk sygdom bliver lige 
så naturligt, som hvis der var tale om 
somatisk sygdom. Men det er muligt. ■

Fra gode intentioner  
til konkret handling
Arbejdspladserne skal tale om og tage hånd om  
psykisk sygdom på alle niveauer, så tabu, angst  
og manglende viden ikke bliver en hindring for  
at fastholde arbejdet.

Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen
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TEMA At vende tilbage

Med alt muligt i 
arbejdstasken

Af Ester Skibsted Holm, redaktør

Efter en tur i depressionens eller 
maniens kløer, kan tanken om at 
skulle vende tilbage til arbejds-

livet virke meget uoverskuelig. Med i 
arbejdstasken bærer du nemlig både de 
usynlige mærker fra en sygdomsperiode 
og en masse konkrete bekymringer som 
for eksempel: ”Hvor meget kan og bør jeg 
udsætte mig selv for uden at risikere et 
tilbagefald?” og ”Kan jeg stadig varetage 
de samme arbejdsopgaver?” 

Særligt de sociale bekymringer fylder 
rigtig meget, for: ”Hvad nu hvis mine 
kollegaer og ledere har mistet tilliden til 
mine faglige evner og ikke behandler mig 
som en ligeværdig?”. Og ”Hvad hvis de 
bare fortsætter lige der, hvor vi slap – og 
hvor det gik skævt sidst?”. Og sidst men 
ikke mindst: ”Hvor meget kan og bør jeg 
fortælle ledere og kollegaer, så de kan 
tage de nødvendige hensyn, men uden at 
det overskygger alt det, jeg i øvrigt stadig 
er og kan?”

Mange mister grebet
Hvis du nikker genkendende til ovenstå-
ende, er du langt fra alene. Sammen med 
andre psykiske sygdomme ligger unipolar 

depression højt på listen over de lidelser, 
der koster flest sygedage og førtidspen-
sioner herhjemme. Sygdommen rammer 
nemlig rigtig mange mennesker i den ar-
bejdsdygtige alder i alle samfundslag og 
er ifølge Sundhedsstyrelsen årligt skyld 
i 751 nytilkendelser af førtidspension 
svarende til 4,7% af alle nytilkendelser. 
Sygedage med depression udgør hele 6 % 
af alle sygedage i Danmark.    

Tilbage i tide
Et af problemerne er ifølge eksperter, at 
sygefraværet og isolationen under de for-
kerte omstændigheder, kan være med til 
at skubbe folk for langt væk fra arbejds-
markedet. Som psykiater  
Jesper Karle satte det lidt på spidsen i det 
sidste nummer af Balance: "Trods gode 
intentioner løser fred og ro hverken livets 
udfordringer eller helbreder depression. 
I stedet går vi rundt derhjemme i selskab 
med vores egne mørke tanker. Det får 
man det kun dårligere af”. 

Som Jesper Karle også anerkender  
senere i samme interview, er der uden 
tvivl situationer, hvor man er så syg, at 
man må og skal trække stikket. Når det er 

sagt bakker både eksperter og forskning 
ham op, når det kommer til vigtigheden 
af at bevare tilknytningen til arbejdsmar-
kedet under sygdomsperioden. På samme 
måde er han langt fra alene med sin 
anbefaling om, at man ikke nødvendigvis 
skal være helt rask, før man kan begynde 
gradvist at genoptage arbejdet. En nøje 
tilpasset og kontrolleret tilbagevenden 
kan nemlig give den sygemeldte mulighed 
for lige så stille at genvinde arbejdsevnen 
og troen på egne kræfter. 

Alt det er selvfølgelig er lettere sagt 
end gjort og helt afhængig af den nødven-
dige opbakning fra arbejdspladsen.

Heldigvis er der både inspirerende  
historier, nye initiativer og konkrete råd 
at hente, når det kommer til at vende til-
bage – nogle af dem vil vi gerne præsen-
tere dig for i dette lille tema. ■

God læselyst!

At vende tilbage til både ledere, kollegaer og arbejdsopgaver  
efter en depression er en uoverstigelig udfordring for alt for mange 
danskere. I dette tema ser vi nærmere på den svære situation. 
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Den orange sok skal igen i år sætte sine tydelige spor på de sociale medier, når 
vi markerer European Depression Day d. 1. oktober – i år for et arbejdsmarked, 
der tør tale og tage hånd om depression. 
Og vi har brug for dig – og dine fødder!

 

Vi skal derfor ta’ snakken om depression – også i det professionelle liv – så der 
kommer mere viden og åbenhed omkring sygdommen, dens håndtering og fore-
byggelse på de danske arbejdspladser. 

Hjælp snakken på vej ved at trække i den orange arbejdssok med os på de sociale 
medier d. 30/9 og 1/10 og vis din kollega, din chef eller din medarbejder, at du er 
klar til ta’ snakken om depression på arbejdspladsen. 

Bestil de orange kampagnesokker nu på depressionsucks.dk eller genbrug dem 
fra sidste år. Sokkerne er gratis for medlemmer og koster 50 kr. for ikke-medlemmer.
Bestil hurtigst muligt og senest d. 20. september.

#DepressionSucks
Ta’ snakken på arbejdet

Hvert år er der 11.000 nye tilfælde af depression i Danmark

Hver femte dansker får diagnosen i løbet af deres levetid

De fleste af dem befinder sig på højden af deres arbejdsdygtige alder. Der er  
flest depressionsramte danskere blandt kvinder i alderen 25-44 år og blandt  
mænd i alderen 35-54 år

6% af alle sygedage i Danmark og i alt 751 nytilkendte førtidspensioner 
årligt skyldes depression

Hvert år koster depression 3.110 mio. kr. i tabt produktion

WHO forudser, at depression i 2030 vil være den primære årsag til, at folk  
står uden for arbejdsmarkedet

FØLG KAMPAGNEN PÅ DEPRESSIONSUCKS 
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I sensommeren 2015 skete det utænke-
lige. Jeg blev ramt af depression igen 
efter 9 år med kun små håndterbare 

nedture. Jeg troede oprigtigt, at jeg havde 
vinket farvel til depressionerne, men, nej, 
ikke endnu. Der var stress på arbejdet, 
min far fik en uhelbredelig sygdom, min 
teenagedatter havde det pludselig psykisk 
dårligt og skulle samtidig holde stor non-
firmationsfest, og så bukkede jeg under 
til endnu en omgang i depressionens 
klamme mørke med en sygemelding på 
ubestemt tid.

“De burde fyre mig”
Jeg havde tidligere gennemgået meget 
svære depressioner med indlæggelser til 
følge, men de lå helt tilbage i studietiden. 
Da jeg startede i mit nuværende job som 
audiologopæd på Audiologisk afsnit på 
Nordsjællands Hospital, havde jeg derfor 
ikke set nogen grund til at fortælle om 
min sygdom. Nu skulle jeg pludselig både 
konfron tere min arbejdsplads med mine 
psykiske problemer og se mine kollegaer i 
øjnene, efter at de havde oplevet mig helt 
nedbrudt.
Inden min sygemelding havde jeg sagt 

Op på hesten igen

Af Ida Pedersen

For Ida Pedersen var det afgørende at komme hurtigt  
tilbage til arbejdet, før hendes professionelle selvværd 
blev helt opløst i de lange sygedage alene. Med  
opbakning fra chefen i ryggen gennem hele processen 
lykkedes det hende gradvist at finde sin egen vej tilbage. 
Læs hendes personlige beretning her.

til min leder, at jeg ikke længere kunne 
håndtere de opgaver, jeg normalt klarede 
uden problemer. Inde i mit hoved duede 
jeg ikke til noget mere, og fra mit depres-
sive perspektiv burde de fyre mig med 
det samme. Heldigvis var min leder godt 
tilfreds med min stabile arbejdsindsats 
gennem 8 år og troede mig ikke.

Støttende kontakt
Lige fra den første dag af min sygemel-
ding, ville jeg bare tilbage på arbejde 
hurtigst muligt til trods for min læges an-
befalinger. Men efter et fejlslagent og for 
tidligt forsøg på at starte op igen, måtte 
jeg acceptere ikke at vide præcis, hvornår 
jeg kunne vende tilbage. 

I starten havde mine kollegaer svært 
ved at forstå, at de ikke kunne ringe hjem 
til mig med faglige spørgsmål, som jeg 
på ingen måde var i form til at svare på. 
Under hele forløbet holdt jeg kontakt med 
min chef, som hele tiden sagde, at de alle 
glædede sig til, at jeg vendte tilbage. Det 
betød meget for mig og støttede mig i, at 
der ventede en helt almindelig hverdag 
for mig igen, når jeg blev rask.

TEMA At vende tilbage

”“Under hele forløbet 
holdt jeg kontakt med 

min chef, som hele 
tiden sagde, at de alle 
glædede sig til, at jeg 
vendte tilbage. Det  

betød meget for mig 
og støttede mig i, at 
der ventede en helt  
almindelig hverdag 
for mig igen, når jeg 

blev rask.”
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Et unødvendigt pres
Under min sygemelding sendte kommu-
nen mig nogle ret truende breve, hvori 
der stod, at hvis jeg ikke svarede korrekt 
på deres spørgsmål, kunne det i yderste 
konsekvens give fængselsstraf. Det gjorde 
mig virkelig angst. Der var også telefon-
møder med dem med en masse snak om 
tilbagevenden til arbejde, og hvor jeg blev 
lovet en samtale med en arbejdspsykolog, 
uden at det nogensinde skete. Dette hjalp 
på ingen måde på min helbredelse, men 
fik mig kun til at føle mig mistænkelig-
gjort og lagde et unødvendigt pres på en, 
der i forvejen følte sig uduelig.

Måtte modbevise
Efter ca. halvanden måned som fuldtids-

sygemeldt, fik jeg igen mod på at 
vende tilbage. Min psykolog og 

læge anbefalede, at jeg fort-
satte som fuldtidssygemeldt 
og var meget nervøse for, 
at jeg ikke ville kunne klare 

det. Selv mente jeg, at det ville 
hjælpe at få en hverdag 

op at køre igen. For 
de lange dage alene 
derhjemme sled 
på mig og fik 
mig til tro, at jeg 

måske aldrig igen 
ville kunne klare mit 

job. Og det følte jeg, at 
jeg måtte modbevise.

Jeg startede derfor op i det 
små – godt støttet af min leder 

og min nærmeste kollega, der 
sikrede, at jeg ikke fik for store 

opgaver. Først var det to uger 
med to dage fra kl. 8-12, og 

derefter kom der lige 
så stille flere timer 

på. Jeg var 
stadig meget 
syg, men det 
fik mig til 

at føle, at jeg 
stadig duede til 

noget. Efter ca. en måned 
på denne måde ville jeg gerne tilbage til 
fuldtid. Igen mente lægen og psykologen, 
at det var for tidligt, men jeg var sikker 
på, at den tidlige tilbagevenden hjalp mig. 

Opstart uden stigma
Tilbage på arbejde igen var jeg meget 
bange for, hvordan mine kollegaer ville 
behandle mig. Jeg frygtede, at de måske 
havde mistet tilliden til mig og ikke tro-
ede, jeg kunne klare mine opgaver mere, 
men sådan var det slet ikke. Jeg følte 
mig på ingen måde stigmatiseret af mine 
kollegaer. De var søde og klar til at lade 
mig komme tilbage og udfylde min gamle 
plads. Det var en kæmpe lettelse. 
Nu er jeg ikke længere bange for at tale 

åbent om min sårbarhed. Depression 
er en del af mit liv, og jeg vil nok aldrig 
kunne garantere, at jeg ikke går ned igen. 
Men mine depressioner er blevet mindre 
for hver gang, og jeg håndterer dem bedre 
og bedre. ■

TEMA At vende tilbage

Ida Pedersen, 37 år:

Bopæl: Bor i Roskilde med sin 
mand og to børn på 14 og 10 år.

Uddannelse: cand. mag. i 
Audiologopædi med sidefag i 
Retorik.

Arbejde: audiologpæd for 
børn med høretab på Nordsjæl-
lands Hospital.

Illustration Frits Ahlefeldt
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Vær åben om det 
afgørende 
Kommunikationen er vigtig, men også svær 
når man vender tilbage til arbejdspladsen  
efter en sygemelding med en psykisk syg-
dom. Psykolog Morten Kallehauge fra  
Arbejdsmiljø København rådgiver derfor  
ofte folk til at holde sig til det helt konkrete  
og nødvendige – særligt i den sårbare  
begyndelse. 

”Hvad skal jeg sige?” er en af 
de bekymringer, der fylder 
meget, når man skal vende 

tilbage til arbejde efter en sygemelding 
med psykisk sygdom. Som psykolog i 
Tidlig Indsats under Arbejdsmiljø Kø-
benhavn har Morten Kallehauge talt med 
rigtig mange mennesker, der spekulerer 
rigtig meget på netop øjeblikket, hvor de 
igen træder ind ad døren til arbejdsplad-
sen og skal gense kollegaerne.

”Folk er ikke så bekymrede for at  
blive skammet ud eller for at møde 
fordomme. De er faktisk mere bekym-
rede for at blive mødt med omsorgsfulde 
spørgsmål, som er svære at svare på. 
Mange er stadig på et skrøbeligt sted og 
er måske bange for at blive berørt og få 
en uønsket reaktion foran kollegaerne. 
En ting er selvfølgelig, hvis der er én 
kollega, der spørger. Men hvad nu hvis 
man er i et team på 15, og de alle kommer 
og spørger: ”Hvordan har du det?”. Stor 
opmærksomhed og mange spørgsmål 

kan virke meget overvældende i starten,” 
fortæller han.

Kommunikér på forhånd
Den situation kan man ifølge Morten 
Kallehauge være med til skåne sig selv for 
– med afgørende hjælp fra sin leder. Den 
gode opstart skal nemlig planlægges ud-
førligt sammen med arbejdsgiveren, der 
har det overordnede ansvar for proces-
sen. Ud over at få aftalt det rent praktiske 
om f.eks. timetal, arbejdsbyrde og opga-
ver i opstarten, er det ifølge Kallehauge 
vigtigt at få aftalt præcis, hvad der bliver 
kommunikeret ud til kollegaerne, inden 
man starter – både om de vilkår, man 
starter under, men også om, hvordan de 
bedst forholder sig.

”For de fleste er det en ret stor lettelse 
at vide, at noget bliver kommunikeret ud, 
inden de kommer. Hvis man for eksempel 
ikke har brug for at blive mødt med alt 
for mange spørgsmål i starten, er det en 
rigtig god idé, at lederen melder det ud på 

forhånd. Det forstår kollegaerne jo godt, 
når de får det at vide. Men hvis man intet 
får at vide, vil mange jo være bange for at 
blive opfattet som en, der tager afstand, 
når man f.eks. ikke spørger ind,” forklarer 
Morten Kallehauge. 

Arbejdsevnen i centrum
Præcis, hvad man skal fortælle eller 
undlade at fortælle, afhænger af virksom-
hedskulturen, forholdet til kollegaerne og 
selvfølgelig den ramte selv. Nogen ønsker 
for eksempel ikke at sætte det præcise 
navn på sygdommen over for kollegaer, 
og det er ifølge Kallehauge fuldstændig 
i orden. Faktisk mener han, at der kan 
være en vigtig pointe i – særligt i begyn-
delsen – at skelne skarpt mellem sygdom-
men og arbejdsevnen, når man kom-
munikerer om sin sårbarhed i forhold til 
arbejdspladsen:

”Sygdom er alt det, der handler om, 
hvordan man har det, og hvordan man 
er ramt, og det trækker let tråde ind i 

Af Ester Skibsted Holm, redaktør

TEMA At vende tilbage

Illustration 
Frits Ahlefeld
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nogle mere private dele af ens liv. Hvis 
man taler om arbejdsevnen, handler det 
helt konkret om, hvad man kan, og hvad 
man ikke kan. At man for eksempel ikke 
husker så godt, eller stadig har svært ved 
at overskue en stor kontaktflade. Det er 
det ens leder og kollegaer har brug for at 
vide, så man kan tilrettelægge arbejdet 
efter det,” forklarer Morten Kallehauge. 
Han opfordrer til, at man taler rigtig me-
get med sin leder om netop arbejdsevnen, 
så man kan justere arbejdsforholdene 
løbende.

En overskuelig ramme
Den skarpe opdeling mellem sygdom og 
arbejdsevne handler ikke om en frygt for 
at betræde tabubelagt land, men om at 
gøre opstarten så enkel og tryg som mulig 
for den, der vender tilbage.

”Det giver et overskueligt område at 
tale inden for, som ikke bliver så sårbart. 
Mange vil jo på et tidspunkt fortælle 
mere om for eksempel, hvad det er, man 
har været sygemeldt med. Min pointe er 
bare, at det behøver man faktisk ikke. 
Hvis man kan tale om alt det andet, er 
det ikke nødvendigt at give det et navn,” 
understreger han.
I løbet af sit 8 år lange arbejde med men - 

nesker på vej tilbage, har Morten Kal-
lehauge mødt flere eksempler, der har 
bekræftet ham i fordelene ved at holde 
tingene adskilt til en start. 

”Jeg har talt med folk, der er kommet 
til at fortryde ting, de har delt med f.eks. 
en leder eller kollega. Bagefter skal man 
jo være professionelle sammen igen, og 
så kan det være svært at gå tilbage,” siger 
han. 

TEMA At vende tilbage

””Jeg har talt med 
folk, der er kommet 
til at fortryde ting, 

de har delt f.eks. med 
en leder eller kollega. 
Bagefter skal man jo 
være professionelle 
sammen igen, og så 
kan det være svært 

at gå tilbage.”

Morten Kallehauge, 35 år. 

Titel: Cand.psych.aut. 

Nuværende: Psykolog og konsulent i Tidlig 
Indsats, Arbejdsmiljø København. Arbejdsmiljø 
København er Københavns Kommunes rådgiver 
om arbejdsmiljø og arbejdsliv og vejleder både 
den enkelte ansatte og hele arbejdspladser i 
håndtering og forebyggelse af sygefravær samt 
tilbagevenden til arbejde. 

Tidligere: Psykolog og supervisor i Jobcenter 
København og det landsdækkende Tilbage Til 
Arbejdet-projekt, hvor han har arbejdet med 
fastholdelse af langtidssygemeldte på arbejds-
markedet samt supervision af sagsbehandlere 
inden for området. 

Fotograf: Dejan Trajkovski

Samtidig understreger han, at det er 
vigtigt også at få vendt sygdomsdelen 
sideløbende med opstarten med f.eks. sin 
psykolog eller en anden behandler eller 
rådgiver, der også vil kunne hjælpe med 
at finde den rigtige balance i dialogen 
med arbejdspladsen.

Ledelsens ansvar
Åbenhed er ifølge Morten Kallehauge et 
vigtigt redskab i forebyggelsen og håndte-
ringen af den stadig voksende forekomst 
af sygemeldinger med lidelser som stress, 
angst og depression. Men han understre-
ger, at den generelle åbenhed på arbejds-
pladsen omkring psykisk sygdom ikke er 
den enkelte sygdomsramtes, men ledel-
sens ansvar. Og som arbejdsplads gør man 
i hans optik klogt i at praktisere denne 
åbenhed ved netop at have klare linjer for, 
hvordan man håndterer medarbejdere, 
som går ned. Som Kallehauge pointerer:

”Som medarbejder betyder det noget 
at vide, at arbejdspladsen gør en stor ind-
sats for at fastholde og hjælpe sygemeldte 
kolleger tilbage. Det giver en vis tryghed 
og skaber en slags fællesskab omkring at: 
vi er sådan en arbejdsplads, der tager et 
ansvar og hjælper, når en medarbejder 
går ned.” ■
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Ved Morten Kallehauge,  

cand.psych.aut. Arbejdsmiljø København 

tips 
om tilbagevenden 3

TEMA At vende tilbage

1)  Bevar så vidt det er muligt kontakten med din arbejdsplads under sygemeldingen.  
I første omgang betyder det kontakt med lederen, men på sigt er det også en god idé, at komme ind på arbejdspladsen 
blot for at hilse på og drikke kaffe. Der findes solid forskning og erfaring, der peger på, at netop denne kontakt er afgø-
rende for ens chancer for at kunne vende tilbage. Mange arbejdspladser kontakter derfor helt systematisk sine med-
arbejdere efter et bestemt stykke tid - ikke for at lægge et pres, men for at skabe de bedste betingelser for den senere 
genoptagelse af arbejdet. 

2)  Forbered opstarten godt og grundigt med din chef. Få afstemt alle forventninger og afklaret alle 
detaljer om konkrete ting som: arbejdstid, opgaver, hvad skal der meldes ud til kollegaerne på forhånd osv. Lav herefter 
konkrete mødeaftaler – i begyndelsen med korte intervaller på ca. en uge – om at følge op på den aftalte plan, så den 
kan blive justeret undervejs. Aftal datoer med det samme, så det ikke bliver glemt i arbejdstravlheden.

3)  Sørg for at have god støtte under opstarten. Det er rigtig vigtigt at have udenforstående støtte i form af 
f.eks. en psykolog, læge eller anden behandler eller rådgiver i netop den periode, hvor man afprøver, hvad man kan og 
ikke kan i arbejdssammenhæng. Nogle oplever f.eks., at symptomer, man troede var væk, vender tilbage, og det kræver 
opmærksomhed og vejledning. Brug også de muligheder for hjælp og rådgivning, som du har adgang til på og omkring 
arbejdspladsen. Det kan f.eks. være: din lokale tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten eller din fagforening. 
Mange kommunale jobcentre har desuden målrettede tilbud for borgere, som er sygemeldt pga. psykiske helbredspro-
blemer. 



10     Balance nr. 3 september 2016 Balance nr. 3 september 2016     11

TEMA At vende tilbage

MINHVERDAG.NU - GØR DIN HVERDAG LETTERE 
MinHverdag.Nu er en selvhjælpsside, hvis centrale funktion er erfaringsudveksling 
om daglig sygdomshåndtering for dig ramt af angst, OCD, depression og/eller bipo-
lar affektiv lidelse.

• Læse om andres håndtering af specifikke udfordringer i 
dagligdagen

• Stille spørgsmål om løsningen af en bestemt udfordring 
du står overfor

• Besvare andres spørgsmål og hjælpe dem med deres 
udfordringer

På MinHverdag.nu kan du

Du får på den måde mulighed for at udveksle erfaringer 
med andre i samme situation samt redskaber til at opnå 
en bedre hverdag og et bedre liv.
MINHVERDAG.NU ER MODERERET AF FRIVILLIGE, SOM ALLE HAR GENNEMGÅET ET INTRO-
DUKTIONSKURSUS I  GOD ETIK PÅ INTERNETTET SAMT MODTAGET UDDANNELSE I DEN TEKNI-
SKE DEL AF HJEMMESIDEN. 

Deltag i forskningsprojekt om søvnproblemer og depression 
Har du problemer med at sove, og har du samtidigt fået stillet en depressionsdiagnose? Mange mennesker med  
depression har problemer med at falde i søvn, har mange opvågninger i løbet af natten eller vågner tidligt om  

morgenen. Jeg er i gang med et forskningsprojekt, der undersøger, om psykologisk behandling af søvnløshed virker  
på såvel søvnproblemer som depression. 

Derfor søger jeg deltagere mellem 18 og 67 år, som både har søvnproblemer og depression. 
Du vil få undersøgt din søvn og desuden have mulighed for at deltage i gruppebehandling 5 uger i træk. Deltagelse i 

projektet er helt ufarligt, og der er ingen bivirkninger.

Undersøgelsen foregår på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade, mens gruppebehandlingen og de 
indledende samtaler foregår på Aarhus Universitetshospital, Risskov. 

Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere, så kontakt: 
Henny Dyrberg, Psykolog og projektleder. 

Mail: henndyrb@rm.dk
Mobil: 60542423
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En integreret 
indsats
Arbejdslivet har stor betydning for helbredelsesprocessen, når  
diagnosen for eksempel hedder angst, depression eller stress. Et nyt 
stort forskningsprojekt afprøver derfor i de kommende år effekten af 
en integreret indsats mellem behandlere og  
beskæftigelsessystem.  

Af Mia Knudsen, projektmedarbejder IBBIS

TEMA At vende tilbage

Det har store konsekvenser at blive 
sygemeldt med stress, angst eller 
depression – ikke bare person-

ligt, men også økonomisk. Mange har 
nemlig rigtig svært ved at bevare tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet i forbindelse 
med en sygdomsperiode. 

Nogle af udfordringerne, som patient 
med en såkaldt lettere psykisk lidelse i 
dag, er lange ventetider og usystematiske 
behandlingsmuligheder. Før behandlin-
gen overhovedet kan begynde, skal egen 
læge stille diagnosen. Herefter bliver de 
fleste behandlet hos egen læge, mens 
nogle får en henvisning til eller selv opsø-
ger privatpraktiserende psykologer eller 
psykiatere. Behandlingen er med andre 
ord ikke ens for alle.

Svært forenelige krav
En anden stor udfordring er, at det kan 
være svært at forene kravene fra beskæf-
tigelsessystemet til personer på sygedag-
penge med netop den sundhedsfaglige 
behandling, som personen (måske) 
modtager for sin lidelse. 

Internationale organisationer på området 
anbefaler derfor, at Danmark i langt høj-
ere grad forsøger at integrere indsatserne 
fra de to sektorer sådan, at det regionalt 
forankrede sundhedssystem i højere grad 
medtænker det beskæftigelsesperspektiv, 
som kommunerne har, og omvendt.

I forskningsprojektet IBBIS er vi lige 
nu i gang med at undersøge, om en sådan 
integration af behandling og beskæfti-
gelse i højere grad bidrager til en persons 
recovery og tilbagevenden til arbejdsmar-
kedet.

Afgørende tilknytning
Forskning viser, at arbejde spiller en 
væsentlig rolle i en persons proces med 
at komme sig over bl.a. psykisk sygdom, 
og at det er vigtigt at have fokus på dette 
så tidligt som muligt. Der skal naturligvis 
være tid til restitution og behandling, 
men også et sideløbende fokus på at 
vende tilbage til arbejde.

Formålet med vores projekt er netop at 
undgå, at borgerne i løbet af deres syge-
melding falder ud af arbejdsmarkedet, og 

sikre at de vender tilbage til arbejdslivet 
– og at de får fodfæste der. 

For at skabe de bedste forhold for en 
koordineret indsats, der tænker be-
skæftigelsesindsatsen og behandlingen  
sammen, er IBBIS organiseret sådan, at 
det sundhedsfaglige personale sidder og 
arbejder sammen med beskæftigelses-
konsulenter i et team, placeret i kom-
munen. 

Det sundhedsfaglige personale (f.eks. 
en psykiatrisk sygeplejerske) varetager 
så den sundhedsfaglige behandling af 
borgeren, som f.eks. kan bestå af stress-
coaching og individuel kognitiv adfærds-
terapi, mens borgeren sideløbende får 
støtte til at vende tilbage til arbejdsmar-
kedet hos sin tilknyttede beskæftigelses-
konsulent.

Flerstrenget behandling
IBBIS er et forskningsprojekt, og borg-
erne, der deltager i projektet, opdeles 
tilfældigt i 3 grupper, hvoraf nogle 
modtager standardindsatsen, mens andre 
modtager udvidede indsatser. Alle, der 
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TEMA At vende tilbage

bliver henvist til projektet, tilbydes dog 
en grundig sundhedsfaglig udredning og 
diagnosticering, som den sundhedsfag-
lige behandling bliver tilrettelagt nøje ud 
fra. 

Behandlingen kan bl.a. bestå i kognitiv 
adfærdsterapi, mindfulness baseret 
stress-reduktionsforløb (MBSR), stress-
coaching, terapi ved hjælp af læsemate-
riale og psykoedukation, samt såkaldt 
peer-to-peer-forløb, hvor borgere med 
samme lidelse støtter og sparrer om mes-
tring af sygdommen og symptomerne. 

Udvidet støtte
Den udvidede beskæftigelsesrettede 
indsats består bl.a. i støtte fra beskæf-
tigelseskonsulenten til at kortlægge og 
håndtere de udfordringer, som borgeren 
har i forhold til arbejdslivet på grund af 
sin sygdom. Beskæftigelseskonsulen-
tens opgave er at yde intensiv støtte til 
borgeren omkring det at vende tilbage til 
arbejde og forblive der. Som borger fort-
sætter man altså i projektet også efter, at 
man er startet på arbejde igen, og får lø-
bende støtte hos beskæftigelseskonsulen-
ten omkring de udfordringer, der melder 

sig ved opstart på arbejde, så længe der er 
behov for dette. Den udvidede indsats gør 
det muligt at tilrettelægge også beskæf-
tigelsesindsatsen helt individuelt ud fra 
borgerens konkrete ønsker og behov. 
Projektet kører i 4 kommuner, og i alt 

1536 borgere vil blive inkluderet. Indtil 
videre har både borgere og de kommuna-
le medarbejdere taget godt imod projek-
tet, som vi ser frem til at se resultaterne 
af omkring år 2020. ■

Om IBBIS
IBBIS - Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpenge-
modtagere med stress, angst og depression. 

Projektet løber i perioden april 2016-juni 2018 og er et samarbejde mellem: 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesmini-
steriet (STAR), Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og Lyngby-Taarbæk, 
Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommune. Projektet er finansieret af 
STAR.

Deltagere: sygedagpengemodtagere i en af de 4 kommuner m. konsta-
teret/mistanke om angst, depression, eller stress-tilstand. Læs mere om 
projektet på www.ibbis.dk. Henvisning til projektet sker gennem de kom-
munale jobcentres sygedagpengeafdeling.

Socialrådgivere og behandlere arbejder side om side i projekt IBBIS. Her er det Team Byen, København. Foto: Mia Knudsen
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I Fyraftenscaféen taler vi om fremfald
Café Bloms Fyraftenscafé tilbyder sparring, støtte og konkrete ind-
spark til mennesker med depression, bipolar lidelse, angst eller OCD, 
der enten står på kanten af arbejdsmarkedet, eller frygter at miste 
grebet på deres nuværende arbejdsplads. 

TEMA At vende tilbage

Alt fra førtidspensionister med 
overvejelser om at vende tilbage 
til arbejdsmarkedet til folk i 

fuldtidsjob med ondt i arbejdslivet træder 
ind af døren, når Café Blom onsdag efter 
onsdag byder på Fyraftenscafé. 

Man kan komme ind fra gaden – helt 
som man er – helt uden tilmelding og 
ganske anonymt, hvis man ønsker det. 
Alle er meget velkomne.

Gæsterne, der benytter tilbuddet, er  
mennesker, som har brug for støtte og  
netværk til enten at fastholde eller gen-
finde fodfæste i tilværelsen og arbejds-
livet i forbindelse med en psykisk 
sygdom. Her finder de både et efterspurgt 
rum for sparring med ligesindede og kon-
krete inputs og ny viden. Alt det serveres 
selvfølgelig med en kop varm kaffe, en bid 
brød og en rar og uformel caféstemning. 

Et åbent rum
I Fyraftenscaféen former vi indholdet 
efter caféens gæster og deres ønsker. 
Temaerne, som vi tager op, kan derfor 
spænde fra, hvordan man udarbejder 
individuelle målsætninger til "Hvad er et 
meningsfuldt liv som psykisk sårbar?".

Vi oplever stor åbenhed og rum-
melighed gæsterne imellem, og caféen 
fungerer som en tryg ramme for mange 
gode snakke og en høj grad af viden- og 
erfaringsdeling. For at give plads til de 
besøgendes ønsker holder vi en gang om 

måneden "åben café”, hvor den enkelte 
gæst har mulighed for at bringe et emne 
op og få feedback og sparring på dette i 
plenum.  

Fælles for caféens gæster er, at alle er i 
bevægelse. Gentagelser, dårlige mønstre 
og "tilbagefald" ses ikke som et skridt 
tilbage, men er noget, der kan bruges i 
den fremadrettede proces. Så da en af 
gæsterne fortalte, at han igen var kommet 
til at bruge alkoholen som selvmedicine-
ring mod angsten, lød responsen: "Det er 
IKKE et tilbagefald, men et fremfald. Du 
er på vej mod en forandring. Så giv aldrig 
op!"

Inspiration og indsigt
Ud over at dække deltagernes behov 
og ønsker nu og her, vil vi i caféen også 
gerne give vores gæster konkrete redska-
ber og brugbar viden – herunder viden 
om rettigheder, krav og støttemuligheder. 
Derfor præsenterer caféen en gang om 
måneden en ekstern oplægsholder, der 
fortæller om aktuelle og relevante emner 
for målgruppen. 

Oplægsholderne har dette forår 
spændt fra en psykolog fra Arbejdsmiljø 
København, der gav gode håndgribelige 
råd om tilbagevenden til arbejdsmarke-
det, over en repræsentant fra den sociale, 
juridiske og psykologiske rådgivning 
SR-Bistand, der blandt andet fortalte om 
betydningen af sygedagpengereformen 

for den enkelte borger. Endelig fik vi en 
inspirerende beretning fra brugerper-
spektiv om at finde en helt ny vej tilbage 
til arbejdslivet. I efteråret ser vi blandt 
andet frem til et oplæg fra forfatter  
Thomas Søgaard Bostrøm, der vil for-
tælle om sine personlige erfaringer med 
at balancere arbejdsmarked og bipolar 
lidelse. ■

Vi glæder os til at se dig!

Af Pia Hammerich, projektleder i Café Blom

Om Fyraftenscaféen
Fyraftenscaféen afholdes hver onsdag 
kl. 16.30 på Julius Bloms Gade 17, 
2200 København N.
For yderligere info om caféen og dens 
arrangementer: gå ind på Cafe Bloms 
Facebookside, kontakt projektleder 
Pia Hammerich på pia@depressions-
foreningen.dk, eller tilmeld dig Café 
Bloms Nyhedsbrev ved at skrive til 
mail: cafeblom123@gmail.com.

Næste eksterne oplæg: Onsdag den 
28. september taler forfatter Thomas 
Søgaard Bostrøm om blandt andet 
bipolar lidelse ift. arbejdsliv og kunst-
nerisk virke. 

Fyraftenscaféen drives af midler 
modtaget fra STAR (Styrelsen for 
arbejdsmarkedet og rekruttering) og 
kører året ud. 
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3312 4774
Hver Onsdag kl. 17-18.30

RING...

Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende

Socialrådgiverlinien
hjælp til dig, der er ramt af 

depression eller bipolar lidelse
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Det at finde frem til Depressions-
Foreningen og tilbyde min hjælp, 
var stort for mig. Den bitre, men 

også vigtige erfaring jeg har med depres-
sion, kunne jeg pludselig forvandle til 
noget positivt til gavn for andre. Men det 
har sin pris. For det betyder, at jeg nu skal 
dele min psykiske sygdom med andre end 
mine tætte veninder, nære familiemed-

lemmer og min psykolog. Det var derfor 
med bankende hjerte, at jeg offentliggjor-
de min nye titel på Facebook. Nu kunne 
alle regne det ud. Eller kunne de? For jeg 
fik en følelse af, at der manglede noget. 
Skulle jeg gøre det her, skulle det gøres 
fuldt ud. Og det skulle stå helt tydeligt: 
”Jeg har haft en depression”.

Et følelsesmæssigt sats 
Den slags er dog lettere sagt end gjort. 
Selv i min nærmeste familie var der 
personer, som ikke vidste noget. Hvor-
for? Fordi det for mig var et utrolig stort 
følelsesmæssigt sats at fortælle den nyhed 
– hver gang med frygten for at blive skub-
bet væk. 

Når det kom til min Facebook-familie 
var jeg ikke i tvivl før i tiden. Hvad 
vedkom det dem? Hvorfor sende patos 
til personer, jeg alligevel ikke har daglig 
kontakt med? I min verden ville resulta-
tet blive en kunstig medlidenhed i form af 
beskeder fra perifere kontakter om, at de 
pludselig altid ville være der for mig. Må-
ske ville nogen endda udnytte situationen 
til sladder om, hvorfor jeg var blevet syg? 

Blog mod tabu 
Når jeg alligevel endte med at dele min 
tilknytning til DepressionsForeningen 
på Facebook, var det fordi, det gik op for 
mig, hvad de her brede digitale medier 

At springe ud på 
Facebook 

For nogen tid siden tog jeg et vigtigt skridt. Jeg offentliggjorde på Facebook,  
at jeg er begyndt at arbejde som frivillig skribent i DepressionsForeningen.

faktisk kunne bruges til; nemlig at bryde 
tabuet omkring det at have en psykisk 
sygdom for så mange som muligt. Så 
jeg tog igen mod til mig. Jeg skrev et 
blogindlæg og offentliggjorde sandheden. 
Jeg skrev om min hverdag fyldt med 
blandt andet gråd, meget nedsat appetit 
og mange aflyste aftaler. Om at være 
blevet skubbet væk af venner, jeg troede 
ville støtte mig, og om mennesker der 
ville redde mig ved at simplificere min 
diagnose, så de bedre kunne forholde sig 
til den. Om dem der var mindst lige så 
bange som jeg selv, og dem som troede, 
de bar en del af skylden. Men jeg skrev 
også om den hjælp og støtte, jeg har fået, 
i form af sympati, forståelse og vigtigst af 
alt tålmodighed. 

En synlig udvikling
At springe ud som både frivillig i Depres-
sionsForeningen og depressionsramt i 
offentligheden har krævet mod. Det, der 
før var et for andre usynligt svagheds-
tegn, står nu frit tilgængeligt for alle som 
et bevis på styrke og personlig udvikling. 
For nu lytter jeg til mig selv. Jeg forstår, 
hvor mine grænser går og respekterer 
dem. Noget jeg er utrolig stolt af. ■

Anna er 24 år og læser til lærer.  
Læs hendes blog:  
pernittengrynet.wordpress.com 

Af Anna Højgaard Madsen, frivillig. 

Klumme

Illustration 
Frits Ahlefeldt
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DepressionsForeningen på  
Psykiatritopmødet

Bliv klogere på skyld  
og skam 
– Kursus ved specialpsykolog Krista Nielsen Straarup 
Selvkritik, skam og skyld er en ubehagelig del af hverdagen for mange mennesker med depression og bipolar lidelse og deres  
pårørende. Bliv klogere på de svære følelser og tanker og få konstruktive råd til, hvordan man tackler dem bedst muligt.
Kurset er arrangeret af DepressionsForeningen Nordjylland og henvender sig til både pårørende og mennesker, der selv har personlig 
erfaring med depression eller bipolar lidelse. 

Tid: Lørdag den 4. november 2016 kl. 10.00-15.00.
Sted: Rådhussalen, 2. sal, Torvet 5, 9400 Nørresundby.
Forplejning: Der vil være sandwich, drikkevarer og snacks i løbet af dagen.
Billetter: 75 kr. for DepressionsForeningens medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer.

Billetter kan købes i webshoppen på depressionsforeningen.dk eller ved at ringe til Lise på 23 23 22 56.
NB: Da der er begrænsede pladser på kurset (i alt 20), vil vi anbefale tidlig tilmelding.

KØBENHAVN

NORDJYLLAND

Kom til PsykiatriNetværkets årlige Psykiatritopmøde lørdag d.  
1. oktober og mød DepressionsForeningen sammen med en 
masse andre centrale aktører på området. Dette års tema er 
peer-arbejdet i psykiatrien.

Topmødet falder i år på European Depression Day, hvor Depres-
sionSucks-kampagnen om arbejdsmarkedet løber af stablen. 
DepressionsForeningen arrangerer derfor en debat om psykisk 
sygdom og arbejdsmarkedet med blandt andre psykiater Jesper 
Karle.

Se efter de orange sokker, find foreningens stand og fang vores 
repræsentanter til en god snak.
Vi håber meget at se dig – og gerne i dine DepressionSucks!  

Dato og tidspunkt: Lørdag d. 1. oktober, kl. 9. til ca. 17.  
Sted: Sankt Annæ Gymnasium, der har til huse på Sjælør  
Boulevard 135 i Valby.
Tilmelding: via Det Sociale Netværks hjemmeside:  
psykisksaarbar.dk.
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Sommerhøjskole med 
hygge og håb
Både gode snakke, udviklende aktiviteter og et drys glamour var på menuen, da  
foreningens årlige sommerhøjskole åbnede dørene til en uge med forandrende  
fællesskab omkring affektive lidelser. 

”Solen skinner altid på Nordfyn 
i uge 30”, plejer vi at sige i De-
pressionsForeningen. For trods 

en lunefuld dansk sommer er den tilba-
gevendende højskole altid et lyspunkt for 
både os, der deltager som foreningens 
repræsentanter, de dedikerede frivillige 
og ikke mindst kursisterne. Og Sommer-
højskolen 2016 var ingen undtagelse. 

Sysler for sjæl, udfordringer for krop
De i alt 55 deltagere fordybede sig ugen 
igennem i forskellige berigende aktivite-
ter i de rare rammer på Nordfyns Højsko-
le. Der blev syslet med kreative projekter 
og sunget i kor. Nogle kastede sig ud i 
nærvær og mindfulnessøvelser, mens 
andre fandt energi på lange cykelture i 
Nordfyns smukke natur. Og så var der 
dem, der søgte udfordringer højt til hest, 
med bue og pil eller på crossfit-banen. 
Oven i det kom alle de fællesaktiviteter, 
som efterhånden er blevet faste indslag 
på DepressionsForeningens sommerhøj-
skole: Aftenturen til Bogense Havn med 
de gode italienske is, den daglige fælles 
nydelse af højskolekøkkenets fantastiske 

retter, fællessangen omkring bålet og 
selvfølgelig afslutningsfesten – i år en 
royal gallafest, der afrundede en skøn uge 
med rød løber, guldkroner og festmiddag.
   
Redskaber og indre omsorg 
Det blev en uge præget af genkendelse 
og omsorg. En uge hvor vi hver især 
erfarede, at vi ikke er alene med vores 
sygdom, men at vi er mange, der deler de 
samme udfordringer, og mange der vil 
hinanden det godt. Gennem spændende 
foredrag fik vi hjælp til at genfinde vores 
værdier og dertil konkrete redskaber til 
at navigere bedre efter dem, når de svære 
følelser gerne vil tage over. Samme svære 
følelser blev vi opfordret til at turde være 
i og nysgerrigt spørge, hvad de mon ville 
fortælle os. Vi fik mindet hinanden om, 
at vi skal øve os i at slippe det selvkritiske 
blik, og i stedet rette opmærksomheden 
mod alle de handlinger og ressourcer, 
som vi måske ubemærket sætter i spil 
hver eneste dag. 

Fællesskab på tværs
Der var mange grin og gode snakke – og 

et par af os fik fældet en tåre eller to. De 
fleste har ranket ryggen, i hvert fald en 
smule, og fundet inspiration og styrke 
til at tro på, at der er noget godt i vente 
forude. Andre er måske snublet en enkelt 
gang eller to undervejs, men har også 
erfaret at de kunne rejse sig igen – må-
ske med nye erkendelser. Sammen fik vi 
skabt oplevelser og minder, dannet nye 
relationer, udvekslet erfaringer om syg-
domshåndtering og delt skæve betragt-
ninger. Altid i en stemning af ligeværd på 
tværs af vores forskelligheder.   

Ugen bekræfter os i værdien og 
vigtigheden af DepressionsForeningens 
arbejde for at bringe ligesindede sammen 
i givende fællesskaber, hvor vi støtter og 
lærer af hinanden. 

Stor tak til alle kursister og frivillige, 
fordi I hver især var med til at skabe 
endnu en fantastisk sommerhøjskole! 
Vi glæder os til at byde nye såvel som 
gamle ansigter velkommen til næste års 
højskole. 

Skal du med i 2017? Sæt kryds i 
kalend eren i uge 30.  ■

Af Mette Prangsgaard, frivilligkoordinator, og Kasper Tingkær, generalsekretær  



Balance nr. 3 september 2016     1918     Balance nr. 3 september 2016

Fordybelse, hygge og koncentration i det 
kreative værksted.

Fællessang omkring bålet inden sommerregnen kom.

Ankomst på den røde løber til 
fredagens gallafest. 

Dyb koncentration på sportsholdet

Onsdagens udflugt til H.C. Andersens Hus 
og Jens Galschiøts værksted
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Præstationssamfundet er både 
titlen på en ny bog, og betegnelsen 
for et moderne samfund præget 

af præstationspres, forventninger om 
konstant udvikling og krav om robusthed 
og mental fleksibilitet. Et samfund, der 
ifølge forfatteren, sociolog og lektor ved 
Aalborg Universitet Anders Petersen, 
kører stadig flere mennesker i sænk. 

"Rigtig mange mennesker går og kæm-
per med sig selv. De har fået fortalt, at 
depression er en individuel sag og noget, 
der foregår inde i hjernen og i dem selv. 
Men den store udbredelse af depression, 
vi ser i dag, er ikke opstået i et samfunds-
mæssigt vakuum. Der er samfundsmæs-

sige betingelser, der gør, at så mange 
mennesker rammes. De ting er vi nødt til 
at sætte fokus på," siger Anders Petersen.

Unge føler sig pressede
Bogen er baseret på flere års forskning 
på området – herunder interviews med 
unge med depression. Disse samtaler 
gav Anders Petersen et levende indblik 
i, hvordan netop de unges oplevelse af 
samfundets krav og normer var stærkt 
medvirkende til at skubbe dem ud i 
depression. 
"De unge gav udtryk for, hvordan de følte 
sig pressede, fordi de hele tiden skulle 
præstere, være fleksible og omstillings-
parate, være aktive og i gang. De oplever 
forventninger om at skulle score top-
karakterer, se godt ud, og nå alle deres 
mål. Det er der mange, der ikke kan leve 
op til. Og så kan depressive symptomer 
som udmattelse, meningstomhed og 
handlingslammelse overmande dem," 
siger Anders Petersen, der ligesom flere 
andre sociologer i dag har bemærket, at 

Depression er også 
samfundets skyld 
Når så mange danskere i dag udvikler en depression, skyldes det i høj 
grad præstationssamfundets krav og normer, der presser mennesker ud 
over kanten. Det påpeger sociolog og forsker, Anders Petersen, i ny bog. 

Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

Interview

Det moderne menneske er presset af 
urealistiske krav om at præstere, være 
robust og i konstant udvikling fortæller 
sociolog Anders Petersen. 
Illustration: Frits Ahlefeldt
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er opfattelsen, at det er din egen skyld," 
mener sociologen.

Anders Petersen er ikke ude på at råbe: 
"det er kun samfundets skyld" eller at 
fratage mennesker et ansvar. Hans pointe 
er blot, at individualiseringen har taget 
overhånd til skade for flere og flere, og 
særligt for de mindre robuste.

"Problemet er, at de betingelser, der 
gør, at mennesker udvikler en depression 
– f.eks. det konstante krav om udvikling 
– er de samme, som dem, man tror, vil 
gøre folk raske igen. Man forventer, at 
folk tager sig sammen, tænker positivt, og 
kommer videre. Det er paradoksalt," siger 
Anders Petersen.

Han anerkender, at mange depres-
sionsramte har gavn af behandling som 
terapi og medicin. Men samtidig pointe-
rer han, at vi er nødt til også at rette fokus 
mod de samfundsmæssige betingelser, 
som er med til at skabe et behov for 
denne medicinering.

Samfundets affald
Præstationsnormen dominerer i dag både 
i arbejdslivet, på uddannelser, skoler og 
daginstitutioner, hvor den ifølge Anders 
Petersen gradvist er sivet ind og er blevet 
til normer og regler. Og de, der ikke lever 
op til kravene om præstation og udvik-
ling, ses i stigende grad som samfundets 
affald, som han formulerer det i sin bog.

"Med den metafor sættes alting natur-
ligvis på spidsen: Depressionslidelsen bli-
ver en målestok for, hvilke menneskelige 
karaktertræk der opfattes som brugbare, 
og hvilke der betragtes som det modsatte 
– f.eks. ikke-kunnen, stilstand, og at være 
kørt i sænk," forklarer han.

Spirer af håb
Desværre tyder intet på, at præstations-
samfundets præmisser er under afvik-
ling, ligesom udbredelsen af depression 
stadig vokser. Senest har WHO forudsagt, 
at depression i 2020 vil være den største 
belastning for de vestlige sundhedssyste-
mer. En udvikling Anders Petersen ikke 
har nogen let løsning på.  

"Men jeg håber, at jeg med min bog 
kan sætte fokus på det samfundsmæssige 

”"Rigtig mange men-
nesker går og kæm-
per med sig selv. De 
har fået fortalt, at 
depression er en  
individuel sag og  
noget, der foregår 
inde i hjernen og i 
dem selv. Men den 
store udbredelse af  
depression, vi ser i 

dag, er ikke opstået i 
et samfundsmæssigt  

vakuum.”

Anders Petersen
Lektor i sociologi på Aalborg Univer-
sitet. Igennem en årrække har han 
forsket i forholdet mellem depression 
og samfund, og i årsagerne til depres-
sionsdiagnosens udbredelse. 

Bogen "Præstationssamfundet" ud-
kom den 22. august på Hans Reitzels 
forlag. 

For mere information se: 
www.dc.aau.dk 

det kræver stor robusthed og fleksibilitet 
at klare sig i et præstationssamfund. Et 
samfund hvor individualisering og kon-
kurrence er normen, og hvor målet – fra 
en tidlig alder – er at være god til noget, 
at vinde og være bedst. 

Din egen skyld
Men ikke alle har den nødvendige robust-
hed med hjemmefra, eller er i stand til 
at udvikle den i tilstrækkelig grad til at 
kunne holde til presset. 

"Hvis skyld er det så, hvis man ikke 
kan leve op til de krav og normer, der er 
så udbredte i vores samfund? Ja, i dag 

perspektiv ved depression. Så det ikke 
handler så meget om den enkelte, når vi 
taler om sygdommen," fortæller Anders 
Petersen.

Midt i sine triste observationer af 
samfundet finder han stadig håb i nogle 
af de samtaler, han har haft med unge 
depressionsramte. 
"De unge var meget bevidste om, hvor ud-
bredt lidelsen er. Men de havde en tro på, 
at det ikke er noget, de skal trækkes med 
hele deres ungdom og liv. Der var spirer 
af håb," siger han. ■
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Gode snakke og 
glade festivalgæster
For andet år i træk stod frivillige fra DepressionsForeningen i 
Nordjylland klar på Nibe Festival med tabu-lykkehjul, kaffe og 
sjove præmier til at nedbryde fordommene om affektive lidelser 
under Skalskovens gamle træer.

Af Sofie Abildgaard Skau, frivillig i DepressionsForeningen Nordjylland

LANDET    RUNDT
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Efter en fantastisk debut på Nibe 
Festival i 2015, havde vi lidt 
svært ved at forestille os, at vores 

tilstedeværelse i år kunne blive en lige 
så stor succes som sidste år. Allerede 
på førstedagen blev vores tvivl gjort til 
skamme. Vores stand var perfekt placeret 
midt i den hyggelige Skalskov, så alle fe-
stivalgængerne passerede os på deres vej 
til musikpladsen. Og som et ekstra pift 
til den gode stemning blandt de gamle 
træer, havde vi fornøjelsen af at have den 
populære bar Jægerhytten som genbo. 
Det betød festlige toner dagen igennem, 
som de mange forbipasserende – og vi 
selv – kunne synge med på. 

Mange vindere
Vores deltagelse på festivalen handlede 
om at nedbryde tabuer om depression og 
bipolar lidelse og samtidig skabe positiv 
opmærksomhed omkring vores forening 
og dens vigtige arbejde. Det gjorde vi 
gennem vores lykkehjul, der havde fire 
overordnede emner, som alle berørte 
affektive lidelser. Emnerne var: sex, 
alkohol, lykkepiller og venner. Alt efter 
hvilket felt, der blev ramt, tog vi en snak 

om betydningen af det enkelte emne i 
forhold til depression og bipolar lidelse. 

Alle gik derfra som vindere med 
en sjov præmie i hånden. Folk kunne 
selv vælge mellem kondomer, shotsrør, 
bolsjer, keyhangere eller balloner – alt 
sammen med foreningens logo på. Både 
præmier og stand var i år muliggjort gen-
nem donationer og støtte fra Protex, Hela 
Wine & Spirits, Spar Nord Fonden, Lions 
Budolfi, Lions Vadum og Lions Aalborg, 
som vi skylder en stor tak.

Bred synlighed
I år deltog vi otte frivillige: Lise, Gert, 
Marco, Gunnar, Maria, Karen, Per og 
overtegnede. For os alle gælder det, at vi 
har eller har haft depression eller bipolar 
lidelse inde på livet enten som ramt eller 
som pårørende. 

Det var en stor fornøjelse for os at tale 
med så mange festglade mennesker. De 
fire dage bød på mange forskellige gode 
snakke – både de lettere og sjove snakke 
ved lykkehjulet og de lidt længere samta-
ler i teltet. Så vi er endnu en gang blevet 
bekræftet i, at vi er med til at gøre en 
forskel, når vi er synlige blandt det brede 

publikum, der besøger festivalen.
Efter to år på ”Den Lille Fede”, har vi 

nu lagt grundstenene til en fantastisk 
tradition, som vi håber, at endnu flere 
frivillige vil være med til at videreføre i de 
kommende år. 

Vi glæder os over årets oplevelse og ser 
frem til at gense ”Den Lille Fede” og de 
glade festivalgængere til næste år. ■

LANDET    RUNDT
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Lise 
og Livsstilshøjskolen 

Lise Pleidrup fra Nykøbing Mors 
havde altid været en åben og 
livsglad pige, der dyrkede sine 

interesser inden for sang, dans og skue-
spil. Alt dette ændrede sig, da hun i 2010 
mistede sin far i en fiskeriulykke ud for 
Hanstholm Havn få dage efter sin 17 års 
fødselsdag. Det var sognepræsten, der 

Af Bjarne Laugesen, frivillig i DepressionsForeningen og 

projektmedarbejder på Livsstilshøjskolen Gudum, i samarbejde med Lise Pleidrup.

Faderens pludselige dødsfald fik skubbet den ellers livsglade teenager, Lise, ud af kurs og ind i en 
ond depressiv og destruktiv spiral. Et højskoleophold blev stien tilbage til livet og dansen.

ledte den sorggruppe, hun gik i efter-
følgende, som fik hende til at gå til læge 
med sine depressive symptomer. Lægen 
satte straks Lise i gang med medicinsk 
behandling for en depression. 

Destruktive tendenser
I den periode var bare det at stå op og 
passe sin skole på Morsø Gymnasium en 
daglig kamp. Hun havde meget fravær og 
fik tildelt en af sine lærere som mentor 
til at hjælpe med den daglige struktur, 
lektier og afleveringer.

Lise havde haft problemer med vægten 
siden folkeskolen, hvor maden trøstede 
hende mod blandt andet mobning og for-
ældrenes skilsmisse. Så nu hvor depres-
sionen og sorgen overmandede hende, 
blev hendes kost mere og mere ekstrem – 
til sidst hovedsageligt bestående af pizza 
og Coca-Cola. I takt med en drastisk øget 
vægt blev selvtilliden mindre, ligesom 
apatien og trætheden voksede i hende.

Et andet destruktivt træk, der meldte 
sig, var lysten til at drikke sig til en be-
døvende rus til fester. Et par gange endte 
hendes brandert i tanker om – og også få 

halvhjertede forsøg på – at tage livet af 
sig selv. 

Et nyt kapitel
Da Lise efter en hård kamp tre år senere 
stod stolt med studenterhuen på hovedet, 
trængte hun til at starte på en frisk. Hen-
des depression var nu mild, men hun stod 
tilbage både fysisk og psykisk mærket af 
nogle meget hårde år. Hun tog derfor på 
Livsstilshøjskolen Gudum ved Lemvig for 
at starte et nyt kapitel i sit liv. 

På højskolen var hun ikke længere 
alene med det at have oplevet psykisk 
sygdom og krise, eller det at have et 
usundt forhold til mad. Alle der havde 
noget med i bagagen, og alle ønskede en 
forandring og var klar til at se fremad 
og løfte hinanden i flok. Med et alders-
spænd fra 17 til 80 år mødte hun mange 
nye mennesker med forskellige tilgange 
til livet og erfaringer. Blandt dem – til 
sin egen store forbavselse – en højskole-
kæreste. 

Lettere i livet
Mens de indre gevinster som større Lise Pleidrup
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selvtillid, livsglæde og mod på tilværelsen 
begyndte at kunne mærkes, lykkedes det 
hende også gradvist at tabe sig markant. 
På højskolens dansehold havde Lise 
genfundet sin danseglæde og begyndte 
nu at drømme om at undervise i dans. 
En drøm hun fik mulighed for at afprøve 
som underviser på skolens fag “Rytme og 
Puls”. Og uden for undervisningen blev 
hun frontfigur til en flashmob i Lemvig. 

Da hun efter 19 uger forlod højskolen 
var det 20,6 kg lettere og med mange 
nye venner og spirende dansedrømme i 
kufferten.

Tilbage til virkeligheden  
– og drømmen
Efter højskolen bestod Lise en danse-
instruktøruddannelse hos Fitness 
World med topkarakterer. Her har hun nu 
undervist i 1,5 år. Hun begyndte også på 
pædagogseminariet i Aarhus, men efter 
et semester vakte et opslag på hovedrol-
len i musicalen ”Hairspray” atter danse-, 
sanger- og skuespillerdrømmene i hende. 
Hun sendte en video ind og endte blandt 

de 60, der kom med til audition i Tivolis 
Koncertsal i København. Selvom hun 
ikke gik videre, havde Lise nu fået blod på 
tanden efter mere af samme skuffe. Hun 
droppede derfor ud af pædagogsemina-
riet for at starte på en halvårig forbe-
redende danseuddannelse og fandt en 
sanglærer at gå til solosang hos. Senere 
begyndte hun til klaver og tog timer hos 
en skuespiller. I august 2016 indledte hun 
et ophold på Snoghøj Højskole, hvor hun 
skal gå et år på deres musicallinje.

At forfølge glæden
Lise, der i dag er 22 år gammel, har mær-
ket på egen krop, hvor skrøbeligt livet er. 
Det er derfor, hun nu griber chancen for 
at afprøve drømmen og se, hvor dygtig 
hun kan blive, og hvor langt hun kan 
komme. Uanset, hvor det tager hende 
hen, gør dans, sang og skuespil hende 
glad. Og når man som hun har prøvet 
at være helt nede, er glæde netop noget, 
man sætter ekstra meget pris på.
Vægten kæmper hun stadig med og vil 
måske altid gøre det, men livsglæden og 

livsmodet er kommet tilbage, og for gan-
ske nylig kunne hun endelig vinke farvel 
til antidepressiv medicin. ■

Tag på højskole 
til nedsat pris

Som medlem af DepressionsForenin-
gen får du 100 kr. i rabat på ugeprisen 
ved et ophold på samtlige af Livsstils-
højskolens kurser. Du skal blot bruge 
dit medlemsnummer ved bestilling. 

Læs om de forskellige ophold mm. på 
www.livsstilshojskolen.dk

Livsstilshøjskolen Gudum



Af Anna Højgaard Madsen, frivillig 

”ikke lys ikke mørke” består af 18 
lyriske kortprosatekster og en no-
velle skrevet fra et jeg-perspektiv 

om et liv med bipolar lidelse. Teksterne er 
fiktive, men trækker på forfatter Thomas 
Søgaard Boströms egne erfaringer med 
sygdommen. Tekstsiden spiller bogen 
igennem op ad kunstner Jakob Hunosøes 
enkle fotografier af forskellige ting fra 
grene i sort-hvid til en taperulle på en 
farverig baggrund, der både illustrerer og 
står i kontrast til det menneskelige kaos, 
teksterne skildrer.  

Erindringsbilleder
I bogens 18 små tekster beskriver en 
mandlig jeg-fortæller med akademisk 
baggrund store og små udvalgte episo-
der fra sit liv. Vi hører f.eks. om, da han 

Bogtitel: ikke lys ikke mørke
Forfatter: Thomas Søgaard Boström
Udgivelsesdato: 17. maj 2016
Forlag: Hurricane
Sidetal: 90
Pris: 150 kr. 

Et komplekst galleri af både visuelle og 
sproglige billeder samler sig til en smuk 
skildring af livet med bipolar lidelse set 
indefra i en ny skønlitterær udgivelse. 

Poetiske  
sygdomsbilleder 

som barn spiller skuespil i skolen, og da 
han bliver far. Episoderne skildrer jeg-
fortællerens oplevelse af verden fra hans 
særlige og senere sygdomsramte perspek-
tiv på forskellige livsstadier.

Fra afsnit til afsnit springer bogen i tid 
og sted, og personerne har ingen navne, 
men omtales anonymt som ”hende”, 
”ham”, ”du” osv. Som læser er det derfor 
svært at finde sammenhæng i fortæl-
lingen. Netop dét skaber et billede af 
jeg-personens desorienterede tankestrøm 
og et kaotisk indre.
Novellen, der afslutter bogen, handler 

bl.a. om jeg-fortællerens indlæggelse på 
en psykiatrisk afdeling og hans anstreng-
te forhold til det psykiatriske system. Det-
te kommer f.eks. til udtryk, da han under 
sin indlæggelse giver sig til at brodere 
billeder, der skal blive til ét stort billede. 
Jeg-fortælleren synes selv, det er genialt, 
men hospitalspersonalet forstår det ikke. 
På den måde markeres afstanden mellem 
den syge og den såkaldt normale verden 
omkring ham.

Sammenhængen i det  
usammenhængende
Præcis som det broderede billede er ”ikke 
lys ikke mørke” en skildring af et liv sat 
sammen af mange minder og tanker, 
som først giver mening, når man ser dem 
samlet. Thomas Boström giver et utroligt 
fint og nuanceret billede af, hvordan en 
psykisk lidelse ser ud indefra, og ”ikke lys 
ikke mørke” er bestemt en bog, jeg kan 
anbefale. Den er utrolig smukt skrevet og 
giver med sine både visuelle og sproglige 
billeder et meget levende indblik i livet 
med bipolar lidelse. Det er måske nok et 
værk, der skal læses og forstås af flere 
omgange, men det er det værd! ■

”Det er en rækkefølge af 
billeder, der ikke evner 
at tale sammen, selvom 
det er den samme hånd, 
min hånd, der bruger det 
samme sprog og har den 
samme brunlige fornem-
melse for ingenting til at 

tippe balancen”. 
ikke lys, ikke mørke, side 62
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del behandler den øgede kropslige be-
vidsthed og har oversigter over kroppens 
centre og de lidelser, man kan have.

Sandy C. Newbigging forklarer meget 
præcist, hvad meditation kan gøre for ens 
helbred og sindstilstand, og er god til at 
opsummere i slutningen af hvert kapi-
tel, så man lige får repeteret de mange 
nye ord og begreber. Undervejs kommer 
han også med forklarende og opstillede 
eksempler, der underbygger hans pointer 
omkring Body Calm-teknikken. Blandt 
andet mener han, at usunde overbevis-
ninger eller traumer fra fortiden kan føre 
til fysiske lidelser.

Tilgængelig ny verden
Da vi jo desværre ikke alle besidder for 
eksempel kattenes umiddelbare evne til 
at finde den meditative tilstand, er det 
rigtig vigtigt med en udførlig vejledning. 
Og denne bog er lige til at gå til – også for 
en nybegynder. Afsnittenes opbygning er 
enkle, og der er eksempler og modeller 
hele vejen igennem, der støtter forfatte-
rens forklaringer. 

Når det kommer til sproget og hele den 
spirituelle verden, som bogen tager afsæt 
i, hjælper det nok, hvis man i forvejen 

Af Anne Stenkjær, frivillig

Bogen “Sund med meditation” er 
en guide til en ny meditations-
form, udviklet af den engelske 

meditationslærer og lifecoach Sandy C. 
Newbigging. Body Calm, som han kalder 
sin metode, er skabt på baggrund af idéen 
om samhørighed mellem krop og sind, og 
går ud på, at vi kan ændre vores fysiske 
tilstand ved hjælp af positive tanker og 
afstressende øvelser. 

Filosofi med krop i
Bogen er delt op i tre dele. Den første 
præsenterer filosofien bag Body Calm, 
fordelene ved meditation og en step by 
step indføring i, hvordan man praktiserer 
Body Calm-teknikken.

Anden del har fokus på de ting, der 
er årsag til indre disharmoni, som f.eks. 
stress, fortrængninger og deslige. Sidste 

Bogtitel: Sund med meditation
Forfatter: Sandy C. Newbigging
Udgivelsesdato: 24. maj 2016
Forlag: Det blå hus
Sidetal: 303
Pris: 329,95 kr.

Meditér dig til et 
bedre helbred

har lidt kendskab til området. Til trods 
for begrebsforklaringerne undervejs, vil 
nybegynderen nok have gavn af at læse 
den igennem en gang mere for at få hold 
på den nye tænkemåde. 

Når det er sagt, fremkalder bogen både 
lysten til at påbegynde meditation og 
eftertanke omkring vigtigheden af at søge 
en indre ro i en stresset hverdag. ■

Ny udgivelse præsenterer en ny helbredsorienteret meditationsteknik, 
så også nybegynderen kan følge med og blive inspireret.
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På en dejlig sensommertorsdag, 
hvor kun få (men heftige) byger 
ramte hovedstaden, trådte be-

styrelsen den 11. august sammen til det 
første ordinære møde efter generalfor-
samling og bestyrelsesseminar. Bekla-
geligvis er gruppen i mellemtiden blevet 
to dygtige kræfter fattigere, idet Karen 
Margrete Nielsen og Sofie Skau har valgt 
at træde ud af bestyrelsen. Vi takker for 
de mange gode, begavede og berigende 
inputs, de har bidraget med. 

Kampagnetid med fyldte hænder
Aktuelt er der fuldt blus på at få årets 
DepressionSucks-kampagne etableret 
og søsat. Den 1. oktober er det World 
Depression Day, og det markerer fore-
ningen traditionen tro med en række 
opmærksomhedsskabende indslag - i år 
med fokus på arbejdsmarkedet. Dagen 
falder denne gang sammen med Psykia-
tritopmødet. Det giver nogle helt særligt 
gode rammer, som vi naturligvis vil gøre 
brug af.

Kampagnen er et vigtigt redskab til 
både at fastholde og øge opmærksom-
heden omkring affektive lidelser og til 
at holde samtalen om psykisk sårbarhed 
levende. Derfor bruger sekretariatet også 
store mængder af både tid og kræfter på 
projektet. Samtidig er der rigtig mange 
administrative opgaver, der skal løses for 
at holde foreningen flydende og driftig. 
Det er i alles interesse, at der er en god 
balance mellem opgaverne og mængden 
af hænder til at løse dem, og derfor er 
bestyrelsen i tæt dialog med sekretariatet 
om, hvordan vi bedst sikrer arbejdskraft 
nok.

Glade højskoledeltagere
Endnu engang har vi kunnet konstatere, 
at deltagerne på årets sommerhøjskole 
har været glade for opholdet og har givet 
både kurset, foreningens repræsentanter 
og de frivillige et særdeles fint skudsmål. 
Det vækker glæde i foreningen og styrker 
os i troen på vores arbejde for at samle 
ligesindede i udvekslende fællesskaber.

Internationalt udblik
Som beskrevet i en artikel i sidste num-
mer af Balance, har repræsentanter fra 
bestyrelsen indgået samarbejde med 
nepalesiske græsrødder. Det beriger 
foreningen med ny viden om forholdet 
til psykisk belastning i andre kultursam-
menhænge, som vi håber at kunne bruge 
fremadrettet til at komme i dialog med 
andre kulturgrupper herhjemme. Man 
kunne bl.a. forestille sig fremtidige sam-
arbejder med flygtningeorganisationer, så 
foreningen også bliver synlig for sårbare 
mennesker med anden etnisk baggrund 
end dansk. ■
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Fuldt blus på
foreningen

Af Marianne Asbæk, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen ser forventningsfuldt frem mod en travl kampagnepe-
riode og glæder sig over både en gentaget sommerhøjskolesuc-
ces og nye projekter i støbeskeen.
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Af Kasper Tingkær, generalsekretær

Til næste

Peer-arbejde handler om at inddra-
ge mennesker med erfaringskom-
petencer fra deres egen sygdom i 

de kommunale og regionale indsatser for 
mennesker med psykiske lidelser. Tanken 
er, at man derigennem kan understøtte 
recovery-processer og forbedre livsmulig-
heder for både de, der modtager peer-
støtte samt de, der yder støtten. 

Peer under lup
I det kommende nummer af Balance vil vi 
se nærmere på erfaringerne med brugen 
af peers i psykiatrien og i de kommunale 
tilbud. For hvordan virker det egentlig for 
dem, der modtager peer-støtte? Og hvad 
er det, det giver at tale med en anden, der 
kender psykisk sygdom indefra? Vi ser 
også nærmere på peer-medarbejderens 
perspektiv og på nogle af udfordringerne 
omkring peer-positionen. Hvad skal man 
egentlig kunne for at komme i betragt-
ning til et sådant job? Hvad giver det 
dem, der arbejder i en peer-stilling frem 
for et ordinært job? Og indgår man på lige 

fod med sine kollegaer uden brugererfa-
ring? Disse og mange andre spørgsmål vil 
vi forsøge at få besvaret. Vi hører meget 
gerne om dine peer-erfaringer på sekre-
tariat@depressionsforeningen.dk.

Erfaringsbaseret foreningsliv
I DepressionsForeningen sætter vi en ære 
i at bygge vores arbejde på saglighed. Vi 
gør derfor meget for at følge med i den 
nyeste forskning inden for det affektive 
sygdomsområde, ligesom vi lægger vores 
rådgivning op ad Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. Men sideløbende med det 
har vi altid haft fokus på den store værdi, 
som ligger i erfaringerne fra det levede liv 
med depression eller bipolar lidelse. 

Da jeg igen i år havde fornøjelsen af 
at være med på vores årlige sommerhøj-
skole (se side 18), blev jeg endnu engang 
bekræftet i, at oplevelser og erfaringer 
overleveret fra en person til en anden kan 
noget helt unikt, som alverdens fagbøger 
og eksperter ikke kan tilbyde. Derfor er 
netop udvekslingen medlemmer imel-

Værdien af erfaring

lem fundamentet for mange af Depres-
sionsForeningens tilbud. Blandt dem: de 
støttende møder i lokalgrupperne, sam-
talerne på DepressionsLinien og online-
udvekslingen på www.minhverdag.nu. 
Samme tilgang er vi lige nu i færd med at 
udvikle og sætte i system.  

Træk i sokken sammen
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre 
alle til at støtte op om vores #Depres-
sionSucks-kampagne (se side 5), der i 
år har fokus på mere åbenhed og viden 
om depression på arbejdsmarkedet. Her 
handler det netop om, at særligt alle vi, 
der enten er direkte eller indirekte berørt 
af depression, står sammen i ønsket om 
et oplyst og rummeligt arbejdsmarked. 
Så hvad end du er i arbejde eller ej, om du 
er ramt eller pårørende: Vi har brug for, 
at du trækker i de orange arbejdssokker 
med os på Facebook d. 30. september 
og 1. oktober. Bestil de orange sokker nu 
(senest d. 20. september) på Depression-
Sucks.dk. ■

Over alt i landet pibler det frem med nye løsninger i psykiatrien.  
En af dem er peer-arbejde, hvor brugere af psykiatrien støtter andre  

i en tilsvarende situation. I næste Balance ser vi nærmere på fænomenet. 



30     Balance nr. 3 september 2016

i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER

Café Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
kl. 14.00 – 18.00, 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com 

Café ODA Odense
Hunderupvej 31, 5000 Odense
Tirsdage kl.17.0020.00
Torsdage kl.14.0018.00
5384 1508
Se mødedag 
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk 
www.cafeodaodense.dk

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00 
Cafe_oda@yahoo.dk 
www.facebook.com/cafeoda

Gentofte, Ungegruppe (18-25 år)
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, 
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 
Skriv til Magnus, hvis du er interesseret
Magnus Jørgensen, mahjoor@gmail.com 

Gribskov
FrivilligCenter Græsted, Holtvej, 3230 Græsted
Hver mandag, Kl. 15.0017.00
Tina Carlsen, tinacarlsen2611@gmail.com
Lis Silkeborg 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Onsdage i ulige uger, Kl. 18.30 – 21.00
Mikkel, depnord@outlook.dk, 51864402
Ea Aunø, barepraktisk@hotmail.com

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger, Kl. 18.45 – 21.45
Barbara 40424810, Mikkel 51864402
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk,  
depnord@outlook.dk

Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger. Kl. 19.00 – 21.00 
Under oprettelse. Ring/skriv, før du kommer.
Barbara 40424810
Karen Margrete 21936238,  
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk 

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
AnnaMarie Hansen, 28775227 
riemhansen@gmail.com
Majken Tvarnø kamt@brnet.dk, 4362 2744

København
Frivilligcenter SRBistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N
Kontakt Daniel eller Klaus, før du kommer første 
gang.
Hver onsdag, kl. 19.00 – ca. 21.00
Daniel, dmajholm@almanet.dk, 2077 1114
Klaus, helhalv@gmail.com, 2077 0199
Lars, lars1284@gmail.com, 2616 8031

København, Bipolargruppen
Frivilligcenter SRBistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kom
mer første gang. Kl. 18.45  ca 21.00
Mandage i lige uger. Se kalender på bipol.dk/
bal med transportvejledning og kort.
Mynte: 24232971, Chastine: 6166 1106
Eva: 4063 1022, 
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

København, Pårørende 
Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000 
Frederiksberg.  
Skriv til Maja hvis du er interesseret
Tirsdage i lige uger, Kl. 19:00  21:00
Maja, majawholm@jubii.dk, 2238 1552

København, Ungegruppe 18-26år
Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000 
Frederiksberg. 
Skriv til Anna hvis du er interesseret:
Mandage i ulige uger, kl. 19.00 – 21.00
Anna, ungegruppe.kbh@gmail.com

Lyngby 
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A,  
2800 Lyngby
Hver onsdag, kl. 18.00 – 20.00
Elise, eliseingversen@hotmail.com, 61783513
Malene, malenelotz@gmail.com

Næstved 
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22, 
4700 Næstved
Mandag i ulige uger. Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com

Roskilde
PsykInfo, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdagene den 22/9, 20/10 og 17/11. 
Skriv eller ring, før du kommer.

Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, Tlf 4636 2945, 
musserindal@gmail.com 

Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse
Tirsdag i ulige uger, kl. 19.00 – 21.00
Tanja Rasmussen papaw@stofanet.dk
23326550

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Onsdage i lige uger, kl.15.30
Jette Balslev 4034 6838
jette.balslev@gmail.com

Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, Esbjerg
Hver torsdag, kl. 19.00  21.00 
Morten, 2277 2555, banditmanden@gmail.com
Kristina, kialinneberg@gmail.com
Peder, pederjust@hotmail.com

Haderslev, depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal, 6100 
Haderslev
Mandage i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Merete Lysgaard  Hansen, 
mebehansen@youmail.dk, 74522148 / 22838035
Birthe Poulsen, birthe.poulsen@hotmail.com 
40481462 

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 21936238
kmndep@gmail.com

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 57
Mandage i lige uger, kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127

Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 57
En gang om måneden. Kontakt Thomas først.
Kl. 19.00  21.00
Thomas Abildgaard 23612642  
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne 23456086

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 57
En gang om måneden i lige uger kl. 19.00  21.00
Ring/skriv gerne før
Anne Petersen, 61260783
annelagoni@hotmail.com

Odense - ungegruppe 
(Depressionsramte 1828 år) Under oprettelse
Frivilligcenter Odense på Toldbodgade 57
Torsdag i lige uger kl. 19.3021.00 
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Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, 
så kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@
depressionsforeningen.dk 
Medlemmer er velkomne også i grup
per uden for ens lokalområde. Tilmel
ding er ikke nødvendig. Men det er 
praktisk, hvis du lige tjekker mødet hos 
kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele  
tiden kan ske ændringer – ring til  
gruppens kontaktpersoner, hvis du  
er i tvivl.

REGION HOVEDSTADEN
 
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
kimgh@post.tdcadsl.dk, www.kimgabriel.dk

Psykolog Henrik Tingleff
Mindwork Psykologisk Center
Vesterbrogade 15, 2 sal, 1620 København V
Tlf. 41 99 86 01. www.mindwork.dk

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal, 2700 Brønshøj
Tlf. 20216165 bedst 9.00 9.30
psykolog@ibenbusk.dk, www.ibenbusk.dk

Kognitive Psykologer i København og Næstved 
· CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849, www.cektos.dk

Psykolog Martha Brink Kristensen
Taastrup Hovedgade 104, 1, 2630 Taastrup
Tlf.: 70 27 74 44. www.marthabrink.dk

REGION SYDDANMARK
 
Stress, angst og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Østergade 39, 1. s. 5600 Faaborg.
Tlf.: 51 26 64 55  (kl. 1213).
Tlf. 62 61 76 19, karen@karenkeinicke.dk

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita E. Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
74528186. Overenskomst med sygesikringen

REGION NORDJYLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th, 9000 Aalborg
Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

REGION ØSTJYLLAND 
 
Lise Hansen, specialist og supervisor i  
psykoterapi
Sundhedscentret
Nørreport 2, 2, 8400 Ebeltoft
tlf 86340133, email info@tegneterapi.dk
www.tegneterapi.dk
Overenskomst med sygesikringen

FIND DIN 
PSYKOLOG

GUIDEANNONCER
Tag kontakt, inden du møder op.
kl. 19.3021.00 
Julie Bjørling, 40358649
unge.dep@gmail.com

Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle
Onsdag i lige uger OBS: Kontakt Frederik, før du 
kommer første gang. Kl. 19.0021.30
Frederik, 2845 2811 frederik.nu@gmail.com

Åbenrå, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200 
Åbenrå
NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde
1, mandag i måneden, kl. 19.00 21.00
Klaus Andresen, facebook.com/biposyd, 
22152227, klausandresen@mac.com

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for  
nærmere info.
Gitte Daater: 24401490
daater@heaven.dk

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Steen Kruuse, 
75648660 / 22555040; kontakt@kruuse.nu

Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger, kl. 19.00 – 21.00
Carsten Mathiasen, 29880657, carsten@mathia
sen.com

Århus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, tlf. 86954027 / 24890198 
mathissjelle@mail.dk

Århus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen 
1. gang.
Torsdage i ulige uger, kl. 19.00 21.00
Janne, 51950924
bipolargruppen@gmail.com

Århus, forældre til unge og voksne bipolare
De9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først
Kl. 19.00 – 21.00
Karen og Otto Andersen, 29431380 / 61501380 
karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 21294448
Inge Rasmusen, 61337973, inge.B.rasmussen@
gmail.com

Århus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80, 
Århus
Mandage i ulige uger, kl. 19.00 21.00
Rune og Louise
aarhusungegruppe@outlook.dk

Frederikshavn bipolar og depression
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 9900 
Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først
kl 19  21
Gert Lauritsen, 23232256, depression.bipo
lar9900@gmail.com

Frederikshavn Pårørende
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 9900 
Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19  21
Lise Juul Lauritsen, 23232256, 
ptdb9900@gmail.com

Ålborg Depression over 26 år. 
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag. Skriv først. Kl. 19.00 – 21.00
Gert Lauritsen
depression9000@gmail.com

Ålborg bipolargruppe
Sinds lokaler, Sind Daghøjskole,  
Doktorens Gyde 3, 9000 Ålborg
Mandage i ulige uger, Kl. 18:0020:00
Sofie, bipolaraalborg@gmail.com.

Ålborg-pårørende
C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først, Kl. 19.0021.00
Mail: ptd9000@gmail.com
Lise Juul Lauritsen: 23232256

Ålborg – ungegruppe
(Depressionsramte 1826 år)
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger, kl. 16.3018.30
Barbara og Maria, 
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Sekretariat
DepressionsForeningen
Trekronergade 64 st. 2500 Valby
Telefon 3312 4727. 
Træffes i tidsrummet 13.0016.00
Depressionslinien: 3312 4774. 
Linien har åbent alle hverdage fra klokken 
19.0021.00.  
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk



Koster 50 kr. + alm. sms-takst 
 Udbydes af DepressionsForeningen Trekronergade 64 st., 2500 Valby, tlf. 33124727

På forhånd tak :)

SMS SOK
TIL 1245

#DepressionSucks
Ta’ snakken på arbejdet

Støt DepressionsForeningens arbejde for 
depressionsramte på arbejdsmarkedet med 50 kroner


