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AT FINDE VEJ 
gennem den kommunale jungle 

For mange mennesker er det svært, at finde rundt i junglen 
af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger når det 
gælder sygedagpenge og lignende. Og når man bliver syg 
med depression eller bipolar lidelse bliver det en ofte umulig 
opgave. 

leDeR

Depressionsforeningen har netop taget initiativ til en 
socialrådgiverservice der, når den bliver etableret, 
kan træde til i lignende situationer: 

Socialrådgiver-service
DepressionsForeningen har søgt midler til, at oprette
en socialrådgiverservice. Formålet er, at:
• Tilbyde rådgivning omkring sociale sager, som for 

en depression - og bipolarramt kan være svære at 
overskue og forholde sig til.

• Øge muligheden for en mere effektiv sagsgang fx 
omkring sygedagpenge, studietillæg, handicaptillæg 
osv. blandt depressionsramte og deres pårørende.

• Opnå større indsigt i sygdommene depression 
og bipolar lidelse blandt socialrådgivere og 
sagsbehandlere

Fællesorganisationen ODA har taget initiativ til at 
lave en form for kampagne, som har til formål at give 
sagsbehandlerne viden om ODA-sygdommene OCD, 
depression og angst og skabe debat om de kommu-
nale rammer som sagsbehandlerne og de ikke-psyko-
tiske patienter mødes i.

Vi håber her i DepressionsForeningen at sådanne ini-
tiativer i fremtiden vil kunne være til hjælp, når man 
bliver syg af depression eller bipolar lidelse.

Samtidig håber vi, at dette nummer af Depressions  
Tidende kan gøre det mere overskueligt for dig,  når 
du skal finde vej gennem de til tider snørklede be-
handlingsgange. 
 
Kærlige hilsner Eva Ahnoff  

Af eva Ahnoff,  

næstformand i Depressionsforeningen

Som depressions- og bipolarramt er man måske i en 
situation, hvor man er mere eller mindre handlings-
lammet. Man har svært ved at undersøge forholdene 
og er meget angst og urolig for sin fremtid.  Men 
samtidig skal man have det store overblik over sin 
situation og være i stand til at kunne kontakte og 
diskutere med myndigheder og sagsbehandlere på en 
passende måde. 

Man kommer nemt til at føle, at man skal have 
samme overblik som en rask, samtidig med, at man 
skal udfylde vanskelige formularer, med stor uro for 
hvilke konsekvenser besvarelsen kan få på sigt.

Hvor skal man henvende sig?
En bekendt fortalte mig for nogen tid siden, at hun 
havde haft problemer både med sin kommune og 
sin A-kasse. Hun kom i karantæne og kunne ikke få 
sygedagepenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse i 
fem uger, fordi hun ikke havde haft overskuddet til at 
færdiggøre papirarbejdet inden for tidsfristen. 
Men med hjælp af en nær slægtning, som kontaktede 
en forstående læge fik sagen en lykkelig slutning al-
ligevel, heldigvis. 

Det er imidlertid ikke alle, der har en forstående 
slægtning og læge der kan bakke op i en kritisk situa-
tion. 

Og hvor skal man så kunne henvende sig? 
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Det kan være næsten uoverskueligt at finde rundt 
i de regler, krav og muligheder, som det offentlige 
system byder på. Jeg vil derfor med denne lille 
artikel forsøge at give dig et indblik. Det vil aldrig 
være muligt i en kort artikel at give dig alle de 
svar, du har brug for, og jeg kan derfor kun som 
sygedagpengesagsbehandler anbefale dig at 
kontakte din egen sagsbehandler, eller søge råd i 
din fagforening, hvis du har yderligere spørgsmål.

Af laila Jespersen, uddannet socialråd-

giver i januar 2008 og siden da ansat 

i en sygedagpengeafdeling. Arbejder 

blandt andet med at give information 

til kommunens nysygemeldte om 

sygedagpengesystemet.

At blive sygemeldt
Du har ret til 52 ugers sygedagpenge, hvis du 
forinden har arbejdet eller stået til rådighed for 
arbejdsmarkedet i mindst 13 uger.

Du skal være syg på grund af egen sygdom, og du 
skal være ude af stand til at arbejde. Din arbejdsgiver 
betaler de første tre uger af din sygdom, derefter får 
din arbejdsgiver refusion fra kommunen, eller du får 
sygedagpenge.
 
Personlig samtale
Senest i din 8. sygemeldingsuge indkalder Jobcentret 

dig til en personlig samtale. Lovgivningen siger, at 
det skal være en personlig samtale, uanset om du har 
en arbejdsgiver, er delvist raskmeldt eller ej. Du skal 
selvfølgelig være i stand til at møde op på Jobcentret, 
er du fx indlagt, kan du nøjes med en telefonisk 
samtale.

Efterfølgende afholdes der samtaler hver 4. uge, 
hvis det vurderes, at din arbejdsevne kan være truet 
ellers afholdes der samtaler hver 3. måned, hvis du 
umiddelbart snart er klar til job, eller man ved, at du 
vil være langvarigt syg. Det skal altid være en per-
sonlig samtale, med mindre du er delvist raskmeldt, 
deltager i et aktivt tilbud eller er ude af stand til at 
møde op.

 
opfølgningsplan
Efter første samtale modtager du en opfølgnings-
plan, et referat af den samtale, du har haft med din 
sagsbehandler, samt sagsbehandlerens vurdering af 
den indsats du kan få brug for, og din berettigelse til 
sygedagpenge. 

Jobcentret indhenter relevante lægelige oplysnin-
ger fra fx egen læge eller sygehus. Jobcentret skal 
også tage kontakt til din arbejdsgiver, for at åbne op 
for et samarbejde om at få dig tilbage i dit job så hur-
tigt som muligt.
 
Afklaring 
Grundlæggende er kommunen interesseret i dit syg-
domsforløb, fordi du koster kommunen penge, enten 
i form af refusion til din arbejdsgiver, eller i form af 
sygedagpenge til dig. Derfor har kommunen inte-
resse i at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet så 
hurtigt som muligt.

TemA: finD veJ gennem SAgSbeHAnDlingSJunglen

Find vej i systemerne 
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TemA: finD veJ gennem SAgSbeHAnDlingSJunglen

Derudover er det også samfundets ansvar at 
hjælpe dig til at fastholde din plads på arbejdsmar-
kedet og evt. afklare, om du har brug for yderligere 
hjælp til dette.

Din sygedagpengesagsbehandler skal derfor af-
klare sammen med dig, om der er brug for specielle 
tiltag for at fastholde dig i dit job eller på arbejds-
markedet generelt.

Efter 3 måneders sygemelding skal Jobcentret ikke 
kun kigge på det job, du kommer fra, men på alle job

Lovgivningen lægger op til, at alle der kan, skal være 
aktive under sygemeldingen, enten ved at være delvist 
raskmeldt eller deltage i et af kommunens tilbud.

Forskning viser, at jo mere aktiv du er, jo nemmere 
er det at komme tilbage til dit job. 

Overvej derfor, om der er mulighed for, at du kan 
arbejde delvist for at fastholde kontakten til din ar-
bejdsplads.

Kan du ikke det, så spørg din sagsbehandler, hvilke 
muligheder der er for kurser mv. i din kommune.

Det er vigtigt, at du medvirker i din sag, ellers kan 
du i værste fald miste dine sygedagpenge. Men husk, 
at du altid har krav på at vide, hvad der sker i din sag 
og hvorfor, så hvis du undrer dig over noget, skal du 
bare spørge din sagsbehandler.
 
Arbejdsprøvning
Kommunen arbejder med et begreb, der hedder 
arbejdsevne. Arbejdsevnen kan være meget forskellig 
fra person til person, selvom de har samme sygdom. 
Jobcentret måler derfor din arbejdsevne ved at se 
på dit helbred og ved at se på, hvad du kan med 
dit helbred - fx ved en delvis raskmelding på din 
arbejdsplads, eller gennem en arbejdsprøvning, fx i en 
virksomhedspraktik eller i et af kommunens tilbud.

Under afprøvningen ses der fx på, hvilke speci-
fikke opgaver du kan klare, hvor længe du kan være 
i gang mv. Dette er med til at give et billede af din 

arbejdsevne. Din arbejdsevne skal altid måles ud fra 
det mest mulige skånsomme arbejdsområde ift. dit 
helbred. 

En arbejdsprøvning varer så længe, det er nødven-
digt, oftest drejer det sig om 2-3 måneder. 
 
Tilbage på arbejdsmarkedet
Der findes forskellige muligheder både under din 
sygemelding og efter, der kan hjælpe dig tilbage på 
arbejdsmarkedet.

Du har mulighed for en mentor, dvs. en person på 
din arbejdsplads (eller under en arbejdsprøvning), 
som tager sig ekstra af dig der sørger for, at du får 
struktureret din arbejdsdag, og får dig med i fælles-
skabet mv.

Der findes også mulighed for en § 56-aftale. Det er 
en aftale mellem dig, arbejdsgiver og din kommune, 
som du kan få, hvis du har en langvarig eller kronisk 
lidelse, der gør, at du er syg mere end ti dage om 
året. Aftalen gør, at din arbejdsgiver får refusion fra 
dag ét (i stedet for først efter tre uger), og derfor 
ofte er mere overbærende ift. øget fravær.
 
efter 52 uger
Når de 52 uger er ved at være gået og hvis du stadig 
er uarbejdsdygtig, skal der tages stilling til, om der er 
mulighed for at forlænge dine sygedagpenge.

Der er syv muligheder for forlængelse, men de 
bruges kun ved særlige lejligheder, som ved: 
 1.  udsigt til revalidering 
 2  manglende afklaring af arbejdsevne 
 3.  lægen vurderer en fuldstændig raskmelding  
  inden to år 
 4. udsigt til fleksjob eller pension,  
  men manglende afklaring 
 5. livstruende sygdom 
 6. en kørende arbejdsskadesag 
 7. en kørende førtidspensionssag 

spørgsmål fra et medlem:
Hvad gør man, når kommunen fastholder, at depression ikke er en kronisk sygdom, og derefter 
fastholder den syge på kontanthjælp under henvisning til, at man på et tidspunkt bliver rask igen?

svar fra laila jespersen:
Sørg for at deltage i al den behandling du kan få og også ift. antidepressiv medicin. Forsøg at finde penge til psyko-

logbehandling. Jobcentret vil ikke kunne sige i længden, at din depression kan blive bedre, hvis eksperterne (psykolog/

psykiater) siger, at dit helbred er stationært. 

Dog kan Jobcentret have problemer, når det er eksperterne, der peger på, at du kan få det bedre (også selvom det kan 

tage mange år), for så giver lovgivningen ikke mulighed for, at der kan træffes beslutning om fx fleksjob og pension. 

I disse tilfælde så spørg din egen ekspert, om der er en reel mulighed for at din arbejdsevne kan bedres, eller om det 

kun drejer sig om livskvalitet, i tilfælde af, at eksperten er kommet til at lave en forkert formulering til Jobcentret. Hvis 

din arbejdsevne ikke kan bedres, jamen så kan du og Jobcentret komme videre. Og hvis den kan bedres, jamen så er 

det jo en god ting også!

Depressions Tidende Nr. 1/2010          5



TemA: finD veJ gennem SAgSbeHAnDlingSJunglen

Fælles for alle forlængelsesmulighederne (med und-
tagelse af punkt 3) er, at din helbredstilstand skal 
være stationær, dvs. du ikke må kunne få det bedre, 
end du har det. 
Depression kan ofte vare mere end et år, før man 
kan sige, at der ikke er flere behandlingsmuligheder. 
Der vil derfor være tilfælde, hvor sagsbehandleren er 
nødt til at stoppe sygedagpengene, selvom folk sta-
dig er syge. I disse tilfælde kan sidste mulighed være 
kontanthjælp.
 
Kontanthjælp
Kontanthjælp er, modsat sygedagpenge, en 
overlevelseshjælp og gives kun, hvis du ikke har 
mulighed for at forsørge dig selv.

Kommunen kigger på, om du har friværdi i dit hus, 
en dyr bil du kan sælge, en opsparing du kan bruge 
af. Eller om du har en ægtefælle, der kan forsørge 
dig. Har du nogen af disse muligheder, har du en 
pligt til at bruge dem først. Man har dog ret til at 
have en formue på 10.000kr.

Der er ingen begrænsninger for, hvor længe du kan 
få kontanthjælp, så længe du medvirker i din sag. 
Uanset om du kan få kontanthjælp eller ej, så har 
du stadig ret til at få hjælpen ift. afklaring. Dvs. at 
hvis din sygedagpengesag stoppede, fordi du var 
helbredsmæssigt uafklaret, og du så bliver afklaret 6 
måneder senere, så har du mulighed for afklaring ift. 
revalidering, fleksjob og førtidspension. 
 
Revalidering
Både undervejs i dit sygedagpengeforløb og på kon-
tanthjælp kan det afklares, om du er berettiget til 
revalidering. Du er berettiget, hvis du ikke kan bruge 
din(e) uddannelse(r) og erfaringer på grund af dit 
helbred, men hvor du med enten en ny uddannelse 
eller nogle nye erfaringer vil kunne arbejde fuldt 
efterfølgende. Det vil altid være kortest mulige vej 
tilbage til arbejdsmarkedet og ydelsen imens er reva-
lideringsydelse, svarende ca. til dagpengesats. 
 
fleksjob
Du er berettiget til fleksjob, hvis din arbejdsevne er 
varigt nedsat med over 50 procent. Det betyder, at 
dit helbred ikke bliver bedre, og at du kan arbejde 

under 50 procent af, hvad en anden i samme job kan. 
Det gælder alle jobområder, ikke kun det du kom-
mer fra. Et fleksjob kan være på alt mellem 13 til 37 
timer.

 
førtidspension
Du er berettiget til førtidspension, hvis din arbejds-
evne er varigt og betydeligt nedsat i en sådan grad, 
at der ikke er nogen mulighed for at fastholde dig på 
arbejdsmarkedet.

Det betyder, at der ikke må være nogen behand-
lingsmuligheder, der vil kunne forbedre din arbejds-
evne, og at ingen andre muligheder, revalidering og 
fleksjob, vil kunne give dig en tilknytning til arbejds-
markedet.

For alle tre muligheder gælder, at sagsbehandle-
ren skal indhente oplysninger, ikke kun fra relevante 
læger, men også fra arbejdsprøvninger.  

Afgørelser
Inden der træffes en afgørelse, skal der som oftest 
ligge et dokument kaldet en ressourceprofil. Det 
er sagsbehandlerens redskab til at samle alle 
de oplysninger, der er kommet ind fra dig, din 
læge, psykolog mv. samt sagsbehandlerens egne 
vurderinger. Det er til gengæld din sikkerhed for, at 
sagsbehandleren træffer en afgørelse på det rette 
grundlag.

Du har ret til at læse den færdige profil, inden der 
træffes en afgørelse, ved det der hedder en partshøring.

Du skal vide, at du har krav på at få samtlige afgø-
relser i din sag på skrift, det gælder både ved stop af 
sag, hvis du berettiges til noget, eller andre former 
for afgørelser. Både for skriftligt at orienteret dig med 
henvisning til de rette paragrafer, samt for at give dig 
mulighed for at klage over en afgørelse. Hvis du ikke 
forstår et afgørelsesbrev (eller et hvilket som helst 
andet brev fra Jobcentret), så spørg enten din sagsbe-
handler, eller din fagforening om en oversættelse.

Du har fire uger til at klage over en afgørelse. 
Derefter har Jobcentret fire uger til at revurdere 
sagen. Hvis de ombestemmer sig, vil du få en afgø-
relse om dette, men hvis de fastholder, så vil din 
klage automatisk blive sendt videre til Beskæftigel-
sesankenævnet. 

forebyggelse 

Arbejdsfastholdelse 

Rundbordssamtaler 

Sygemelding til borgerservice 

0.-4. uge borgerservice 

fra 5. uge indsats i Jobcentret

indsats i Jobcentret 

Samarbejde med arbejdsplads, læger mv. 

opfølgningssamtaler med sagsbehandler 

Arbejdsdygtig 

Rask til job 

Rask til a-kasse 

omplacering på arbejdsplads 

nyt job (Jobnet.dk) 

Hjælpemidler 

Personlig assistance 

§ 56 aftale 

mentor 

Rundbordssamtale

Samtaler 

virksomhedspraktik 

Afklaringsforløb 

optræning af arbejdsevne 

lægelig udredning 
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indsats og/eller varig ydelse 

Revalidering 

løntilskud 

fleksjob 

førtidspension 

kontanthjælp 

nedsat arbejdsevne 

behov for yderligere eller varig indsats 

fuld arbejdsdygtig

Arbejdsdygtig 

Rask til job eller 

rask til a-kasse

nyt Fra oda 

vær aktiv! 
– Man kan også være aktiv, hvis man sørger for 
at fortælle sin sagsbehandler, at man ikke for-
mår at være aktiv.

brug din fagforening 
– Du har garanteret betalt til den i mange 
år, det er nu, du skal have valuta for dine 
penge, både ift. din arbejdsplads, men de 
kan også være gode at have med til møderne 
i Jobcentret, da de kan være gode til at 
”oversætte” og til at stille relevante spørgsmål.

Tag imod hjælp
– Både fra Jobcentret, men også fra dit arbejde, 
din læge, din familie mv. Man skal ikke være 
uovervindelig, når man er syg.

Stil spørgsmål 
– Vi forventer som sagsbehandlere ikke, at du 
skal vide alt og vil derfor gerne svare på dine 
spørgsmål. Det er heller ikke forbudt at være 
undrende over ting, der sker i din sag. 

Sagsbehandlere er også mennesker 
– Så derfor er vi også til at tale med. Vi har 
en lovgivning, vi skal overholde, og den kan 
vi ikke gøre noget ved, men vi er i vores job 
for at hjælpe og det gør vi meget gerne i den 
udstrækning, vi kan.

Det er ok at være syg, også af noget psykisk 
– næsten 50 % af alle sygemeldinger vedrører 
noget psykisk, så du er langt fra alene.

gode råd til 
depressionsramte 2010 byder på en masse spændende projekter 

for Fællesorganisationen for OCD-, Depres-
sions- og Angstforeningerne – ODA. På den 
politiske front går ODA i brechen for at skabe 
politisk opmærksomhed omkring den nuværende 
sygdoms- og aldersdiskriminerende psykologord-
ning. ODA ønsker gratis psykologbehandling for 
alle aldre og alle sygdomme. Når regeringen og 
Danske Regioner til sommer mødes til dette års 
økonomiforhandlinger, ønsker ODA at de sæt-
ter psykologordningen og behandlingsmodellen 
shared care på dagsorden. Med shared care er 
patienten i centrum og der fokuseres på et øget 
samarbejde mellem de praktiserende læger og 
psykiatrien. ODA ønsker, at regeringen og Dan-
ske Regioner tager et anstændigt ansvar for de 
ikke-psykotiske patienter, og at diskussionerne 
ikke strander på spørgsmålet om, hvem der skal 
betale for det.

oDAs Café blom 
Mødestedet Café Blom på Nørrebro i København 
er efterhånden blevet en velbesøgt succes. 
Fælles for gæsterne i cafeen er, at de enten har 
eller har haft angst, depression eller OCD, eller 
er pårørende. Mødestedets succes betyder, at 
stedet søger nye frivillige til at indgå i et fælles 
arbejde for at holde cafeen i gang og arrangere 
spændende aktiviteter.  

Læs mere om Café Blom og ODA på 
www.oda.nu
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sådan vil vi gerne mødes 
hos sagsbehandleren
Med dette nummer af DepressionsTidende har du forhåbentlig fået et større indblik i den kommunale 
sagsbehandlingsgang. Men hvordan står det til omvendt? Hvilke gode råd har DepressionsForeningens 
medlemmer til sagsbehandlerne og behandlingsgangen generelt? Vi har spurgt læserne af nyhedsbrevet og 
herunder kan du læse et udpluk af svarene.

inge madsen

voxPoP

Hvilke gode råd har DepressionsForeningens med-
lemmer til sagsbehandlerne og behandlingsgangen 
generelt?

Når to mennesker skal finde en løsning, der er 
det muliges kunst, handler det først og frem-

mest om anerkendelse og ligeværd. Anerkendelse af 
at en depressiv behøver hjælp, men at man selv skal 
være en del af en holdbar løsning. Derfor skal løs-
ningen også spejle det enkelte individ. Her er et par 
forslag til, hvordan man kan gøre det:

ligeværd
Ved mødets start: Sagsbehandleren skal være imøde-
kommende og have lyst til at hjælpe. Det kan bedst 
gøres ved at vise nærvær – at gå klienten i møde, 
kigge vedkommende i øjnene, smile og præsentere 
sig selv ved navn, når man mødes. Hver gang! 
Klienten er syg, men det gør jo ikke klienten til et 
dårligere menneske! Derfor er det vigtigt at aner-
kende den depressive som menneske.

Skabe trygge rammer
Sagsbehandleren kan skabe en tryg ramme for mødet 
ved at fortælle, hvad formålet er med samtalen. 
Rigtig mange mennesker har kendskab til psykiske 
sygdomme – fra egen krop eller familie – og måske 
stammer kendskabet fra andre klienter. Fortæl det, 
så tabu fjernes, og sygdommen gøres til noget, der 
skal behandles på linje med et brækket ben. 

Sagsbehandleren skal fortælle, at der er lys for en-
den af tunnelen, at formålet er at hjælpe den syge til-
bage på arbejdsmarkedet, og at samtalen er beregnet 
til at finde ud af præcis, hvordan netop denne person 
kunne tænke sig at forløbet skulle være.

Skabe en ramme for det videre samarbejde
Derefter kan sagsbehandler spørge hvad status er: 
Hvad siger læge og/eller psykolog eller psykiater?
Hvad føler den depressive selv?
• Hvornår tror patienten at han/hun 
 er rask nok til at arbejde nogle få timer?
• Hvordan vil patienten helst guides tilbage til ar-

bejdsmarkedet?
• Hvilke tanker gør patienten sig i forbindelse med 

fremtiden?
Har patienten et job at vende tilbage til? Hvis ikke, 

kunne den depressive tænke sig at vende tilbage til 
samme type job, eller skal en del af samarbejdet med 
sagsbehandler være at finde en ny beskæftigelse til 
patienten.

I denne fase er det vigtigt, at sagsbehandleren lyt-
ter og spørger ind til specifikke ting i den depressi-
ves forklaring. Lad den depressive komme på banen 
og blive en aktiv del af løsningen.

På med arbejdshandskerne!
Når den depressive har forklaret og sagsbehandleren 
mener, at alle facts er på bordet, kommer næste fase: 
Hvilke mål skal de to sætte på kort sigt og hvordan 
skal de holde kursen. 

Sagsbehandleren kan med fordel starte med at 
spørge den depressive og efterfølgende lade den de-
pressives ønsker og behandlerens muligheder inden 
for det offentlige system mødes så godt som muligt. 
Behandlerne kan i denne fase benytte sig af at for-
tælle, hvad der er muligt af det ønskede og bagefter 
spørge hvordan de så skal få resten på plads.

Alt i alt handler den gode samtale, som jeg ser 
det, om at anerkende den depressives ret til at være 
en aktiv medspiller – et ansvarligt menneske – der 
ønsker at blive rask og som vil arbejde for det selv, og 
med sagsbehandlerens støtte. 
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voxPoP

lene Clausen

Hvilke gode råd har DepressionsForeningens 
medlemmer til sagsbehandlerne og behand-
lingsgangen generelt?
• At det er muligt at tage sin læge med eller  

at mødes hos sin læge, samt at man lytter til  
denne læge.

• At man sørger for at sætte rigtig god tid af 
til indledende samtale og igen, evt. får en  
anden person med til at lytte og hjælpe.

• Er ærlig omkring at man sidder med to  
"kasketter" på, nemlig at man gerne vil  
klienten det bedste, men at man også er  
ansat af kommunen, som ofte vil spare. Så 
klienten med det samme forstår, at social-
rådgiveren ikke er objektiv.

• At sørge for at lytte og ikke have skjulte 
dagsordner. Altså sørger for at hjælpe på 
den måde klienten ønsker at blive hjulpet. 

• Giv tid, find ressourcer og hjælp som klien-
ten ønsker at blive hjulpet. Tvang og pres 
forværrer alt og presser ofte klienten ud i en 
endnu dybere depression, selv om det måske 
ikke var hensigten. 

• Sørg for at bruge folk der er uddannet og har 
forståelse for situationen og ikke en masse af 
de private firmaer, der bare vil tjene penge 
for enhver pris at få personer i aktivering. 
Det holder ikke i længden og giver ofte bag-
slag.

 • Besøg evt. klienten hjemme, for at danne 
bedre overblik og indtryk.

Dorte Høy-Caspersen

Hvilke gode råd har DepressionsForeningens 
medlemmer til sagsbehandlerne og behand-
lingsgangen generelt?
• Vær ydmyg og lyt.
• Forvalt loven men drag ikke personlige kon-

klusioner.
• Vær meget bevidst om, at du ikke er ekspert 

på min depression, det er andre fagpersoner 
og jeg.

• Medindrag mig i flest mulige beslutninger, 
altså ingen klientgørelse.

• For at kunne hjælpe et andet menneske, skal 
man kunne sætte sig i hendes/hans sted, det 
bør du bestræbe dig på.

• Hvis loven er kringlet eller urimelig, så giv 
udtryk for det, men sig, at loven skal følges 
alligevel.

• Tænk på, at jeg er syg, men ikke mindre 
værd som menneske, og derfor vil jeg re-
spekteres.

voxpop

Sanne Anker

Hvilke gode råd har DepressionsForeningens 
medlemmer til sagsbehandlerne og behand-
lingsgangen generelt?
• Der afsættes god tid - 1 time til 1. samtale - 

tilbyd vand eller te/ kaffe
• At de har kendskab til psykiske lidelser (evt. 

fra kurser hos DepressionsForeningen)
• At de - måske ikke ved 1. møde - forklarer 

de muligheder, der er for tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet for depressionsramte - ikke 
blot deler pjecer ud.

• Lyt, lyt, udvis empati uden af være for "med-
følende"

• Måske skal sagsbehandleren spørge til den  
generelle økonomiske/ sociale situation. 

 Sygdom medfører ofte en social deroute.

Henny Thomsen

Hvilke gode råd har DepressionsForeningens 
medlemmer til sagsbehandlerne og behand-
lingsgangen generelt?
• Vedkommende skal være forberedt og have  
 set mine personlige oplysninger igennem.
• Ikke være nedladende.
• Skal kunne motivere en.
• Gerne samme sagsbehandler, da det er op- 
 slidende at skulle fortælle det samme 6-8  
 gange i forløbet, 
• Ikke sende en rundt i manegen hele tiden
• Alt under et tag til afklaringen
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Opslagstavlen

Lokalesituationen i Århus
Der har været brand i vores lokaler på Mejlgade og lokalesituationen er derfor endnu en smule ustabil.
Møderne gennemføres som planlagt, men vi opfordrer til, at du kontakter Århusgruppernes kontaktperson, 
for at høre hvor mødet foregår (kontaktoplysninger på s. 19).

Viborg
Lokalgruppen i Viborg er efter en hurtig og problemfri opstart nu velkørende og med faste mødedage: Hver onsdag i ulige uger mødes gruppen kl 19-21 i De Frivilliges Hus i det centrale Viborg. Gruppens nye kontaktpersoner er Hans og Grethe Daugaard, som overtager styringen, efter at jeg har haft fornøjelsen af at sætte gruppen i gang. Bagerst i bladet kan du se, hvordan du kontakter Grethe og Hans, hvis du skulle have lyst til at høre mere om gruppen. 

Hanne Boll Overgaard

Ny bipolargruppe i 
Århus

Nyopstartet gruppe i Århus med fokus på bi-polar lidelse. Har du lyst til at dele erfaringer, glæder og sorger med andre med bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), så er du velkommen. Vi glæder os til at se dig! Vi mødes torsdage kl. 19 i ulige uger.

Hvis du vil høre nærmere, så kontakt:

Camilla Victoria Marcinkowski, 2339 0540, camilla_victoria@yahoo.com 

eller Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolar-gruppen@gmail.com

Århus
Forældre til voksne børn med bipolar lidelse  

Vi mødes på følgende datoer i første halvdel 

af 2010:

22. februar

8. marts

12. april

10. maj

23. august

På mødet den 23. august aftaler vi nye mø-

dedatoer.

Alle møder starter kl. 19.00 og slutter kl. 

21.00. Adressen er Skovagervej 2 i Risskov 

(på Psykiatrisk Hospital) i PsykInfo og De9’s 

lokaler. 

Kontakt evt. Jette Lynge Jensen for en kør-

selsvejledning: lynge.jensen@hotmail.com
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Jubilæum

Opslagstavlen
Varde

"Hvorfor er min nærmeste blevet syg af 

depression eller mani? 

Og hvad kan jeg gøre som pårørende?"

v. overlæge Connie Thurøe Nielsen. 

Affektivt Team Esbjerg.

Onsdag d. 14 april kl. 19-21 

i Væksthuset Storegade 12 i Varde

Odense
HVaD børn iKKe VeD, Har De OnDt af

ved socialrådgiver og familieterapeut, MPF,  

Karen Glistrup, Ry 

Forældreroller, familieliv og samtaler med børn ved psykisk 

sygdom i familien

torsdag 25. marts kl. 19.00-21.00

bolbro brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Pris 50 kr.

tiLMeLDinG: 
Paarup Aftenskole tlf. 66130082. 

Arr.: DepressionsForeningen

Nye lokalgrupper under planlægning. 

Interesserede kan kontakte Karen Margrete på

tlf.: 2193 6238 el. k.margrete.nielsen@gmail.com

kont igent?
Har du husket at betale dit kontingent for 2010? ellers kan du nå det endnu. 

200,- kr på reg.: 9541 kontonr.: 000 962 5100

Generalforsamling

DepressionsForeningen indkalder til generalforsamling d. 24.4.2010

Kl. 11.00-16.00 i Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Foredrag om den helhedsorienterende behandling

v/ psykiater Jesper Karle

- Tjek bagsiden og sæt kryds i kalenderen.

København

DepressionsForeningen stiller endnu engang 

til start i den årlige DHL-stafet, så sæt kryds 

i kalenderen ud for d. 2. september 2010.

Mød andre medlemmer af DepressionsFor-

eningen og løb for den gode sag i Depres-

sionsForeningens t-shirts! Hver deltager 

skal gå/løbe en runde på 5 km, men først og 

fremmest er det en enestående mulighed 

for at møde andre medlemmer af Depressi-

onsForeningen og for at tilbringe en aften i 

hyggeligt selskab. 

nærmere information følger i næste nummer 

af Depressionstidende.

Meld dig til allerede nu på 

sekretariat@depressionsforeningen.dk 

33 12 47 27
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På rette vej

”Med små skridt” er en bog, som jeg ikke har set 
på markedet før. 
Det er en håndbog om depression og stress, som 
Inge Madsen har skrevet til hjælp for folk med 
depression eller stress, samt deres pårørende.

Af lene Clausen

Det, der gør denne bog 
anderledes end de mange 

andre bøger om emnet er, at 
den har tre vinkler: En med 
personlige beretninger fra 
mennesker der har eller har 
haft en depression eller stress-
tilstand og deres råd til os, en 

med den lægevidenskabelige vinkel og en, der ser 
fremad, med en bred vifte af forslag til, hvad vi selv 
kan gøre for at få det bedre.  
 
opslagsbog og afslapningsøvelser
Men Små Skridt er et opslagsværk, så man behø-
ver ikke at læse bogen fra a til z for at få et udbytte. 
Bagerst i bogen er der en cd’er med bl.a. afslapnings-
øvelser, hvilket jo er genialt. 
 
Bogen er utrolig letlæselig og nem at gå til. 12 perso-
ner fortæller åbenhjertet om hver deres helt unikke 
oplevelse med depression og stress, og hvad der har 
hjulpet dem til at komme tilbage til livet. 
 
Desuden bidrager bogen med den rent lægeviden-
skabelige vinkel, hvor bl.a. professor Poul Videbech 
og stressforsker Bo Netterstrøm fortæller om, hvor-
dan depression og stress påvirker os og vores krop, 
og hvilke behandlingsmuligheder der er. Og de gør 
det på en nem og letlæselig måde, så man hurtig kan 
danne sig et overblik omkring den enkelte behand-
ling.

Personlige erfaringer og opfordringer
Men det jeg syntes bogen fortjener mest ros for er, 
at den tør blande personlige erfaringer med lægelige 
råd om emnet og så ikke mindst at Inge Madsen tør 
sige at den enkelte har et ansvar for sin depression, 

og dermed også et ansvar for sin behandling og 
helbredelse. Uden at tage ansvar for eget liv, vil 
helbredelse være meget usandsynlig. 
Det er helt unikt, og det syntes jeg forfatteren 
fortjener ros for, da Inge Madsen med det udsagn 
giver os tidligere eller nuværende depressive, vores 
personlighed og ansvar tilbage.

Vi er ikke en genstand, men vi har et medansvar for 
vores eget liv, og hvordan vi vælger at leve det. Den 
rigtige behandling må derfor også være meget indi-
viduel.

At det så kan være ekstremt svært til tider at finde 
den rigtige behandling, er en helt anden sag, men nu 
har vi så fået en komplet bog, der kan hjælpe både 
depressive, stressede og pårørende til at tage fat, 
hvor lige de mener, det vil gøre en forskel for dem. 

Vi skal hver finde vores egen unikke vej til helbre-
delse og at der er håb for et godt liv, trods sygdom. 
 
Jeg vil anbefale denne bog til alle, som vil blive klo-
gere på egen behandling, til pårørende der gerne vil 
hjælpe og til læger og sygeplejersker, der har brug 
for en personlig indsigt i det at være depressiv og 
stresset. 
 
Rigtig god læsning til alle.

bogAnmelDelSe

Inge Madsen: ’Med små skridt’. Udkommet på forlaget  
Frydenlund i 2009, 352 sider. Pris: 299 kr.

12          Depressions Tidende Nr. 1/2010



et sPind aF sorte tanker 
En anmeldelse af Per Straarup Søndergaards nye bog om unge og depression

moTion moD DePReSSion

Depression hos unge er en helt særlig 
problemstilling indenfor depressionsområdet. 
Med Per Straarup Søndergaards ’Et spind af 
sorte tanker’ er der udgivet en gribende og 
informativ mulighed for at få indsigt i, hvordan 
depressionssygdommen former sig i unge liv. 
Bogen består af 12 genfortalte historier om unges 
voldsomme møde med depression eller bipolar 
lidelse og perspektiveres af seks interviews med 
fagpersoner indenfor området.  

Af Hanne boll overgaard

Christinas historie
’Et spind af sorte tanker’ be-
skriver blandt andre Christi-
nas historie. Christina rammes 
allerede af en depression, da 
hun er elev i syvende klasse 
og må derfor i en meget ung 
alder forholde sig til selvskade 

og selvmordstanker og en frygtelig forvandling fra en 
aktiv pige, der dyrker masser af sport og trives i sko-

len, til en stille eksistens der tilbringer dagene med 
at trisse rundt i huset og ligge i sengen og græde. 
”Under min depression var det, som om alting var 
ligegyldigt. Men nu kan jeg glæde mig helt vildt til en 
håndboldkamp”, fortæller Christina på et tidspunkt, 
hvor hendes depression endelig er ved at klinge af.
 
Stærke fortællinger i nøgtern stil
Per Straarup Søndergaard har skrevet ’Et spind af 
sorte tanker’ i en nøgtern og enkelt registrerende 
og beskrivende stil. Den er velskrevet og ukunstlet 
og får de unges historier til at fremstå stærkt i al 
deres enkelhed. Hver eneste af historierne føles 
vigtige, ligesom hver eneste af fagpersonernes bidrag 
forekommer helt væsentlige for at forstå de særlige 
problemstillinger omkring unge og depression. Fordi 
Per Straarup Søndergaard har valgt at lade hver 
enkelt fortælling stå for sig og ikke på nogen måde 
hæfte fortællingerne sammen, kommer bogen til at 
mangle en smule fremdrift. Til gengæld tegner Per 
Straarup Søndergaard med denne stil et billede, der 
afsnit for afsnit bliver mere og mere facetteret for ved 
bogens slutning at stå som en klar, detaljeret og stærk 
afbildning af, hvordan depression og bipolar lidelse 
former sig, når sygdommene ramler ind i unge liv. 
 
en bog for alle
’Et spind af sorte tanker’ vil kunne læses af både 
unge og voksne. Både unge, der selv lider af enten 
depression eller bipolar lidelse, og deres pårørende 
vil i bogen kunne hente uvurderlig indsigt i 
sygdomme, der ofte er vanskelige at forstå. Bogen 
kan desuden med fordel læses af fagfolk, som 
arbejder med unge, ligesom den pga. sin stil med de 
afrundede afsnit og historier vil være let at anvende 
i undervisning. Desuden vil jeg anbefale bogen til 
alle, der har en interesse i at forstå sygdommene 
depression og bipolar lidelse – ’Et spind af sorte 
tanker’ føjede for mig et nyt og meget væsentligt 
kapitel til min viden om de affektive lidelser. 

Per Straarup Søndergaard: ’Et spind af sorte tanker – om unge 
og depression’. 

Bogen er fyldt med flotte fotos, hvor særligt portrætterne af de 
unge, som har valgt at lade sig fotografere, er stærke bekendt-
skaber. 

Udkommet på forlaget Turbine i 2009, 160 sider. Bogen kan 
købes med rabat gennem DepressionsForeningen for 199 
kr. inkl. forsendelse på www.depressioinsforeningen.dk.
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Når en depression bliver længerevarende vil 
man som depressionsramt ofte være i kontakt 
med det kommunale system i form af økonomisk 
hjælp til forsørgelse; typisk sygedagpenge eller 
kontanthjælp. Sideløbende med den økonomiske 
ydelse vil der være hjælp og pligt til at afklare den 
depressionsramtes arbejdsevne med henblik på at 
afklare fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Til dette 
arbejde findes rundt om i landet specialiserede 
revalideringsvirksomheder, som tilbyder 
kommunerne særligt tilrettelagte forløb med det 
formål at afklare den enkelte borgers muligheder 
for at være på arbejdsmarkedet.

Af socialrådgiver Tina Østergaard

På Erhvervscenter Espelunden i Gladsaxe nord 
for København udfører en tværfagligt sam-

mensat personalegruppe dette arbejde i en afdeling, 
som er specialiseret i afklaringsarbejdet for men-
nesker med psykiske lidelser. Erfaringen er her, at 
med viden om psykisk sygdom, mulighed for indivi-
duelle hensyn og med et kreativt og nuanceret blik 
for placeringer på arbejdsmarkedet er det muligt at 
hjælpe mange depressionsramte videre – enten til 
en placering på arbejdsmarkedet eller alternativt til 
en afklaring af den indsats, som skal ske i det videre 
kommunale arbejde.

Depression kræver indsigt hos socialrådgiveren
Depressionens karakteristika i form af det 
nedsænkede stemningsleje, den manglende energi 
mm. fører til personlige og faglige udfordringer i det 
møde, som finder sted mellem den depressionsramte 
og de fagpersoner, som skal hjælpe den syge til 
bedring og tilbage til et arbejdsliv. Nyt fagsprog 
og procedurer og et ofte manglende kendskab 
til kommunale arbejdsgange og praksis kan 
forekomme uoverskueligt og meningsløst. Dette, set 
i kombination med, at man som depressionsramt 
også kan være ramt af selvbebrejdelse og følelse af 
mindreværd, stiller særlige krav til de pågældende 

fagpersoner om empati, nærvær og tid til at tage 
hånd om den depressionsramte for på bedste vis at 
nå til et godt resultat for begge parter. 

vejen til afklaring
Under beskæftigelseslovgivningens rammer udfører 
Erhvervscenter Espelunden afklaringsarbejdet og 
arbejdsprøvningerne for mennesker med psykiske 
lidelser. De 2 betegnelser for den opgave en 
kommune stiller til et afklaringssted.

Når en borger med depression bliver henvist til et 
afklaringsforløb vil det være fordi kommunen vurde-
rer, at depressionen er en helbredsmæssig barriere 
eller medfører en begrænsning ift. arbejdsmarke-
det. Erfaringen på Erhvervscenter Espelunden er, 
at psykiske lidelser ofte har en negativ indflydelse 
på de personlige kompetencer, forstået som evnen 
til at kunne indgå i sociale relationer, samarbejde, 
indlære og omstille sig mellem opgaver og mennesker 
på en arbejdsplads. Dette udgør et problemfelt eller 
udfordring, idet det samtidigt er erfaringen, at det 
moderne arbejdsliv netop stiller krav til disse person-
lige forudsætninger, hvor det i stillingsopslag tyde-
ligvis fremgår, at en ønsket medarbejder skal være 
fleksibel, omstillingsparat, udadvendt m.m. Har man 
således en psykisk lidelse og deraf følgende begræn-
sede personlige ressourcer kan dette føre til vanske-
ligheder i forhold til at finde en egnet arbejdsplads 
eller brancheområde. Det kan være vanskeligt - men 
ikke umuligt. 

mangesidet træning
Mennesker med psykiske lidelser, herunder depres-
sion, har derfor brug for at opbygge de personlige 
kompetencer. I et arbejdsevneafklaringsforløb er 
der indbygget en træning og afklaring, som skal 
styrke den enkelte ift. dette. Bl.a. skal den depres-
sionsramte forholde sig til et tværfagligt sammensat 
personale bestående af psykologer, socialrådgivere, 
jobkonsulenter og vejledere. Denne flersidige træning 
er værdifuld, idet den kan sidestilles med de krav, 
som arbejdsmarkedet stiller til alle medarbejderes 
personlige kompetencer. Træningen har til formål at 
styrke de personlige kompetencer, så man siden hen 
bedre kan fungere i flere forskellige sammenhænge 
på arbejdsmarkedet. Erfaringen er her, at for den de-
pressionsramte, som har svært ved at tro på sig selv 
og som mangler fysisk og psykisk overskud kan det 

TemA: finD veJ gennem SAgSbeHAnDlingSJunglen

dePression og arbejdsaFklaring 
– set fra Erhvervscenter Espelunden
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TemA: finD veJ gennem SAgSbeHAnDlingSJunglen

opleves overvældende at skulle igennem den træning 
det er at lære at forholde sig til forskellige menne-
sker - forskellige faggrupper. Det er derfor vigtigt at 
et afklaringssted her har øje for den udfordring det 
jo er og sammen med den depressionsramte sørger 
for at kontaktfladen udvides i det tempo der er rig-
tigt for vedkommende.  

vekselvirkning mellem undervisning og praktik
Konkret indhold i et afklaringsforløb er en 
vekselvirkning mellem undervisningsbaserede 
og praktiske aktiviteter samt muligheden for 
virksomhedspraktik. Erhvervscenter Espelunden 
arbejder på et systemisk og ressourceorienteret 
grundlag, hvor afsættet er, hvad den enkelte kan og 
magter – herfra arbejder man i afklaringsforløbet 
videre mod fremskridt i et realistisk tempo. Der 
er mulighed for undervisning i forhold og vilkår på 
arbejdsmarkedet, psykologi, orientering i relevant 
lovgivning samt krop og motion. Undervisningen 
giver den depressionsramte en indsigt i hvad som 
skal til for at det igen bliver realistisk at være på 
arbejdsmarkedet. Endvidere findes der ofte støtte 
i den øvrige gruppes erfaringer og løsningsforslag. 
Herudover findes der i afklaringsforløbet en række 
praktiske og serviceorienterede arbejdsopgaver; 
køkkenarbejde, IT og kontor samt kreativt 
værksted, som samlet fungerer som et grundlag til 
at samle observationer for at kunne beskrive den 
depressionsramtes arbejdsevne. Alt efter behov 
er der også mulighed for deltagelse i psykolog- og 
socialrådgiversamtaler. 

Samarbejde med jobcenteret
Det er min erfaring, at tæt opfølgning og 
videregivelse af viden typisk til det kommunale 
jobcenter, har stor betydning for udfaldet af 

et forløb. Samtidigt er det min erfaring, at et 
afklaringsforløb kan være vanskeligt, når man 
som depressionsramt ikke har det fornødne 
overskud til at komme ud ad døren. Dette er 
forståeligt, idet det manglende overskud netop 
er en del af at være deprimeret. Samtidig er det 
vigtigt at den depressionsramte husker på, at for 
at et afklaringssted kan tegne et reelt billede af 
vedkommendes arbejdsevne er man nødt til at se 
og kunne beskrive hvordan vedkommende fungerer 
både på ”gode”, ”nogenlunde” og ”dårlige dage”. 
Det er derfor afgørende, at den depressionsramte 
gør sit bedste for at møde så ofte som overhovedet 
muligt. Et manglende fremmøde i forløbet kan 
resultere i manglende beskrivelser af arbejdsevnen. 
En konsekvens af et manglende fremmøde kan være 
at det ikke er det reelle billede af arbejdsevnen, som 
bliver tegnet. 

Varigheden på et afklaringsforløb aftales som ho-
vedregel individuelt mellem den depressionsramte, 
afklaringssted og den bevilligende myndighed: det 
kommunale jobcenter. 

Ved opstart i et afklaringsforløb aftales et indivi-
duelt mødeskema med valgte aktiviteter, mødetid, 
særlige behov m.m.

Slutteligt kan det anbefales, at den depressions-
ramte ved al kontakt og mødevirksomhed  med ek-
sempelvis kommunale myndigheder, lægebesøg m.m.  
medbringer en bisidder. 

for yderligere info:
Erhvervscenter Espelunden: www.gladsaxe.dk/
espelunden

Den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning 
findes hhv. på Beskæftigelsesministeriet:  
www.bm.dk, og Socialministeriet: www.social.dk 
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KuRSuS

Omkring 35 frivillige kontaktpersoner, telefonpassere 
og andre aktive  i Depressionsforeningen var samlet 
på det sneklædte Midtfyn den sidste weekend i 
januar. 

Af Allan e. Petersen, praktikant i Depressionsforeningen

Temaerne for frivilligkurset var:
 Behandlingstilbuddene i dag 
 Den nyeste lovgivning 
 En ny videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi,   
 kaldet ACT (Acceptance and Commitment   
 Therapy) 
 Politiske samarbejdsmuligheder på psykiatriens   
 område  
 
erfaringsudveksling blandt telefonpasserne og 
lokalgrupperne
Der er brug for ny viden om depression - og 
fordommene omkring sygdommen er stadig store. 
Det kom tydeligt frem i gruppearbejdet, hvor 
frivillige fra lokalgrupperne og telefonpasserne 
fra DepressionsLinien udvekslede erfaringer. 
Telefonpasserne kunne bl.a. berette, at mange 
depressionsramte har svært ved at sætte ord på 
det, der piner dem, når de – ofte tøvende og usikre 

- ringer til linjen. Men man fortalte også om den 
lettelse, der kunne spores, når de, der ringede op, 
blev ledt på den rette vej. 
 
Politikernes bud på en bedre psykiatri 
En stor opmuntring var det at høre, hvordan 
politikere fra forskellige partier kunne give 
hinanden håndslag på, sammen at arbejde for 
bedre behandlingsmuligheder. Frivilligkurset havde 
besøg af Det Radikale Venstres psykiatriordfører 
Anne Marie Geisler Andersen og Dansk Folkepartis 
psykiatriordfører Liselott Blixt, der leverede 
to konstruktive oplæg, der bl.a. pegede på, at 
den såkaldte SATS-pulje bør erstattes af mere 
varige økonomiske løsninger. Ivrige spørgsmål og 
kommentarer føg gennem luften fra engagerede 
frivillige under debatten med de to politikere.  
 
engagement i højsædet
Oplægsholdere på kurset var – udover politikerne – 
læge Per Damsbo, socialrådgiver Charlotte Jacobsen 
og psykolog Susan Møller Rasmussen. Fælles for 
oplægsholderne og de deltagende frivillige var et 
enormt engagement og vilje til at gøre en god indsats 
i såvel lokalgrupperne som på DepressionsLinjen. 
Inspireret og mættet med ny viden, faglige 
diskussioner og hyggeligt socialt samvær sagde folk 
på gensyn til næste frivillighedskursus til august.  

Frivilligkursus i vissenbjerg
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PACemAKeR i DePReSSionSbeHAnDlingen

Der var helt stille. Alle lyttede. Elin fortalte sin 
historie om pacemakeren, der havde fjernet 
depressionen. ”Jeg har fået mit liv tilbage – min 
humor, min handlekraft, meget bedre søvn og 
mere energi”.

Af Susanne Calundan

Dyrlæge Elin Hansen fra Frederiksberg fortalte, 
med lidt rystende stemme, for det var en af 

bivirkningerne ved behandlingen, hvordan hendes liv 
havde ændret sig. Fra at være på demensstadiet til at 
være næsten fuldt funktionsdygtig og måske på vej 
tilbage på arbejdsmarkedet.

Ved et velbesøgt arrangement i december fortalte 
speciallæge Mogens Undén om de foreløbige resul-
tater af forsøg med VNS – VagusNerveStimulation. 
Omkring 50 medlemmer og gæster udefra havde 
fundet vej til mødet, der var arrangeret af Depressi-
onsForeningen og fandt sted på Frederiksberg.

En tredjedel af depressionerne er behandlingsresi-
stente over for alle kendte metoder: psykoterapi, me-
dicin og ECT, elektrochokterapi. For at hjælpe disse 
patienter har Mogens Undén sat sig for at undersøge, 
om andre metoder kan gøre en forskel, bl.a. VNS-
behandling .

Hvad er vnS?
Ved VNS-behandling stimulerer man vagusnerven, 
som er en af de 12 nerver, der går op til hjernen, 
og som er humør-signalstoffet serotonins 
forbindelseslinje fra maven til hjernen. Ved at 
indoperere en pacemakerlignende impulsgenerator 
under huden samt en elektrode op til halsen kan man 
påvirke serotoninstrømmen til hjernen og dermed 
løfte humøret for patienten. Generatoren, der er på 
størrelse med en mellemstor småkage, kan enten 
sidde i venstre side i øverste del af brystet eller 
under venstre armhule. Har man brug for at slukke 
for den, sætter man en magnet på udefra.

VNS har været godkendt til epilepsibehandling i 15 
år. Metoden har været EU-godkendt siden 2005 til 
depressionsbehandling, men endnu har ingen danske 
sygehuse valgt at tage den i brug. Undéns forsøg er 
derfor foregået i privat regi.

levende bevis
Som et levende bevis på behandlingens virksomhed 
havde Mogens Undén inviteret en af de foreløbigt 
fire danske forsøgspatienter med, som har fået 
indopereret en VNS-stimulator. Elin, der selv har 
måttet betale for operationen, fortalte om, hvordan 
hun har fået livslysten tilbage efter årelange 
fejlslagne forsøg med ECT, elektrochokterapi. 
ECT’en havde ikke kun haft begrænset og midlertidig 
effekt, men også gjort hende dement. 

I dag nyder Elin og hendes familie godt af de gode 
resultater, den fornyede livsglæde og energi og den 
tilbagevendte hukommelse. Bivirkningerne tager hun 
med, hvoraf en let rysten i stemmen var den mest 
hørbare for tilhørerne. Det er forskelligt fra patient 
til patient, hvilke bivirkninger der kan være – hæs-
hed, hoste, åndenød, nakkesmerter, øm hals, kriblen, 
kvalme, smerte ved indgrebsstedet.

foreløbige resultater
Herhjemme har fire patienter fået indopereret en 
VNS-stimulator, og yderligere tre er på vej. Tal fra 
udlandet viser, at knap halvdelen opnår fuld bedring 
og godt en tredjedel har haft en halveringsgrad af 
depressionen eller mere.  Kun for knap en tredjedel 
hjælper behandlingen ikke på depressionen, men 
giver dog en forbedret livskvalitet. På verdensplan 
har ca.3500 fået indopereret en VNS-stimulator i 
forbindelse med depression. Der kan gå op til et år, 
før behandlingen virker fuldt ud. 

vil du vide mere
Du kan læse mere om VSN-terapi: http://www.
vnstherapy.com/depression/main.asp (på engelsk)

Er du interesseret i vagusnervens funktion, kan du 
læse mere på http://stanleyrosenberg.com/kst_laere-
bog/pdf/kstkap15.pdf.  

når behandlingen ikke virker
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Til næste gang...

Pensionsregler og Psykologordning 
- vi Følger det

Af Kasper Tingkær, Redaktør 

Forleden dag var Beskæftigelsesministeren i TV-
avisen. Anledningen var et længere indslag om 

det stigende antal unge der kom på førtidspension. 
Hun annoncerede, at hun efter sommerferie ville 
invitere Folketingets partier til forhandlinger om en 
revision af reglerne omkring førtidspensionerne. Hun 
mente, at der blandt partierne er bred enighed om, 
at reglerne ikke er gode nok.  Det kan vi i Depressi-
onsForeningen kun erklære os helt enige i. Det har vi 
faktisk længe sagt. 

Det er flere ting galt, som vi ser det. For det første 
er det problematisk, at vi som samfund ikke er bedre 
til at forhindre, at så mange unge får det så dårligt så 
tidligt i deres liv. At vi ikke formår at samle dem op og 
hjælpe dem videre mens tid er. Inden de bliver rigtigt 
syge. 

Vi er nødt til at få et behandlingssystem, der tidligt 
tilbyder den rette behandling for både gamle og unge.

 
Pensionsreglerne – en kompliceret størrelse!
Det er nok urealistisk, at vi vil nå at fange alle, før 
de bliver syge. Derfor er vi også nødt til at se på 
selve reglerne. Det paradoksale er, at samtidig med 
at flere tusinder kæmper en hård kamp mod meget 

stramme regler, for ved tildeling af førtidspension, at 
sikre sig helle mod arbejdsprøvninger, aktivering og 
økonomisk forarmelse, kæmper flere unge for med at 
komme ud af ordningen. 

Der mangler simpelthen nogle mere fleksible 
ordninger, der både kan sikre de som er syge og har 
behov for ro og økonomi til at komme sig. Og en ord-
ning som gør en tilbagevendelse til uddannelse eller 
arbejde en reel og lettilgængelig mulighed. Sagen er 
kompliceret, men DepressionsForeningen (og fælles-
foreningen ODA) vil følge udviklingen og forhandlin-
gerne tæt. 

I dette nummer har vi set på de mange ordninger og 
udfordringer, der er når man med en depression ram-
mer det kommunale system. Både set fra socialråd-
giverne og fra borgernes side har vi set at det ikke er 
nogen let sag at finde overblik eller retning på vejen.  
Fra redaktionen side havde vi en ambition om at give 
et overblik. Og dette er forsøgt, men vi er klar over at 
vi ikke er kommet hele vejen rundt. Vi håber alligevel, 
at vi har fået optegnet nogle råd og guidelines som er 
til at følge.  

Psykologordningen – et år efter 
I næste nummer vil vi se på Psykologordningen. Fra 
1. januar 2009 har praktiserende læger kunne henvise 
18-37 årige patienter med let til moderat depression 
til psykologbehandling. Med en henvisning i hånden 
er det muligt at få refunderet 60% af udgifterne til de 
først 10-12 behandlinger.

DepressionsForeningen har arbejdet hårdt for at 
sikre at depressionsramte fik tilbudt (tilskud til) psy-
kologbehandling. Men vi har også været kritisk over 
for den aftale der er blevet lavet. 

I næste nummer vil vi se på hvordan den virker. Er 
der ventetider eller andre problemer med at komme 
til? Hvad er det for en behandling patienterne modta-
ger og har det nogen effekt? Hvordan ser henholdsvis 
psykologerne, de praktiserende læger, psykiaterne og 
patienterne på den nye ordning. Her kunne vi rigtig 
godt bruge input fra jer. Både de der har gjort brug af 
ordningen og de der ikke har.  
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Lokalgrupper i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: tlf. 3312 4727 eller e-mail: 

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. 

lokalgruppe Sted mødedag Tidspunkt Kontaktperson

Cafe Blom Julius Bloms Gade 17, 2200 Kbh.N Mandag + onsdag 14.00 – 18.00 Leder: Marianne Petersen, Sekretariatet; 3312 4727

Frederiksberg Medborgerhuset, Danasvej 30 B Onsdag i lige uger 18.45 – 21.30 Mathias Prægel (mobil 2255 5363)
Mathias_praegel@yahoo.dk

Bipolargruppen, København
Medborgerhuset, Danasvej 30 B
Kontakt Eva via mail, hvis du har lyst 
til at være med i gruppen.

23.3.2010
20.4.2010
18.5.2010

19.00 – ca. 21.00 Eva Ahnoff; eva@ahnoff.dk, 4063 1022

Pårørendegruppe  Kbh Vendersgade 22, kld.  
København K

28.3.2010
20.4.2010 18.00 – 21.00 Alfred Munck; 9955 9355

alfmu@dongenergy.dk

Ishøj Vejlebrovej 105 st, Ishøj Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00 Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com, 
2877 5227. Majken Tvarnø 4362 2744

Lyngby Frivilligscentret, 
Rustenborgvej 2 A,st Onsdag i ULIGE uger 18.45 – 22.00

Bente L. O. Fehler: 32136068/26550237, 
blo.fehler@hotmail.com 
Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 
dorte.hc@hotmail.com 
Jan Wohlfahrt, tlf. 4587 0755 jan.w@privat.dk

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

18.3.2010 / 22.4,2010 
20.05.210 / 17.6.2010 19.00 – 21.00 Musse Rindal, tlf 46362945, musserindal@sol.dk

Hillerød Frivilligcenter Hillerød,  
Fredensvej 12C Hver torsdag 18.30 – 21.00 Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645

Lis_silkeborg@hotmail.com

Køge Den gule Dør,
Sygehusvej 25 B Onsdag i ulige uger 19.00 – 21.00 Troels Borelli 5665 1245

Ann Holm: 5614 1496

Næstved Futura FrivilligCenter Næstved, 
Farimagvej 22, 4700 Næstved. Mandag i ulige uger 19.00 – 21.00 Lene Stage tlf. 40 56 18 98

Maribo Maribo gl. Sygehus Onsdage i ulige uger 19.00 – 21.00 Mai Britt Elmbak 6071 5923
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Odense Frivilligcenter&selvhjælp, Odense 
Jens Benzonsgade 54 B 1. mandag i måneden. 19.00 – 21.00 Ulla Delman Tlf. 6593 3637,  

ulladelman@email.dk

Odense, Unge

Frivilligcenter&selvhjælp, Odense. 
Jens Benzonsgade 54 B
Under genoprettelse 
Kontakt Karen Margrete

Mandag i lige uger

15.00 – 17.00 
deltagere med børn
16.00 – 18.00
deltagere uden børn

Karen Margrete Nielsen 
k.margrete.nielsen@gmail.com 
66 14 94 71

Odense, bipolar Frivilligcenter&selvhjælp, Odense, 
Jens Benzonsgade 54 B 1. onsdag i måneden 16.00 – 17.30 Betina på 28 72 71 06

Svendborg 
Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Standby mht. faste møder. Altid 
mulighed for en snak med Claus

Mandag i lige uger
Kontakt Claus først. 19.00 – 21.00 Claus Christensen / 5135 8819; 

depressionsvendborg@hotmail.com

Svendborg – Pårørende
Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Standby mht. faste møder. Altid 
mulighed for en snak med Annette

Tirsdag i lige uger.
Kontakt Annette først. 19.00 – 21.00 Annette Christensen

2186 1230 / parcelvej@os.dk

Esbjerg Vindrosen, Tegværksgade 1,  
6700 Esbjerg Tirsdag 19.00 – 21.00

Esbjerg/Varde pårørende Væksthuset, Storegade, Varde Kontakt Ingelise Rossen, tlf.: 60181672
ros123@ofir.dk

Silkeborg Frivillig Center Silkeborg,  
Østergade 9, 1.sal  Mandag i lige uger 19.00 – 21.00

Leif Svaneborg, 86886164/. leifsvane@mail.dk, 
Steen Frederiksen, Tlf. 20757891,  
Mail: stf@post.cybercity.dk

Vejle Netværkshuset,  
Staldgårdsgade 10 c Onsdag i lige uger 19.00 – 21.30 Uni Hansen; tlf 29919083

Herning Herning frivilligcenter,  
Fredensgade 14 Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00 Gitte Daater: 24401490

bella@jydepost.dk

Holstebro Frivillighedshuset, Nygade 22
Blå mødelokale, 1.sal Onsdag i ulige uger 19.00 – 21.00 Karin Christensen/  9738 6402

Anett Karit From/  9740 2724

Viborg De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 
8800 Viborg Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Grethe og Hans Daugaard 8667 6670 

hans@fibermail.dk

Århus Kontakt kontaktpersonen Mandag i lige uger 14.00 – 16.00 Mathias Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 40143492, 
mathissjelle@mail.dk

 
Århus Kontakt kontaktpersonen Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00

Helle Friis Pedersen, 28689468 helle@hfp.dk  
Dorthe Christoffersen, d.moustgaard@jubii.dk 
2047 9282

Århus, forældre til voksne 
bipolare Kontakt kontaktpersonen 2. mandag i måneden Kl. 19.00 – 21.00 

Jette Lynge Jensen, lynge.jensen@hotmail.com, 
2556 3328. Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 
2129 4448

Århus, bipolar Kontakt kontaktpersonen Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00

Michael Glibstrup, 6094 7008, 
bipolargruppen@gmail.com 
Camilla Victoria Marcinkowski, 2339 0540, 
camilla_victoria@yahoo.com  

Horsens Pause grundet manglende interesse Kontaktperson:Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 
5040; kontakt@kruuse.nu

Aalborg De frivilliges hus,  
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg Onsdage i lige uger 19.00 – 21.00 Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk 

Lone Pedersen: l.sp.75@hotmail.com

Depressions-Foreningen Sekretariat, Vendersgade 22, Kld, 
1363 Kbh. K

Depressionslinien:  
3312 4774 
(19-21) Alle hverdage

tlf 3312 4727 
(9-16)

sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl. . 
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DepressionsForeningens årlige generalforsam-

ling nærmer sig! 

I forbindelse med generalforsamlingen byder 

foreningen på et spændende foredrag og ikke 

mindst – en lækker frokost, der er gratis for 

medlemmer.  

Vi håber, der er mange, der vil deltage, og hvis 

du sidder med en spirende lyst til bestyrel-

sesarbejde i DepressionsForeningen, hører vi 

gerne fra dig.    

 

Bemærk: 

•	 Tilmelding til spisning er nødvendig og skal  

 ske til sekretariatet senest d. 16.4.10. på  

 sekretariat@depressionsforeningen.dk eller  

 tlf. 3312 4727 

•	 Som noget nyt er det muligt at deltage som  

 gæst ved foredrag og spisning mod en beske- 

 den betaling. Gæster, der ønsker at spise  

 med, skal indbetale kr. 130 på kontonummer  

 9541 0009625100 samtidig med tilmeldingen  

 (rekvirer evt. girokort via sekretariatet).  

 Kvittering for betaling bedes medbragt. 

 

Dagens Program 
kl. 11.00 – 13.00 "Patienten i centrum – vejen 

til den langtidsholdbare behandling"

Traditionen tro indleder vi generalforsamlin-

gen med et spændende oplæg. Og i år er vi 

stolte over at kunne præsentere Jesper Karle, 

der udover at være speciallæge og medejer af 

PP-clinic også er medlem af DepressionsFor-

eningens ekspertpanel. Jesper vil fortælle om 

sine erfaringer med helhedsorienteret

behandling.

- Hvis vi kommer hele vejen rundt om patien-

ten og inddrager alle relevante parter, for-

øger vi chancerne for langvarig og afgørende 

bedring betydelig. Patienten, de pårørende, 

psykologer, læger, kommune, arbejds- eller ud-

dannelsessted – alle bør de inddrages og invol-

veres, hvis vi skal nå målet om en succesfuld 

tilbagevenden til ”livet før sygdommen”, lyder 

erfaringerne fra årets oplægsholder.

 

kl. 13.00 – 14.00 Foreningen er vært ved en  

  let frokost 

kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling  

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Godkendelse af stemmeberettigede  
 og eventuelle stemmefuldmagter. 
5. Formandens beretning. 
6. Regnskabsaflæggelse 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af statsautoriseret revisor 
11. Valg af kritisk revisor 
12. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet ved gene-
ralforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage inden generalfor-
samlingen. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil 

bestyrelsen konstituere sig.

INDKALDELSE TIL ORDINæR 

generalForsamling OG 
Foredrag I DEPRESSIONSFORENINGEN

Kontakt og tilmelding: sekretariat@depressionsforeningen Tlf: 3312 4727 A
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Trafik-info:
Toftegårds Plads
Busser: 1A, 4A, 18, 132, 133

valby Station
Busser: 1A, 4A, 18, 132, 133 
882 Fjerritslev 
888 Ålborg – Århus

S-tog
Linje B, C, H

Valby Kulturhus

lørdag d. 24.4.2010 kl. 11.00 -16.00
Valby Kulturhus, Teatersalen,  Valgårdsvej 4, (Toftegårds Plads), 2500 Valby
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ID nr. 42800


