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Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen

Det har altid og vil altid være vig - 
tigt for DepressionsForeningen 
at blande os i debatten om den 

bedst mulige behandling, og hjælpe 
mennesker med depression eller bipolar 
lidelse. Vi bliver tit spurgt, hvad vores 
holdning er til ny forskning, behand-
ling med medicin, samtaleterapi eller 
alternative behandlingsformer. Vores 
tilgang er altid - gå til din praktiserende 
læge. Behandlingsforløb er individuelle. 
Vi følger og henviser til retningslinjerne 
fra Sundhedsstyrelsen, og vi vil stædigt 
kæmpe for lighed i behandling - også øko-
nomisk - således at somatisk og psykisk 
sygdom vægtes ligeværdigt. 

Debatten om medicin eller ej dukker 
jævnlig op i pressen. Vi hilser al debat, 
som kan sikre endnu bedre behandling, 
velkommen. Men en debat, som skræm-
mer i forvejen hårdt pressede patienter 

og deres pårørende, tager vi afstand 
fra. Debat om den nyeste forskning og 
resultaterne heraf er særdeles vigtig, men 
den bør foregå i respekt for patienter, som 
bliver usikre, når debatten sætter spørgs-
målstegn ved den enkeltes behandling.

Optimisme
Der sker meget indenfor vores område, 
som giver grund til optimisme. En større 
bevågenhed og interesse for affektive 
lidelser giver håb om bedre muligheder i 
behandlingen. Selvom der er et væsentligt 
stykke vej, når det drejer sig om adgan-
gen til psykologhjælp, psykoedukation 
og sammenhæng i behandlingen, er der 
i dag en meget bredere erkendelse af, at 
der skal noget mere til. Der er brug for en 
kombination af tiltag – et sammenhæn-
gende behandlingsforløb. Det kæmper vi 
for. 

Information om nye behandlings-
metoder
Det er også en af vores opgaver at presse 
på for mere forskning, og at oplyse om 
behandlingsmetoder og adgang til disse 
ud fra den nyeste evidensbaserede forsk-
ning. Bl.a. vil vi her i Balance fortsat brin-
ge artikler om nyere behandlingsformer. 
Og på Generalforsamlingen d. 1. april i 
Aarhus får vi denne gang en indføring i 
Acceptance og Commitment Therapy af 
Psykolog Anne Agerbo, som hører til den 
3. bølge af kognitiv adfærdsterapi, og som 
i løbet af de sidste årtier har vist, at der er 
andre måder at få hjælp på ved affektive 
lidelser. ■

God 
behandling
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TEMA Selvhjælp

Hjælp dig selv?
I dette nummer af Balance er temaet selvhjælp. 
Hjælp dig selv. Kan man overhovedet det, hvis 
man er så langt nede i kulkælderen at lyset ikke 
når derned?

Af Trine Linnet Mathiesen, redaktør

Selvhjælp er mange ting. Afhængig  
af tilstand, sygdom, livsfase, livs-
situation, ressourcer og meget 

mere. Men evnen til at hjælpe sig selv, 
og dermed have et godt fundament i sit 
fysiske såvel som mentale liv, er vital.

Hvis man leder efter synonymer på 
selvhjælp, dukker begrebet egenomsorg 
op. For nogen vil denne betegnelse måske 
være mere dækkende.

Egenomsorg: ”Sundhedsak-
tivitet som en patient eller 
anden borger udfører for at 
forbygge sygdom og fremme 
egen sundhed” 
(Kilde: www.begrebsbasen.sst.dk)

Formålet er at opnå bedst mulig livs-
kvalitet med størst muligt ansvar for og 
indflydelse på eget helbred. Med tiden har 
selvhjælp/egenomsorg udviklet sig til bl.a. 
også at omfatte sundhedsarbejde som 
patienter udfører i samspil med sund-
hedsvæsenet. Det handler om, at sætte 

sine egne ressourcer i spil, fremme dem 
og bl.a. skabe mere selvtillid. Som oftest 
taler man meget om selvhjælp i forhold til 
patienter med langvarige lidelser.

De gamle klichéer
En gammel kliché er, at du skal elske 
dig selv, før du kan elske andre. Dem du 
elsker hjælper du. Dem du elsker drager 

du omsorg for – også når dem du elsker 
er dig selv.

Mange glemmer vigtigheden af at 
passe på sig selv. Du ved som oftest godt 
nogenlunde, hvordan du gør det, men 
dine forventninger og krav til dig selv 
hindrer dig. En god huskeregel kan være 
ikke at stille højere krav til dig selv end 
du ville gøre til en god ven. Og unde dig 
selv lige så meget godt, som du under din 
familie.

Heldigvis er der gode redskaber til at 
lære at drage omsorg for sig selv, til at 
være mere i nuet og hjælpe sig selv, hvis 
du lider af psykiske lidelser (også hvis du 
ikke gør).

I dette blads tema kan du læse om Ko-
mitéen for Sundhedsoplysnings populære 
kurser ”Lær at tackle angst og Depres-
sion”, som mange kommuner udbyder, 
om mindfulnessbaseret kognitiv terapi 
(MBKT) og DepressionsForeningens 
selvhjælpsgrupper i dit lokalområde. Vi 
håber, du vil blive inspireret, og måske 
kaste dig ud i det.
Rigtig god læselyst! ■
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TEMA Selvhjælp

Genvind 
       livskraften
- I samvær og nærvær!

Få en oplevelse for livet, når De-
pressionsForeningen og Nord-
fyns Højskole for 7. gang byder 

indenfor til en uge med oplevelser for 
både krop og sjæl.

Ugen byder på:
- Morgensamlinger
- Foredrag
- Værksteder
- Aktiviteter
- En udflugt
- Smuk natur
- Sund og dejlig mad

Tilmelding: Tilmeld dig på vores hjem-
meside www.depressionsforeningen.dk/
tilmelding-til-sommerhojskolen-2017/
Indkvartering: Enkeltværelserne er 
allerede udsolgt, men du kan skrive dig 
på venteliste, når du tilmelder dig. Ellers 
tag din ægtefælde, ven, veninde, kæreste, 
søster, bror eller nabo under armen, book 
et dobbeltværelse og få en oplevelse for 
livet sammen.
Pris: enkeltværelse: 4.200 kr. – Dobbelt-
værelse: 3.700 kr. 

Værksteder:
Ind i maleriet
Har du lyst til at fatte penslerne, lade dig 
inspirere af naturen eller sindet, og bruge 
din uge på at lade fantasien råde? Så er 
”ind i maleriet” noget for dig. Du behøver 
absolut ingen færdigheder på forhånd.

Bevæg dig glad(ere)
Sans naturen, vær i elementerne, lad dig 
rive med af suset når det går stærkt og dit 
hjerte må pumpe, men også den vegeta-
tive stilhed ved skov, hav og strand. For 
dig, der kan lide sportsligt samvær i det 
fri.

Ridning
Bogense er beriget med både rideskole 
og smuk natur. Vi tilbyder ridning og 
naturoplevelser på ét og samme hold, 

således at vi skiftes til at ride og nyde 
naturen. Hvis det er godt vejr, kan det jo 
ovenikøbet kombineres.

Smykker
På smykkeværkstedet vil du få mulig-
hed for lave brocher, øreringe og ringe. 
Sølvet kan evt. kombineres med smukke 
slebne sten, som du selv har mulighed 
for at slibe. Du kan også flette læder-
armbånd.

Nordfyn rundt på to hjul
Vi tager cyklerne og kører ud i det nord - 
fynske landskab. Vi har både skov, 
strand og gamle herregårde i nærheden.

Mindfulness
Livet er en lang række af øjeblikke. Jo 
mere du træner din ”nærværsmuskel”, 
jo mere fylde får de øjeblikke – og jo 
mere robust bliver du. Kurset varierer 
mellem øvelser i bevægelse - lette yoga 
stræk, chi gong og mindful walking – og 
øvelser siddende og liggende – ånde-
drætsøvelser, mindful spisning m.m.

Vi glæder os til en dejlig uge!
Læs mere om opholdet på vores hjem-
meside www.depressionsforeningen.dk/
hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole/ ■

Sommerkursus på Nordfyns Højskole fra. 23. Juli – 29. juli 2017
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Hvis du brækker et ben, er der ret 
klare retningslinjer for, hvornår 
gipsen skal tages af, og hvor 

længe genoptræningen varer, før den 
fulde førlighed er tilbage. 
Med depressioner er det hele anderledes 
usikkert.

Psykologer og psykiatere kan ikke på 
forhånd sige, hvornår du får det bedre. 

Du skal selv være med til at beslutte, 
hvilken behandling du vil modtage. 

Måske er du i risiko for at miste dit 
arbejde og måske også dine venner. 

Derfor bryder en depression meget 
mere ind i hverdagsting, der former os 
som mennesker, end et brækket ben gør.

Den måde, du forholder dig til din 
depression på, har også stor betydning. 

Nogle lader passivt depressionen be-
grænse job, fritidsaktiviteter, venskaber 
og familieliv, mens de langsomt mister 
grebet om det, som betyder noget. Andre 
handler på symptomer, udfordringer og 
begrænsninger. Det er det, vi kalder aktiv 
selvhjælp.

I løbet af et døgn foretager man mange 
valg, der kan have betydning for ens evne 
til at håndtere en depression. Tager man 
ikke ansvar for fx søvn, socialt samvær og 
kommunikation, kan depressionen blive 
længere eller tungere, end den behøver. 

En god søvnrytme påvirker fx det 
psykiske velvære meget. Det er der doku-

Af Nicolaj Holm Faber,

Komiteen for Sundhedsoplysning 

mentation for. Men mange med depres-
sion har svært ved at sove om natten og 
får måske lyst til at vende døgnet, så de 
ikke konfronteres med ’virkeligheden’. 

Søger du støtte og inspiration fra 
andre til at lykkes med at sove godt – på 
trods af depressionen –  vil din succes 
kunne måles på flere områder. Du vil op-
leve, at din behandling begynder at virke 
bedre, og din selvtillid bliver boostet: 
”Jeg kunne selv gøre noget, der hjalp mig. 
Jeg er ikke hjælpeløs!” Når du oplever, 
at dine handlinger giver dig indflydelse, 
vil din sygdom samtidig føles mindre 
voldsom. ■

TEMA Selvhjælp

Aktiv selvhjælp 
giver dig indflydelse 
på din sygdom  

”Nogle lader passivt 
depressionen begræn-
se job, fritidsaktiviteter, 
venskaber og familieliv, 
mens de langsomt mi-

ster grebet om det, som 
betyder noget”. 
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Ditte er diagnosticeret med 
vinterdepression og unipolære 
depressioner. 

Desuden udfordrer en social fobi også 
hendes hverdag. 

”Fobien har jeg haft altid. Men efter 
at have boet 4 år i Zimbabwe vendte min 
familie tilbage til Danmark. Det var et ko-
lossalt kulturchok. Jeg havde heller ikke 
oplevet en dansk vinter i 5 år. Pludselig 
ramte depressionerne fra den ene dag til 
den anden. 

Der var kaos i hovedet, alt føltes som 
et stort sort hul. Andre hjalp mig med 
den personlige hygiejne. Nogle depressive 
perioder var så lammende, at jeg sov 20 
timer i døgnet med TV-et tændt ved siden 
af. Det bremsede tankemylderet, når jeg 
vågnede.” 

Hjælp til selvhjælp
I de første år var det familien, kæresten 
og psykiatere, der hjalp Ditte op af de 
sorte huller. Men efter at hun i 2015 lærte 
selvhjælp på kurset 'LÆR AT TACKLE 
angst og depression', har hun fået indfly-
delse på, hvor meget udfordringerne skal 
fylde. 

Dermed kan hun hjælpe sig selv ved 
’dyk’ og handle her og nu frem for at risi-
kere at få det dårligere, mens hun venter 

på at komme til samtale hos en psykiater. 
Et af redskaberne fra kurset, som Ditte 

bruger, er vejrtrækning.
”Vejrtrækningen afleder tankerne og 

gør, at jeg falder bedre til ro, lige inden 
jeg skal sove. Jeg bruger også vejrtræk-
ningen, hvis jeg vågner om natten efter 
livlige drømme. Så falder jeg hurtigt til 
ro igen.”

Et andet redskab er ’afledning’, hvor 
hun fx tæller baglæns fra 100 eller tænker 
sig til navnet på en blomst for hvert bog-
stav i alfabetet. 

”Jeg fik også mange ideer ved at høre 
om de andres udfordringer. Fx lærte jeg, 
at om morgenen skal jeg ikke mærke 
efter, om jeg har det godt eller ej, for så 
risikerer jeg at tænke, at jeg ikke har det 
godt. Jeg skal bare stå op. Så skal jeg nok 
få det godt.”

Kan selv komme op af de sorte huller
Men noget, der også har været vigtigt for 
Ditte, var at møde nogen, der havde det 
ligesom hende selv.

”Det var en befrielse at kunne tale om 
tingene uden at skulle forklare en masse, 
frem for at føle sig som en outsider. Jeg 
fik et netværk, som kunne støtte mig. For 
selv om man kun er på kursus 6-7 gange, 
så slipper man ikke helt de her menne-

Af Birgitte Sabra,

Komiteen for Sundhedsoplysning 

sker. Man får et nært forhold til dem, 
fordi man kommer ind på noget, som er 
tæt på hjertet.”

”I dag behøver jeg ikke nødvendigvis 
at hente støtte fra sundhedsvæsnet,” slut-
ter Ditte. ”Jeg kan selv komme op af de 
sorte huller. Det kan godt tage et par dage 
at komme op igen, men jeg kender de 
redskaber, der skal til, og jeg KAN godt 
selv nu.” ■

Råd:
•  Fortsæt så vidt muligt med dine sæd-

vanlige aktiviteter, fx huslige opgaver, 
job og sociale aktiviteter

•  Skriv humørdagbog og lær dine triggere 
at kende 

•  Tag ansvar for din sygdom – bed andre 
om hjælp, kontakt lægen, tag din medi-
cin, få motion, spis sundere, kommuni-
ker klart om dine symptomer.

TEMA Selvhjælp

Jeg KAN godt selv nu!
”I dag kan jeg klare tingene selv. Jeg behøver ikke nød-
vendigvis støtte fra sundhedsvæsnet”, fortæller 30-årige 
Ditte Ørum Kjeldberg. 
Hun har haft depressioner, siden hun var 16 år. Kommer der 
et 'dyk', bruger hun selvhjælpsredskaber til at tage tingene 
i opløbet. Samtidig skal hun ikke vente på en tid hos en 
psykolog, før hun kan få det bedre.

FAKTA
På kurset 'LÆR AT TACKLE angst og 
depression' får du redskaber til bedre 
selvhjælp.
Man mødes 2½ time om ugen 7 uger 
i træk. Det er gratis at deltage. 
Kurset udbydes i 46 kommuner. 
Læs mere på www.laerattackle.dk 
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Mindfulness & 
depression

Stress er en risikofaktor for depres-
sion. Der findes to veldokumente-
rede og omkostnings-effektive 

programmer til stressreduktion, som 
allerede er en integreret del af forebyg-
gelse og behandling ved over 740 klinik-
ker i verden; ‘Mindfulness-Baseret Stress 
Reduktion’ (MBSR) og ’Mindfulness-
Baseret Kognitiv Terapi’ (MBKT).

MBSR er et 8-ugers program med 
undervisning 2-3 timer om ugen, og en 
hel dag mellem den 6. og 7. uge. Det er 
træning i mindfulness, yoga og meditati-
on samt undervisning om stress. Under-
visningen foregår i gruppe, fordi det er et 
arbejde, vi ikke kan gøre alene, og ingen 
andre kan gøre det for os. 

MBKT er baseret på MBSR, men 
specifikt udviklet til forebyggelse af de-
pression. Den Britiske sundhedsstyrelse 
(NICE) har siden 2009 givet MBSR og 
MBKT højeste prioritet for implemente-
ring, fordi forskning har dokumenteret, 
at de to programmer kan hindre, at stress 
bliver til sygdom, nedsætte symptomer 
på stress, angst og depression, samt fore-
bygge tilbagefald af depression. 

Den danske sundhedsstyrelse an-
befaler nu også MBSR og MBKT som 

behandling mod stress og depression, 
men behandlingen er endnu ikke imple-
menteret.

Hvordan kan Mindfulness hjælpe? 
Det vigtigste budskab er, at du kan få det 
bedre. At livet er værd at leve, at du er 
meget mere end det værste, du nogensin-
de har gjort. Ligesom livet er meget mere 
end den værste side, det har vist sig fra. 
Og du kan lære metoder til at disciplinere 
sindet, så du fremmer energi, venlighed, 
glæde og medfølelse. 

Lone Overby Fjorback er Centerchef 
ved Dansk Center for Mindfulness på 
Aarhus Universitet, overlæge, lektor 
og forfatter til ‘Må jeg hjælpe dig ? - 
fri af depression’.

”Der er videnskabeligt 
belæg for, at vi kan 
træne sunde vaner 
i sindet helt i lighed 

med, at vi kan træne 
sunde vaner i  

kroppen”. 

TEMA Selvhjælp
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Det er en vedvarende proces at sige ja 
til det liv, der er. Vi lever ofte i en fantasi 
om, hvordan det kunne være, eller med 
en urigtig forestilling om, hvordan det er. 
Virkeligheden er langt mere holdbar. Men 
den kræver, at vi kan tage imod, at vi kan 
se, at vi kan lytte, at vi tør være her, at vi 
forstår, at vi er indbyrdes forbundne, at vi 
ikke er alene, og at vi tager ansvar. 

Lidelse er en del af livet
Lidelse er en del af livet. Vi bliver syge, 
og hvis vi er heldige, bliver vi gamle, og 
helt sikkert dør vi en dag. Det er ikke et 
personligt nederlag, det er et faktum. Og 
det er et faktum, at alting forandrer sig, 
at alt hvad vi elsker, må vi før eller siden 
sige farvel til. Det er lidelse, som ingen af 
os undgår. 

Men der er en anden slags lidelse, som 
opstår, fordi vi ikke har lært at føle dyb-
ere tilfredshed med livet, som det er her 

og nu, og at vi i stedet er blevet grådige og 
uopmærksomme. Vi fejltolker og har en 
forvrænget forestilling om os selv og livet, 
og den lidelse kan begrænses. 

Grådighed, uopmærksomhed og 
fejltolkning kan komme til udtryk som 
stress. Der er tre årsager til, at vi lider 
eller er stressede: 

1) Vi vil have det godt hele tiden. Vores 
jagt på lykke og undgåelse af smerte fører 
til, at vi får det dårligt. Vores grådighed 
fører til, at vi aldrig rigtigt er tilfredse, 
mens vores uopmærksomhed gør, at vi 

ofte end ikke får øje på eller giver os tid 
til at opleve de gode øjeblikke, der rent 
faktisk er. 

2) Vi forsøger at blive til noget – noget, 
som vi tror vil give os varig lykke. Vi vil 
have status: ”Hvis bare jeg bliver ...” eller 
”Hvis bare jeg får ...” , siger vi. Vores sind 
fejlfortolker, eller vores forestillinger er 
forvrængede, så vi bilder os ind, at et eller 
andet udenfor os selv vil være i stand til 
at give os varig lykke. Og det udenfor os 
selv bruger vi vores tid (liv) på at jagte. 

3) Vi forsøger at undgå at mærke no-
get. Det sker når vi oplever noget, der er 
for svært at mærke. Så holder vi det ude. 
Vi prøver ihærdigt at undgå at mærke 
det. Mange oplever, at når livet er svært, 
har man bare lyst til at sove og være i en 
tilstand, hvor man ikke er der. Børn, der 
udsættes for traumer, kan ofte ikke huske 
noget, fordi de “stempler ud”. Desværre 
kan det at være stemplet ud, blive en 

måde at være i verden på, hvor man 
aldrig rigtigt er til stede. 

Der er en vej ud
Glæde er lige som lidelse en del af livet. 
At elske sig selv og føle dybere tilfredshed 
med livet er færdigheder, der kan trænes. 
Ikke ved at gentage for sig selv »jeg er 
glad og positiv« eller ved at få alle sine 
ønsker opfyldt, men kun gennem et indre 
arbejde.

Og det kan læres – som at lære at spille 
et instrument. Der er videnskabeligt 

FAKTA
På Dansk Center for Mindfulness 
hjemmeside www.mindfulness.au.dk 
kan du se film ‘Mindful Medicin’ og 
foredrag, samt finde viden om forsk-
ning, kurser og uddannelse. Der er 
online kursus på www.mind-online.
dk  og øvelser på PsykiatriFondens 
hjemmeside www.psykiatrifonden.
dk og på app Mindfulness Træning 
MBSR.

FAKTA
På Aarhus Universitet skal vi under-
søge, hvordan Mindfulness-Baseret 
Kognitiv Terapi virker, ved hjælp 
af hjernescanninger, blodprøver og 
spørgeskemaer. Hvis du har haft 
mindst tre episoder med depression, 
kan du deltage i projektet og gratis få 
MBKT. Find information om det på 
www.mindfulness.au.dk

belæg for, at vi kan træne sunde vaner i 
sindet helt i lighed med, at vi kan træne 
sunde vaner i kroppen.

Vi kan lære at tolerere den smerte ved 
livet, der er uundgåelig. 

Vi kan disciplinere opmærksomheden, 
så vi er til stede her og nu. Vi kan forsøge 
at styre vores grådighed efter hele tiden 
at ville have noget andet end det, vi har: 
en anden følelse, en anden krop, en anden 
tid, noget andet hvad som helst. Vi kan 
opdage det, når vi fejlfortolker, og vi kan 
stemple ind i stedet for at stemple ud. 
Men her skal der træning til. ■

Illustration Frits Ahlefeldt

TEMA Selvhjælp
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En ny 
begyndelse 
- i DepressionsForeningens lokalgruppe

36 årige Kristina Storm har haft diagnosen Bipolar sindslidelse siden  
hun var 16 år. I 2011 fik Kristina en dyb depression efter at være  
blevet skilt fra sin mand gennem 12 år. Lokalgruppen i Esbjerg blev  
et vendepunkt i hendes liv, og i dag er Kristina kontaktperson i  
gruppen. Her kan du læse Kristinas åbne og inspirerende historie

Af Kristina Storm, frivillig i DepressionsForeningen

Efter min skilsmisse blev alt sort. 
Jeg kæmpede med skyldfølelse. 
Økonomien var stram, og jeg var 

bange for, at jeg blev nødt til at gå fra hus 
og hjem. Ensomheden tog over, og jeg 
havde kun få venner tilbage. Jeg lukkede 
mig inde i mig selv, og havde svært ved at 
komme uden for en dør.

”Er du for god til det?”
Efter et halvt års tid snakkede jeg med 
en veninde. Hun inviterede mig ind i 
DepressionsForeningens lokalgruppe i 
Esbjerg. Jeg var bange for at møde nye 
mennesker, og jeg kunne ikke overskue 
det, så jeg valgte at takke nej.

Min psykolog havde længe anbefalet 
mig at begynde at gå til noget – at møde 
nogle nye mennesker.  Jeg afviste alt. Et 
år efter min skilsmisse inviterede min 
veninde mig igen med i lokalgruppen. Jeg 

var usikker, og sagde igen nej. 
Da jeg fortalte min psykolog om 

invitationen til lokalgruppen, og at jeg 
havde afvist den af frygt for, at medlem-
merne i gruppen var for syge til, at jeg 
passede ind, sagde han provokerende ”Er 
du for god til det?” Jeg er stædig af natur, 
og jeg ville ikke have, at min psykolog 
skulle tro, at jeg hævede mig over andre, 
der kæmpede med en psykisk lidelse, 
så næste torsdag tog jeg med til møde i 
lokalgruppen.  

Bange for at knytte bånd
Min frygt stammede fra de mange ind-
læggelser, jeg har haft i mit liv. Mange af 
de mennesker, jeg har lært at kende, har 
været for syge til, at venskaberne kunne 
opretholdes. Jeg var derfor rigtig bange 
for, at de andre i gruppen skulle være 
så dårlige, at jeg heller ikke ville kunne Illustration Frits Ahlefeldt

TEMA Selvhjælp
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Et lokalgruppemøde i Esbjerg
Der er møde hver torsdag fra 19-21. 
Kontaktpersonen starter med at 
fortælle, hvordan vi plejer at gøre 
på møderne. Den første time skiftes 
medlemmerne til at fortælle om, 
hvad de har lavet siden sidst, og hvor-
dan de har det. Vi forsøger ikke at 
afbryde hinanden, har man noget at 
tilføje, rækker man en finger i vejret. 
Efter en kort pause tager vi et emne 
op. Det kan enten være en af delta-
gerne, der foreslår noget, eller et ord 
vi i fællesskab taler ud fra. 

Har du også brug for nogen at 
tale med? 
DepressionsForeningen har mange 
lokalgrupper rundt omkring i landet. 
Find din lokalgruppe på side 30-31 
her i bladet eller på 
www.depressionsforeningen.dk/
lokalgrupper

-  Du kan møde andre, som har det 
ligesom dig

- Du møder ingen behandlere

- Du kan tale om alt

- Du kan få støtte

-  Du kan lytte til andres gode  
erfaringer

- Du kan tanke ny energi

knytte holdbare venskaber med dem.
Sådan var det ikke. Jeg blev modtaget 

af en flok dejlige mennesker i færd med at 
lave kaffe. Da mødet startede, præsente-
rede de sig alle sammen, og den davæ-
rende kontaktperson fra gruppen fortalte, 
hvordan møderne plejede at foregå, og 
at det var op til mig selv, om jeg havde 
lyst til at sige noget, når det blev min tur. 
Jeg var nervøs, og havde en stor klump i 
maven. 

De andre skiftedes til at fortælle. De 
kæmpede en sej kamp på hver deres 
måde. Nogen led af depressioner og 
angst, andre havde bipolar lidelse. Der 
var en god og let stemning omkring 
bordet. Selvom det var hårde emner, var 
der alligevel plads til sjove kommenta-
rer, og der blev grinet ind imellem, at 
medlemmerne fortalte om deres proble-
mer. Nogen havde problemer på deres 
arbejdsplads, andre kunne ikke få det til 

”Min psykolog havde 
længe anbefalet mig 
at begynde at gå til 

noget – at møde nogle 
nye mennesker. 
Jeg afviste alt. ”. 

at fungere derhjemme, nogle sloges med 
kommunen og med at få økonomien til at 
hænge sammen. Der var en åbenhed, som 
jeg aldrig havde oplevet før, og jeg havde 
en oplevelse af, at her var der ikke noget, 
der var forkert. 

Da det blev min tur, fortalte jeg om 
mig selv, og følte mig allerede som en del 
af fællesskabet. Det var forløsende, og jeg 
gik lettet derfra. Jeg var sikker på, at jeg 
ville komme igen næste torsdag. Det blev 
begyndelsen på et nyt liv med nye venner. 
Mest af alt lærte jeg, at åbenhed omkring 
min sygdom var en lettelse, og jeg ikke 
længere behøvede at skjule det.

En ny start
Med tiden kom jeg over min hårde 
skilsmisse. På møderne snakkede 
jeg meget med gruppen om 
at turde være åben. En af 
kontaktpersonerne hjalp 
mig til at prøve at være 
åben, når jeg mødte nye 
mennesker. Når jeg kom 
tilbage på møderne og 
fortalte de andre, at det var 
gået godt, gav gruppen mig 
mod på at prøve igen. 

Jeg havde gået i lokalgruppen i et års 
tid, da jeg blev spurgt, om jeg ville være 
kontaktperson for gruppen. Det ville jeg 
gerne. Jeg har nu været frivillig i Depres-
sionsForeningen i fem år, og jeg nyder at 
kunne bruge mine erfaringer til at hjælpe 
andre. ■

TEMA Selvhjælp
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LANDET    RUNDT

Midt i februar blussede debatten 
om antidepressiv medicin op. 
Igen igen - fristes man til at 

sige. 
Forskerne bag en ny metaundersøgelse 

(dvs. en undersøgelse, der samler op 
på resultaterne fra flere undersøgelser) 
konkluderede ret bastant, at antidepres-
siv medicin – de såkaldte SSRI’er slet 
ikke havde nogen effekt på depressionen. 
Heller ikke hos de patienter, der har det 
allersværest. De hævdede, at bivirkning-
erne generelt set var større end effekten. 
Konklusionerne blev dog hurtigt udfor-

dret af flere forskere med professor Poul 
Videbech i spidsen. De var ikke enige.

Utrygge patienter
En del medlemmer henvendte sig i køl-
vandet på debatten, og mange var blevet 
usikre på deres behandling. Det kan vi 
godt forstå. For hvordan skal man som 
patient forholde sig til en forskerfight.

I DepressionsForeningen rådgiver 
vi ikke om behandling. Hverken i vores 
informationsarbejde eller i vores forskel-

lige tilbud. Behandlingen er et anlig-
gende mellem den enkelte patient og 
dennes læge. Vi ønsker ikke at gøre os til 
dommere mellem fagfolk. Det mener vi 
er Sundhedsstyrelsens opgave. Vi følger 
interesseret med i forskningen, i diskus-
sionerne og lytter til jer – vores medlem-
mer - og vurderer vi, at der er behov for 
handling eller nuancering, tager vi det op 
politisk. Således også i denne sag.

Jeres erfaringer er afgørende for os.
Jeres mening og erfaringer betyder alt for 
os. Vi takker for de mange af jer, der har 
blandet sig i debatten i aviser og på de so-
ciale medier. Fortsæt endelig med det. Er 
i ikke på facebook, twitter eller de andre 

sociale medier, så send os en mail. 
Også hvis I har kendskab 

til sager (helst overord-
nede problemstillin-
ger) som i synes vi 
skal reagere på. ■

En storm 
i et glas piller?

Når debatten om antidepressiv medicin rammer medierne, er klar, ansvarlig og nuanceret 
kommunikation afgørende for DepressionsForeningen. Debatten kan være livsfarlig.

Af Kasper Tingkær, generalsekretær

Illustration Frits Ahlefeldt
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LANDET    RUNDT

Lørdag den 4. februar – søndag den 
5. februar samles knap 50 af  
  DepressionsForeningens frivillige 

til kursus på Park Hotel i Middelfart. 
Det blev en både lærerig og hyggelig 

weekend, hvor vi hurtigt konstaterede, 
at der er kommet mange nye frivillige 
til i løbet af 2016. Det var derfor en stor 
fornøjelse både at hilse på mange nye, 
men også mange velkendte ansigter. 
Fantastisk at så mange dygtige frivillige 
engagerer sig i DepressionsForeningens 
arbejde.

Weekenden bød på spændende under-
visning, og om lørdagen havde vi besøg af 

Julie Hoffmann, der er ansat på LivsLin-
jen og specialist i selvmordsforebyggende 
samtaler. Hun underviste medlevende 
og engageret i, hvordan man hjælper 
mennesker i krise, om risikovurdering, 
beskyttelsesfaktorer og hvordan vi passer 
godt på os selv i arbejdet. Lørdag aften 
spiste vi dejlig middag og nød hinandens 
selskab i baren. 

Søndag stod den på morgenløb og 
–gåtur for de friske, efterfulgt af dejlig 
morgenbuffet inden fælles diskussion 
om dokumentation og givende erfarings-
udveksling i de enkelte frivilliggrupper. 
Inden hjemrejse fyldte vi lokalet med 

grønne post it sedler med overskrifter på, 
hvad vi hver især særlig tog med os hjem 
fra kurset. Flere af dem kan sagtens tåle 
at blive gengivet her: 

”Det svære kan være let. ”
”Nyoptanket super fællesskabsfølelse. ”  
”Hjælp og redskaber til svære samtaler. ”
”Vi skal ikke være bange for at tale om 
det, der er svært. ” 
”Oplevelsen af en levende forening. ” 
”At DepressionsForeningens frivillige 
gør et rigtig godt stykke arbejde. ” 

Tak for en god og lærerig kursusweekend. 

Af Mette Prangsgaard Andersen, frivilligkoordinator 

Kursusweekend for Depressions-
Foreningens frivillige

Der var fuldt hus i Odense frivillig-
center den aften i begyndelsen 
af februar, hvor Janne Kornbech 

levende fortalte os om sin 800 km lange 
vandring på den gamle pilgrimsrute i 
Frankrig og Spanien til den gamle kate-
dral Skt. Jacobs i Santiago i Galicien.

Man kunne høre den berømte knap-
penål falde til jorden, mens Janne sup-
plerede sin fortælling med både billeder, 
små videoklip og et kig på indholdet i 
rygsækken.

Undervejs mødte Janne mange spæn-
dende mennesker. Nogle gange fulgtes 
hun med nogle, andre gange gik hun helt 
alene. Rejsen var for Janne både fysisk 
og mental. De mange kilometer og de 
primitive overnatningsforhold i shelters, 
men især de mange tanker og følelser, 
savnet af dem derhjemme fortalte Janne 
rørende om.

Jannes motiv var hverken religiøst 
eller båret af interesse for historie, og må-
ske ikke helt klart på forhånd. Men efter 

mange års moderate til svære depres-
sioner, som hun var kommet igennem, 
manglede der noget, et eller andet indeni. 
’Det’ fandt hun på denne tur.

De mange fremmødte kunne blive i 
stemningen i pausen og nyde godt brød 
og nordspansk vin doneret af de handlen-
de i Odense. Arrangementet var så popu-
lært at vi måtte skrive folk på venteliste. 
Derfor blev endnu et arrangement sat op 
24. februar med lige så stor succes.
Tak for en fantastisk aften!

Svend, Lisbeth, Thomas og Karen Margrete, 

frivillige i DepressionsForeningen Odense

En aften langs pilgrimsruten, 
Caminoen
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ÅRHUS - DepressionsForeningen 
og Nils Malmros inviterer til Bipolar-
dag i Øst for Paradis

Filminstruktør, Nils Malmros vil vise 
sin meget personlige film ”Sorg og 
glæde”, og efterfølgende fortælle om 
filmen, samt svare på spørgsmål.

Arrangementet er offentligt, og alle 
deltagere i arrangementet vil enten på 
forhånd være eller via arrangementet 
have mulighed for at blive medlemmer 
af DepressionsForeningen, og dermed 
bidrage til foreningens arbejde med bl.a. 
bipolarramte.

Program:
Kl. 19.00:   Dørene åbner  

(medlemsregistrering)
Kl. 19.15:  Velkomst v/Bestyrelsesmed-

lem Mikaela Sindesen og 
Rådmand for sociale forhold 
og beskæftigelse i Aarhus 
kommune, Thomas Medom

Kl. 19.30:   Filmfremvisning:  
”Sorg og glæde”

Kl. 21.20:   Nils Malmros fortæller og 
svarer på spørgsmål

Kl. 22.00: Tak for i aften

Pris: 
Medlemmer: 50 kr. 
Ikke-medlemmer: 100 kr. (inkl. med-
lemskab af DepressionsForeningen 
resten af året)

“World Bipolar Day”
     markeres i 4 byer d. 30. marts 2017

Livet med en Bipolar Lidelse er 
ikke uden udfordringer. Men det 
er heller ikke uden håb. Med 
udgangspunkt i håbet og troen 
på et godt og meningsfuldt liv, 
inviterer DepressionsForeningen  
mennesker i berøring med bipo-
lar lidelse til arrangementer 
spredt rundt i landet. 
D. 30. marts åbner vi dørene til 
en række film- og debatarrange-
menter hele 4 steder på samme 
tid. Målet med arrangementerne 
er, at vi i fællesskab bliver kloge-
re, mere nysgerrige og inspireret 
til at dele de levede erfaringer i 
nye og spændende rammer. Vi 
sætter forskellige perspektiver 
under lup og viser den mangfol-
dighed, der er blandt gruppen 
af mennesker berørt af bipolar 
lidelse. Vi ønsker at inspirere til 
debat og udveksling af erfa-
ringer overalt i landet. Skabe 
fællesskab og forståelse. Vi har 
udvalgt en række forskellige film 
og inviteret en række eksperter 
og oplægsholdere, der på hver 
deres måde giver et input til 
drøftelsen af temaet. Det bliver 
drønhyggeligt. Desværre er der 
begrænset antal pladser, så 
skynd dig at købe en billet. 

Billetter købes gennem Øst for paradis 
(www.paradisbio.dk ) og medlemsska-
bet tegnes på aftenen ved fremvisning 
af billet til 100 kr.

Tid:
Torsdag d. 30. marts kl. 19-22

Sted: 
Øst for paradis, sal A
Paradisgade 7
8000 Aarhus C

Om filmen: 
Nils Malmros 'Sorg og glæde' handler 
om filminstruktøren Johannes, hvis 
kone i en psykose har dræbt deres ni 
måneder gamle datter. Smerten er 
ubærlig, men Johannes er alligevel 
opsat på at beskytte sin kone mod et 
retssystem, der kan være uforstående. 
Han vil derfor gøre, hvad han kan for 
at hjælpe hende, for han føler selv skyld 
for hendes situation. I sin søgen finder 
Johannes frem til vigtige ting i livet, 
der giver håb for en gensidig og moden 
kærlighed. 
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ODENSE ”At leve med bipolar 
lidelse” kl. 16 – 21

OBS: Arrangementet foregår to 
forskellige steder

Program:
Kl. 16:00:   ”At leve med bipolar lidelse: 

før, nu og fremover” v/ Spe-
cialpsykolog Krista Nielsen 
Straarup. Pause undervejs 
og god tid til spørgsmål. 
Kaffe/te og lidt sødt

Kl. 17:45:  3 stk. smørrebrød og 1 
vand. I caféen

Sted: 
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
5000 Odense C.

Kl. 18:45:   Særforestilling i Cafébio-
grafen: ”Silver Linings 
Playbook”

Sted: 
Amfipladsen 13, 5000 Odense C.
 
Pris: 
Medlemmer: 100 kr. 
Ikke-medlemmer: 200 kr. Alt inklusiv.
Indbetal til konto: 6845 1956574, 
mrk.: Bipolar
Tilmelding: tlf. 21936238 el.  
kmndep@gmail.com 

Om filmen: 
En livsbekræftende og lidt skør film 
om en mand med bipolar, der skal 
finde sine ben igen efter udskrivelse. 
Skolelæreren, Pat kommer efter fire år 
på et psykiatrisk hospital tilbage til sin 
hjemby og flytter 
ind hos sine for-
ældre. Han har en 
bipolar lidelse, der 
gør, at han oplever 
maniske episoder, 
og nu har hans 
kone et polititil-
hold mod ham. 

København - Et arbejdsliv med 
Poler – Debat og film 

DepressionsForeningen inviterer til en 
spændende aften med film og debat, 
med særligt fokus på tilknytningen til 
arbejdsmarkedet for mennesker med 
bipolar lidelse. Er job noget at stræbe 
efter, en mulighed, en drøm? I debat-
ten ser vi på udfordringer og mulighe-
der. Kom og vær med.   

17.00   Velkomst v Depressions-
Foreningen. Introduktion 
af temaet, dagen, pro-
grammet og tankerne bag

17.15-17.35   Oplæg ved Maj Vinberg 
– om håb og muligheder 
med en bipolar lidelse 

17.35-18.50   TEMA-drøftelser om mu-
ligheder på arbejdsmarke-
det ud fra beretninger fra 
virkeligheden. På job med 
bipolar lidelse - en beret-
ning fra virkeligheden 

18.50-19.30  Pause, mad og erfarings-
udveksling.  

19.30-19.45  Oplæg til filmen xxx 

19.45- 21.30 Film 

21.30- 21.45 Afrunding 

Priser: Medlemmer: 75 kr.  
Ikke medlemmer: 150 kr.  

Køb billet her: www.billetto.dk  
– Et arbejdsliv med poler

Sted: Empire Bio, Guldbergsgade 29F, 
2200 København N

Om filmen:
Infinity Polar Bear er et amerikansk, 
romantisk komediedrama fra 2014. 
Filmen handler om den maniodepres-

sive familiefar, som forsøger at holde 
sammen på familien. Filmen tager 
udgangspunkt i instruktørens egen 
opvækst med en maniodepressiv far. 
Filmen frarådes børn under 7 år.

FREDERIKSHAVN – Foredrag 
og debat 

”Når fokus gør livet med bipolar 
lidelse lettere at leve”

Sted: 
Frederikshavns Bibliotek, Parallelvej 
16, 9900 Frederikshavn 

Tid: 
D. 30 marts fra kl. 19 – 20.30 

Gratis adgang. 
Tilmelding ikke nødvendig

Se mere på DepressionsForeningen 
Nordjyllands Facebook side. 

For yderligere oplysninger kontakt 
Lise Juul Lauritsen, tlf. 23 23 22 56
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Lisbeth Hvid fortæller om sit liv med depression på godt 
og ondt. Hun fortæller om at miste sit arbejde og komme 
på førtidspension, om skilsmisse, om at miste kontakt 
med sit barn, om det at være pårørende og om at være 
datter til en mor med depression. Sidst men ikke mindst 
fortæller hun også om at rejse sig og komme videre i 
livet.

Nøgleord i foredraget: 
Accept, selverkendelse, recovery (at komme sig), tabu og 
afmægtighed.

Hvordan er det at leve i depressionens mørke?
Hvordan kan man hjælpe et menneske, der er ramt af 

sygdommen?
Disse spørgsmål vil sognepræst Jens Christian Meld-

gaard berette om i sin fortælling om de tre depressioner, 
han har oplevet. I fortællingen om sygdommen indgår 

også det forløb, da Jens Christian Meldgaard besluttede 
at tage sit eget liv.

Depression er en sygdom, der kan ramme ethvert men-
neske. Depression er kendetegnet ved en total træthed. 
Selv små opgaver bliver uoverskuelige. I forløbet kryber 
personen mere og mere ind i sig selv. Selv de nære fami-
lierelationer magter man ikke at gå ind i. Sygdommen 
kan blive så total, at den opleves som at være i en kælder 
sort som kul. Der er ingen lys eller livsglimt.
Der er hjælp at få. Medicin og samtaler er nyttige 
elementer i behandlingen. Også åbenheden fra andre 
er vigtig. Man skal tale åbent 
med den depressionsramte om 
sygdommen. At leve i og leve 
med en depression er en meget 
tyngende livssituation. Dog er 
der håb. Især håb når det om-
givende samfund forstår hvad 
sygdommen handler om og har 
forståelse for at støtte og hjælpe.

Praktisk information
Tid: Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00-21.00
Sted: Byrådssalen, 2. sal, Torvet 5, 9400 Nørresundby

Billetter
50 kr. for DepressionsForeningens medlemmer
75 kr. for ikke-medlemmer

Billetter kan købes på depressionsforeningen.dk eller via 
nedenstående mail/telefonnummer
Billetindtægter går til DepressionsForeningens lokale 
arbejde i Aalborg
Yderligere information og spørgsmål
Skriv til nordjylland@depressionsforeningen.dk eller 
ring til Lise på 23 23 22 56

Praktisk information
Tid: Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00-21.00
Sted: De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12,  
9900 Frederikshavn

Billetter
50 kr. for DepressionsForeningens medlemmer
75 kr. for ikke-medlemmer

Billetter kan købes på depressionsforeningen.dk eller via 
nedenstående mail/telefonnummer
Billetindtægter går til DepressionsForeningens lokale 
arbejde i Frederikshavn
Yderligere information og spørgsmål
Skriv til ptdb9900@gmail.com eller ring til Lise  
på 23 23 22 56

NØRRESUNDBY
FREDERIKSHAVN

DepressionsForeningen i Nordjylland
afholder foredrag med Lisbeth Hvid om 

DEPRESSION PÅ GODT 
OG ONDT

DepressionsForeningen i Nordjylland afholder 
foredrag med Jens Christian Meldgaard 

I EN KÆLDER SORT 
SOM KUL
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RABAT!

Som medlem af DepressionsForeningen kan 

du få rabat på højskoleophold på Livsstilshøj-

skolen i Gudum. Du sparer 100 kr. på ugepri-

sen ved et ophold på samtlige Livsstilshøj-

skolens kurser. Læs mere om deres spændende 

kurser på deres hjemmeside: 

www.livsstilshojskolen.dk

Vil du være med til at hjælpe unge med 
depression i Kbh?
DepressionsForeningen skal til at starte en unge-gruppe op i København. Vi har i den forbindelse brug 
for en medkontaktperson, som har lyst til at tage del i dette arbejde. Opgaverne, som I er to om at dele, 
består blandt andet i rekruttering af unge til gruppen, synliggørelse af gruppen og ledelse af møderne, 
som vi regner med bliver en gang hver anden uge. Vi ønsker os en person med overblik i et langsigtet 
perspektiv, som er nysgerrig og glad for at arbejde procesorienteret. Det er en fordel, hvis du har erfa-
ring med at arbejde med unge med udfordringer i livet eller selv er kommet godt gennem sygdommen.
Vi planlægger opstart slut april. 

Send en mail til sekretariat@depressionsforeningen.dk mrk. ”KBH-ung”  KØBENHAVN

Workshop i Odense
”Om at finde sammenhæng og mening i et 
liv med stemningslidelse”, v/ Specialpsyko-
log Krista Nielsen Straarup, Ambulatorium for 
mani og depression, Risskov

Tid: lør. d. 29. april kl. 10 - 15
Sted: Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5
Pris: medlemmer: 100 kr. ikke-medlemmer: 
200 kr. Indbetales til: 6845 1956574,  
mrk. Workshop. Fuld forplejning incl.
Tilmelding nødvendig: tlf. 21936238 el.  
kmndep@gmail.com , max. 25 deltager

HUSK!At du kan få en oplevelse for livet med et ophold på Depressions-Foreningens sommerhøjskole i  uge 30. Læs mere og tilmeld dig her www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole/

ODENSE
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Acceptance and Commitment 
Therapy - Kom og hør foredrag med 
Psykolog Anne Agerbo fra firmaet ACT 
in Life.
Anne er aktuel med sin første bog om 
livet med traumer set gennem ACT.

Der findes et ordsprog, som siger: “Det 
handler ikke om aldrig at falde, men at 
rejse sig når det sker.”

I et liv kan man opleve mange slags 
fald, mange slags traumer, Og ACT kan 
give os redskaber til at rejse os fra dem.

Anne vil med sit oplæg “Acceptance og 
Commitment I DepressionsForeningen”

fortælle om hvordan teorien bag ACT 
hjælper en til at kunne rejse sig fra et 
livstraume (F.eks. at du eller en af dine 
pårørende får en psykisk sygdom). Og 
Anne kommer med bud på hvordan FÆL-
LESSKABET I Foreningen, LIGEVÆRDI-
GE samtaler i lokalgrupper eller SAGLIG 
rådgivning på telefonlinjer, ENGAGE-
MENTET blandt medlemmer og frivillige 
– hænger sammen med ACT.

PRAKTISK
Sted
Frivilligcenter Aarhus , Grønnegade 52, 
8000 Aarhus C. 
Bus linje 13 har stoppested i Grønnegade .
Der er betalingsparkering i Aarhus midt 
by og meget få parkeringspladser. 

Gratis for medlemmer, men tilmel-
ding til spisning er nødvendig
Tilmeld dig til spisning inden den 25. 
marts på:  
sekretariat@depressionsforeningen.dk / 
33124727

Ikke-medlemmer  
– husk tilmelding:
- formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
- frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.

Billetter for ikke medlemmer kan købes 
via foreningens hjemmeside.

Generalforsamling
1. april 2017

Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningens udvikling.  
Du vil også få indsigt i foreningens arbejde og møde andre 
medlemmer fra foreningen. 
Lørdag d. 1. april holder DepressionsForeningen generalforsam-
ling. Denne gang i Århus. Vi skal have valg til bestyrelsen, tale 
om hvordan vi styrker vores forening og høre om Acceptance 
and Commitment Therapy ved psykolog Anne Agerbo.

Program
11:00   Registrering fra kl. 11:00, 

Formiddagskaffe, -te og 
-rundstykke

11:45  Velkomst v. Bodil Kornbek

12:00   Foredrag v psykolog Anne 
Agerbo

13.00  Let frokost m/ sandwich 
og en sodavand/dansk 
vand. Det vil være muligt 
at registrere sig i frokost-
pausen.

13:45   Generalforsamling herun-
der drøftelse af vedtægter

15:30   Kaffepause m/ kaffe, te, 
isvand og kage

15:40   Generalforsamling  
- fortsat

17:00  Tak for i dag!

Kom til DepressionsForeningens
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Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesformand Bodil Kornbek 
beretter om foreningens arbejde og 
planer. På foreningens hjemmeside www.
depressionsforeningen.dk/GF17 kan du 
finde præsentationer af kandidater til 
bestyrelsen m.m. Ønsker du selv at stille 
op og få din præsentation på hjemmesi-
den, så kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat.

Umiddelbart efter generalforsamlin-
gen vil bestyrelsen konstituere sig.
Den nye bestyrelse vil d. 24.-25. juni 
afholde bestyrelses-seminar, hvor be-
styrelsesarbejdet for det kommende år 
planlægges.

Stemmeberettigede er ordinære med-
lemmer af DepressionsForeningen, der 
har betalt kontingent senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Der skal vælges formand, 5 ordinære 
bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4.  Godkendelse af stemmeberettigede og 

eventuelle stemmefuldmagter.
5.  Bestyrelsens beretning v. Bestyrelses-

formand Bodil Kornbek
6. Regnskabsaflæggelse v. Randi Bitsch
7.  Behandling og afstemning om indkom-

ne forslag, herunder forslag til navn og 
vedtægtsændringer. 

8. Valg af formand 
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af statsautoriseret revisor
12. Valg af kritisk revisor
13. Eventuelt

Tilmeld dig til DepressionsForeningens 
Generalforsamling 2017 inden d.XX ? 
marts, for at kunne være sikker på at 
kunne få frokost og eftermiddagskaffe.

Kom og få indflydelse på din forening 
og hjælp mennesker med depression og 
bipolar lidelse og deres pårørende.

Vi glæder os til at se dig til Depressions-
Foreningens Generalforsamling 2017! ■

Formanden genopstiller
Depressions-
Foreningens 
formand Bodil 
Kornbek vil gerne 
fortsætte arbejdet 
med at udvikle 
foreningen, og 
genopstiller som 
formand.

Fællestransport fra Køben-
havn og Odense. Læs mere 
i nyhedsbrevet der kommer 
på mail

Kandidater til  
bestyrelsen
Ud over formanden (og Hanne 
Tranberg, der blev valgt sidste år) 
genopstiller følgende bestyrelses-
medlemmer og suppleanter:

- Frederik Brejl 
- Randi Bitsch 
- Mads Trier-Blom 
- Mikaela Sindesen
- Lise Hogervorst

Derudover er følgende kandida turer 
anmeldt (og du kan stadig nå at 
melde dig) 

- Kathrine Bork Kruse  
- Tina Gamstrup Nørholm

Du kan læse kandidaternes præ-
sentation og meget andet på vores 
hjemmeside  
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DepressionsForeningen 
- Bestyrelsens årsberetning
 I året 2016-2017 har der især været fokus på alle de frivillige, der hver dag bidrager med 
at hjælpe, lytte og give håb og muligheder for dem, som ellers ville være alene. Vi har 
flere gange påpeget, hvor vigtigt den frivillige indsats er – ingen frivillige ingen forening. 
Alle holder vi fast i fællesskab, forståelse og udvikling, og det er på den baggrund, at vi ser 
på endnu et begivenhedsrigt og udfordrende år i DepressionsForeningen.

DepressionsForeningen har fast-
holdt målet og ambitionen om 
en større og mere sammenhæn-

gende og professionel drevet forening. 
Med konkrete mål og med et tydeligt 
værdigrundlag skabt i fællesskab med 
de frivillige, har vi ihærdigt arbejdet på 
at implementere værdierne fællesskab, 
saglighed, ligeværdighed og engagement 

-  både i forhold til vores aktiviteter, og i 
den måde vi arbejder på i organisationen.

Mennesker med depression, bipolar 
lidelse, stress, angst og deres pårørende 
tilbydes i DepressionsForeningen et 
fællesskab, hvor der er plads til at være 
den man er, hvor man kan få støtte til 
at formulere håb og tro på fremtiden, og 
hvor man tilbydes redskaber til at opnå 

netop disse mål. Hvis vi skal lykkes med 
dette, må vi stadig se os selv som ét fæl-
lesskab. Uanset hvor vi er, hvem vi er eller 
hvad vi kan, så er der ingen tvivl om, at 
det er summen af det arbejde, der foregår 
i de forskellige aktiviteter og grupper, der 
fortæller historien om DepressionsFor-
eningen – både i 2016 og i 2017.

Det frivillige arbejde
Vi har udvidet antallet af tilbud og 
aktiviteter, så vi bedre kan imødekomme 
de behov og ønsker, der efterspørges - 
styrket rådgivning, erfaringsudveksling, 
supervision for vores selvhjælpsgrupper, 
flere lokalgrupper og ungegrupper. Men 
målet er ikke alene antallet af tilbud, 
men hele tiden at sikre at vores tilbud er 
i overensstemmelse med vores værdier. 
Fokus har været at få opkvalificeret vores 
tilbud og at støtte det frivillige arbejde i 
endnu højre grad. 

I takt med at vi har ønsket at styrke 
vores tilbud, er vi også i stigende grad 
begyndt at stille krav til de frivillige. 
Engagement, refleksion og saglighed er 
centralt i det frivillige arbejde, og både 
de mange nye frivillige, der er kommet 
til, og alle de, som har været med i mange 
år, lever til fulde op til vores målsætning 
om dygtige og engagerede frivillige. Vi 
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har rekrutteret nye frivillige gennem 
frivilligjob-opslag, samtaler og introfor-
løb, hvilket vi vil fortsætte med i 2017.

Et er at have mange frivillige, noget 
andet er at støtte, anerkende og uddanne 
hver enkelt i deres arbejde. Det har været 
os magtpåliggende, at de frivillige i deres 
arbejde får den nødvendige uddannelse 
og sparring, så man kan håndtere de 
opgaver, man har ansvaret for.  

Vi har udarbejdet et uddannelsesfor-
løb målrettet alle vores frivillige, som 
både bliver løftet fagligt i forhold til 
de opgaver, de står med, men også får 
en grundlæggende viden om Depres-
sionsForeningens værdier, aktiviteter, 
organisation, den fælles strategi etc. Det 
har været glædeligt at se de begyndende 
resultater af vores uddannelsesforløb, 
og derfor vil vi også i det kommende år 
fortsætte udviklingen af vores uddan-
nelsesindsatser, herunder samtalemodel-
len, løbende sparring samt revision af de 
forskellige frivilligvejledninger. 

Vi er utrolig stolte af at have så mange 
frivillige tilknyttet DepressionsForenin-
gen.

Eksisterende tilbud hitter - igen
I sommeren 2016 gennemførte Depres-
sionsForeningen for sjette gang i træk 
endnu en fantastisk Sommerhøjskole 
med foredrag og aktiviteter – og som 
forrige år var der endnu en gang fuldt hus 
af både deltagere og engagerede frivil-
lige. Det er efterhånden ikke muligt at 
sige DepressionsForeningen uden at sige 
Sommerhøjskole. Sommerhøjskolen er 
blevet en integreret del af, hvem vi er, så 
man skal være hurtig, hvis man ønsker 
at deltage. Vi var på et tidspunkt nervøse 

for, om vi kunne finansiere sommerhøj-
skolen 2017 – men vi har søgt og modta-
get de nødvendige midler. 

Vi kan nu med glæde se frem til Som-
merhøjskolen 2017. Tak til både deltagere 
og frivillige for jeres deltagelse i 2016 - 
Sommerhøjskolens succes skyldes i den 
grad jeres tilstedeværelse og engagement.

Fællesskab er mere end os selv
Kort før jul 2016 bevilgede Danske 
Handicaporganisationer Depressions-
Foreningen midler til et 2-årigt samar-
bejdsprojekt med Koshins i Nepal. Vi har 
været spændte på, om det var muligt for 
første gang i foreningens historie at få 
finansieret et projekt, hvis formål er at 
forbedre vilkårene for mennesker med et 
psykosocialt handicap i Nepal. Det sker 
gennem to parallelle og sammenknyttede 
interventioner - etablering, forankring og 
videreudvikling af selvhjælpsgrupper for 
mennesker med psykosocialt handicap, 
samt oprettelse, forankring og udvikling 
af et korps af fortalere, der i lokalsam-
fundet skal sikre bedre levevilkår for og 
accept af mennesker med et psykosocialt 
handicap. 

Vi betragter det som et skulderklap, 
at vores forening anses for at have viden 

og erfaring, der kan bruges til støtte for 
ligestillede, der lever i et samfund, hvor 
psykiske problemer er endnu mindre ac-
cepteret end i Danmark. 

Endnu en gang er det frivillige, som 
har lagt mange timer i udarbejdelse og 
ansøgning af dette projekt. 

Ønskes: flere midler
Vi har brug for penge til alt det, vi gerne 
vil. Desværre oplever vi, at det er blevet 
sværere at få støtte til de projekter, som 
vi søger midler til gennem bl.a. fonde. 
Sekretariatet arbejder hårdt for, at vi 
også her må lykkes. Vi har 3 1/2 lønnede 
medarbejdere – og vi vil gerne have flere 
ansatte - men vi har ikke råd til yderligere 
udvidelser. Vi må se i øjnene, at vi bliver 
nødt til at spænde livremmen ind og prio-
ritere vores arbejdsopgaver, så vi bliver 
så effektive som muligt indenfor vores 
økonomiske ramme. 

Som vi skrev indledningsvis og med 
vores begrænsede økonomi, er der ingen 
tvivl overhovedet – ingen frivillige ingen 
forening. 

Tak til alle for deres store indsats – vi 
ser frem til fortsat godt samarbejde. ■

”Et er at have mange 
frivillige, noget andet er 
at støtte, anerkende og 
uddanne hver enkelt i 

deres arbejde”. 



22     Balance nr. 1 marts 2017

Café Blom 
- Nørrebros fristed 

Nede i kælderen lige om hjørnet 
fra Nørrebros Runddel skinner 
lyset ud på Julius Bloms Gade 

17 fra vinduernes lyskæder. Et par trin 
nede af trappen åbner døren, og indenfor 
er der en liflig kaffeduft, og måske en 
duft af nybagt brød. Til højre står et par 
skriveborde. Til venstre står kaffebordet. 
Bagerst i lokalet sidder mennesker i sam-
taler på kryds og tværs. 

Hvis du er ny gæst i Café Blom, vil du 
enten blive mødt af projektlederen eller 
en af caféens mange søde og engagerede 
frivillige, der vil tage venligt og godt imod 
dig. Vise dig tilrette og fortælle, hvordan 
du kan bruge caféen, og tale med dig om, 
hvad du har brug for. Måske vil du gerne 
snakke lidt, eller måske vil du hellere 

sidde for dig selv og suge indtrykkene til 
dig. 

Det kan være overvældende at træde 
indenfor i ukendte omgivelser hos men-
nesker, man aldrig har mødt. Men du skal 
vide, at alle i Café Blom selv har været 
nye, og vil tage venligt imod dig. Du vil 
altid være varmt velkommen indenfor i 
fællesskabet, og du bestemmer selv, om 
du vil være social eller sidde lidt for dig 
selv. 

Café Blom er et fællesskab med rum-
melighed, venlighed og åbenhed. Her 
anerkendes og deles psykisk sårbarhed, 
og ingen behøver at skjule eller undskylde 
det sårbare. Her kan man tale om det, der 
er svært, men man behøver det ikke. Ofte 
bliver der grinet, diskuteret, hygget og 
slappet af.  

Nogle dage er der undervisning i det 
ene lokale, f.eks. ’Fyrstenscafé’ - om at 
komme tættere på arbejdsmarkedet. 
Mindfulness – om at genfinde balance. 
Andre dage er der aktiviteter f.eks. sang 
og musik, afspænding mv. En gang om 
måneden er der fællesmøde, hvor alle er 
velkomne, og hvor vi drøfter stort og småt 
i caféen.

Det gør vi også til hverdag – taler om 
livet, taler om hverdagen, taler politik, 
om film eller læser avisen i fred og ro.

Café Blom er et fristed og et fælles-
skab, der udgøres af de mennesker, der 
bruger caféen, både gæster og frivillige. 
Kom og vær med og sæt dit præg på fæl-
lesskabet. Vi glæder os til at se dig. ■

Af Susi Trolle, projektleder for Café Blom

Susi Trolle har været projektleder i 
Café Blom siden december 2016. Susi 
er ansat på deltid og er i caféen man-
dage og onsdage. Susi er inspireret 
af tankegangen om, at værdsættende 
fællesskaber styrker det enkelte 
menneske – at vi har mulighed for 
sammen at løfte hinanden. Denne 
tankegang er Susis tilgang til arbej-
det i café Blom, hvor hun byder alle 
velkommen med åbne arme. Depres-
sionsForeningen er glade for at have 
Susi om bord og nyder godt af hendes 
positive væsen. 
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FAKTA
Café Blom drives af DepressionsForeningen i samarbejde med OCD-foreningen og Angstforeningen
Målgruppen er mennesker med depression, bipolar lidelse, angst eller OCD. Man skal ikke henvises

Caféen er åben: Mandag, onsdag og fredag kl. 14 – 18
Medarbejdere: En gruppe af engagerede frivillige samt projektleder
Kontakt gerne projektleder Susi Trolle – også hvis du føler dig usikker på at besøge caféen:
Mail: cafeblom123@gmail.com
Mobil: 53 55 95 67 - læg evt. besked
Julius Bloms Gade 17, kælderen, 2200 København N

To søstercaféer:
Café Oda i Odense, Hunderupvej 31, 5000 Odense C, tlf. 53 84 15 08 
Café Oda i Århus, Teglværksgade 12 kld., 8000 Aarhus C, tlf. 61 51 94 54
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Har du problemer 
med tænkningen? 

Alle vil ind imellem opleve proble-
mer med tænkningen. I perioder 
med dårlig søvn, belastninger og 

stress kan vi opleve at miste overblikket, 
tabe tråden i samtale, have svært ved at 
koncentrere os og glemme, hvad vi var 
i gang med. Det går dog som regel over 
igen, når vi har fået sovet eller slappet af.

Kognitive vanskeligheder i forbindelse 
med depression
Depression påvirker også tænkningen 
i negativ retning. I forbindelse med de-
pression bliver det vanskeligt at koncen-
trere sig, huske, holde overblikket og løse 
opgaver i hverdagen. 

Vanskelighederne kan vise sig i forbin-
delse med samtaler og læsning. De kan 
også vise sig ved, at man oplever at have 
problemer med at huske aftaler, beskeder 
og private ejendele som mobil, nøgler og 
pung, og at man har vanskeligt ved at 
overskue madlavning, papirarbejde og 
hverdagens gøremål i det hele taget.

Efter depression vil der ofte være et 

’efterslæb’ af disse kognitive vanskelig-
heder, og det betyder, at selv om man ikke 
længere oplever at humøret er påvirket, 
kan man stadig have svært ved at fungere 
i hverdagen, sådan som man gjorde, før 
man blev syg. Afhængigt af forhold som 
sygdomsvarighed, aktuelle belastninger  
og tidligere funktionsniveau kan de 
kognitive vanskeligheder være mere eller 
mindre langvarige. De fleste vil opleve 
bedring efter 3-6 måneder, mens nogle 
vil have vanskelighederne igennem læn-
gere tid.

Restitution efter depression:

Usynlige problemer
Kognitive vanskeligheder er svære at få 
øje på og begribe. Man kan opleve dem 
som en form for mentalt kaos eller mis-
mod, uden at man rigtig er i stand til at 
sætte ord på. 

Fordi de kognitive vanskeligheder er 
så svære at begribe, mistolkes de ofte 
af personen selv som tegn på dumhed, 
dovenskab eller begyndende demens, 
og de kan give anledning til bekymring, 
selvbebrejdelse og lavt selvværd. Det kan 
nemt blive en ond cirkel, og kan være 
medvirkende til, at man bliver deprime-
ret igen.

Det er vigtigt at være op-
mærksom på, at det er helt 
naturligt at have kognitive 
vanskeligheder under og efter 
en depression.

Styrk og støt de kognitive funktioner 
Tænkningen er dynamisk, og påvirkes 

af Louise Meldgaard Bruun, psykolog

- Kognitive vanskeligheder i forbindelse med depression 
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af de betingelser, man giver den og de 
forhold, man lever under, og det betyder 
at man kan støtte og træne sine kognitive 
færdigheder. 

En længerevarende depression på-
virker kommunikationen i hjernens net - 
værk, og stabilisering af hjernens funk-
tion kræver længerevarende restitution. 
Det er vigtigt at ruste sig med tålmodig-
hed og give sig selv ordentlige betingel-
ser for, at de kognitive funktioner kan 
komme sig.

Søvn og pauser
Det nødvendigt at prioritere søvn og 
pauser, fordi søvn påvirker tænkningen. 
En stabil døgnrytme med tilstrækkelig 
søvn er en væsentlig forudsætning for, at 
tænkningen fungerer optimalt. 

For lidt søvn påvirker i høj grad vores 
evne til at løse problemer, holde overblik 
og i det hele taget fungere godt i hver-
dagen. Undersøgelser har vist, at vores 
kognitive ressourcer forbedres efter søvn 
og hvile.

Rutiner er god medicin
Nye opgaver stiller store krav til tænk-
ningen. Kendte opgaver og faste rutiner  
stiller derimod ikke store krav til tænk-
ningen. Hvis vi har gået den samme vej 
mange gange, kan vi ’gå vejen i søvne’, 
altså uden krav til tænkningen. 

Rutiner er energibesparende strategi-
er, der ’bypasser’ tænkningen, som så kan 

spares til andre opgaver.  Ved at få opbyg-
get en vis struktur og etableret rutiner 
for hverdagens tilbagevendende gøremål 
og opgaver som morgen- og aftenritualer, 
madlavning, indkøb og rengøring, kan de 
kognitive kræfter spares og anvendes til 
at læse, udvikle nye idéer, løse problemer 
og være fleksible i forhold til opgaver og 
områder, som har særlig betydning for 
os. ■ 

6 gode råd til at støtte tænkningen
1. Sænk krav og forventninger - det tager tid for tænkningen at komme sig efter depression
2. Vær god ved dig selv, beløn din egen indsats
3. Indlæg faste pauser i dit dagsprogram og giv søvnen høj prioritet
4. Brug dit netværk. Lav aftaler med andre om 
 - at hjælpe dig med at få sat dine gøremål i system
 - at hjælpe dig i gang med de ting, I sammen har struktureret
 - at I følges ad til aktiviteter og/eller laver opgaver og ting sammen
5. Støt opmærksomheden og koncentrationsevnen ved at:
 - Sørge for, at der er ro omkring dig. Sluk for radioen og tv’et, når du skal løse opgaver eller koncentrere dig om en samtale
 -  Undgå steder med for meget larm eller for mange mennesker. Køb fx ind på tidspunkter, hvor du ved, at der ikke er for mange 

mennesker, og undgå at køre bil i myldretiden
 -  Sæt mobilen på lydløs, og lad telefonsvareren tage imod beskeder, mens du er i gang med en opgave, så du ikke bliver unødigt 

forstyrret
 - Hold pause fra læsning eller begræns læsning til kortere tekster, som læses på tidspunkter af dagen, hvor du har mest energi
6. Støt hukommelse, overblik og problemløsning ved at:
 - Lav faste rutiner, hvor det er muligt, fx hvornår du skal tage din medicin, hvordan og hvornår du køber ind mv.
 - Find faste pladser til dine ting i hjemmet og i tasken, fx vigtige papirer, pung, mobil og nøgler
 - Brug kalender, eventuelt den i telefonen, til at huske, hvad der er sket, og hvad der skal ske
 - Brug påmindelsesfunktion i mobil eller bed andre om en påmindelse om at huske aftaler

FAKTA
•  Depression er forbundet med 

kognitive vanskeligheder i form af 
opmærksomheds- og koncentrati-
onsbesvær, problemer med hukom-
melsen og overbliksvanskeligheder.

•  De kognitive vanskeligheder vil ofte 
vare ved i en periode efter at humø-
ret er stabiliseret.

Illustration Frits Ahlefeldt
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Anmeldt af Anna Højgaard Madsen, frivillig

”Mindfulness i hjernen” er en 
beskrivelse af, hvordan mindful-
ness kan hjælpe med at ændre vores 

tankemønstre fra at være negative til at 
blive positive. Ved at flytte fokus fra de 
negative tanker kan man, ifølge forfat-
teren Nilsonne, f.eks. som deprimeret 
opleve bedring. Bogen beskriver, hvilke 
psykologiske processer, der aktiveres vha. 
mindfulness, og hvilken virkning de har.

Budskabet er, at vi vha. mindfulness 
kan blive mere opmærksomme på os selv. 
Vi kan skabe ro og derved overskud til at 
fokusere på det, der er vigtigt i stedet for 
at koncentrere os om tanker, der tynger 
os. Når vi bruger mindfulness i hverda-
gen kan vi, ifølge Nilsonne, også få en 
større forståelse for os selv og de grænser 
vi hver især har.    

Forfatter: Åsa Nilsonne.
Titel: ”Mindfulness i hjernen”.
Udgivet i: 2016.
Forlag: Dansk Psykologisk 
Forlag.
Antal sider: 224.
Pris: 279 kr.

af Åsa Nilsonne 

”Mindfulness 
  i hjernen”

Bogens opbygning
”Mindfulness i hjernen” består af 7 
kapitler og begynder med en beskrivelse 
af vores hjerne og dens enkelte dele. 
Nilsonne redegør derefter for, hvordan 
vi kan ændre vores tanker og følelser, så 
vi har en ikke-fordømmende indstilling 
til os selv. Hun opfordrer os derudover til 
at sætte mål og blive mere bevidste om, 
hvorfor vi har valgt netop disse mål for 
os selv. I de sidste kapitler i bogen bliver 
Nilsonne mere konkret omkring hvordan 
mindfulness bruges i sundhedssektoren 
og hvordan det spirituelle aspekt spiller 
ind. Hun slutter af med nogle kritiske 
tanker omkring populariteten af mind-
fulness.

Opstillingen af bogen virker logisk og 
fin. Dog var det for mig en svær opgave 
at forstå hjernedelenes opbygning og 
funk tion. Om end jeg virkelig havde en 
fornemmelse af, at Nilsonne gjorde sig 
umage for at få læseren til at forstå poin-
terne, mislykkedes det. Flere gange følte 
jeg, at hun henvendte sig mere til fagfolk 
end til en udefrakommende person.

Anbefaling
Til trods for min nogle gange manglende 
forståelse, føler jeg dog, at budskabet 
er klart. Det at lytte til sig selv og de 
grænser man har er vigtigt. Som tidligere 
depressiv kan jeg sagtens se mig selv i 
nogle af de eksempler Nilsonne bruger. 
De redskaber hun beskriver, er også 
nogle jeg selv har haft stor gavn af. Derfor 
synes jeg bestemt bogen er værd at læse, 
hvad end du er ramt af en depression eller 
er bipolar. ■

MINDFULNESS I 
HJERNEN

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Åsa Nilsonne
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dybt og følsomt i kærligheden til hans 
børn. 

Vi følger en far og hans lille datter i et 
forårsdøgn. Vi møder resten af familien i 
takt med dagens begivenheder, men også 
gennem erindringsdyk i fortiden. Dybe 
dyk fra forfatterens fortid med en dårligt 
fungerende far på randen af selvmord, og 
mindre dyk til tiden omkring datterens 
tilblivelse, hvor konen var sluppet ud af 
depressionen, og tiden under gravidite-
ten, hvor mørket igen dukkede frem.

Kampen for at bevare normaliteten
Bogen giver et godt og dybsindigt indblik 
i livet som familiefar og pårørende til 
en kone med svære depressioner. Om 
kampen for ikke at miste normaliteten, 
og for at holde familien sammen, og for 
et børneliv med mest mulig glæde og 
kærlighed. Knausgårds fine filosofiske 
betragtninger om menneskets udvikling 
og behov for tilhørsforhold giver masser 
af stof til eftertanke.

Knausgård går rent ind
Knausgård skriver helt igennem fantas-
tisk. Særligt den første del af bogen, der 

Anmeldt af Kasper Tingkær, 

Generalsekretær i DepressionsForeningen

”Langsomt var mørket faldet ind over 
hende, og nu havde det næsten taget 
helt over. Det kom til syne i hendes 

bevægelser, som blev langsommere og 
langsommere, og i bevægelsesradiussen, 
som blev mindre og mindre, og i talen, 
som næsten helt ophørte”. 

Med kærlighed og depression som 
omdrejningspunkt
I Karl Ove Knausgårds seneste bog ”Om  
Foråret” er livet i et ægteskab med en 
kone, der i perioder lider af en svær 
depression, centralt. I den selvbiografiske 
roman følger vi, i vanlig Knausgårdsk 
stil, med ham helt ind i detaljerne af livet. 
Vi følger ham på toilettet, ud i naturen, i 
betragtninger om livet, om selvmord, om 
vores forhold til hinanden og ikke mindst 

Titel: ”Om foråret”
Forfatter: Karl Ove Knausgård
Udgivet i: 2016
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Antal sider: 162
Pris: 249 kr.

af Karl Ove Knausgård

”Om foråret”

mest har fokus på kærligheden og livets 
lyse sider, er noget af det smukkeste jeg 
har læst. Nogensinde. 

Jeg ved ikke, om det er fordi jeg også 
er en familiefar i slutfyrrerne, at det 
kommer så tæt på. Men det rammer mig. 
Knausgård går rent ind og er i den grad et 
besøg værd. ■



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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Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

Til næste

Ahvafornoget? Jeg måtte lige 
blinke to gange, da jeg i sommer 
så en overskrift i avisen, hvor 

tidl. minister Bertel Haarder kræ-
vede uhindret adgang til SKAM for alle 
danskere. SKAM!! Den ubarmhjertige 
følelse, som vi i DepressionsForeningen 
dagligt hjælper folk med at overkomme 
og håndtere. Skulle det nu være noget, vi 
fra officielt hold skulle stræbe efter at få 
mere af? Er verden gået af lave, nåede jeg 
at tænke?

Selvfølgelige ønskede Haarder ikke, 
at flere skulle plages af skam. Det, han 
efterspurgte, var gratis adgang for alle 
danskere til den norske tv-serie af sam-
men navn. Ungdomsserien, der har taget 
verden med storm, med sine hverdags-
nære og tidstypiske historier fra et 
ungdomsliv, giver et autentisk indblik i de 
mange problematikker, man møder som 
ung i dag. Herunder mødet med psykisk 
lidelse.   

Unge opdrages med psykisk sygdom.  
En af de centrale karakterer i 3. sæson, 
Evan, lider således af bipolar lidelse. Og 
vi ser ham både når han er oppe og når 
tungsindet rammer ham igen. 

Ved at bringe portrættere personer i 
berøring med psykiske lidelser, tvinger 
skaberne bag tv-serien deres unge følgere 
til at forholde sig til psykisk sygdom. Det 
er på mange måder en befrielse, at film og 
tv-mediet skaber karakterer med psykisk 
lidelser og særligt, når det sker uden at 
billedet bliver helt forvrænget. Portræt-
teringen er med til at afstigmatisere, det 
at have en psykiske lidelse. Derfor støtter 
jeg også fuld ud Haarders ønske om at 
sikre danskerne adgang til SKAM.

Bipolardag på film
I DepressionsForeningen bringer vi også 
film med bipolar lidelse ud til danskerne. 
På Bipolardag den 30. marts åbner vi 
således dørene op for en række fine ar-
rangementer rundt om i landet. Det over-
ordnede tema er ”Håb og Muligheder”.

Mere SKAM til 
danskerne?

Engagerede frivillige står bag disse 
flotte arrangementer, hvor der bliver taget 
livtag med sygdommen og tabuerne, der 
omkranser den. De fleste steder med 
inspiration fra filmens verden. Kom og 
støt op.  

SKYLD og SKAM under behandling. 
I næste nummer af Balance sætter vi lys 
på følelserne skyld og skam. Vi prøver at 
få belyst, hvad de to følelser er for nogle 
størrelser, hvorfor vi har dem, hvilken 
funktion de har i vores liv og vores sam-
fund. Vi vil også prøve at få nogle bud på, 
hvad man kan gøre, hvis disse følelser 
har fået overtaget i hverdagen. Vi ved at 
rigtig mange dagligt slås med skyld- og 
skamfølelser. Vi hører rigtig gerne fra dig, 
hvis du har mod på at dele dine oplevelser 
med enten skyld eller skam. Det kan være 
situationer, hvor det har været svært eller 
erfaringer med, hvordan du er kommet 
videre. Måske er det lige det, der kan 
hjælpe andre videre. ■

I stadig flere film og tv-serier har en af hovedpersonerne en psykisk 
lidelse. Det er en god tendens, mener DepressionsForeningens General-
sekretær, der i denne artikel også præsenterer temaet for årets Bipolar-
dag og temaet for næste nummer af Balance. Skyld og skam.
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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.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
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

Gribskov
FrivilligCenter Græsted
Holtvej, 3230 Græsted
Hver mandag, Kl. 15.00-17.00
Lis Silkeborg, 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com

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

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

Ishøj
Foreningshuset, Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Jette Christensen, 26779677
jech23baron@outlook.com

København Depression
Frivilligcenter SR-Bistand, 
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Daniel eller Klaus, før du kommer første 
gang.
Hver onsdag, Kl. 19.00 – ca. 21.oo
Klaus, 2077 0199, helhalv@gmail.com, 
Lars, 2616 8031, lars1284@gmail.com

København Bipolar-gruppen
Frivilligcenter SR-Bistand, 
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kom-
mer første gang. 
Mandage i lige uger. Kl. 18.45 - ca 21.00 
Se kalender på bipol.dk/bal med transport-
vejledning og kort.
Mynte, 24232971, 
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22256951, kim.bach@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, 22381552, majawholm@jubii.dk 

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
Anita Gabs-Pedersen, 21436795,
anitagp@me.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
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde 
Torsdagene den 23. februar, 23. marts, 20. april, 
18. maj og 22. juni.
Skriv eller ring, før du kommer. Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, 46362945, 
musserindal@gmail.com 

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

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, 22772555 banditmanden@gmail.com
Kristina, kialinneberg@gmail.com
Peder, peder-just@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, 74522148 / 22838035,
mebehansen@youmail.dk 
Birthe Poulsen, 40481462, 
birthe.poulsen@hotmail.com 

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

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Mandage i lige uger, Kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, 40283127, svendolsen@mail.dk

Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
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 5-7
En gang om måneden i lige uger. Ring/skriv 
gerne før. Kl. 19.00 - 21.00
Anne Petersen, 61260783
annelagoni@hotmail.com

Odense Ungegruppe 
(Depressionsramte 18-28 år) 
Frivilligcenter Odense på Toldbodgade 5-7
Torsdag i lige uger kl. 19.30-21.00 
Tag kontakt, inden du møder op. kl. 19.30-21.00 
Julie og Rasmus, unge.dep@gmail.com
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Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe 
så kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat på telefon 3212 4727 eller 
mail sekretariat@depressionsforenin-
gen.dk 
Medlemmer er også velkomne i  
grupper uden for ens lokalområde.  
Tilmelding er ikke nødvendigt, men 
det er praktisk, hvis du kontakter 
kontakt personen inden fremmøde. 

Vær opmærksom på, at der kan ske 
ændringer i de enkelte grupper. 
Kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat, hvis du ikke kan træffe 
kontaktpersonen. 

Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle
Onsdag i lige uger OBS: Kl. 19.00-21.30
Kontakt Frederik, før du kommer første gang.
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
Info om næste møde fås ved henvendelse til 
Klaus Andresen

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for nær-
mere 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@mathiasen.com

Århus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Per Møller, 20283566, Perm57@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
Hanne Tranberg, 21294448, hannetr@me.com
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
Kathrine og Helene, 
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

Frederikshavn bipolar og depression
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Ole, depression.bipolar9900@gmail.com

Frederikshavn Pårørende
De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Ole, 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. 18.00-20.00
Sofie og Katrine, bipolaraalborg@gmail.com

Ålborg-pårørende
C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først, Kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23232256, 
ptd9000@gmail.com

Ålborg – ungegruppe
(Depressionsramte 18-26 år)
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger, Kl. 16.30-18.30
Louise og Maria, 
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Depressions-Foreningen
Trekronergade 64 st. 2500 Valby
Telefon 3312 4727. 
Træffes i tidsrummet 13.00-16.00
Depressions-Linien: 3312 4774. 
Linien har åbent mandag til fredag fra 
klokken 19.00-21.00. 
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.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
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. 12-13).
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

FIND DIN 
PSYKOLOG

GUIDEANNONCER



HAR DU HUSKET

-at betale dit 
KONTINGENT?

Har du mistet din opkrævning eller er du endnu ikke blevet medlem, kan du 
indbetale via vores hjemmeside. Sørg også gerne for at opkrævningen  
kommer på pbs, det sparer nemlig foreningen penge. 

Vi har virkelig brug  
for din støtte, så vi kan styrke  

fællesskabet, vores fælles  
stemme og arbejdet med at  

hjælpe hinanden  
videre! 


