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”Fremtidens psykiatri ” – hvad skal der ske 
for at forbedre forholdene? Forud for kommunal- 
og regionsvalget i november og med en ny 
psykiatriplan på trapperne, har Balance samlet 
synspunkter og ideer fra centrale aktører på 
området, nemlig ønsker og tanker fra såvel 
patienterne og pårørendes som behandlere 
og centrale politikere. 
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Mange politikere vil gerne tale 
om lighed i sundhed. Nu har 
regeringen en enestående 

chance for at sætte handling bag ordene. 
Den 20. august blev der lækket et udkast 
fra regeringens psykiatriudvalg. Det be-
står af 53 forslag til hvordan indsatsen for 
personer med psykisk sygdom kan tilret-
telægges og gennemføres bedst muligt.

Anbefalingerne skal føres ud i livet
Lad mig sige det, som det er! Vi har brug 
for at mange af disse anbefalinger bliver 
ført ud i livet. 

Vi har brug for et langt tættere samar-
bejde mellem praktiserende læge, psykia-

ter, psykolog, sygeplejerske og socialråd-
giver. Vi har brug for psykologordninger 
til unge, der står i risiko for at blive ramt 
af depression eller bipolar lidelse. Vi har 
brug for pårørendeinddragelse, aflastning 
via sundhedsteknologi og initiativer, der 
gør det nemmere, at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet! Vi har brug for, at psy-
kiatrien bliver rustet til at håndtere mere 
komplekse, sammensatte situationer. Det 
er især vigtigt i en tid, hvor der satses 
stadigt mere på pakkeforløb, der vægter 
fælles høje standarder i hele landet højere 
end individuel tilpasning.

Der er bestemt elementer jeg savner, 
men én ting er sikkert! Vi har brug for at 

mange af disse anbefalinger når igen-
nem det kommende arbejde i regering og 
folketing.

Det har fra starten været et ufravige-
ligt vilkår for Psykiatriudvalgets arbejde, 
at de har skullet holde sig inden for de 
eksisterende budgetter (jf. kommisso-
riet). Vi afventer den endelige rapport, det 
videre arbejde i regeringen og finanslovs-
forhandlingerne! Det er op til regeringen 
at tage denne mulighed alvorligt nok! Vi 
har brug for at få anbefalingerne omsat 
til konkrete initiativer, der kommer den 
enkelte til gode. ■

Af Bodil Kornbek 

Formand for DepressionsForeningen

- Nu er
chancen der!

Indsatsen i psykiatrien 
skal skærpes
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1.
Kvalitet
De kliniske retningslinjer skal i højere grad være klinisk 
relevante og rent faktisk understøtte, at patienterne modtager 
kvalitet. De kan udvikles langt mere intelligent, end vi gør det 
i dag, hvor man for eksempel har stirret sig blind på bestemte 
metodevalg, selv om det er dokumenterbart, at det ikke er 
metoden, der er vigtigst, når personalet skal træffe valg om den 
behandling, borgeren skal modtage.

Indsatsen for mennesker med depression og bipolar lidelse kan blive bedre, hvis 
behandlingen af den enkelte patient bliver mere individuel, frem for at den hviler på 
manualer og ensartethed. Vi skal turde tage hånd om mistrivsel, længe før det udvikler 
sig til egentlig sygdom – både på arbejdspladser og på institutioner. Og så skal vi være 
bedre til at tale med hinanden om det, der er svært.

TEMA Fremtidens psykiatri

Vi skal turde 
tale med 
hinanden

Af Eva Secher Mathiasen, 

formand for Dansk Psykolog Forening

De tre vigtigste ting at ændre i en fremtidig indsats 
rettet mod at hjælpe borgere med psykiske lidel-
ser er i virkeligheden ikke tre ting, men én ting: 

Resultatet af indsatsen. Vi kan nemlig blive meget bedre.

Vejen derhen 
handler om:
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Det samme gælder på mange arbejdspladser, hvor ledelsen 
slet ikke er uddannet til at håndtere, når en medarbejder ikke 
trives, uanset om årsagerne skal findes i privat- eller arbejdsliv 
eller begge steder. Bedre kompetencer til at håndtere den type 
ledelsesopgave er helt afgørende i et forebyggelsesperspektiv.

Forebyggelse forudsætter adgang til hjælp i tide for borgerne. 
Fx mangler vi i høj grad geografisk fordelte anonyme rådgivnin-
ger, hvor man kan få hjælp, når det begynder at gå skævt, når 
problemerne stadig er til at overskue, og hvor man kan have en 
velfungerende hverdag ved siden af det rådgivningstilbud, man 
modtager.

 

3.
Afstigmatisering
Psykiatrien lider under den alvorlige stigmatisering af psykisk 
sygdom, som patienter møder i hele samfundet. For mange er 
det skamfuldt at være psykisk sårbar eller psykisk syg. Det har 
alvorlige konsekvenser.

For det første får vi ikke talt med hinanden om det, der gør 
ondt. Vi tør ikke spørge af frygt for at trænge os på eller åbne for 
posen af frygt for, at andre vil se skævt til os efterfølgende. Det 
gør sig gældende i mange relationer, hvor det er vigtigt at kunne 
tale sammen: i familien, mellem venner eller på jobbet mellem 
medarbejder og leder.

For det andet får vi så ikke hjælp i tide, når det er det, der er 
behov for. Mange venter alt for længe med at opsøge hjælp, selv 
om det for nogen kan være afgørende for at få det bedre og for 
at sårbarhed ikke udvikler sig til sygdom. Vi skal turde tale med 
hinanden. ■

Langt vigtigere er det at satse på kompetent personale, som 
har erfaring og uddannelse, der sætter dem i stand til at træffe 
de bedste beslutninger omkring behandlingen – i samarbejde 
med patienten.

Psykiatrien skal turde satse på professionel rekruttering og 
fastholdelse af personale – fra direktion til plejeassistent. De 
pårørende er en stærkt undervurderet ressource, som skal ind-
drages væsentlig mere end hidtil. Personalet skal tage tiden til 
at lytte og blive klogere og bedre behandlere af patientens egne 
forventninger og ønsker til samarbejdet og stå ved, at kvalitet 
bedst skabes ved en individualiseret, professionel, forsknings-
baseret, personlig og respektfuld tilgang til den enkelte borger. 
Med sådanne tiltag kommer vi på rette spor i en fremtidig 
psykiatri.  Og mon ikke det også bliver væsentligt billigere at 
gøre det rigtigt første gang for den enkelte i stedet for at levere 
behandling og opfølgning af så ringe kvalitet, at ganske mange 
får tilbagefald, som kunne være undgået.

2.
Forebyggelse
En god psykiatrisk indsats handler også om at sørge for, at der 
slet ikke bliver behov for behandling. I dag tager samfundet alt 
for sent hånd om børn og unges mistrivsel, fordi personalet i 
daginstitutioner, skoler, i ungdomsuddannelser og fritidstilbud 
savner en let og direkte adgang til kompetente professionelle, 
så snart man bliver i tvivl. I de fleste tilfælde er denne adgang 
lige nu besværet og langsommelig, fordi fx de kommunale PPR-
kontorer ikke alle steder er indrettet til at have så omfattende 
en rådgivende funktion, som er nødvendig, hvis vi skal tage 
forebyggelsesansvaret alvorligt.

TEMA Fremtidens psykiatri



6     Balance nr. 3 september 2013

Behandlingstilbud
Siden 2012 er de psykiatriske afdelinger 
og skadestuer på landets sygehuse blevet 
nedlagt og erstattet af de psykiatriske 
centre inden for regionerne. Det betyder 
naturligvis for de fleste længere afstande 
mellem bopæl og behandlingssted. 

Primært er det dog, at behandlingens 
såkaldte ”tilbud” er blevet indskræn-
ket. Der tilbydes behandling inden for 
tidsperioder af henh. 3 elle 6 mdr. Mao. 
tilbuddene er udarbejdet med målgrup-
pen ”stressramte med evt. depression til 
følge”. En konkret målsætning for disse 
forløb er udarbejdet med faste konkrete 
tiltag for at få den enkelte behandlet. Til-
bage står blot spørgsmålet: ”Hvad med de 
kronisk syge eller de personer, som ikke 
nødvendigvis er ramt af stress, men som 
lider af en alvorlig psykisk sygdom, der 
ikke kan behandles og ”raskmeldes” efter 
6 mdr.?” Det fremgår ikke af regionernes 
hjemmeside, hvad der skal ske med disse 
patienter. Udover naturligvis at henvise 
til praktiserende læge, som kan videre-
henvise til privat praktiserende psykiater. 

Dermed får de kronisk syge og øvrige 
sindslidende ikke mulighed for at komme 
i terapigrupper, gennemgå nøje udtænkte 
behandlingsforløb, som skulle skabe 
større indsigt i egen sygdom og admini-
stration af denne. Manglende tilbud til 
kronisk syge og generel sindslidelse er et 
overset område ved regionernes behand-
lingstilbud, som der bør rettes op på. 

Behandlingsform
Det er selvsagt svært at forestille sig, 
hvorledes en ny behandling af en sinds-
lidende skal finde sted, uden komplika-
tioner, hvis den sindslidende ikke kan for-
klare sig og sit forløb. Det kræver faktisk 
et ganske stort overblik og en plan på for-
hånd for samtalen, hvis der skal komme 
bare et nogenlunde udbytte ud af denne. 
Årsagen til dette skyldes naturligvis, at vi 
er underlagt beskyttelsen om overførsel 
af patientdata. Det skyldes efter forly-
dende manglende IT-teknologi , imidler-
tid er et sådan system blevet udarbejdet. 
Man har fra dansk lovgivning imidlertid 
besluttet, at overførsel af patientdata fra 
den ene instans eller behandler til den 
anden ikke skal være muligt. Det er i de 
fleste tilfælde noget af en hæmsko – både 
for patienten og behandleren. Det er kun i 
få tilfælde, at en borger ikke vil lade disse 
oplysninger være tilgængelig. Derfor 
bliver behandlingsformen besværliggjort 
både for den syge samt for det samlede 
behandlingsforløb fra en instans / be-
handler til en anden. Det er de færreste, 
som er ramt af en psykisk lidelse, der er i 
stand til at beskrive sin situation og årsag 
til, at de har brug for behandling. Hvorfor 
er der brug for denne berøringsangst  og 
misbehandlet omsorg ved at lade disse 
oplysninger være uden for rækkevidde? 
Det bør være muligt at indføre tekno-
logien, lade det være op til den enkelte 

Af Charlotte Adserballe Dahl

(Indlægget er forkortet af redaktion)

”Opgiv aldrig håbet. Håb kan dø, 
men lad aldrig selve håbet ligge.”

Fremtidens psykiatri 

– … hvis blot jeg 
kunne bestemme

TEMA Fremtidens psykiatri

Ved tanken om, at depression 
i år 2020 formodes at blive 
den næststørste folkesygdom 
på verdensplan, er det ikke 
for tidligt at komme i gang 
– både med at behandle, 
men også på sigt at forebyg-
ge, så vores børn kan få et liv 
med en høj grad af livskvalitet 
i denne ellers til tider kaotiske 
og stressende verden, vi lever 
i. Fast besluttet på følgende 
citat, har jeg valgt at komme 
med følgende opfordringer: 
”Opgiv aldrig håbet. Håb kan 
dø, men lad aldrig selve 
håbet ligge.”
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som rambuk arbejder eks-spindoktoren 
på at få to emner på dagsordenen: Åben-
hed om psykiske lidelser og ligestilling af 
det mentale og det fysiske helbred. 

"Stigmatiseringen kommer på grund 
af folks frygt. Frygt for hvad det er. Frygt 
for at erkende, at man måske selv har en 
psykisk sygdom. Frygt for, hvad det gør 
ved andre mennesker." 

Om hvad der forhindrer psykiske lidel-
ser i at blive anerkendt og accepteret som 
»rigtige« sygdomme, forklarer han:

»Jeg tror, det er … uvidenhed. Og at 
folk føler, at de her emner er mere kom-
plicerede, end de er. Ligesom folk har en 
fysisk sundhed, så har de også en mental 
sundhed. Hvorfor er det kompliceret og 
svært at forstå? Hvorfor tror mange, at 
mental sundhed er noget derovre.« (Arti-
kel fra Psykiatrifonden.)

Patientuddannelse:
Flere kommuner landet over (ca. 70 
stk.) udbyder kurset ”Lev med kronisk 
sygdom” som en såkaldt patientuddan-
nelse. Psykiske sygdomme ”fylder” ikke 
meget i dette koncept, hvorfor Sundheds-
styrelsen, som er ansvarlig udbyder, fra 
efteråret 2013 udbyder kurser i ”Angst og 
depression”. Kommunen står for kurserne 
og der er ca. 12-16 personer pr. hold både 
psykisk syge og pårørende - forår og 
efterår. Målsætningen er, at den enkelte 
skal lære at tage hånd om sin sygdom bla. 
ved at sætte mål, lave handlingsplaner, 
etablere rutiner osv. Alt sammen infor-
mation, rådgivning, samvær og værktøjer 
til at tackle psykisk sygdom.  Kurset er i 
sin opstart, men væsentligt er, at det bli-
ver udbredt både til flere kommuner, og 
til enkeltpersoner, der kan have gavn af 
denne ”uddannelse” (syge som pårøren-
de). Dette kan naturligt ske i forbindelse 
med behandling hos den praktiserende 
psykiater, men primært i forbindelse 
med div. behandlingsinstitutioner, hvor 
henvisning bør være en naturlig del af 
det videre forløb for den sindslidende i 
kampen om at komme videre. ■

projektplan forsøgt at varetage begge 
opgaver samtidigt. Spørgsmålet i denne 
sammenhæng er, hvad kom først ”hønen 
eller ægget”? Er det på grund af misbru-
get, at personer bliver psykisk syg, eller er 
misbruget opstået som en konsekvens af 
den psykiske sygdom.

Blandt bipolare vil f.eks. et overfor-
brug af alkohol i forbindelse med en 
manisk periode ofte forårsage, at perso-
nen efter et stykke tid ryger direkte ned 
i en svær depression. Når der er tale om 
et mere kronisk misbrug, er det ofte, at 
alkoholen bliver brugt til at ”forsvinde fra 
den svære virkelighed” og dermed tager 
brodden af toppen. 

Samarbejde mellem misbrugsinstitu-
tioner og psykiatrien bør være en naturlig 
behandlingsform af den enkelte misbru-
ger. Dette samarbejde skal tages i be-
tragtning ved enhver psykiatrisk behand-
lingsform, og regionerne bør sørge for, at 
samarbejdet finder sted, når der er brug 
for det hos den enkelte patient. Endvidere 
skal den sygdomsramte informeres grun-
digt i, hvilken virkning misbrug har samt 
anvises forskellige stressreducerende 
aktiviteter, som kan erstatte indtagelsen 
af alkohol eller stoffer

Stigmatisering
Et af de største problemområder for folk, 
som bliver ramt af en psykisk sygdom, er 
den stigmatisering de oplever i deres om-
givelser. Relationer, som de før følte sig 
trygge i, udviser pludselig en afstands-
tagen og tabuisering af deres tilstand. 
Undlader at kontakte dem, besøger dem 
ikke både under og efter indlæggelse og 
telefonen bliver død og mailkontakten 
forsvinder.  Selv den tætte familie, vælger 
at ”vælge fra”. For mange syge er det 
faktisk en af de største byrder oveni selve 
sygdommen. Hvor meget skal de fortælle 
og hvorfor er der ingen i familien, som 
forstår dem?   Ofte er denne frygt faktisk 
et psykologisk fænomen, som står uden 
for den syge.

Alastair Campbell  - også kaldet 'op-
finderen af spin' og 'mørkets fyrste' - er 
tidligere toprådgiver og spindoktor for 
Tony Blair. Med sin personlige historie 

eller pårørende at beslutte, at oplysninger 
ikke må gives videre, men ellers lade et 
fortløbende behandlingsforløb finde sted, 
ikke mindst i betragtning af, at flere og 
flere bliver henvist til privatpraktiseren-
de, som ikke kender til vedkommendes 
sygdomsforløb.

Kronisk syge og svær depression
Det er muligt, at en let til mellemsvær 
depression, opstået inden for en over-
skuelig periode og evt. med en åbenlys 
stressfaktor, er mulig at behandle med 
samtaleterapi, motion, den rette kost 
,hvile og en forstående arbejdsgiver. 
Imidlertid tilhører f.eks. fællesbenæv-
nelsen depression også både kroniske og 
svære depressioner, som i sidste ende kan 
handle om behandling med elektrochok. 
De udgør måske 10% af den samlede 
gruppe af depressive, men svarende til 
særdeles forringet livskvalitet ”fylder” 
de mere. Især også fordi denne gruppe 
er meget svær at nå. Dels har regionerne 
afskåret dem fra ambulant behandling, 
hvorfor de må lade sig indlægge, hvis 
de skal have behandling, dels er nogen 
af dem afhængige af elektrochok, stærk 
medicin med dertilhørende bivirkninger 
(følelsen af at sidde i en osteklokke døg-
net rundt og f.eks. ikke kunne sove eller 
falde til ro) samt manglende overskud og 
energi til at lade sin røst lyde. Der skal 
tages hånd om denne gruppe. Og det skal 
være på en respektfuld og medmenneske-
lig måde, således at de blot kan få spiren 
til et liv med glæde og lyst, når energien 
byder sig. Stærke kræfter skal sættes ind 
over for denne oversete gruppe. Besøgs-
venner, rådgivning til mulige pårørende 
samt socialrådgivere, der har kendskab 
til patienten skal være ”støttepersoner” 
for denne meget udsatte gruppe. 

Parallelbehandling
Inden for psykiatrien har man stadig 
ikke accepteret eller indset, at paral-
lelbehandling er  et nødvendigt faktum, 
som alle behandlere bør tage højde for. 
Stof- eller alkoholmisbrug blandt psykisk 
syge er et almindelig kendt problem, men 
kun enkelte steder i landet har man på 

Fremtidens psykiatri 

– … hvis blot jeg 
kunne bestemme

TEMA Fremtidens psykiatri
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I fremtidens psykiatri bør de 
nærmeste pårørende inddrages i 
behandlingen af den psykisk 
syge i langt højere grad, end der 
praktiseres i dag.
Jeg kunne godt tænke mig, at der skete 
et paradigmeskifte i behandlingen af de 
affektive lidelser:

At behandlingen ikke kun rettes mod 
patienten, men også mod den nærmeste 
familie, patienten har. 

Patienten er som oftest kun meget lidt 
i kontakt med det psykiatriske behand-
lingssystem, men er til gengæld den stør-
ste tid hjemme, hvor det er familien, som 
hjælper og støtter, så godt den kan.

Og det er vigtigt at have for øje, at det 
ikke kun er patienten, som er ramt af 
den affektive lidelse, det er hele familien. 
Patientens sygdomsforløb kan forværres, 
eller med den rette støtte og opbakning 
fra familien forbedres.

Jeg tror på, at den/ de pårørende kan 
være en stærk kilde til helbredelse, hvis 
de får den rette hjælp i det psykiatriske 
system.

Følelser som afmagt, frustration, 
vrede og sorg tager overskuddet fra 
den pårørende.
Når jeg har været ude og fortælle pårø-
rende til patienter med affektive lidelser 

om Depressionsforeningens pårørende-
grupper, møder jeg ofte mennesker, som 
har det rigtig skidt. Nogle er på vej ned 
med stress, andre endda med en depres-
sion. Afmagt, frustrationer, sorg og vrede 
er typiske følelser, som kan være uhyre 
svære at håndtere. Oven i opstår skyldfø-
lelse over ikke at kunne rumme, elske og 
drage omsorg for den depressionsramte, 
som man ville ønske.

Følelse af afmagt og frustration kan 
f.eks. opstå, når den pårørende er tilskuer 
til et behandlingsforløb, der kan være 
uhyre svært at forstå. Pårørende oplever, 
at deres kære ikke får den behandling, 
de troede, var den bedste. Simpelthen 
fordi de ikke ved, hvad en depression er 
og hvordan den påvirker vores hjerne og 
adfærd.

Den pårørende ved ikke, hvordan han 
skal hjælpe den sygdomsramte. Derved 
opstår afmagt og samtidig oplever den 
pårørende sorg og vrede over tabet af den 
raske ægtefælle/ far eller mor, som man 
har kendt. 

Der skal viden om og forståelse for, 
hvad en affektiv lidelse er, for at den 
pårørende får overskud til at hjælpe 
den depressionsramte. 
Som pårørende står man udenfor og har 
rigtig svært ved at hjælpe, da man ikke 

forstår sygdommen, og hvordan man 
hjælper bedst.

Den depressionsramte kan have svært 
ved at sætte ord på endog forstå sit eget 
sind, når depressionen står på. Og den 
pårørende står derved i samme situation.

Men hvis den pårørende er inddra-
get i behandlingsforløbet sammen med 
den sygdomsramte, får begge indsigt 
og forståelse for sygdommen og dens kon-
sekvenser. 

Et psyko-edukationsforløb, hvor både 
den depressionsramte og den pårørende 
deltager, kan skabe grundlag for et fælles 
sprog og afsæt, som kan danne ramme 
om de svære samtaler. Og de kan få de 
redskaber, der kan give mulighed for at 
hjælpe den sygdomsramte ud af depres-
sionen.

Den pårørende bør derfor også deltage 
i de samtaler patienten har hos psykiater 
eller psykolog.

Helbredelse: Et fællesprojekt.
Det handler om at skabe oplevelsen af 
at helbredelsen er et fællesprojekt.  Den 
pårørende vil kunne være handlekraftig 
og samtidig rumme den sygdomsramte. 
Og den depressionsramte oplever, at hun 
ikke er alene med sin sygdom og får den 
støtte og hjælp hun har brug for af sine 
nærmeste. ■

TEMA Fremtidens psykiatri

Pårørende bør inddrages 
i behandling af de 
affektive lidelser

Af Maria Florentz Horn

Pårørende til en tidligere patient i Affektivt team, OUH, 

Kontaktperson for pårørendegruppen i Odense (se s. 30) 

og medlem af DepressionsForeningens bestyrelse
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Der er så meget, der bør ændres og ind-
føres, hvis depression og bipolar sygdom 
skal behandles bedst muligt. Og hvordan 
skal jeg vælge de tre ting ud, der står 
øverst på min ønskeseddel? Det var også 
svært, da jeg sad i det underudvalg til 
regeringens psykiatriudvalg, der skulle 
komme med anbefalinger i forhold til 
forebyggelse og tidlig indsats. Selvom jeg 
der kunne komme med mange forslag.

Hvad der kom med i den samlede 
rapport, ved jeg ikke helt, og må heller 
ikke fortælle det. I stedet har jeg prøvet 
at tænke tilbage på mit eget forløb. Hvad 
kunne have bedret det afgørende og for-
hindret, at jeg nåede at blive så dårlig og 
så længe, at filmen knækkede totalt?

Hurtig udredning og behandling
For det første skulle mine omgivelser 
og ikke mindst jeg selv have vidst, som 
havde det været blindtarmsbetændelse, 
at jeg skulle i lægebehandling hurtigst 
muligt. Jeg skulle ret hurtigt have været 

vurderet af en psykiater, som min læge 
også mente, men ventetiden var 2½ år. 
Og jeg skulle have været i intensiv kogni-
tiv psykoterapi. Først efter de to ting kom 
i stand, begyndte det at gå fremad.

Altså: 1.Tegn på depression og/eller 
bipolar sygdom skal være almen viden. 2. 
Hurtig udredning og korrekt behandling. 
3. Fanden har skabt ventetider. ■

Efter deadline for indlevering af indlæg til denne udgave af Balance, 
blev der d. 20. august lækket et udkast fra regeringens psykiatriud-
valg. Det består af 53 forslag til hvordan indsatsen for personer med 
psykisk sygdom kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

Forslagene er kategoriseret i: ’Forebyggelse og tidlig indsats’, ’Sammen-
hængende indsats’, ’Høj kvalitet i indsatsen’, ’Inddragelse af borgere/patient, 
pårørende og civilsamfund’, ’Tvang og regler’, ’Brug af teknologi’, samt ’Ressour-
ceanvendelse og styring’. 

Den endelige rapport forventes at blive offentliggjort i starten af september. 
På grundlag af psykiatriudvalgets anbefalinger, skal regeringen herefter udar-
bejde en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på 
psykiatriområdet.

TEMA Fremtidens psykiatri

Af Karen Margrete Nielsen, 

medlem af DepressionsForeningens 

bestyrelse og medlem af udvalg 

om tidlig indsats

Øverst på ønskesedlen:

Almen viden 
om depression og 
bipolar lidelse
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Jeg er meget spændt på, hvad der 
kommer stå i planen fra regerin-
gens psykiatriudvalg, og hvordan 

sundhedsminister Astrid Krag politisk 
vil følge på anbefalingerne. Forhåbentlig 
med både penge og initiativer, der gør, 
at psykiatriske patienter får hurtigere og 
udredning og tidssvarende behandling.

Dobbeltdiagnoser 
bør behandles samlet
Regering bør være særligt opmærksom 
på den ulighed, der ligger i, at psykisk 
syge lever kortere end andre danskere. 
Hvis der for alvor skal rettes op på det, så 
kræver det en særlig indsats. Misbrug og 
psykisk sygdom forstærker hinanden og 
bør behandles samlet. Det er der et meget 
påtrængende behov for, at både regering, 
regioner og kommuner tager fat i. 

Der er brug for kliniske retningslinjer
Det er helt afgørende, at der kommer 
gang i arbejdet med at udarbejde kliniske 
retningslinjer for behandling af psykisk 
sygdom. De er en betingelse for, at alle 
patienter får den pt. bedste behandling. 
Forhåbentligt afsættes der også flere 
penge til forskning i psykiske sygdomme 
og den bedste behandling. 

Den praktiserende læge 
i en nøglerolle
Samtidig er det vigtigt at intensivere 
samarbejdet mellem psykiatri og de prak-
tiserende læger, som har en nøglerolle i 
behandlingen af psykisk syge. Pt. er der 
afsat midler til at afprøve og evaluere for-
skellige modeller for samarbejde mellem 
psykiatri og almen praksis. Det kan give 
os nyttig viden om, hvordan ’shared care’ 
bedst rulles ud i hele landet. 

Kommunerne vil forhåbentlig kigge 
deres bosteder efter i sømmene. Der er 
for mange eksempler på, at psykisk syge 
på bosteder ikke får den sundhedsfaglige 
behandling, som de har brug for. Ifølge 
Sundhedsstyrelsen er det kun få boste-
der, som har en plan for systematisk at 
vurdere effekt, bivirkninger og komplika-
tioner ved medicin. Alt for ofte har per-
sonale og ledelse på bosteder behov for 
mere viden om medicinsk behandling, og 
om hvem de skal kontakte, hvis doserin-
gen f. eks. skal ændres. Lægeforeningen 
har tidligere opfordret til, at der tilknyt-
tes en fast psykiater til disse bosteder. ■

TEMA Fremtidens psykiatri

Af Mads Koch Hansen, 

formand for Lægeforeningen

Psykiatriplan 
skal sikre 

ligestilling for 
psykisk syge

Kliniske retnings-
linjer, så alle 
patienter får den 
bedst mulige 
behandling og den 
praktiserende læge 
som tovholder, 
skal sikre, at alle 
patienter på sigt 
får en hurtigere og 
bedre behandling.
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Samling af specialfunktioner
Udviklingen i Regionens tilbud til psykisk 
syge har de seneste år været kendetegnet 
ved øget specialisering og geografisk 
samling af faglig ekspertise indenfor de 
enkelte sygdomsområder – især ift. de 
mest behandlingskomplicerede patienter.

Dette spor for udviklingen er allerede 
lagt i regionens psykiatriplan fra 2008 og 
er blevet yderligere forstærket som følge 
af Sundhedsstyrelsens krav til speciale-
planlægningen – især til en lang række 
regionsfunktioner, hvor ekspertisen til 
behandling af de mest komplicerede 
patienter inden for hvert sygdomsområde 
samles et sted i hver region.

Samme tilbud til alle patienter
Et andet vigtigt hovedspor har været at 
sikre alle patienter ensartede tilbud af høj 
kvalitet hurtigt. Den udvidede behand-
lingsret, som blev indført i 2010 sikrer 
alle patienter ret til behandling inden for 
2 måneder har krævet en væsentlig ud-
bygning af de regionale tilbud til patien-
ter med svære ikke-psykotiske lidelser, 
som f.eks. svær depression.

I Region Sjælland har det muliggjort 
etablering af et regionalt specialiseret 

afsnit for affektive lidelser i Holbæk med 
11 senge. Den primære patientgruppe er 
patienter med svær depression, der har 
behov for ECT-behandling. Parallelt er 
der i Holbæk etableret ambulant regions-
funktion for affektive lidelser, som vare-
tager behandling af de mest komplicerede 
patienter fra hele regionen.

Udbygning af ambulant behandling
Vi har også haft stor udbygning af regio-
nens psykiatriske klinikker, som tilbyder 
ambulant behandling i Roskilde, Køge, 
Slagelse, Næstved og Maribo. Klinikker-
ne er dimensioneret til at kunne behandle 
3.000 flere ikke-psykotiske patienter 
sammenlignet med før indførelse af be-
handlingsretten, og den fulde udbygning 
forventes afsluttet i 2013.

Regionen har stort set levet op til den 
udvidede behandlingsret, idet over 95 % 
af patienterne tilbydes behandling inden-
for 2 måneder, og 70 % tilbydes faktisk 
behandling allerede inden for 1 måned fra 
henvisningen er modtaget.

I efteråret 2012 blev ECT- behand-
lingen i Roskilde og Holbæk samlet på 
klinikken i Holbæk, som drives af det 
specialiserede afsnit for affektive lidelser. 

Samlingen har betydet, at patienter fra 
den østlige del af regionen, som tidligere 
kun blev tilbudt ECT- behandling 2 gange 
ugentligt nu tilbydes 3 gange ugentligt.

Nationale behandlingspakker
Det seneste større regionale initiativ 
er implementering af fælles nationale 
behandlingspakker for en række ikke-
psykotiske diagnoser, herunder bl.a. de-
pression. Det er ikke acceptabelt, hvis vi 
ikke kan sikre alle patienter en ensartet 
behandling på højt niveau.

Behandlingspakkerne omhandler 
f.eks. diagnostiske værktøjer som skal an-
vendes i udredning af patienten, undersø-
gelser, som skal tilbydes, samt indholdet i 
selve behandlingen.

Regionen har derudover indført fæl-
les visitation af alle voksne henvist til 
almenpsykiatrien, hvilket sikrer at der 
ikke udvikles lokale forskelle ift. hvilke 
patienter, som får tilbud om behandling i 
den regionale psykiatri. Da den centrale 
visitation kan visitere til alle afdelinger, 
kan patienterne få tilbud det sted hvor 
ventetiden er kortest. ■

TEMA Fremtidens psykiatri

– særlig fokus på 
depressionsramte

Tilbud i region Sjælland 
til psykisk syge 

Af Kirsten-Marie Devantier, 

formand Psykiatri – og Socialudvalget i Region Sjælland (V)
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Hvad har været det største 
fremskridt i jeres region ift 
psykisk syge (særligt depres-

sionsramte) inden for de sidste 4 år?

Målet er kortere ventetid
Vi har i denne valgperiode opnået mange 
flotte resultater, som er med til at løfte 
behandlingen i psykiatrien – trods nogle 
meget grimme oplevelser som overmedi-
cineringssagen og uventede dødsfald. 

I år har vi fået en kapacitetsudvidelse 
på 10 mio.kr. på det ikke-psykotiske 
området, som bl.a. betyder reduktion af 
ventetiden for depressionsramte. Målet 
er, at ventetid til behandling for depres-
sionsramte helt afvikles. Vi ved, at hurtig 
behandling er helt afgørende for et suc-
cesfuldt forløb.

Vi har i flere omgange fået tilført flere 
midler til børne- og ungdomspsykiatrien, 
hvor vi har haft meget lange ventetider. 
For halvandet år siden var vi meget tæt 
på målet, men nu stiger tilgangen igen 
voldsomt med ca. 12% eller  300 flere 
patienter om året. Vi har i 2013 tilført 
ekstra 10 mio. kr. til området, og disse 
midler er nu med til, at vi igen får vendt 
ventetidskurven.

 
Patienter og pårørende 
skal inddrages mere
Vi arbejder målrettet på, at vores visioner 
for en moderne psykiatri kommer tæt-
tere på målet. Der er fokus på en mere 
recovery og brugerinddragende psykiatri. 
De forudsætter et opgør med indgroede 
vaner og forældede procedure og en kul-

turændring, hvor patienter og pårørende 
tages alvorligt i en grad, som vi for mange 
steder ikke kender i dag.

Vi har og er i gang med at afholde en 
serie patient-feedback-møder, hvor vi 
har fokus på at lytte til borgernes både 
gode, men ikke mindst dårlige oplevel-
ser. Og patienternes bud på, hvordan 
behandlingstilbuddene kan blive bedre i 
fremtiden. Det er en tilgang, som virkelig 
rykker i den rigtige retning.

I hvilken grad vil du prioritere psykia-
trien i den kommende periode - og er der 
et særligt indsatsområde, du vil kæmpe 
for? 

Psykiatrien skal opprioriteres
Et løft af psykiatrien er min mærkesag 

TEMA Fremtidens psykiatri

Hurtig 
behandling er 
afgørende for 
et succesfuldt 
forløb

Arly Eskildsen, formand for psykiatriudvalget 

i Region Hovedstaden (SF)
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Er der et tilbud i psykiatrien i Region 
Hovedstaden andre burde misunde jer - 
det du er mest stolt af?

Sammenhængende forløb
OPUS-teamene, som er et tilbud til unge 
med debuterende psykoser. Her er vores 
visioner om recovery-orienteret, dia-
logbaseret, sammenhængende forløb og 
pårørende/netværksinddragelse ført ud 
i livet. Vi har nu 10 teams i funktion – og 
har måske behov for ydere et par nye 
teams i de kommende år for at dække 
behovet. ■

bevidst om, at hvis kommunerne tog fare-
signalerne alvorligt i tide, kunne mange 
unge med mistrivsel gives et tilbud i til-
knytning til fx skolerne, så de helt kunne 
undgå at udvikle en psykisk sygdom, og 
derfor heller aldrig behøvede at komme i 
nærheden af psykiatrisk behandling. Her 
har vi den store sundhedsforebyggende 
udfordring i fremtiden.

Hvad er din oplevelse af hvilke region/
kommune der er længst fremme - er der 
nogen der har et tilbud du misunder? 

Fokus på børn og unge
Region Sjælland har et tilbud om tidlig 
opsporing af psykisk syge børn og unge. 
Det tilbud vil jeg meget gerne have gen-
nemført i Region Hovedstaden.

nr. 1 og vil være det også i den kommende 
periode.

Psykiatrien er voldsomt underpriori-
teret og skriger på fornyelse, udvikling, 
kvalitetsløft og økonomisk prioritering. 

Jeg er en garant for, at psykiatrien 
også vil have det øvrige regionsråds be-
vågenhed, fordi jeg er i stand til at sætte 
fingeren på de punkter, hvor psykiatrien 
har mest behov for prioritering.

I forhold til samarbejdet med kommuner 
og regioner - hvor og hvordan føler du 
regionens arbejde begrænset? 

Mistrivsel skal fanges i tid
Især på det forebyggende område, ligger 
indsatsen i kommunerne. Jeg er over-

TEMA Fremtidens psykiatri
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Min bedste 
sommerferie-

oplevelse

Min bedste 

sommerferie-
      oplevelse

 Min bedste 
sommerferie-
oplevelse

I løbet af sommeren har vi haft 
en lille konkurrence kørende 
på facebook, hvor vi efterlyste 
de bedste billeder fra sommerens 
løb. Ganske simpelt er vinderen 
den med flest ”likes” og den ære 
tilfalder Else Marie Munther, der 
foruden æren, får tilsendt en 
DepressionsForeningen t-shirt. 

Tillykke til Else Marie og tak for 
de mange fine billeder!

Min bedste 
sommerferie-
oplevelse

Susanne Lembcke Nielsen 
Udsigten fra mit "værksted", 

her en ridetur til Bogense 
strand med den dejlige Ber-
tha sammen med de andre 

hestevenner. Heste, natur og 
hyggeligt selskab er godt for 

sjælen. 

Anne Kirstine Iversen
Mit må være det her fra somme-

rens første løbetræning! Var så 
stolt og glad den dag over at jeg 

var i gang igen. 

Else Marie Munther
Sidste aften på Nordfyns Højskole med Depressions-
Foreningen rundede den bedste sommerferie-oplevelse 
længe af for mig. En fantastisk uge med fantastiske 
mennesker, deltagere som frivillige og lærere ved 
højskolen.

Kasper Tingkær
En dag i Kerteminde Havn med sportsholdet fra 

DepressionsForeningens sommerhøjskole
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Roskilde 17. september  kl. 19.00-21.30
Diagnose: Pårørende i psykiatrien. ”Tre pårørendehi-
storier” og ”Samarbejdet med pårørende i psykiatrien i 
Region Sjælland”. Mødet er gratis, men tilmelding nødvendig.
Sted: Roskilde Gymnasium; kantinen, Domkirkepladsen 1, 4000 
Roskilde. Tilmelding til tlf 7025 0260 eller psykinfo@regionsjael-
land.dk; eller SMS til: 2178 3833

Haderslev 24. september  kl.19.00-21.00
To fortællinger. Datteren Anja Budde lider af tilbageven-
dende depressioner… og hendes mor Bodil Budde for-
tæller om det at være pårørende. Mød dem begge denne 
aften. Sted: Aktivitetshuset Bispen (Månen), Bispebroen 3, 6100 
Haderslev. Tilmelding ikke nødvendig. Arrangør: Bedre Psykiatri. 
Mødet er gratis.

Randers, 30. september kl.19.00-21.30
Recovery – en proces, der gør at mennesker med sinds-
lidelser kan komme sig helt eller delvist. v/Inge Lund 
Børager, udviklingskonsulent, og Kurt Kyed, pædagog 
og rehab-instruktør. Begge fra Aarhus kommune.
Deltagelse: kr 50,00; Arrangør Randers kommune og Psyk-info. 
Tilmelding:  tlf 78470453 eller: psykinfotilmelding@rm.dk

Esbjerg, 3. oktober kl. 19.00-21.00
Stjernestunder og sorte huller. Temaaften om depres-
sion med forhenværende politiker Jytte Hilden.
Sted: Esbjerg Bibliotek (Storm P salen), Nørregade 19, Esbjerg. 
Mødet er gratis. Tilmelding tlf: 9944 4546 (Psykinfo), eller www.
psykinfo.regionsyddanmark.dk

Tranebjerg, Samsø, 8.oktober kl. 18.00-20.00
Stress og depression, v/ Bjarne Yde, psykiatrisk syge-
plejerske, og Ellen Kristiansen, tidl. Sygeplejerske og 
stress/depressionsramt. Sted: Biografen, Sygehusvej 4 A, 
Tranebjerg. Tilmelding ikke nødvendig. Mødet er gratis

10. oktober:  Rundt om i hele landet er der mange 
arrangementer denne dag, som er Verdens Mentale 
Sundhedsdag. Møderne annonceres i dit lokalområde. 
Vi beklager, at der ikke er plads i BALANCE til alle 
møderne.

I Næstved har man valgt at fejre Verdens Mentale Sund-
hedsdag med et specielt arrangement kl. 14-20. Kunst 
, underholdning og debat:  Kunstudstilling ”Billeder 
på fremtidens psykiatri”.  Underholdning med Bandet 
”Ditto”, Koret ”Stemmer fra Odsherred”, Paneldiskus-
sion om fremtidens psykiatri.  Deltagelse er gratis, men 
tilmelding nødvendig. Sted: Rønnebæksholm, Herskabsstalden, 
Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved. Tilmelding til tlf 7025 0260 
eller psykinfo@regionsjaelland.dk; eller SMS til: 2178 3833

Vordingborg 22. oktober  kl. 19.00-21.30
Medicin og psykiatri – ansvar og medansvar. Foredrag 
”Medicinsk behandling i psykiatrien – muligheder og 

udfordringer” v/ledende overlæge Michael Schmidt. 
Samt ”Medicinpædagogik og medansvar” v/Souschef 
Helle Mørk, Socialpsykiatrisk Center Slagelse.
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Sted: Vording-
borg Uddannelsescenter, Teatersalen, Chr.Richardtsvej 45, 
4760 Vordingborg. Tilmelding til tlf 7025 0260 eller psykinfo@
regionsjaelland.dk; eller SMS til: 2178 3833

Randers, 23. oktober, kl. 19.30-21.00
En rejse så lang. Med skuespiller Henning Jensen. 
Om kampe og sejre – og om depression. Sted: Sct. 
Mortens Hus, Søren Møllers Gade 1, Randers. Gratis adgang. 
Tilmelding ikke nødvendig. Arrangør: Lille Skole for voksne, 
og SIND Randers.

Glamsbjerg 24. oktober kl. 19.00-21.00
Om affektiv lidelse (periodisk depression og manio-
depressiv sygdom) v/overlæge Claus Havregaard Sø-
rensen. Sted: Aktivitetscenteret i Glamsbjerg, Dærumvej 5,  
deltagelse er gratis. Tilmelding til Gerda Andersen: 6443 1831.

Vejle 29. oktober kl.19.00-21.00
Stress, udbrændthed og depression, v/overlæge Kurt 
B. Stage (Psyk.afd., Odense). Sted: Overhuset, Vejle Sy-
gehus, Kabeltoft 25. Deltagelse er gratis. Tilmelding tlf: 9944 
4546 (Psykinfo), eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Aarhus 31. oktober kl. 15.30-17.00
Depression, v/Professor, overlæge Poul Videbech fra 
Aarhus Universitetshospital, afd. for affektive syg-
domme.
Pris: kr 25,00. Billet kan købes på dagen eller på forhånd i Gal-
lohuset. Sted: Gallohuset, Nørregade 6, Aarhus.

Kolding 31.oktober kl. 19.00-21.30
Om at være maniodepressiv,  v/ skuespiller og sanger 
Flemming Enevold.
Sted: Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 16, Kolding. Tilmelding 
ikke nødvendig. Mødet er gratis. Arrangør: Bedre Psykiatri

Kolding 6.november, kl. 19.00-21.00
Graviditet, amning og psykisk sygdom v/overlæge 
Connie Thurøe Nielsen (psyk. Afd. Esbjerg).
Sted: Auditoriet, Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, Kolding. 
Mødet er gratis. Tilmelding tlf: 9944 4546 (Psykinfo), eller 
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Ringsted 27. november  kl. 19.00-21.30
Veje ud af depression. ”Depression og behandling” 
ved afd.sygeplejerske Hanne Larsen og overlæge Pe-
ter Christoffersen, Psykiatrisk Klinik Slagelse. Samt 
personlig beretning ”Min vej ud af depression” v/ 
Patricia, Unge på Vej. Deltagelse er gratis, men tilmelding 
nødvendig. Sted: Anlægspavillonen (overfor Ringsted Biblio-
tek), Tværalle 5, 4100 Ringsted. Tilmelding til tlf 7025 0260 
eller psykinfo@regionsjaelland.dk; eller SMS til: 2178 3833.

Min bedste 
sommerferie-

oplevelse

Min bedste 

sommerferie-
      oplevelse

 Min bedste 
sommerferie-
oplevelse

LANDET    RUNDT
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NY LOKALGRUPPE

Er du bipolar eller lider af depression? 
Og har du lyst til at være en del af et uformelt forum, hvor du 
kan dele dine tanker og erfaringer og finde støtte fra folk i en 
lignende situation? 

Så kontakt Torben Henneberg Jørgensen på tlf. 41577415 
eller på mail torbenhenneberg@gmail.com 

SYDDjURS

BIPOLARGRUPPEN I KøBENHAVN

Vi er en velfungerende gruppe 
som har eksisteret i over otte år 
og vi vender os til alle der har en form for bipolar lidelse.  

Vi lægger stor vægt på at støtte hinanden i trygge ram-
mer og se muligheder for selv at gøre noget i situationen og 
arbejde på at få ”et godt liv”.

Vi mødes hver mandag, lige uger, kl. 18.45 – 21, på Tagens-
vej 70, 1. th., 2200 København N.

Er du interesseret i at blive en del af vores gruppe, så kon-
takt Mads eller Eva i Bipolargruppen i Kbh.
Mads: Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866 bedst ml 15-18
Eva: eva@bipol.dk, 4063 1022

KøBENHAVN
FREDERIKSBERG

BIPOLAR, RAPID cYcLING OG 
BLANDINGSTILSTANDE

Svinger du meget? Kom i 
vores gruppe! Oplever du, 
at kunne være manisk og deprimeret på samme tid? Eller i 
perioder at skifte mellem maniske og depressive symptomer 
fra time til time, fra dag til dag, fra uge til uge? Oplever du 
nærmere, at du svinger hyppigt mellem mani og depression 
– dvs. at du har haft mere end 4 episoder på et år? Så har du 
måske blandingstilstand eller rapid cycling.

De hyppige stemningsskift/episoder giver særlige pro-
blemstillinger i forhold til sociale relationer, pårørende, 
medicinering og et evt. studie- eller arbejdsliv. 

Vi er en af Depressionsforeningens lokalgrupper, hvor du 
kan komme og tale om de udfordringer, livet som bipolar 
giver. Vi deler vores historier, og støtter hinanden i forhold til 
at finde nye måder at forstå os selv og vores sygdom på.
Sted: Medborgerhuset Danasvej 30 B, Frederiksberg 
Tid: Tirsdag i ulige uger, 16.00 – 19.00

Kontakt Flemming før du møder op første gang: 51908812/
tiptop39@gmail.com (bedst 15-18)

I sidste nummeret af Balance, var der et indlæg, som handlede om gruppen 
”Bipolar, rapid cykling og blandingstilstande”, i København. 
Desværre blev indlægget forsynet med en andens lokalgruppes navn i overskriften, 
”Bipolargruppen i København”. Det beklager vi meget.
Her kommer så for en ordens skyld en beskrivelse af begge grupper.
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HVEM ER ”ÅRETS REDNINGSPLANKE”?

For en del år siden stiftede DepressionsForenin-
gen en pris, redningsplanken. Prisen uddeles 
til en eller flere, der har gjort en særlig indsats 
for at hjælpe en eller flere med depression 
eller bipolar sygdom. Det er medlemmerne, 
der indstiller til prisen, hvorefter bestyrelsen 
træffer afgørelsen. I år vil prisen blive uddelt 
ved jubilæumskonferencen d. 23. okt. (Læs om 
denne på bagsiden).

Vi vil gerne have mange indstillinger. Tænk 
over, hvem I synes fortjener denne anerkendelse, og send din 
indstilling til sekretariatet, Trekronergade 64, 2500 Valby/
sekretariat@depressionsforeningen.dk senest man. d. 7. okt.

F/bestyrelsen Karen Margrete

NY SELVHjÆLPSGRUPPE FOR UNGE

Har du ondt i livet? Har du brug for at 
dele det med nogen? Så mød op i denne 
gruppe, del dine erfaringer og tanker med andre der har det 
ligesom dig, og lær mere om depression og hør om forskellige 
øvelser.

Gruppen mødes mandag i ulige uger, kl. 19-21. Første gang 
er 26.08.2013. Mødested: Vester Alle 8, lokale VA8-302, 3. 
sal, Århus Centrum

Er du være interesseret kan du kontakte Rikke Kofod 
Hanna på tlf. 3026 3358, eller på mail rikkekofodhanna@
gmail.com -  eller blot møde op.

NY INTERESSEGRUPPE FOR BIPOLARE

Er du bipolar og har du lyst til at mø-
des med andre i lignende situation, så 
er denne gruppe måske noget for dig. 

Møderne vil foregå skiftevis i naturen og i mødelokale med 
mulighed for filmvisning, oplæg fra gæster om bipolar lidelse, 
mv.

Gruppen mødes første mandag i hver måned, kl. 19-21. 
Første gang er d. 2.9.2013. Mødested: Opnørgaarden, Opnør-
plads 1-3, 4. sal, 6200 Aabenraa.

Er du interesseret kan du kontakte Klaus Andresen på 
tlf. 22152227, på www.facebook.com/biposyd eller på mail 
klausandresen@mac.com 

PSYKISK SÅRBAR I KøBENHAVN

I anledning af kommunalvalget 
2013 indbyder Anne Marie Geisler 
Andersen, der er kandidat til Borgerrepræsentationen for 
Radikale Venstre, til en aften i selskab med organisationer 
og politikere, hvor livet som psykisk sårbar i København vil 
blive debatteret. Betegnelsen psykisk sårbar dækker bredt, 
og et stadigt stigende antal danskere får stillet en diagnose, 
såsom depression, OCD og ADHD. Oplæggene og debatten 
denne aften tager fat på, hvordan det bliver lettere at leve et 
godt liv med psykisk sårbarhed eller sygdom i København, og 
hvordan hjælp og muligheder kan forbedres i lige netop vores 
kommune. 

Forud for arrangementet vil der ved forskellige lejligheder 
blive indsamlet konkrete forslag fra borgere til initiativer 
på området, og på selve aftenen vil det bedste forslag blive 
præmieret.

Tid og sted: 
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S. kl. 
19.00-21.30.

Aftenens program
19.05  Velkomst ved Anne Marie Geisler Andersen, kandidat 

til Borgerrepræsentationen(R)
19.10  Beskæftigelse etc.; Oplæg ved Bodil Kornbek, formand 

for Depressionsforeningen
19.25  Inklusion; Oplæg ved Anders Dinesen, formand for 

ADHD-Foreningen i Storkøbenhavn
19.40  Behandlingsmuligheder etc.; Oplæg ved Morten Thom-

sen, stifter af Livslinjen
19.55  Pause med kaffe og kage
20.10  Overrækkelse af præmie for bedste forslag til initiativer 

for psykisk sårbare
20.15  Paneldebat med oplægsholdere og kandidater til Bor-

gerrepræsentationen fra begge fløje
21.00 Tak for i aften

Vi glæder os til en spændende aften!
Tilmelding skal ske til Anne Marie Geisler 

Andersen på: amgeislerandersen@gmail.com 
og vil ske efter først til mølle-princippet.

KøBENHAVN

ÅRHUS

AABENRAA
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Hører psykiaterens ord igen 
og igen: ”svær depression og 
panikangst!”. Kan slet ikke få 

det til at passe med mig. Jeg har altid 
drønet gennem livet.  Vist har jeg mødt 
modgang. Men jo tungere rygsækken er 
blevet, desto stædigere er jeg blevet.  Lige 
til den dag, hvor kræfterne slap op.  Alt 
hvad jeg havde kæmpet for, så jeg falde 
fra hinanden. Kunne ikke andet end at 
lukke mig selv inde.

Jeg ved, at jeg har behov for redskaber 
til at komme på benene igen. Behov for 
at lære min fjende at kende for at kunne 
bekæmpe den. Behov for at møde men-
nesker i samme båd.

Spænding og forventning
Nordfyns Højskole. Der står en stor 
forsamling forventningsfulde mennesker 
på græsset. En af de frivillige modtager 
mig og bare lyden af hendes stemme gør 
mig rolig. Jeg er ankommet og ingen 

angstanfald indtil videre. Allerede den 
første aften kan jeg mærke en gensidig 
fælles forståelse vokse mellem os. En ånd 
som jeg ikke har oplevet noget andet sted. 
Vi kender alle til det mørke, sindet kan 
falde i. Hvad jeg meget snart skal finde 
ud af er, at der falder et skarpt varmt lys, 
hvor skyggerne er. Lys af hjerterum. Kan 
ikke sove. Klokken fire giver jeg op og går 
en tur. Her er utroligt smukt. Højskolens 
mark med vilde blomster i røde og lilla 
nuancer er terapi for sjælen. Bliver sid-
dende op af et træ og nyder solopgangen.

At turde mærke efter
Allerede få minutter inde i det første 
foredrag, kan jeg mærke musklerne i min 
hals gå i spasmer. Slår mig selv i hovedet: 
Jeg kan da ikke sidde her og få et angs-
tanfald! Men det gør jeg. Skynder mig 
at snige mig ud af lokalet under pausen. 
Håber at ingen har lagt mærke til mig. En 
af de frivillige banker på min dør. Spør-

ger mig hvordan jeg har det. Svarer at jeg 
nok bare er lidt træt. Bliver enormt gal på 
mig selv. Hvorfor kan jeg ikke bare sige, 
hvordan jeg har det? Der er optræk til 
flere angstanfald i løbet af den første dag. 
Jeg hører mig selv sige samme sætning 
igen og igen: Jeg er nok bare lidt træt… 
Under aftenseancen, hvor vi reflekterer 
over dagen, stiller jeg mig selv det mål, 
at jeg skal turde åbne min mund og tale 
fra hjertet. Lære at mærke efter.  Fortælle 
hvordan jeg har det. 

Mennesker kan gribe hinanden
Dagen efter sker nøjagtigt det samme 
under dagens foredrag. Men denne gang 
når jeg ikke at flygte, før min krop flyder 
i angst. Måneders kamp for at skjule for 
verden hvordan jeg har det, er tabt.

Til stor forbløffelse mødes jeg af øjne, 
som kender mørket.. Hører imødekom-
mende, varme og livskloge stemmer sætte 
ord på, hvordan jeg har det. Mærker 

Højskole 2013
Lys af hjerterum

Fredagen var fyldt med glæde, en anelse træthed og forberedelser til aftenens fest, der stod i westernens tegn. Lækker mad, drikke 
og underholding under aftensolen. Efterfølgende var der vaskeægte kostaldsbal med halmballer og lyslanterner.      

Af Lotte Rosenkilde
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træder ind i festlokalet. Og der, midt i det 
hele, står en rodeotyr. Efter at have taget 
mod til mig, vovede jeg. I 27 sekunder 
klamrede jeg mig fast til tyren, der vred 
sig under mig. I mit stille sind former en 
analog sig. Der er så mange af os her, der 
har holdt fast i livet. Klamret os fast når 
bølgerne gik højt, til vi ikke orkede læn-
gere. Og vi er faldet.  Men vi er her!

Først kravle
Hjemme igen efter en rørende afsked. 
Vi er alle klar over, at vi i denne uge har 
oplevet noget helt exceptionelt. Skabt 
en ånd og et fællesskab som kun få er 
forundt at opleve. Hvad jeg før har anset 
som min fjende, er pludselig blevet til en 
af mine bedste venner. Set i bakspejlet 
ved jeg, at det var et spørgsmål om tid, før 
jeg væltede. Det skulle til. Jeg havde alt 
for meget fart på og havde lært at spurte, 
uanset hvad jeg så end stødte på gennem 
livet. Nu skal jeg lære at kravle. ■

foredrag det rent faktisk lykkes for mig 
at være til stede ved. Et af foredragene 
gør dybt indtryk på mig. Her lærer jeg, 
at man skal stille små krav til sig selv, og 
at det i længden kan betyde den største 
forskel! Skulle man stå i den situation, at 
man ikke kan opfylde kravet, så nytter det 
ikke at slå sig selv i hovedet med det. Og 
det har vi brug for at få at vide! Man skal 
lære at kravle, før man kan gå. Men for 
mange af kursisterne på højskolen, mig 
selv inklusiv, har vi sprunget kravlestadiet 
over og i stedet begyndt at løbe.

27 sekunder
Måltiderne er en fryd for alle sanser. 
Køkkenpersonalet, pedellen, rengørings-
assistenten, sekretæren og lærerne på 
højskolen. Alle knyttet til dette sted er 
enestående og formår at få os til at føle os, 
ja, jeg får lyst til at bruge ordet: Hjemme! 

Fredag aften. Så er der fest med te-
maet cowboys og indianere. Alle kursister 

hvordan mennesker kan gribe hinanden. 
Giver slip på den forbandede kontrol, jeg 
altid har frygtet at slippe. Og det er netop 
her, af alle steder, at det kan lade sig gøre. 
Fordi man bliver mødt med forståelse.  Og 
nu tør jeg begynde at finde mine ord. De 
frivillige er fantastiske. Alle er fantastiske. 

jordforbindelse i fuld fart
I løbet af en dag genfinder jeg balancen. 
Flytter værksted og begynder at ride. For 
mig findes en af de bedste veje til direkte 
jordforbindelse i fuld fart på ryggen af 
en hest. Reflekterer som aldrig før over, 
hvordan jeg skal navigere i livet. Kur-
sisternes erfaring giver mig en viden, 
som jeg er sikker på ville have taget mig 
mindst tredive år at indhente på egen 
hånd. Får så meget overskud at jeg begyn-
der at kunne slappe af. Vi er her for hin-
anden, og det er helt exceptionelt at være 
en del af. Får endda så meget overskud at 
jeg kan huske noget af foredragene - de 

Onsdag gik turen til den alternative landsby ved Hesbjerg, hvor Edmund
fortalte om landsbyen, dens beboere og ikke mindst den nu afdøde ejer af
Hesbjerg Slot – Jørgen Laursen Vig, der bl.a. interesserede sig for
økologisk landbrug og russiske nonner. Herefter tog vi til Humlemagasinet,
hvor vi fik kaffe og kage. 

Fredag aftens overraskelse var en rodeotyr - det fik de fleste kursister og frivillige til 
at kaste sig ud i endnu en udfordring! - her artiklens forfatter!
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Er du tæt på én, som lider af angst, depression, bipo-
lar lidelse eller OcD?
I caféen for pårørende kan man tale åbent om sin tvivl 
og sine bekymringer, ligesom man kan dele oplevelser og 
situationer med at være tæt på én med psykisk sygdom.

caféen er et åbent frirum for pårørende
Du er velkommen til at kigge forbi til en uforpligtende kop 
kaffe og møde andre i samme situation. Her kan tales frit 
om alle aspekter af at være pårørende til én, som er psykisk 
sårbar.

Vi glæder os til at til at tage i mod dig
Du kan møde genkendelse og forståelse, få en god snak 
og måske opbygge et netværk eller blive hjulpet videre til 
anden relevant støtte.

julius Blomsgade 17. kld. · 2200 København N
2. søndag i måneden kl. 15-17 året rundt
Café Blom For Pårørende er skabt i samarbejde med Bedre 
Psykiatris lokalafdeling på Nørrebro.
Læs mere om Cafe Blom og dens tilbud på www.cafeblom.dk

NYT FRAODA udvider med en 
ny café for pårørende
café Blom vil gerne tilbyde pårørende til personer ramt af 
OcD, angst, depression og bipolar lidelse et uforpligtende 
fristed i Blom's ånd.

Frivillige (som selv er pårørende) byder velkommen til alle, som er tæt på angst, 
depression og OcD, og har brug for en god snak med andre i samme situation. 
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Når emnet her i Balance er ”Fremtidens 
psykiatri”, så må Slagelse Sygehus kunne 
hente mange gode idéer til, hvordan 
fremtidens psykiatrisygehus skal udfor-
mes. Selv har de da også været fremme 
i skoene og nedsat arbejdsgrupper, der 
skal komme med input til byggeledelsen. 

Det handler om arbejdsgange, kulturer, 
metoder, faglig læring – som skal gen-
nemtænkes inden indflytningen.

En af de nedsatte arbejdsgrupper skal 
se på hvordan vi mest hensigtsmæs-
sigt kan organisere hele patientforløbet, 
så psykiatrien får Patientforløb i sær-

klasse. Det første møde blev holdt den 14. 
august. Hvis du som medlem af Depres-
sionsForeningen kunne tænke dig at del-
tage i dette arbejde, så kontakt venligst 
DepressionsForeningens repræsentant 
i på Stevns, Jette Balslev i Rødvig: jette.
balslev@gmail.com, tlf: 40346838.

Patientforløb i særklasse 
– fremtidens psykiatri
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Om ODA
Fællesorganisationen ODA, er fællesorganisation for OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen. Vi 
driver sociale cafeer og tilbyder vejledning og uddannelsestilbud til syge og pårørende. Samtidigt står vi overfor, at skulle 
etablere et ’Videnscenter for Sygdomshåndtering’. Centret skal udvikle og arbejder med rådgivning, støtte og netværk samt, 
at udvikle redskaber og tilbud til patientgruppen. 

Fællesorganisationen ODA 
afholder auktion på Lauritz.com, 
til fordel for OcD-, depressions- 
og angstramte, under temaet 
’Sygdomshåndtering i hverdagen’. 

Vi opfordrer producenter, terapeuter, psykologer, 
coaches, m.fl., til at donere behandlinger til auktionen, 
for på den måde at sætte fokus på emnet. Altså effekter, kurser 
og behandlinger…. ALT der får mennesker til, at få en bedre hverdag. 

Hvad gør din dagligdag bedre?
Klik ind på Lauritz.com fra d. 3. okt. og byd med på samtaler hos psykologer, 
coaches, psykoterapeuter - Foredrag med Camilla Elg, Farshad Kholghi og 
Lizl Rand – Frokost/foredragssnak med Manu Sareen - Abonnement på Psykologi – 
Lamper fra Dansk Lysterapi – Yogaudstyr – Gavekort til meditation og workshops 
– Wellness – Latterevent v/ Latterguruen Thomas Flindt 
- og meget mere. 

Du kan stadig nå at donere til auktionen! 
Skriv til sidsel@oda.nu og fortæl om hvad du kan 
bidrage med. 

Vi ser frem til at høre fra dig!

AUKTION 
til fordel for OcD-, 

depressions- 
og angstramte  

20     Balance nr. 3 september 2013



22     Balance nr. 3 september 201322     Balance nr. 3 september 2013

BOGANMELDELSE

Hvordan får man et bedre liv?
Ja, vi er sikkert mange der gennem 
årene har stillet os selv det spørgsmål. I 
hvert fald er spørgsmålet om selvværd i 
centrum. Jeg er ikke god nok, jeg er for 
tyk, jeg er for tynd, jeg fortjener ikke at 
gode ting sker for mig. Jeg er ikke dygtig 
nok på mit arbejde. Alle andre er bedre 
end jeg.

I en tid, hvor omgivelserne stiller store 
krav, er der mange, der har lavt selvværd. 
Derfor har psykolog Irene Oestrich skre-
vet bogen ”Bedre selvværd – Ti trin til 
at styrke din indre GPS”, hvor hun giver 
redskaber til folk, der ønsker at styrke de-
res eget selvværd og f.eks. blive en bedre 
far, mor, kæreste eller undgå at blive trådt 
på af andre. Man kan altid diskutere 
om alle disse selvhjælpsbøger egentlig 

er værd at samle på, for det handler jo i 
bund og grund om, at man skal finde ud 
af at hjælpe sig selv.

Redskaber til selvhjælp
Irene Oestrich har i mange år arbejdet 
med kognitiv terapi, ikke kun for patien-
ter, men også for fagpersoner i psykia-
trien. Alle har gavn af at få midler og 
redskaber til at hjælpe sig selv, siger hun, 
men det gør selvfølgelig kun en forskel, 
hvis man rent faktisk følger de gode råd 
og arbejder med dem. 

Af samme forfatter: ”Slip angsten”; 
”Slip bekymringerne: gør op med lykkens 
værste fjende”; Selvværd og nye færdig-
heder – manual til terapeuten”; Kognitiv 
miljøterapi – at skabe et behandlings-
miljø i ligeværdigt samarbejde”.

Bedre selvværd 
– 10 trin til at styrke din 
indre GPS
Af Irene Oestrich

Politikens Forlag, 2013. 
219 sider. 

(På www.plusbog.dk
sælges den for 131,25 kr). 
Eller lån den på biblioteket.

Vejl.pris
kr. 250,-

Omtale af ny bog ved Jette Balslev

Bedre
selvværd
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En Emmy-vindende dokumentar i to 
dele, lavet af den engelske skuespiller og 
komiker Stephen Fry. Som 37-årig, efter 
et sammenbrud på grund af dårlig kritik 
af et skuespil, får Stephen Fry stillet 
diagnosen ”bipolar lidelse”. Endelig fik 
han en forklaring på de gevaldige opture 
og frygtelige nedture, som har plaget 
ham hele hans liv. I mange år tav han om 
sin sygdom, men én dag besluttede han 
sig for at fortælle om sin sygdom og han 
begav sig på en rejse, for at lære om sin 
sygdom og tale med andre, som er ramt 
af sygdommen; han vil være med til at 
fjerne den stigmatisering som er en følge 
af at have en psykisk lidelse.

Rejsen tager ham til Hollywood, hvor 
folk med bipolar lidelse, i modsætning 
til andre steder, ikke behøver at skjule 
sin sygdom. Han møder Carrie Fisher 
(Prinsesse Lea fra Star Wars) og Richard 
Dreyfuss som har sygdommen og som 
fortæller ham om sit liv. Stephen taler 
også med almindelige mennesker som 
slås med sygdommen, fx to brødre som 
fik diagnosen fra barns ben, og allerede i 
en ung alder får medicin.

Ikke adfærdsvanskelig, men syg.
Stephen Fry bliver undersøgt af førende 
læger og opsøger en læge, som gennem-

går hans livshistorie; som dreng var han 
på kostskole, men blev smidt ud efter at 
have stjålet, været adfærdsvanskelig og 
forsvundet til London. Efter episoden 
fortsætter Stephen sit liv med at stjæle, 
nu med forældrenes kreditkort. Han lever 
det søde liv i London, indtil han en dag 
bliver arresteret og kommer i fængsel. I al 
den tid ser han sig selv og omgivelserne 
ham, som adfærdsvanskelig og ikke syg. 
Stephen har haft i alt 5 svære mani-
ske perioder og lige så mange alvorlige 
depressive perioder, hvor han har forsøgt 
at begå selvmord. Diagnosen er langt 
alvorligere end Stephen er klar over og 
bør han ændre sit liv og begynde at tage 
medicin?

Et godt indblik i livet 
med mani og depression
Dokumentaren er meget gribende, 
rørende og ikke mindst underholdende, 
hvilket ikke kan undgås i selskab med 
Stephen Fry. Filmen giver samtidig gode 
informationer om sygdommen, både om 
de maniske symptomer, såvel de depres-
sive og vigtigheden af at få en diagnose 
og få specialiseret hjælp til at håndtere 
sygdommen. Jeg savner dog lidt de men-
nesker som lever et udmærket liv med 
sygdommen, mennesker som får medicin 

og kender sig selv og deres symptomer 
godt nok til at fungere godt. Filmen kan 
godt efterlade et indtryk af at bipolare 
mennesker er virkelig ekstreme og foreta-
ger sig vilde ting, hvor mange mennesker 
er bare helt almindelige med en ualmin-
delig sygdom. 

BOGANMELDELSE

The Secret Life 
of the Manic Depressive
kan ses på nettet 
http://topdocumentaryfilms.
com/stephen-fry-the-secret-
life-of-the-manic-depressive/ 

eller købes på 
amazon.co.uk. 

(OBS: dokumentaren 
er på engelsk).

STEPHEN FRY:

The Secret Life of the 
Manic Depressive
Filmanmeldelse af Gudmunda Arnadottir
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Tidligere i år er der indgået en aftale med Danske 
Regioner, der sætter et indtjeningsloft på 275.000 kr. 
for behandling af depressionsramte med offentligt 
tilskud. Det betyder, at køen til de dygtigste psykolo-
ger er vokset betragteligt - også for tidligere patien-
ter/klienter med tilbagefald.

Hvorfor indgik Dansk Psykolog Forening aftale om 
et indtjeningsloft?
Det handlede simpelthen om, at få pengene til at slå til. Hvis 
man har begrænsede midler at gøre godt med, må man lave en 
grænse et eller andet sted og indtjeningsloftet har bl.a. sikret 
en geografisk fordeling af midlerne. Desværre vil det stadig 
være sådan, at nogle patienter, der går til lægen og får kon-
stateret en let til moderat depression vil møde en lukket dør 
hos psykologen, fordi der fra starten ikke er sat penge nok af 
til ordningen - noget vi allerede påpegede da vi forhandlede af-
talen. Når vi har lavet aftalen alligevel, er det fordi alternativet 
er, at der ikke er nogen behandling.

Hvad tror du, at tidsperspektivet er for en bedre 
løsning? 
Det kommer an på, hvor kloge politikerne er! For mig at se, er 
det tåbeligt at lade være – vi ved, at ordningen kan betale sig, 
og så er det simpelthen ikke rimeligt at lade være. Man kan 
gå til sin praktiserende læge og få en henvisning til hudlægen, 
hvis man har eksem. Det virker så meningsløst, at man så kan 
komme med en depression eller en helt anden psykisk lidelse 
og få at vide at det kan lægen desværre ikke hjælpe dig med. 
Men jeg tror på, at politikerne vil være lydhøre næste gang 
aftalen skal forhandles, for de kan godt se, at ordningen giver 
mening og de kan også se, at vi i den fælles samfundskasse får 
noget ud af, at hjælpe de her mennesker: Man kommer hur-
tigere tilbage til arbejdet, man kan passe sin familie og man 
undgår at blive mere syg i ventetiden.

I den seneste tid har der også været historier i medi-
erne om netværk af psykologer, der – efter aftale med 
forsikringsselskaber - sætter klienter med private 
sundhedsforsikringer forrest i køen til psykologbe-
handling med offentligt tilskud. Hvad mener du om 
det?
Jeg synes det er et stort problem og jeg så gerne, at man fjerne-
de denne mulighed fra lovgivningen. Generelt set er det mere 
ressourcestærke borgere, der har en privat sundhedsforsikring 
og det skaber en ulige fordeling af de fælles ressourcer, når 
forsikringsselskaberne lukrerer på det offentlige tilskud.  Som 
en af sundhedsministerens Lighedsambassadører er lighed 
i sundhed noget, der optager mig.  Vi har jo hørt eksempler 
på, at nogle netværksforsikringsselskaber kontakter lægen 
og psykologen og beder dem sætte kryds i de rigtige felter, så 
forsikringsselskaberne opnår tilskud til en ydelse forsikrings-
tageren har betalt for.

Henvisning til 
psykologAf Birgitte Engelhardt, DepressionsForeningen
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Hvad siger I til jeres psykologer ift. disse ordninger?
Vi er i dialog med psykologerne om hvordan de kan håndtere 
det her. Nogle psykologer melder tilbage, at de er holdt op med 
at indgå disse aftaler - de vil ikke finde sig i vilkårene. De føler 
sig presset til at levere en ringere kvalitet end de ellers har 
mulighed for.

Psykologerne må ikke vise kontrakten til os og de må ikke 
dele hvilke vilkår de går ind på. Men vi forsøger at kortlægge 
det så godt vi kan, så det bliver tydeligt for alle, hvad det er 
der foregår.  Og så prøver vi som sagt, at råbe politikerne op, 
så vi kan få fjernet den her mulighed. Det er jo let at kigge på 
psykologerne og sige: ”I kan jo bare lade være med at indgå i de 
her netværksaftaler”, men det er vanskeligt, når man står med 
en privat praksis, der skal løbe rundt. 

Man kunne jo frygte at psykologerne blev tvunget til 
at sætte indtjening over faglighed, for at få flest mu-
lige ind under tilskudsordningen?
Nej, jeg tror egentlig at ift. vurdering af om det nu også er dem, 
der falder ind under kriterierne for let-moderat depression, der 
får behandling, så tror jeg faktisk, at det er noget psykologerne 
går meget op i. 

Psykologerne vægter fagligheden højt ift. om klienterne 
falder ind under henvisningskriterierne. Selvom det er svært, 
for psykologerne kan sagtens møde nogle, som ikke har en let-
moderat depression eller en angstlidelse, men som fejler noget 
andet og som psykologen konstaterer at de kan hjælpe. Allige-
vel er de nødt til at sige: ”Desværre, du hører ikke til her”. Der 
findes ingen andre sundhedsydelser, der fungerer sådan. ■

På papiret har alle diagnosticerede over 18 år, med en let-moderat depression ret til en henvisning 
til samtaleterapi, ofte er vejen og køen til psykologen dog lang. Men hvorfor opstår problemet? 
Balance har spurgt formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen.

= behandling?

Når du bliver coachet eller deltager i gruppeforløb hos mig, 
får du redskaber, der hjælper dig til at finde de ændringer, 
der er rigtige for dig - og du får støtte til at gennemføre  
processen fra tanke og handling til forvandling. Du lærer  
bl.a. at imødegå frygt og vende negative tankerækker.
Se mere på www.ingemadsen.dk 

Næste gruppeforløb starter 24. oktober. 

 

Invitation til gratis foredrag  
”Jeg holder af hverdagen” 

 

Efterfulgt af en lille forfriskning, og en introduktion til 
kurset MønsterBRYDER: Et kursus der hjælper dig til at 
realisere det liv, du ønsker.  
Også selv om du er plaget af stress eller depression.  
 

20. august kl. 17:00 ‐18:30 
eller 

27. august kl. 17:00 ‐ 18:30 
Slotsgade 15, 2. sal,  Hillerød 

  
Tilmeld på 26 13 53 75 eller kontakt@ingemadsen.dk  
  

 
Inge Madsen  
Coaching & Kurser 

 
www.ingemadsen.dk 

Fra tanke og hanDling 
til ForvanDling

når du ændrer i adfærd og tankemønstre, 
ændrer du dit helbred. let sagt, men sværere 

at gennemføre. Men det er muligt. 

Fra tanke og handling til forvandling - Tlf. 26 13 53 75

ANNONcE
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Det var med stor forventning, at jeg 
tilmeldte mig dette seminar for frivillige 
i ODAs tre foreninger. Jeg håbede på at 
kunne få en ny indgangsvinkel og værk-
tøjer, som jeg vil kunne drage nytte af i 
forhold til min lille søn. Det er altafgø-
rende for mig, at kunne give min søn den 
bedste opvækst og dermed de bedste be-
tingelser for, at han bliver et velfungerede 
og harmonisk voksen menneske. Efter 
et længere forløb har jeg fået konstateret 
generaliseret angst og personlighedsfor-
styrrelse, som er ǵrundlaget´ for min 
angst og depression.

Hvordan inddrager man sit barn?
Vi var 25 fremmødte fra henholdsvis 
DepressionsForeningens og OCD-for-
eningens lokalgrupper.

Karen Glistrup, socialrådgiver, fami-
lie-, par- og psykoterapeut holdt oplæg 
bygget på erfaringer og eksempler fra 
en lang række samtaler med forældre og 
børn i familier med psykiske lidelser.

•  Hvilken prægning har tavshed og tabu 
have på barnets personlighedsdan-
nelse.

•  Hvordan inddrager man som forældre 
sine børn i et sygdomsforløb? 

•  Hvor meget eller hvor lidt skal man 
fortælle sit barn.

•  Hvor kan familierne søge hjælp og 
hvordan foregår en familiesamtale 
med professionel hjælp.

Måden vi mennesker bliver mødt på er 
afgørende for hvordan vi udvikler os. 
Det gælder både det spæde barn, det 
lille barn, den unge, den voksne og ikke 

mindst det ældre menneske. Børn har 
brug for anerkendelse, tydelighed, tillid 
og nærvær. For at være nærværende skal 
man være i stand til at slippe sit eget og 
være til stede nu og her. Hvis man er 
optaget af at være kompetent, bliver man 
meget lidt kompetent, da man så kun er 
óppe i hovedet .́ I dag er der stor fokus 

på kroppen som en del af sjælen, i stedet 
for at sindet bliver sat i fokus som en del 
for sig selv. 

Tavshed overlader barnet til sin egen 
forståelse. Ved at inddrage barnet igen-
nem gode samtaler, går barnet ikke med 
følelsen af utryghed og usikkerhed, men 
kan på den måde ´få sat brikkerne på 
plads i puslespillet .́ Det er ALDRIG for 
tidligt at sætte børn ind i sygdommen. 
Gode samtaler mellem forældre og børn, 
hvor barnet bliver hørt og bekræftet i det 
barnet føler og forståelse derfor. Ved sam-
tale med sit barn, kan man ved at referere 
til noget barnet tidligere har sagt, opnå at 
barnet føler sig set og forstået. Giv aldrig 
barnet ansvar for kontakten og stil ikke 
barnet spørgsmål før, der er etableret god 
kontakt. 

Hvor meget skal man fortælle?
Det er en god ide at informere børn om 
andre familier med psykiske problemer, 
da de tror de er alene om det.

Et af de emner der skabte debat, på se-
minaret, var netop, hvor meget man bør 
fortælle sit barn om sygdommen. Som 
Karen Glistrup forklarede det, fortæl-
ler man jo også sine børn, hvis man er 

syg med forkølelse. Derfor bør man også 
forklare sindsstemningerne som sygdom 
uden forhold. Børn får modstandskraft 
når de har en oplevelse af sammenhæng:
• Begribelighed
•  meningsfuldhed
•  håndterbarhed

Min søn er nu så stor (4 år), at jeg føler, at 
han skal have en lidt mere fyldestgørende 
forklaring, end at jeg bare fortæller ham, 
at jeg går til ḿøder´ når jeg er i behand-
ling eller i lokalgruppen. 

Derfor fortalte jeg ham forleden dag, 
at når jeg går til møder, snakker jeg med 
andre som også kan blive sure eller kede 
af det, hvis de er trætte. Gav et eksempel 
med, at det er lidt det samme som når 
vi har været på tur og jeg vækker ham 
i toget, når vi skal af, bliver han jo også 
ked af det og gal det sidste stykke på vej 
hjem. Jeg vil ikke fortælle min søn, før 
han bliver stor nok til at forstå, at det er 
en sygdom. Der er ikke grund til, at han 
drager forhastede konklusioner og tror 
det er farligt. Til gengæld ved jeg, at den 
dag han er så stor til at få mere af vide, 
kommer det ikke bag på ham, men bliver 
bare bekræftet i det som han allerede ved 
og er blevet fortalt tidligere. 

Det var et super godt, lærerigt og 
brugbart seminar. Ikke mindst fik jeg en 
del at reflektere over. Derudover fik jeg 
ikke mindst bekræftet nogle ting om mig 
selv, ud fra Karen Glistrups eksempler og 
erfaringer. ■

Når mor eller far lider 
af OCD, depression 
eller angst Af Tina Carlsen

Se mere på www. familiesamtaler.dk 
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Kampagnen løber af stablen fra den 
23. september, men allerede nu er 
kampagnens facebookside åben, 

så danskere over hele landet kan fortælle 
deres egen eller andres historie om at leve 
livet fuldt ud - også med et handicap.

”Vi vil gerne opfordre personer med 
handicap, fysiske såvel som psykiske, 
til at gå ind på kampagnens facebook-
side og fortælle om de mange positive, 
livsbekræftende og måske også over-
raskende historier om at leve livet fuldt 
ud, også med et handicap. Desuden vil vi 

meget gerne høre historier om samspil 
og samarbejde mellem personer med og 
uden handicap,” siger Steffen Bohni fra 
Socialstyrelsen.

Kampagnebil turnerer landet rundt
Fra den 23. september kører en kampag-
nebil rundt i Danmark for at indsamle 
historier om mennesker, der udlever 
sine drømme og gør en forskel trods et 
handicap. Eller historier om folk, der har 
bidraget til, at personer med handicap kan 
nyde samme rettigheder som alle andre. 

Målet for kampagnen er at opnå øget 
bevidsthed i befolkningen om evner og 
bidrag fra personer med handicap. Des-
uden skal der sættes fokus på, at perso-
ner med handicap har nøjagtig samme 
rettigheder som alle andre. Historierne 
skal være med til at skabe en holdnings-
ændring, så den brede befolkning får en 
mere anerkendende, fordomsfri og åben 
tilgang til personer med fysiske og psyki-
ske handicap. ■

På billedet ses de to kampagneværter, Jacob Nossell og Thomas Skov, 
der fra 23. september turnerer landet rundt i kampagnebilen for at 
indsamle succeshistorier, der skal nedbryde fordomme om handicap.

Positive, livsbekræftende og 
overraskende historier om personer 
med fysiske og psykiske handicap 
er omdrejningspunktet for 
Socialstyrelsens nye 
kampagne 
”Det er ikke 
et handicap”.

Det er ikke et handicap
- Del din historie om at leve livet fuldt ud

Du kan læse mere og dele din historie facebook.com/deterikkeethandicap
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Angst og 
depression 

– et andet sted i Europa

I Schweiz denne sommer besøgte jeg 
en international anerkendt klinik. 
Klinikken har, efter min opfattelse, 

meget man kunne ønske sig her i Dan-
mark.

Klinikken har eksisteret i over 25 år – 
og benytter et princip; hvor helhedstænk-
ningen ikke alene er en del af behand-
lingskonceptet. Den ér konceptet! Man 
fokuserer på det mentale, psykologiske og 
somatiske aspekt. 

Schweiz er kendt for at have kvalitet i 
fokus. Men også for at ting kan tage lidt 
længere tid. De to ting hænger sammen: 
Tid – og kvalitet.

Klinikken, SGM i kanton Bern, blev 
i 2008 udmærket med prisen: ”Hope 
Award”. Netop for det helhedsorienterede 
koncept.

I forhold til at komme sig efter stress 
og depression – eller at få en angstlidelse 

diagnosticeret, så er der for mig at se 
ingen tvivl om at ”hastværk er lastværk”.

 Den helhedsorienterede behandling 
vil, mener jeg, befordre en mere ”bære-
dygtig” vej ind på et jobmarked igen. En 
sikker vej tilbage til familien. En sikker 
vej tilbage til: Samfundet.

Patienten skal føle sig godt tilpas
Konceptet består af: Lyse omgivelser, som 
er med til at berolige og gøre patienten 
tryg ved modtagelsen. Og til at få patien-
ten til at føle sig godt tilpas i forbindelse 
med aktiviteter i opholds- og arbejdsrum. 
Vel at mærke sammen med personalet. 
Musik- og ergoterapeuter, sygeplejersker 
og læger, som spiller en stor og ganske 
afgørende rolle i forhold til det sociale en-
gagement på afdelingerne. Men også for 
den enkelte patients motivation til igen at 
ville kunne – og så; at kunne selv.

Pårørende inddrages
Det består af en professionel modtagelse, 
hvor patienten i starten får tid og ro til 
blot ”at være”. Det består af professionelle 
undersøgelser hvor eventuelle somatiske 
årsager udelukkes. Det gøres bl.a. ved at 
involvere familielæge og pårørende fra 
start til slut. På klinikken!

Det består af motion, sport, og natu-
ren. Det består af brugen af den kreative 
sans i ergo- og musikterapien. Det består 
af fysioterapi. Det består af muligheden 
for fællesskab omkring madlavning – og 
det består af kostprogrammer tilrettet 
den enkelte patient. 

Det består af oplysning vha. foredrag 
og oplæg. Det består af samtaleterapi 
med læge og psykolog. Det består af 
den nødvendige synergi imellem alle 
områder. Fordi det er helheden, der gør 
forskellen. ■

Af Kenneth Laursen

SGM klinikken i Schweiz er tildelt ”Hope Award” 
for deres helhedsorienterede tilgang til behandling.

IND
SPARK
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Af Kasper Tingkær, 

redaktør og 

sekretariatsleder

Til næste

Sikke en fantastisk sommer. Varm, 
lang og lys. Den symboliserer 
meget godt den udvikling som De-

pressionsForeningen er inde i. Vi arbejder 
for at gøre vores ”udtryk” på nettet, i 
tryksager og vores kommunikation mere 
lys, opløftende og konstruktiv. I løbet 
af efteråret relancerer vi således vores 
hjemmeside i et nyt mere lyst og levende 
design. Og et design, der bedre udtryk-
ker, at vi repræsenterer depression såvel 
som bipolar lidelse. Vores tryksager vil 
gradvist bevæge sig i samme retning.

Foreningen vil i stadig højere grad 
arbejde og udtrykke sig konstruktivt og 
handlingsorienteret. Vi vil styrke udvik-
lingen af tilbud, der kan understøtte mere 
handlingsorienteret hjælp til selvhjælp. 
Redskaber til at håndtere og leve med 
sygdommen og dens følgevirkninger. 

Ensomhed…
En af de værste og mest skadelige føl-
gevirkninger af det af have en psykisk 
lidelse, som depression eller bipolar 
lidelse, er ensomhed. Heldigvis er der 

mange, der har et godt netværk, og som 
formår at holde sig ude af ensomheden. 
Men det gælder langt fra alle. I næste 
nummer vil vi dykke ned i dette tema - 
ensomheden karakter. Når den rammer 
unge, når den rammer ældre, og når den 
er næsten umulig at ryste af sig. 

I DepressionsForeningen har vi gen-
nem alle vores 15 lange år tilbudt netværk 
og støtte, der kunne mindske ensomhe-
den, og i alle dele af foreningen skabes 
der fællesskaber, og folk møder hinanden 
på tværs. Vi vil se på, hvordan ensomhe-
den kan tackles både inden for og uden 
for foreningens rammer.

Som altid vil vi meget gerne høre 
om dine erfaringer. Hvad gør du for at 
bekæmpe ensomheden – hos dig selv og 
hos andre? 

Efter lys kommer mørke …
I hvert fald når vi taler om årstider. Jeg 
indledte klummen med at tale om den 
dejlig lange og lyse sommer, men nu går 
vi mod kortere og mørkere dage. Snart 
er sæsonen for vinterdepressioner over 

os. Vi vil derfor dykke ned i fænome-
net. Hvad ved vi i dag om denne type af 
depression. Og kan det virkelig passe, 
at de depressive tanker og følelser kan 
afhjælpes med kunstigt lys?

Og nu over til reklamerne!
I dette blad kan du finde reklame for en 
række spændende aktiviteter. Sørg for at 
få dem noteret. Vores fødselsdagskonfe-
rence, der både har fokus på, ”Hvad du 
selv kan gøre”, og på hvordan vi politisk 
og behandlingsmæssigt kommer videre. 
Se også indstillingen til Årets Rednings-
planke (s.17) samt den velgørenhedsauk-
tion ODA står for fra den 3. -10. oktober 
på Lauritz.com. Her kan du score dig en 
masse fantastiske sager til spotpris, og 
samtidig støtte vores fælles sag. Se et ud-
pluk af de gode sager på s. 21 og følg også 
med på www.facebook.com/Depressions-
Foreningen, hvor vi løbende kommer med 
smagsprøver.

Vi har brug for dig, dine input og din 
støtte, hvis vi skal fortsætte vores vej 
mod en lysere fremtid. ■

Om at gå mod lysere eller mørkere tider samt om 
at kæmpe sig ud af ensomheden. Næste nummer 
bliver et fantastisk nummer. Det har arbejdstitlen 
Ud af mørket – ud af ensomheden. 

Om nye tider



Onsdage i lige uger 

Mandage i lige uger. Se vores kalen-
der på bipol.dk/bal, få info via klik på 
begivenheden 

Onsdag i ulige uger.  

Mandage og onsdage 

Tirsdage i ulige uger 
 

Torsdage i lige uger 

Onsdag i ulige uger  

Tirsdage i lige uger 

Torsdage i lige uger 

Torsdag d. 19. sept. 24. okt. og 21.nov. 

Hver onsdag  

Hver tirsdag

 

Mandag i ulige uger 

Tirsdag i ulige uger

Hver tirsdag 

Torsdage i lige uger 
 

Mandage i lige uger 

Onsdag i ulige uger 

Onsdag i lige uger 

Mandage i lige uger 
 

1. mandag i måneden 
 

Hver torsdag 

Onsdag i lige uger 

Torsdag i lige uger 

Onsdage i ulige uger 

  

Mandage i ulige uger 

Mandag i lige uger  

Kl 19.00 - ca 21.15 

Kl. 18.45 - ca 21.00 
 
 

Kl. 19.00 – 21.30 

Kl. 14.00 – 18.00 

Kl. 16.00 – ca. 19.00 
 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 18.45 – 22.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00-21.00

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 16.00 – 18.00 

Kl. 19.00 – 21.00 
 

Kl. 16.30 – 18.00 

Kl. 19.00- 21.00 

Kl. 18.30- 20.30 

Kl. 19.00 – 21.00 
 

Kl. 19.00 - 21.00 
 

Kl. 19.00 -21.00 

Kl. 19.00 – 21.30 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

kl. 14.00 – 16.00 

Frederik, 2845 2811,frederik.nu@gmail.com 

Mads, Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866, bedst ml. 15 og 
18 - Eva; bal@TI22.dk, 4063 1022 
 

Lene Schierling, schierlene@ofir.dk / 28260529 

Cafe Blom: 5355 9567, cafeblom123@gmail.com.            
Læs mere på www.cafeblom.dk

Flemming Høgstoft, tiptop39@gmail.com 
 

Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com, 2877 5227. 
Majken Tvarnø, 4362 2744, kamt@mail.dk

Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 dorte.hc@hotmail.com 
Anders Larsen 4095 9294, anderstennislarsen@hotmail.com

Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238 

Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238 

Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.com  

Mette Richelsen, 3054 6869, metterichelsen@gmail.com 
Lis Silkeborg 29768645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Tina Carlsen, tinacarlsen2611@gmail.com

Jette Balslev 4034 6838

Anita Sørensen 3131 3005 / depf4700@gmail.com 

Tanja Rasmussen papaw@stofanet.dk / 23326550

Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1942               
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Frederik Brejl, 28 45 28 11, frederik.nu@gmail.com 
 

Svend Olsen, svendolsen@mail.dk / 40283227 

Lars Frederiksen, 6060 2551 / fangelvej111@gmail.com 

Maria Horn, 61402140, mariaflorentzhorn@gmail.com 

Merete Lysgaard Hansen, mebehansen@youmail.dk    
74522148 / 22838035                                                                    
Ellen K Hansen: ellkhansen@gmail.com /74523933

Klaus Andresen, facebook.com/biposyd, 2215 2227,      
klausandresen@mac.com 

Henning Andersen 21473313 
Susanne Kahl 60181043 /SusKahl@Gmail.com

Uni; 2991 9083  
(kontaktoplysninger opdateres på hjemmesiden)

Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk 

Carsten Mathiasen, 2988 0657 Carsten@mathiasen.com 

Torben Henneberg Jørgensen, 415 77 415,  
torbenhenneberg@gmail.com 

Rikke Kofod Hanna, 3026 3358,  
ungegruppe.aarhus@gmail.com

Mathias Sørensen, 8695 4027/ 2489 0198 
mathissjelle@mail.dk

København 

Bipolargruppen,  
København 
 

Pårørendegruppe  Kbh 

Cafe Blom, København 

Bipolar rapid cycling 
blandingstilstande, 
Frederiksberg

Ishøj 

Lyngby  

Hørsholm 

Hørsholm-pårørende 

Roskilde 

Hillerød 

Græsted

Stevns

Næstved  

Sorø

Lolland 

Falster 
 

Odense 

Odense, bipolar 

Odense  
pårørendegruppe

Haderslev 
 

Aabenraa interesse-
gruppe for bipolare 

Esbjerg 

Vejle 

Herning 

Viborg 

Syddjurs 

Aarhus ungegruppe 
18-26 år

Aarhus 

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N

Se vores kalender på bipol.dk/bal, tryk på 
begivenheden for at se detaljer. Kontakt 
Mads eller Eva via mail hvis du vil være med 
i gruppen

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N 

Biblioteket Danasvej 30B, Frederiksberg. 
Kontakt Flemming før du kommer i gruppen 
1. gang.

Vejlebrovej 105 st, Ishøj 

Toftebæksvej 8, Lyngby. Pladsmangel, midler-
tidigt lukket for tilgang. Kontakt Dorte.

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C,        
1. sal, 2970 Hørsholm

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C,        
1. sal, 2970 Hørsholm

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.            
4000 Roskilde

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C 

FrivilligCenter Græsted, Holtvej, Græsted

 

Futura FrivilligCenter Næstved,                       
Farimagvej 22, 4700 Næstved

Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø

Frivilligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84, st. 

Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F,    
i lokalet ’Skillestuen’ OBS: skriv/ring inden du 
kommer første gang

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Borgercafeen, Jomfrustien 5, Haderslev 
 

Kontakt Klaus vdr. adresse (skiftevis i naturen 
og i mødelokale med mulighed for filmvisning, 
oplæg fra gæster om biopolar lidelse, mv.)

Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg 

Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 C 

Herning frivilligcenter, Fredensgade 14        
Ring til Gitte inden du kommer 1. gang

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1,               
8800 Viborg

Kontakt Torben, hvis du ønsker at komme i 
gruppen

Vester Allé 8, lokale VA8-302, 3. sal, Aarhus 
Centrum

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus 

LOKALGRUPPER i DepressionsForeningen
Lokalgruppe Sted Mødedag Tidspunkt Kontaktperson
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Aarhus, bipolargruppe 

Aarhus, forældre til voksne 
bipolare A 

Aarhus, forældre til voksne 
bipolare B

Café ODA, Aarhus 

Aalborg

Aalborg-pårørende 

Aalborg ungegruppe 
18-26 år

Depressions-Foreningen

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus. 
Kontakt Janne inden 1. gang.

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov  
(psykiatrisk hospital) 

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov  
(psykiatrisk hospital)

Hammershusvej 43, st. tv. 8210 Aarhus V 

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels 
Plads 20, 9000 Aalborg

Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels 
Plads 20, 9000 Aalborg

Sekretariat, Trekronergade 64 st. 2500 Valby

Torsdage i ulige uger 

Månedligt, ring/mail først 
 

Månedligt, ring/mail først 

Åbent hver tirsdag. 

Onsdage i lige uger

Onsdage i lige uger 

Mandage i lige uger 

tlf 3312 4727 (13-16)

Kl. 19.00 -21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 
 

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 13-17.00 

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00-21.00 

Kl. 19.00 – 21.00 

Depressionslinien: 
3312 4774 (19-21)
Alle hverdage

Janne, 51950924, bipolargruppen@gmail.com 

Karen og Otto Andersen, 86892727/29431380  
karot.andersen@gmail.com 
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448

Ulla Birgitte Alkjærsig, ua@viby-gym.dk, 8622 7012 

Cafe_oda@yahoo.dk, www.facebook.com/cafeoda 

Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk

Sofie Skau, ptd9000@gmail.com 

Laura og Maria, selvhjaelpsgruppe@gmail.com 

sekretariat@depressionsforeningen.dk 
www.depressionsforeningen.dk

REGION SYDDANMARK
 
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19, karen.keinicke@adr.dk

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita Eibye Alsbo 
MA, Lic Marriage, Family Therapist, USA, 
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
Tlf. 74528186 (De fleste hverdage ml 8-9)
Aut. psykolog Gert Radoor
Klaregade 19, 3. th., 5000 Odense C
telf: 2383 9068, www.psykologsjakket.dk
Kognitiv terapi - depression og 
angst behandling. 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 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
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V, Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.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

FIND DIN PSYKOLOG
GUIDEANNONcER

LOKALGRUPPER i DepressionsForeningen
Lokalgruppe Sted Mødedag Tidspunkt Kontaktperson

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk 
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding 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.

HER KUNNEDIN ANNONcE STÅ!  KONTAKT: sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727
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Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800

Møgliv. Sådan er følelsen hos tu-
sinder af danskere, der lever med 
en depression eller bipolar lidelse. 
For langt de fleste er der dog håb i 
horisonten. DepressionsForeningen 
fylder i år 15 år og sætter i den for-
bindelse fokus på håbet. Håbet om en 
bedre og mere meningsfuld hverdag 
– håbet om et liv i balance.  

DepressionsForeningen har samlet en bred 
skare af eksperter og meningsdannere, der 
alle vil forsøge at give deres bud på, hvordan 
vi skaber en bedre fremtid for mennesker 
med depression og bipolar lidelse.  

Program 23. oktober 2013:
Festsalen, Odense Rådhus.

09:00:   Registrering, kaffe/te med en bolle
10:00:   Konferencen åbnes v/ Formand 

Bodil Kornbek: 
10:10: ”  Min vej ud af håbløsheden” v/Mads 

Trier-Blom
10:30:   10 råd til at komme ud af en 

depression, v/ cand. psyk. Henrik 
Tingleff

11:00:   ”Vil du være rask – så skynd dig 
på arbejde?” Jesper Karle dr. med. 
PPClinic København og Vejle

11.30:  Pause
11:40:   ”Hjernetræning – genvind hukom-

melsen”, v/ neuropsykolog Louise 
Meldgaard Bruun

12.10-12.50: Frokost pause

Fokus på region Syd 
12.50:   Uddeling af DepressionsForenin-

gens ærespris: ”Årets rednings-
planke” 

13:00:  ”Din sygdom er ikke dig – borgeren 
i centrum for fremtidens psykiatri” 
v/ Tidl. statsminister og nuværende 
formand for Det Sociale Netværk, 
Poul Nyrup Rasmussen)

13:30:   ”Behandling kan ikke blive for 
dyr” v/ nationaløkonom Christian 
Jervelund, AmCham Denmark

13:55:   ”Den ideelle organisering? Et 
eksempel fra Odense” v/praktise-
rende læge, lektor SDU og medlem 
af regeringens psykiatriudvalg, 
Niels Damsbo, Odense. 

14:20:  Pause med kaffe/te, kage
14:40:   ”Hvor er Syddanmark på vej hen?” 

Kritisk indlæg v/ speciallæge i 
psykiatri, MSc Bodil Andersen  

15:00:   ”Syddanmark gør det godt – et 
forsvar”. Bente Gertz, næstformand 
for  psykiatriudvalget (S).

15:20:   Paneldebat: Lokale politikere og 
DepressionsForeningen

16:00:  Konference afslutning

Deltagelse er gratis, men tilmelding 
er nødvendig senest man. d. 14. okto-
ber til sekretariat@depressionsfor-
eningen.dk, eller tlf. 33124727.

DepressionsForeningens 15-års 
FødselsdagsKonference 
23. oktober 2013: 

Håbet om 
et liv i Balance! 


