
Identitet 

At udnævne folk til stakler  
– eller påtage sig en identitet 
som stakkel – medvirker kun til 
at gøre sygdommen værre.

Interview med Lone Frank s. 10
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Velkommen til det det nye medlemsblad, 

’Balance’. Vi håber, I vil tage godt imod 

det. Hensigten har været at gøre det ly-

sere, mere læsevenligt og give bedre plads 

til flere indlæg fra medlemmerne. Jeg vil 

opfordre jer til at komme med ris og ros, 

og til at sende endnu flere indlæg og bil-

leder fremover. Balance er jeres blad! 

Indre balance
Selvom temaet for dette nummer blev 

valgt før bladets nye navn, er forbindelsen 

slående. For mennesker, der er syge af en 

affektiv lidelse, har balance en særlig be-

tydning.  Ens tanker og følelser befinder 

sig mere eller mindre i kaos, hvad enten 

det er mani eller depression. Kampen 

for at komme i balance igen er lang og 

slidsom. Derefter kommer så den daglige 

udfordring i at holde den skrøbelige indre 

balance.

Alle kommer ud for at skulle forholde 

sig til, at sociale relationer ændrer sig, 

den arbejdsmæssige eller uddannelses-

mæssige situation er ændret, det er ens 

økonomiske situation også tit. For nogle 

mere end andre. Sygdommen påvirker 

også de pårørende kraftigt. Ikke kun 

fordi de står med en ekstra byrde af 

praktiske opgaver, men det kan give an-

ledning til spørgsmål som: ”Har jeg ikke 

givet mit barn en god og tryg opvækst?” 

”Har jeg været en dårlig mor? Kæreste? 

Bror?”, hvilket dermed også rykker ved 

den pårørendes selvopfattelse.

Regnormen var en depression
Hvis jeg ser tilbage på mit eget forløb, har 

der været flere langvarige identitetskriser. 

Jeg er af natur ret viljestærk, princip-

fast og foretagsom. Men i løbet af (for) 

mange år ændrede min selvopfattelse sig 

drastisk. Jeg havde forvandlet mig til en 

person med en rygrad som en regnorms. 

Var det i virkeligheden sådan, jeg var? 

Skræmmende. Så da jeg kom til lægen, og 

fik at vide, at jeg havde en svær depres-

sion, en sygdom jeg kunne få behandling 

for, var lettelsen kolossal. 

Min personlighed forstærket
Nogle år senere blev det konstateret, at 

jeg har en bipolar type 2 lidelse. Jeg følte 

skam! Det rokkede ved alt. Min fornuf-

tige søster sagde: ”Jamen, sådan har du 

da altid været”, med humørsvingende 

perioder.  Jeg fik tanker om, at hvis jeg 

havde opnået nogle gode resultater, var 

det fordi, jeg havde været hypoman,  det 

var ikke mig men min sygdom, der havde 

æren. Selvom min behandler blev ved 

med at sige, at det hele er jo mig, kunne 

jeg ikke forstå det. Tankerne kredsede 

fortsat om, hvornår er jeg mig? Først 

da jeg læste et interview med en anden 

bipolar patient, og så hende karakterisere 

sin hypomani således: ”Det er blot min 

personlighed forstærket”, faldt det på 

plads.

Jeg tror, identitetsproblemer afhænger 

af både sygdommens karakter og ens 

personlighed. For mig er nøglen indsigt i 

egen eller andres sygdom, og ligestilling 

mellem psykiatri og somatik. Alle pa-

tienter har krav på behandling, også når 

sygdommen hedder ubalance i hjernen. ■

Kan du holde
balancen?

Af Karen Margrete Nielsen, 
Formand for DepressionsForeningen

Det kan være en lang kamp 
at komme i balance igen 
efter en mani eller depression. 
Tanker og følelser er kaos, og 
hvem bestemmer hvad? Har 
sygdommen erobret identite-
ten? Det er nogle af de temaer 
vi sætter spot på i denne, helt 
spæde, udgave af Balance – 
tag godt imod det nye barn 
i DepressionsForeningen og 
hjælp det med at komme 
godt fra start!
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Kontingentbetaling
fremover med Betalingsservice

DepressionsForeningen har nu indgået en aftale med Betalings-

service om kontingentbetalingen. Fremover kommer opkrævnin-

gen derfor via Betalingsservice. 

Det er derfor muligt at gå ind på sin egen bank/netbank og 

tilmelde kontingentbetalingen fremover til Betalingsservice. De 

nødvendige koder til tilmeldingen fremgår af den opkrævning I 

har modtaget med posten. 

Man kan selvfølgelig også stadig betale via indbetalingskortet 

eller ved at overføre 200,- kr. til 9541 0009625100.

KOLDINg

HILLERøD

vANLøSE

ODENSE ODENSE

RIBE

vARDE

                    Modstandskraft og selvværd  
- psykisk medicin mod depression 
mandag 4. april kl. 19-21 
Depression viser sig ikke blot i dårligt humør, passivitet og sort 

syn. Depression påvirker også vort selvværd og tro på, at vi kan 

mestre de små og store forhindringer dagligdagen byder.

Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm vil denne aften for-

tælle om noget af det, vi efterhånden ved om ”modgift.” Forsk-

ningsmæssigt er der sket rigtigt meget, og vi er godt igang med 

klinisk anvendelse af værktøjer, der kan øge tro på selvværd og 

egen mestring - og også af den vej angribe depressionen.

Sted: Kulturstationen Vanløse, festsalen, Frode Jakobsens 

Plads 4, 1. 2720 Vanløse 

Pris: 25 kr. kan betales ved indgangen. Tilmelding til sekreta-

riat@depressionsforeningen.dk eller 33124727.

                    Ny gruppe i Hillerød
vi holder møder hver tirsdag 12-14, Hillerød frivilligcenter, 
Fredensvej 12 C, Hillerød.

Vil du vide mere? Så kontakt Lis Silkeborg 4581 1250 / 

2976 8645 Lis_silkeborg@hotmail.com.

                    Mani
29. marts kl. 19-21. Kolding Sygehus, kantinen, Skovvangen 2-8
Arr.  Psyk. Info. Kolding. Tilmelding på tlf.: 75724090.  Gratis

                             Interesseret i at være med i en pårørende-  

eller en bipolar gruppe? Kontakt Karen Margrete tlf. 21936238, 

k.margrete.nielsen@gmail.com 

           At leve med en bipolar sygdom
25. maj kl. 19-21, Aktivitetshuset, Ribevej 27, 
Egebæk/Hviding
Arr.: Psykinfo Esbjerg-Ribe, Bedre Psykiatri i Esbjerg, Fanø, 

Vejen og DepressionsForeningen. Tilmelding tlf. 75724090

                Depression
7. juni kl. 19-21, Medborgerhuset, Storegade 57, varde
Arr.: DepressionsForeningen, Psykinfo Esbjerg-Ribe, Bedre 

Psykiatri Varde. Tilmelding tlf. 75724090. Gratis

Andre arrangementer
Se under psykinfo i regionerne, bortset fra Hovedstaden, hvor 

det ikke eksisterer. Der er så mange spændende arrangementer.

                  Selvværd og selvtillid
5. april, 19-21, Bolbro Brugerhus,  Stadionvej 50
v. klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og 

depression, Risskov. Lavt selvværd og mangel på selvtillid pla-

ger mange mennesker, og er et af symptomerne ved depression. 

Hvad er forskellen, og hvad kan man gøre for at overvinde det?

Tilmelding og betaling: Paarup Aftenskole, tlf.: 6613 0082, 75 

kr. mail: info@paarupaftenskole.dk (tilmelding anbefales)

OpslagsTAvLEN
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snak om angst og 
depression

Karen glistrup
PsykInfo Forlaget, 2011 

52 sider

Bogen kan bestilles her: 

psykinfo@rm.dk 

7789 3230

Karen 
glistrup

er socialrådgiver, 

supervisor, 

familie-, par- og 

psykoterapeut MPF.

”Ideen med på en gang at skrive 

for børn og voksne udspringer fra 

de familiesamtaler, som jeg gennem 

årene har deltaget i. Samtaler, som 

ikke tager udgangspunkt i et enkelt 

barn og dets problemer, men deri-

mod familiens situation. Levende 

samtaler, som bevæger sig derhen, 

hvor alle børnene i familien oplever 

at blive set. Bogen er altså BÅDE for 

børn på 0-6 år, og for dem som er 

større. OG den er også for de voksne 

der har været børn engang!”

BOgANMELDELSE

Denne bog er et rigtig godt redskab og 

udgangspunkt for at kunne tale om angst 

og depression, med børn og voksne. Bo-

gen er skrevet på en måde som gør den let 

at forstå, selv for mindre børn.

For de mindre børn, er der illustra-

tioner med en smule tekst, som man kan 

tage udgangspunkt i, for at tale om angst 

og depression. Illustrationerne viser bør-

nene hvordan det kan være, at være syg 

og den smule tekst der er, er let forståelig.

For børn i alle aldre
For de større børn, er der noget mere 

tekst. Der er beskrevet lidt mere om hvad 

det vil sige, at have disse to sygdomme 

tæt inde på livet, og der er også udtalelser 

fra andre børn, som har haft kontakt med 

disse sygdomme. Det gør at børnene, fin-

der ud at de ikke er alene, men at andre 

børn har været igennem samme situation 

som dem selv.

Til de voksne er der ideer til hvad man 

kan tale om, og hvordan man kan gribe 

samtalen an.

En helt igennem god bog, med masser 

at gode muligheder for at tale med børn 

om disse sygdomme. Den kan også med 

stor fordel læses af alle som arbejder med 

børn, eks. på skoler og fritidshjem, da de 

kan være med til at hjælpe og støtte børn 

og forældre i en svær periode.
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...med børn og voksne i alle aldre

P S Y K I N F O  F O R L A G E T

af Karen Glistrup

”I fortielsernes virkelighed forsøger børn at 
samle brudstykker op og udfylde hullerne til 
et billede af verden.” Sådan lyder det i Karens 
bog. Hele min barndom har jeg levet i forti-
elsernes virkelighed. Først da en voksen hjalp 
mig med hullerne, blev mit verdensbillede 
helt. Som formand for Børnerådet ved jeg, at 
mange børn efter mig mangler dén voksen. 
Det kræver voksne at tale med, hvis man skal 
forstå livet og så uhåndgribelige, tabuiserede 
emner som psykisk sygdom. Derfor er Karens 
bog et vigtigt redskab på vejen til større forstå-
else – for voksne såvel som børn -  i forhold til 
psykiske lidelser.

Lisbeth Zornig Andersen, 
formand for Børnerådet

 

Viden og åbenhed er vores motto i Psykiatri-
Fonden. Viden om psykiske problemer og syg-
domme. Åbenhed (dvs. samtaler) om følelser 
– uden berøringsangst. 
Karen Glistrups bog er et længe savnet hjæl-
pemiddel til at bryde tavsheden om følelser i 
samspillet mellem børn og voksne. 
Det er i barndommen, den følelsesmæssige 
berøringsangst grundlægges. ”Snak om de-
pression og angst…” er vejen frem – mod mere 
åbenhed og mental sundhed.

Jes Gerlach
overlæge, dr. med. og stifter af PsykiatriFonden

Denne bog er skrevet til

Børn

Forældre

Bedsteforældre

Sundhedsplejersker

Ansatte i daginstitutioner

Frivillige i børns fritid

Døgninstitutioner

Plejefamilier

Præster

Lærere

SFO og PPR

Socialpsykiatrien

Psykiatriske sengeafsnit

Psykiatriske ambulatorier

Psykologer og psykoterapeuter

Socialrådgivere i familieafdelinger

Læger og sygeplejersker i almen praksis

Alle som har et ønske om at bryde tabuerne

Karen Glistrup
Karen Glistrup er 
 socialrådgiver,  
supervisor,  familie-,  
og psyko terapeut MPF. 
Børnefamilier, der har 
psykisk lidelse eller anden 
sårbarhed som livsvilkår 
har hendes særlige inte-
resse. Hun er optaget af 
at skabe sunde relationer. 

Hun har klinik i Ry, holder foredrag, underviser og 
superviserer professionelle, som arbejder i relation 
til børn og sårbare forældre.
Karen har tidligere udgivet den anmelderroste bog: 
“Hvad børn ikke ved… har de ondt af”, Hans Reit-
zels Forlag (rev.2006) 
Siden 2001 tilknyttet baggrundsgruppen for Psy-
kiatriFondens Børne- og Ungeprojekt.
Under SINDs Pårørenderådgivning varetager hun et 
tilbud om familiesamtaler til forældre med sindsli-
delse og deres børn.
Se mere på www.familiesamtaler.dk

Om bogen
Ideen med på én gang at skrive for både voksne og børn udspringer 
fra de familiesamtaler, som jeg gennem årene har deltaget i.
Samtaler, som ikke tager udgangspunkt i et enkelt barn og dets 
problemer, men derimod i familiens situation. Levende samtaler, som 
bevæger sig derhen hvor alle børnene i familien oplever at blive set. 
Bogen er altså BÅDE for børn på 0-6 år og for dem, som er større. OG 
den er også for de voksne, som har været børn engang!

Læsevejledning
Pia Olsens illustrationer er for os alle! Teksten ved teg-
ningerne er lavet med tanke på de mindre børn. 

Noget tekst er mest for skolebørn. Den er 
markeret med ikonet her til venstre. 
Her får du lidt mere viden om hjernen og psy-

ken. Og om forskellige børns tanker og oplevelser med 
sindslidende voksne.

Anden tekst er skrevet til de voksne (markeret med en farvet bag-
grund som denne), men store børn vil sikkert gerne læse med. 
Det handler bl.a. om hvorfor vi skal snakke med børn om voksnes 
angst og depression. Og om hvordan vi kan gøre det.

Lad meget gerne bogen ligge tilgængelig for børn!! 
De børn, som kan læse selv, kan gøre det. Eller læs 
sammen. Snak om billederne.  
Vær opmærksom på, hvad børnene måtte blive opta-
get af.  
Bliv her. LYT, TÆNK højt og SNAK sammen.

God læselyst til alle.

ISBN 978-87-994320-0-4www.sindspaa.dk

Karen glistrup har skrevet en bog til børn og deres voksne, 
der med fine tegninger og tekster på flere niveauer, kan 
hjælpe snakken om angst og depression i gang.

Anmeldt af Jeanette Krøier Hassert
PsykInfo 
Forlaget 
kr. 125,-
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De sidste par år er der kommet rigtigt mange, vi håber, at endnu 

flere har lyst til at deltage i år. Det er også en god anledning til at 

mødes med andre medlemmer, der måske bor et helt andet sted 

i landet.

Foredrag om kognitive vanskeligheder
Som sædvanligt indledes dagen med et foredrag. Denne gang bli-

ver emnet, hvad man selv kan gøre når man døjer med svigtende 

hukommelse, koncentrationsbesvær, orienteringsevne, mv.

Ikke-medlemmer er velkomne til dette punkt, men må betale en-

tré (140,- kr. inkl. frokost).  Foreningen giver håndmadder, kaffe 

og kage til de deltagende medlemmer.

Har du lyst til bestyrelsesarbejde?
Vi skal denne gang vælge ekstraordinært mange: seks besty-

relsesmedlemmer og fire suppleanter. Derfor håber vi, at I er 

mange, der vil overveje, om lysten er der til at stille op. Det vil 

være en fordel for foreningen, hvis det bliver en bred bestyrelse. 

Hermed mener vi en vifte af forskellige kompetencer, f.eks. it 

ekspertise, ledelseserfaring, eller særlig interesse for det lokale 

arbejde. Men også at bestyrelsen bliver repræsentativ for forenin-

gens medlemmer – mænd og pårørende inkluderet! 

Indkaldelse
til foredrag, frokost og 
generalforsamling
i DepressionsForeningen

D. 26. MARTS 2011 
i valby Kulturhus kl. 10.30 – ca. 17

HUSK
TILMELDINg

Forslag til vedtægtsændringer

§1. Foreningens navn er DepressionsForeningen – for per-

soner ned affektive lidelser og deres pårørende. Vi ønsker at 

udvide navnet til også mere eksplicit at omfatte mennesker 

med bipolar lidelse samt pårørende. Konsekvensrettelser 

tilføjes i resten af vedtægterne.

§ 6 stk 9. Vi foreslår at ændre ordlyden i dagsorden for 

kommende generalforsamlinger, således at bestyrelsen og 

ikke kun formanden er ansvarlige for beretningen. Derudover 

foreslår vi, at formanden fremover vælges direkte på general-

forsamlingen. 

§ 8 stk 4. Vi foreslår at ændre denne paragraf, så bestyrelsen 

kan suppleres mellem to generalforsamlinger: ”Foreningens 

bestyrelse vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. 

Suppleanter vælges af generalforsamlingen for et år ad 

gangen. Udtræder bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter 

af bestyrelsen inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen 

ekstraordinært selv udpege nye medlemmer og suppleanter. 

Ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan 

kun sidde frem til førstkommende generalforsamling.”
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 Program
Kl. 10.30:  Registrering, uddeling af stemmesedler, godkendelse af evt. fuldmagter, kaffe/te

Kl. 11: 00: Velkomst, introduktion af foredragsholder:

  Psykolog Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og depression, Risskov 

  ”Hvad kan jeg selv gøre for at fungere godt på trods af kognitive vanskeligheder?”

Kl. 11.45: Pause

Kl. 12: 00:  Spørgsmål til Krista.

Kl. 12:45:   Frokost. Foreningen betaler kaffe/te ved registreringen, håndmadder,   

kaffe/te og kage om  eftermiddagen.

Kl. 13:15:   Registrering af nytilkomne medlemmer, og udlevering af stemmesedler og godkendelse af evt. fuldmagter.

Kl. 13.30:  Generalforsamling  

 · Valg af dirigent

 · Bestyrelsens beretning v. formanden

	 ·	Regnskabsaflæggelse

 · Godkendelse af budget

	 ·	Valg	af	stemmeoptællere

	 ·	Forslag	til	vedtægtsændringer,	og	afstemning	efter	hvert	forslag.	 

Kl. 14:30:  Pause

Kl. 14:45:  Vedtægtsændringer, fortsat

Kl. 15:30:  Præsentation af kandidater til bestyrelsen

Kl. 16: 00:  Kaffepause

Kl: 16:15:  Bestyrelsesvalg – skr. – og stemmeoptælling.

 · Valg af suppleanter – skr.  - og stemmeoptælling

 · Valg af revisor

 · Valg af kritisk revisor

Kl. 16:55:  Afslutning

Tilmelding
Hvis I ønsker forplejning, bedes I 

tilmelde jer på sekretariatet senest mandag 

den 21. marts kl. 12. Tlf. 3312 4727 eller sekreta-

riat@depressionsforeningen.dk.

Ikke-medlemmer er velkomne til foredrag og frokost 

mod betaling af 140 kr. Pengene indsættes sammen 

med tilmelding på konto: 9541 0009625100.

 
Venlig hilsen f. bestyrelsen 

Karen Margrete Nielsen
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Kære Medlemmer 
Endnu et foreningsår er gået, og det giver 

os som bestyrelse anledning til at se 

tilbage på aktiviteter og tendenser i vores 

fælles forening. Har vi nået det vi ville? 

Og opfyldt det, der kunne forventes? 

Selvom der selvfølgelig er ting, vi ikke har 

nået, er der alligevel rigtig mange ting, vi 

synes, vi kan være stolte af. 

De seneste år har skiftende bestyrelser 

haft som mål først og fremmest at sikre 

foreningen en bedre økonomi; dernæst at 

rekruttere flere medlemmer og flere fri-

villige samt fastholde og udvikle tilbud-

dene til foreningens medlemmer.

Overskud trods krisetider 
For at starte med det positive. Foreningen 

har fået en bedre økonomi. Årets omsæt-

ninger er blandt de største i foreningens 

12 år lange historie. Det samme gælder 

for årets balance. Vi lander således på 

et overskud på mellem 50 – 100.000 kr. 

Penge der skal bruges til at konsolidere 

foreningen. 

Her bringer vi bestyrelsens beretning i en forkortet og lettere 
omskrevet form. Det er en beretning, der kan fremvise flotte 
resultater i forhold til foreningens økonomi og aktiviteter. 
Desuden peger beretningen frem mod nye initiativer og nye 
mål. Du kan læse beretningen i uredigeret og fuld længde 
på foreningens hjemmeside eller rekvirere den ved en hen-
vendelse til sekretariatet. 
 

Et foreningsår 

vi kan være
stolte af!

Af Depressionsforeningens bestyrelse

OBS!
Den 27.-28.maj afholder Depressions-

Foreningens bestyrelse et introduk-

tions - og planlægningsseminar for 

bestyrelsen. Sæt allerede i dag kryds  

i kalenderen.
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Den økonomiske krise og faldende 

tips-lotto midler i støtte til drift har gjort 

det nødvendig at tænke i nye baner, øge 

fundraisingen. Men også kontingentstig-

ningen sidste år var en konsekvens af 

denne udvikling, og er en del af forklarin-

gen på den bedrede økonomi. 

Desværre har krisen og kontin-

gentstigningen også kostet en del på 

medlemstallet. Og dermed vores anden 

målsætning. Vi er overbeviste om, at 

potentialet rækker til langt flere medlem-

mer, men vi har endnu ikke ”knækket 

koden”. Vi har derfor planer om at gen-

nemføre en brugerundersøgelse på vores 

hjemmeside, for at kortlægge motiverne 

for at være medlem eller for ikke at blive 

det. På baggrund af denne undersøgelse 

kan en kommende bestyrelse så tage 

initiativer, der forhåbentligt kan skaffe 

flere nye medlemmer. Jo flere vi er, desto 

stærkere står vi.

De frivillige er foreningens 
krop og sjæl
Heldigvis er det lykkedes os at rekruttere 

en stor del nye engagerede frivillige. Og 

det er lykkedes os at fastholde mange af 

de gamle. Både til arbejdet i lokalgrup-

perne, på telefonlinjen, i Cafe Blom og i 

de mange andre funktioner, hvor vi har 

medlemmer der gør et stykke arbejde i 

foreningens tjeneste. De fortjener alle en 

kæmpe tak. Fra bestyrelsens side har vi 

prioriteret det frivillige arbejde højt i det 

forløbne år. Vi er rigtigt glade for,  at det 

er lykkedes at gennemføre to frivilligse-

minarer, selv om det i lang tid så ud som 

om, der ikke var råd. Seminarerne bliver 

også prioriteret i år. De er vigtige, fordi de 

fastholder, belønner og skaber sammen-

hold blandt foreningens frivillige.

Bestyrelsesarbejde version 2.0
En særlig gruppe frivillige er os i besty-

relsen. Vi er desværre blevet decimeret 

i løbet af året, og bestyrelsesarbejdet 

har ikke fungeret optimalt. I den sidste 

del af året har vi således kun lige været 

beslutningsdygtige til møderne, og det 

har været begrænset, hvad der har været 

af ledige ressourcer. Alle nuværende 

medlemmer stiller sig til rådighed, men 

vi håber, at der i medlemskredsen også 

findes nye friske kræfter, der er klar til at 

indtræde i bestyrelsen. 

I erkendelse af at vi måske ikke har 

været gode nok til at introducere nye  be-

styrelsesmedlemmer til arbejdet, har vi 

allerede nu planlagt et weekend-seminar 

for den kommende bestyrelse d. 27.-28. 

maj. Desuden foreslår vi, at man i den nye 

bestyrelse kigger på ledelsesstrukturen 

og helt konkret kører bestyrelsesarbejdet 

i to niveauer. Et forretningsudvalg, der 

tager sig af de små og løbende sager, og 

som er i tæt kontakt med sekretariatet, 

samt en samlet bestyrelse, der mødes 4-6 

gange om året, og som behandler de mere 

overordnede og strategiske sager 

Sommerhøjskole er årets hit
I forhold til målsætningen om udvikling 

af nye attraktive medlemstilbud, så er der 

flere ting på tegnebrættet, men særligt 

vil vi fremhæve, at det i det forgangne 

år er lykkedes os at få stablet et en uges 

sommerhøjskole på benene. Programmet 

byder på ideer til, hvordan man genvin-

der sin livskraft via meditation, viden, 

Er du vores nye 
bestyrelsesmedlem?

DepressionsForeningens bestyrelse 

har brug for flere nye kræfter, vi 

håber du vil være mede på holdet. 

Er du interesseret eller har du 

spørgsmål til arbejdet, så kontakt 

vores sekretariat eller vores for-

mand Karen Margrete Nielsen. 

motion, sund kost og kreative værksteder. 

Desværre er projektet i dag allerede fuldt 

booket. Der skal lyde en stor tak til se-

kretariatet, der har arbejdet intenst på at 

få virkeliggjort projektet og til Socialmi-

nisteriet og Lundbeck, der begge støtter 

projektet økonomisk.

Ros og anerkendelse fra omgivel-
serne
En sidste ting vi gerne vil fremhæve fra 

arbejdet i det forgange år er den stadig 

stigende anerkendelse foreningen modta-

ger for sit arbejde. Det gælder vores nære 

samarbejdspartnere i vores eget ekspert-

panel, blandt vores venner i angst- og 

OCD-foreningerne, der udgør de to øvrige 

tredjedele i fællesforeningen ODA. Det 

gælder også samarbejdspartnerne i Det 

sociale netværk, der har Poul Nyrup 

Rasmussen i spidsen, samt en lang række 

lokale og landsdækkende organisationer 

og offentlige instanser, som vi møder i 

dagligdagen. De anerkender alle vores 

faglige og saglige  tilgang til de politiske 

sager.  ■
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Lone Frank er overbevist om, at en del af 

risikoen for at blive ramt af depression 

ligger i vores gener. Selv har hun arvet 

følsomheden overfor depression fra både 

sin mor og sin far, noget hun beskriver i 

bogen "Mit smukke genom" fra 2010. Men 

frem for at læne sig tilbage i depressions-

følsomhedens mørke arme, har Lone 

Frank besluttet sig for at bruge sin viden 

om arvemassen til at slippe skyldfølelsen 

og identiteten som depressiv. En identi-

tet den travle forfatter, foredragsholder, 

videnskabsjournalist og ph.d. i neurobio-

logi dog aldrig fuldstændigt har påtaget 

sig.

mennesker har nogle begræns-

ninger – ens biologi – som sætter 

termostaterne i hjernen, som måske 

gør én mere følsom overfor psyki-

ske lidelser, som depression. Den 

viden kan måske fjerne noget af den 

skyldfølelse, mange mennesker, der 

rammes af depression har tendens 

til at føle, mener Lone Frank.

- Den genetiske følsomhed overfor 

depression er principielt ikke ander-

ledes end risikoen for sukkersyge, 

som man jo ikke går rundt og føler 

sig skamfuld over. Hjernen er biologi 

lige som alt muligt andet, siger hun.

Lone Frank håber, at den moderne 

genforskning fører til, at man kommer 

væk fra det klassiske medicinske syn på 

mennesket som enten sygt eller sundt, 

normalt eller unormalt. 

- Vi er ikke enten udstyret med gode eller 

dårlige gener. De gener, der viser sig at 

gøre en person meget følsom over for f.eks. 

stress, depression og angst, er de samme 

velkommen til TEMAsiderne Identitet

Lone Frank:

Depressive gener 
er mit vilkår 
- ikke min identitet
Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist

Lone Frank har i bogen ’Mit smukke genom’ kortlagt sine gener, 
der bl.a. indeholder følsomhed i forhold til depression, som 
begge hendes forældre også led af. Lone Frank advarer dog 
mod at skabe en identitet omkring en sygdom, hun mener også 
har mange positive egenskaber.
 

- Faktum er, at vi alle sammen har 

genetiske følsomheder for at kunne blive 

syge - også psykisk syge. Det er en del af 

menneskehedens lod. Men frem for at 

bygge sin identitet op omkring det, synes 

jeg man skal tænke på sin følsomhed 

som et biologisk vilkår, man kan arbejde 

med. Selvom man er ramt af depression 

skal man så vidt muligt væk fra at have 

en identitet som syg, siger Lone Frank til 

Balance.

Diabetes eller depression
I arbejdet med bogen om sine gener 

fik Lone Frank en erkendelse af, at alle 
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gener, som gør personen mere modtagelig 

over for verden. Det, der får mennesker til 

at reflektere mere over, hvad der sker om-

kring dem, siger Lone Frank, der mener, 

hendes depressions-følsomme gener giver 

hende en større evne til eftertanke, dybde, 

og et blik for detaljer. 

- Jeg er blevet bedre til at styre udenom 

stressende situationer og er blevet god til 

at sige til mig selv, at det går over. I stedet 

for at sige, at det er min egen eller ver-

dens skyld, når jeg har det dårligt, tænker 

jeg på, at det er noget kemisk, der sker i 

hjernen, og at jeg har fået nogle biologi-

ske kort på hånden, som jeg må prøve at 

spille bedst muligt, siger Lone Frank. 

Udnævn ikke hinanden til stakler
Hun er vokset op i en familie, hvor der 

var meget psykisk sygdom, men hvor 

det aldrig var tabu eller flovt at tale om. 

Sådan var det bare. Moren var psykia-

trisk sygeplejerske og led i lange perioder 

af depression. Faren gjorde ikke noget 

for at skjule sin bipolare lidelse, der dog 

først blev diagnosticeret, da han var 60 år 

gammel.

Ifølge Lone Frank bliver mennesker med 

depression i dag i høj grad sygeliggjorte - 

både af andre og af sig selv. Hun opfor-

drer til, at man bruger den stigende viden 

om vores gener til at undgå at udnævne 

sig selv og hinanden til stakler, der ikke 

kan klare livet og hverdagen. 

- Det handler om at lære at leve med sig 

selv. Der er utroligt mange mennesker, 

der har psykiske sygdomme og har klaret 

utroligt mange ting i deres liv på trods 

af det. At udnævne folk til stakler - eller 

påtage sig en identitet som en stakkel - 

medvirker efter min mening kun til at 

gøre sygdommen værre, siger Lone Frank 

og tilføjer: 

- På den måde kan viden om vores DNA 

være vejen til selverkendelse. ■

Lone Frank
Født 1966. Ph.d. i neurobiologi. 

Videnskabsjournalist på Weeken-

davisen og desuden debattør og 

foredragsholder. Har ud over Mit 

smukke genom (2010) skrevet Det 

nye liv (2004), Klonede tigre (2005) 

og Den femte revolution (2007).

Lone Frank har som begge sine 

forældre lidt af depression. Faren 

fik diagnosen maniodepressiv som 

60-årig, mens Lone Frank husker 

morens gentagne dybe depressioner 

fra barndommen. 

Identitet

- Den genetiske følsomhed overfor depression 
er principielt ikke anderledes end risikoen 

for sukkersyge, som man jo ikke går rundt og 
føler sig skamfuld over. 
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TEMA Identitet

Hvad er identitet?
Der findes et hav af teoretiske retnin-

ger med hver sin forklaring. Ud fra mit 

synspunkt, som er psykoanalytisk og 

eksistentielt, forstår jeg identitet som 

menneskets kerne. Tanker som: ’hvem er 

jeg’, hvad kan jeg, hvad vil jeg acceptere 

og hvad vil jeg ikke acceptere’, danner 

grundlag for den måde jeg ser andre på 

og hvordan jeg tolker andres adfærd og 

følelser. 

Man kan også tale om identitet på 

mange forskellige niveauer og det betyder 

jo at det ER et komplekst begreb.

groft sagt kan identitetsbegrebet 
opdeles i fire forskellige niveauer:

1 Jeg-identiteten. Kommer til udtryk i 

fornemmelsen af ’hvem er jeg’? fx: 

’Jeg er sensitiv overfor at andre afviser 

mig’. Her ligger også egne behov og 

grænser.

2 Den personlige identitet. En per-

sonlig overbevisning eller en bevidst 

valgt livsstil, fx økologi eller politisk 

orientering. 

3 Social identitet. De roller 

vi indtager, fx forældrerollen, 

eller rollen som dygtig produk-

tionschef. Det er det billede JEG 

ønsker andre skal have af mig, 

og det billede jeg tilrettelæg-

ger mine handlinger efter, for at 

opfylde det billede.

4 Kollektiv identitet. Fx religiøs 

eller etnisk identitet. 

Hvordan opbygges identitet?
Ud fra mit perspektiv handler identitets-

dannelse meget om tilknytning. Forstyr-

relser i tilknytning er derfor tæt forbun-

det til identitetsforstyrrelser.

Processen med at opbygge identiteten 

starter fra vi fødes til engang i tyverne, 

hvor vi har udviklet en form for kerne. 

Men processen slutter først helt når livet 

slutter, fordi identitetsopbyggelse er me-

get subjektivt, hvor livsfaser og livskriser 

også påvirker vores roller. Dybest set tror 

jeg, der er en eller anden indre kerne – 

som er mig, som kan flyttes på, alt efter 

hvilke kontekster vi bevæger os rundt i og 

hvor længe vi er i disse kontekster.

Hvordan påvirker depression eller 
bipolar lidelse identiteten?
Der er stor forskel på, hvornår et menne-

ske rammes af en depression eller bipolar 

lidelse. Og hvilken grad og udstrækning 

sygdommen har. Hvis man fx rammes 

af en let depression vil den gå over af sig 

selv inden for tre-seks måneder, og man 

kan derfor spørge om det påvirker identi-

teten? I den tid man er ramt, påvirker det 

i hvert fald noget af den sociale identitet, 

måske også noget af den kollektive, fordi 

man er ramt på en sådan måde, at man 

måske ikke kan fungere på sit arbejde 

eller i sin familie som man plejer.

Identitet
– en kompleks størrelse
Hvad er identitet og hvordan hænger psykisk sårbarhed og identitet sammen? 
Balance har spurgt Cand. Psych. Aut., Didde Eckberg Larsen.

1 2 3 4
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TEMA Identitet

Hvis depression rammer tidligt er det 

klart at identiteten påvirkes og der er 

risiko for at det sætter dybere spor.

Ændrer man personlighed ved de-
pression eller bipolar lidelse?
Psykisk sygdom vil påvirke selvopfat-

telsen og identiteten, der er tæt knyttede, 

men det er vigtigt at sige, at det påvirker 

– ikke nødvendigvis ændrer.

Tab af job, ægtefælle eller bolig kan også 

gøre, at man tænker anderledes om sig 

selv. Hvis arbejdet og den sociale identitet 

er det, der har fyldt meget kan man blive 

hårdt ramt, hvis ikke man kan komme 

tilbage til fx chefrollen. Så gælder det om 

at regulere på identiteten og skabe en 

bedre fordeling. Har arbejdet fyldt meget, 

er det måske en god ide at finde ud af 

’hvem er jeg, og hvordan næres jeg? Kan 

du lide at synge i kor, så kom af sted og få 

delt identitetslagkagen mere ligeligt op!

Er man så hårdt ramt, at arbejdsevnen 

er tabt, består arbejdet i at finde ud af: ’ 

Hvad kan mit liv så være’? Er det meget 

vigtigt for dig, at være betydningsfuld 

for andre, så handler det om at flytte dit 

engagement et andet sted hen, fx ved at 

arbejde frivilligt i en Røde Kors forret-

ning.

Jeg møder tit mennesker i terapien, 

der siger: ’Sådan har jeg aldrig været’. Jeg 

spørger derfor ofte, om du nogensinde 

har været i en situation før, hvor du ikke 

har lyst til at stå op og depressionen har 

ramt? Det handler om at kigge på hvilket 

liv du nu har, og i hvilken grad du selv 

kan tage ansvar for at kæmpe dig videre 

og få et (nyt) indhold i dit liv.

Er man stadig den samme 
under fx en mani?
Det er et godt spørgsmål, for både en selv 

og omgivelserne kan sige: ’Når han er 

manisk er han en helt anden, så kender 

jeg ham slet ikke længere’. Men det er 

væsentligt at skelne imellem hvad der er 

sygdom og dens udtryk, og hvad der er 

personen. Der er stadigvæk en kerne, som 

er adskilt fra sygdommen. Jeg kan godt 

lide at bruge billedet af en skummadras 

med en tung jernkugle ovenpå. Hvis man 

fx har haft mange slemme manier, så vil 

kuglen også have ligget på madrassen i 

noget tid, og der vil komme et trykmærke. 

Madrassen kan nok godt rejse sig igen – 

vi ved bare ikke hvor meget. Der er måske 

grænser for hvor højt man kan komme op 

og stå, men potentialet er der, og det må 

vi aldrig overse. Hvis kuglen har ligget 

der i årevis og er meget tung eller der har 

ligget en lille glaskugle, så er det klart, 

der er forskel på hvordan madrassen kan 

rejse sig igen.

Hvordan skelner man som pårørende 
mellem sygdomstegn og identitet og 
hvordan undgår man at blive over-
opmærksom?
Det er vigtigt at bevare en så normal 

relation som muligt og se personen bag 

symptomerne. Man kan også have en 

aftale med den enkelte om, at når de eller 

de symptomer dukker op, så henvender 

man sig til professionelle eller også gør 

patienten det selv. Find ud af i hvilken 

udstrækning I skal tale om det, og brug 

fx støttegrupper for pårørende, hvor du 

kan møde andres erfaringer og få ord på 

bekymringerne uden at belaste relationen 

mellem dig og din pårørende.

Hvordan tackler man at andre opfat-
ter en anderledes?
Det handler om at understrege, at det er 

et menneske der er ramt af sygdommen. 

Det er problemet, der er problemet, ikke 

hele mennesket. 

Men det er vigtigt at kunne tale om det, 

for at kunne hjælpe andre til at forstå 

hvad der sker, det er ikke altid man er 

klar over, at man påvirker andre med 

hvad man siger og gør. Samtidig hand-

ler det også om, at andre gerne vil tage 

hensyn. Nogle gange bliver det til omsorg, 

andre gange til misforståede hensyn. 

Det er ikke sikkert kollegaerne tænker 

negativt om dig, fordi de er tavse, måske 

er det blot et udtryk for at de er usikre. Og 

derfor er åbenhed så vigtig, i særdeleshed 

fra den, der har været ramt, og den der 

vender tilbage til arbejdsmarkedet. Skab 

klare linjer, fortæl hvordan det står til og 

hvilke behov du har: ’Jeg vil gerne tale 

med jer om, at jeg har haft en depression. 

Jeg har ikke brug for at snakke mere om 

det’, eller; ’Jeg vil gerne besvare jeres 

spørgsmål, hvis I har nogen, men jeg har 

også brug for, at der er respekt for det, 

når jeg siger jeg orker ikke at tale i dag.’ ■

Det er problemet, der er problemet, 
ikke hele mennesket.

Didde Eckberg 
Larsen
Cand. Psych. Aut., 

mail: didde@-

tidenspsykologer.dk

Vil du vide mere?

Didde anbefaler bogen ”Identitet” 

af  Carsten Rene Jørgensen, 

Hans Reitzels Forlag.
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International forskning viser, at en sam-

lever er en meget vigtig faktor i forhold til 

depression og, at samlevere kan påvirke 

længden på depressionen og antallet af 

tilbagefald i en positiv retning. De pårø-

rendes støtte og beskyttelse kan betyde, 

at den syge kan komme sig hurtigere eller 

hindre nogle af depressionens katastro-

fale konsekvenser. 

Omvendt er det også beskrevet i flere 

videnskabelige studier, at depression også 

kan vedligeholdes i samspillet mellem de 

pårørende og de syge, da der kan opstå 

konflikter og gensidige negative hold-

ninger i samspillet mellem pårørende 

og den syge. Da pårørendes identitet er 

afgørende for samspillet, er pårørendes 

identitet derved afgørende for forebyg-

gelsen af depressionen og, hvordan de 

deprimerede kan komme sig. 

Pårørendes identiteter 
Jeppe Oute Hansens undersøgelse om 

pårørende til deprimerede mennesker fra 

Aarhus Universitet viste, hvordan danske 

pårørende til mennesker med depres-

sion bliver fanget i en svær konfliktfyldt 

position. Pårørendes position afhænger 

netop af deres identitet. Pårørendes iden-

titet formes både af, hvordan pårørende 

opfatter sig selv og, hvordan den syge og 

de professionelle opfatter den pårørende. 

Det betyder, at pårørendes identitet både 

formes af den syges, de professionelles 

og deres egne opfattelser af, hvad de skal 

gøre og, hvordan de bør leve med den 

syge. Det sker bl.a. ved, at pårørende på 

den ene side gøres delvist ansvarlige for 

behandlingen i hjemmet.  På den anden 

side presses de pårørende ofte af deres 

samlevere.

Pårørendes identitet 
er afgørende for samspillet

Af Jeppe Oute Hansen

I Danmark er depression en folkesygdom, der næsten rammer 
hver 5. person. Depression er derfor også en stor social og 
sundhedsmæssig belastning for alle de pårørende. 
Her er de samlevende pårørende hårdest belastede. 
 

TEMA Pårørendeidentitet

Pårørendes erfaring afgør identitet
I starten af depressionen føler de pårø-

rende sig ofte forpligtede til at lade sig 

opsluge af samleverens depression, fordi 

de mener, at de kan modvirke den syges 

depressive adfærd ved selv at være stærk 

og ved at styre og kontrollere behand-
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konstant fokuserer på den syge. I takt 

med at der ofte opstår konflikter og nega-

tive holdninger mellem pårørende og den 

syge, udmattes pårørende, når deres eget 

liv og egne drømme og behov forsømmes. 

Selvom det ikke er muligt overvejede 

mange pårørende med stor smerte at 

forlade deres samlever i deres forsøg på 

at adskille sit eget liv fra den syge. Som 

den pårørende får mere erfaring med, 

at depressionen bestandigt forandrer 

fremtidsudsigterne og livet med deres 

samlever, lærer den pårørende langsomt 

både at kunne hjælpe og fokusere på den 

syge og fastholde deres egne interesser og 

drømme.       

Konsekvenserne af 
pårørendes identiteter
Samspillet mellem den syge og den 

pårørende afhænger derfor af pårørendes 

identitet. 

Når pårørende opfatter sig selv som 

ansvarlige for behandlingen og kontrollen 

af den syge, opstår der ofte konflikter og 

negative holdninger, fordi der tit er stor 

forskel på den syges og den pårørendes 

opfattelse af, hvordan den syge skal hånd-

tere depressionen. 

Selvom pårørende har et moralsk ansvar 

over for den syge, presser psykiatriens 

professionelle også de pårørende til at 

hjælpe den syge ved at styre og kontrol-

lere behandlingen i hjemmet. Det sker 

omvendt ofte, at den syge ikke tager imod 

de pårørendes forsøg på at hjælpe dem. 

Det betyder, at de deprimerede ufor-

varende krænker de pårørende. Derfor 

opstår der ofte konflikt, negative holdnin-

ger og frustrationer mellem pårørende og 

den deprimerede, når den deprimerede 

fx selv vælger at ophøre med at følge den 

ordinerede medicinske behandling, ven-

der tilbage til et stresset arbejdsliv eller et 

misbrug.

Dermed kan der opstå flere konflikter, 

som kan føre til tilbagefald og forlængelse 

af depressionen.

For at mindske konflikter og tilbagefald, 

er det afgørende, at pårørende støttes i at 

udvikle en fleksibel selvopfattelse, hvor 

de lærer at afbalancere deres forsøg på 

at hjælpe og samtidig bevarer deres egne 

interesser og drømme. ■

Pårørendes identitet 
er afgørende for samspillet

Jeppe Oute Hansen
er forskningsmedarbejder på Al-

menpsykiatrisk hospital i Esbjerg-

Ribe. 

Han er psykiatrisk sygeplejer-

ske og cand. pæd. i antropologi fra 

Danmarks Pædagogiske Universi-

tetsskole ved Aarhus Universitet.

Jeppe Oute har skrevet kan-

didatspecialet ”Når musikken 

forsvinder – et feltstudie af samle-

vende pårørende til mennesker med 

depression” 

Kontakt: Oute1@hotmail.com

Når samleveren får 
depression, udvikler 
pårørende derfor 3 tæt 
forbundne identiteter: 

En ”opslugt” identitet, hvor på-

rørende er ”stærke” og konstant 

fokuserer på den syge og dennes 

behov

En selvbevarende identitet, hvor 

pårørende prøver at bevare sin 

egen person og sit eget liv ved at ad-

skille sig helt fra den deprimerede 

uden at forlade den syge og, 

En integreret identitet, hvor 

pårørende prøver at ”passe på sig 

selv” samtidig med, at de kan fokusere 

på den syge, når det er nødvendigt.

TEMA Pårørendeidentitet

Læserfoto: Ansigtsløs person

Maleren Kirsten Sybergs an-

sigtsløs person repræsenterer 

den mistede identitet, som jeg 

har oplevet og sandsynlig også 

andre depressionsramte ople-

ver. Ligeledes er maleriet holdt 

i fortrinsvis grå toner, der er 

et udtryk for den ligegyldighed 

som depressionsramte føler, dog 

er der en spirende grøn nuance 

(håb), som forsøger at bryde frem 

fra baggrunden, men det er ikke 

noget, som er lige foran næsen på 

en, når man har depression.

Tekst og foto: Michael Carlsson

lingen af den syge i hjemmet. Denne 

selvopfattelse støttes af psykiatriens pro-

fessionelle, fordi psykiatrien har interesse 

i, at pårørende tager en del af ansvaret for 

behandlingen, så indlæggelsestiden for-

kortes. Pårørendes opslugte identitet som 

medbehandlere betyder, at de pårørende 
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”Jamen, hvordan er du? Sån ,́ når du er 

normal.” Med jævne mellemrum får jeg 

spørgsmålet fra folk, der oprigtigt forsø-

ger at forstå mig. Og det er vel det, man i 

sin essens kan kalde et eksistentialistisk 

spørgsmål. På lige fod med mig selv, vil 

de gerne forsøge at isolere en eller anden 

form for personlighed, der karakteriserer 

netop mig. Og hvem vil ikke det? Forstå 

sig selv. Finde ud af hvad man kan regne 

med. Finde den kerne, der kan fungere 

som en konstant i ens liv. Mit svar ender 

som regel med at blive: jeg kan fortælle 

dig hvem jeg var. Før jeg blev syg. 

Minimum to personligheder
Da det hele for alvor startede, prøvede jeg 

at holde fast i et bestemt selvbillede. En 

forestilling om en Thorbjørn som jeg igen 

ville blive, når der engang kom styr på det 

hele. En persona jeg ville vende tilbage til. 

Men jo længere tid der gik, desto svagere 

blev det billede. Og til sidst blev det bare 

en udvisket skikkelse i tågen. Mere og 

mere tømt for indhold. Samtidig blev min 

identitet stille og roligt smeltet sammen 

At være (tosse) 
eller ikke at være (tosse)
– dét er spørgsmålet

Af Thorbjørn Langkilde

Jeg er begyndt at kalde mig selv for ”tosse”. 
En sjælden gang ”skør”. Og når humøret er højt, 

kan jeg finde på at sige: ”Jeg er sindssyg. 
Og det har jeg papir på.” 

TEMA Identitet
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At være (tosse) 
eller ikke at være (tosse)
– dét er spørgsmålet

med min sygdom. Jeg er min sygdom og 

min sygdom er mig. Og det er blevet bio-

kemiske faktorer, der determinerer min 

personlighed. Lidt skræmmende måske. 

Men det var ikke før jeg erkendte det 

faktum, at jeg for alvor kunne slappe af 

og holde op med at spejde efter normali-

teten. Min normalitet. Fordi en maniode-

pressiv har minimum to personligheder. 

Én der er glad og én der er ked af det. Og 

alt midt i mellem. 

Det er ikke fordi der ikke er noget psy-

kologi i det. Tværtimod.  Masser. Men de 

psykologiske stødpuder reagerer på mine 

forskellige humørtilstande og ikke på en 

grundstemning.

 

En varedeklaration
Jeg er begyndt at kalde mig selv for 

”tosse”. En sjælden gang ”skør”. Og når 

humøret er højt, kan jeg finde på at sige: 

”Jeg er sindssyg. Og det har jeg papir på.” 

Der er nogle filosoffer, der mener at ting 

der bliver formuleret, som regel ender 

med at blive realitet. Det er et åbent 

spørgsmål om de har ret. Også fordi 

denne varedeklaration måske var en rea-

litet før jeg navngav mig selv. Hønen og 

ægget. Men begrebet ”tosse” er et stativ, 

som jeg kan hænge en del af min selvfor-

ståelse op på. 

Der er mange i min situation, der vil gøre 

alt for at undgå at blive puttet i den kasse. 

Måske af ovennævnte grund. Fordi de er 

bange for at det skal gå i opfyldelse. Og 

det har jeg fuld respekt for. Vi har alle 

forskellige overlevelsesstrategier. Men for 

mig er den erkendelse afgørende for den 

måde jeg tilrettelægger mit liv på. 

Identitet og eksistentialisme er det et 

stort tema i litteraturen. Og der er skrevet 

lange romaner om det og man kan blive 

ved med at finde nye aspekter. Det vil jeg 

ikke rode mig ud i. Ikke nu, i hvert fald. 

Så indtil videre har jeg bare stillet en 

masse spørgsmål. Flere end jeg har givet 

svar på. Og måske er det i virkeligheden 

spørgsmålene, der beskriver os og ikke 

svarene. ■

Tanker 
fra en 
tosse
Den artikel du lige 
har læst er et blandt 
mange indlæg som 
du kan følge på en 
blog om livet og tan-
ker fra en bipolar. 

Hvis du er blevet nys-
gerrig kan du læse 
mere på adressen 
www.tankerfraentos-
se1.blogspot.com. 

Der vil løbende 
komme nye indlæg. 
Sådan cirka et til to 
om ugen. 

Så hvis du vil følge 
med, kan du med 
fordel melde dig som 
fast læser. Så vil du 
få en besked når der 
kommer nye indlæg.  

TEMA Identitet
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TEMA Identitet

En kamp om kejserens skæg?
Jamen er det da ikke en lidt teoretisk 

diskussion? Nej, det tror jeg ikke. Lærer 

vi at tænke på os selv som depressive, ac-

cepterer vi at vi er den ubehjælpsomhed 

og manglende energi, som vi føler: At vi 

intet kan selv, at vi skal hjælpes, at vi er et 

offer. Og det er ikke sandt. Sandheden er, 

at det kan være rigtigt i en periode. Men 

accepterer vi det som en ny tilstand, er 

den svær at lægge fra sig: For hvornår er 

man så rask nok til selv at arbejde for at 

blive rask?

At opfatte sig som depressiv indebærer 

en risiko for at havne i en offerrolle. En 

ufrivillig rolle, hvor man har sat sig uden 

for indflydelse. En person, der er magtes-

løs, og hvor man forventer, at en bedring 

udelukkende skal komme fra behandling 

af læger, psykologer, psykiatere, medicin 

og andre behandlingsformer. 

Accepter det umulige
Hvis en maratonløber brækker et ben, 

vil vedkommende vide, at benet skal 

være i gips i et vist antal uger og at benet 

efterfølgende skal trænes op i en lang 

Depressiv eller 
depressionsramt 
– det afhænger af holdingen

At få en depression er at miste sig selv. For en tid. Når depressionen rammer os, lammer 
den vores tanker og følelser, så der ofte kun er de selvnedgørende tanker er tilbage. 
Sådan er det for rigtig mange af os. Heldigvis er depression en sygdom man bliver rask fra. 
Derfor er depression en sygdom og ikke en ny identitet.

Af Inge Madsen, 
coach og forfatter
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TEMA Identitet

periode. Så længe maratonløberen er syg, 

vil vedkommende stadig opfatte sig som 

maratonløber – omend én, der for en tid 

er forhindret i at løbe maraton. 

Mens maratonløberen har benet i gips, 

kan der måske komme bitre tanker om 

det, der var skyld i uheldet, men mara-

tonløberen bebrejder ikke sig selv, at han 

ikke kan løbe en maraton med benet i 

gips eller ikke er i stand til at gøre det før 

genoptræningen er slut. Det er et aner-

kendt faktum, at det er umuligt. Fokus 

er at få benet rask og komme i gang med 

træningen og begynde den lange proces, 

det er at vende tilbage til den form, man 

havde.  

”I have a dream”
Tænk hvis vi, opfattede depression på 

samme måde. Tænk, hvis alle omkring 

os sagde: Sket er sket, nu må du tage den 

med ro en tid (eventuelt til medicinen vir-

ker). Det nytter ikke du går og bebrejder 

dig selv, for du har ”brækket din hjerne”, 

så du skal tage den med ro og skridt for 

skridt begynde arbejdet med at komme 

tilbage. Men du må ikke overanstrenge 

dig. Mærk efter og føl, hvor meget du kan. 

Selv et halvt skridt i den rigtige retning er 

en bedring. Så lad være med at bebrejde 

dig selv alt det, du ikke kan eller orker. 

Tænk, hvis vi, som maratonløberen, ac-

cepterer at vi er ude af spillet for en tid. 

Men at vi kommer tilbage, når vi er klar. 

OG at det er helt legalt.

Forskellen der gør forskellen
Det er i holdningen, jeg mener, den store 

forskel ligger i at være depressiv eller 

på at få en depression. Holdningen til 

at uanset hvad, der er årsag til depres-

sionen, og uanset hvilke beslutninger 

sygdommen får os til at træffe for at 

undgå at blive syge igen, så er der en vej 

ud af depressionen. At depressionen er en 

midlertidig sygdom og ikke en ny perma-

nent tilstand. Og at vi som syge selv kan 

hjælpe til. Præcis som maratonløberen 

ikke alene skaber resultater ved, at andre 

behandler ham/hende, men også ved selv 

at tage ansvar for den del af processen, 

hvor det er muligt. Når vi gør det, er vi 

aktive. Selv om vores egen indsats måske 

er ret lille, er den der. Det er det, der gør, 

at vi ikke bare er en passiv depressiv, 

men et menneske der kæmper sig ud af 

sygdommen depression.

vink med en vognstang
Det er muligt, at man på baggrund af 

depressionen vælger at finde et andet job 

eller på andre måder gennemføre mar-

kante ændringer i sit liv. Ofte er depres-

sion et vink med en vognstand om, at der 

er behov for ændringer i hverdagen fx i 

den måde man tænker på eller agerer på.  

Når de uhensigtsmæssige elementer er 

identificeret og ændret, har man minime-

ret risikoen for, at sygdommen kommer 

igen. Og at tage hensyn til sig selv er jo 

ikke et handicap? 

Diabetikere skal i hele deres liv være 

varsomme med, hvad de spiser. Vi, der 

har haft en depression, skal så være var-

somme med vores sårbare sind, og måske 

forbedre vores evne til at prioritere og 

sige fra. Og det er en helt anden historie!

En af de interviewede i min bog Med Små 

Skridt sagde, at han aldrig ville kunne 

gøre det samme, som før han blev syg, 

og så fortsatte han: Men det har jeg jo i 

virkeligheden aldrig kunnet. Det var jo 

derfor, jeg blev syg. 

Til de pårørende, vennerne 
og kollegerne
Når en af dine nære får en depression, 

kan du hjælpe, for når vi er syge, kan 

vi ikke overskue ret meget. Her kan du 

hjælpe os til at hjælpe os selv. 

Støt os i, at det er en sygdom, der går 

over. Det er rædselsfuldt, så længe det 

står på, men der er lys for enden af tun-

nellen. Selv om det virker usandsynligt 

for den syge, så fortæl det igen og igen – 

og hav tålmodighed. Påpeg de bitte små 

positive ændringer, der er. Der bliver flere 

og flere af dem, selv om der kommer til at 

gå tid. Hjælp os til at komme i behandling 

og holde den. Ros os for det, vi gør. Hvis 

vi selv sætter fokus på det, vi ikke når el-

ler kan, så vend fokus til det, vi har gjort. 

Også selv om det blot er en lille ting i 

forhold til, hvad vi kunne før, vi blev syge. 

Præcis som en person med brækket ben 

vil få ros for at klare bare de mindste ting 

i hjemmet, kan I hjælpe os med at rose 

os for de små ting, vi gør. Uanset om det 

er at gå en lille tur eller sætte servicet 

fra morgenmaden i opvaskemaskinen. 

Anerkend det, vi gør, så bliver der skridt 

for skridt mere og mere overskud. ■

Depressiv eller 
depressionsramt 
– det afhænger af holdingen

Når man får en depression, mister man ofte 
kontrollen over sit eget jeg og sine følelser, 

og man får ”udleveret” en ny identitet: 
Man bliver depressiv.

Inge Madsen 
har skrevet bogen ”Med små 

skridt”, der er udkommet på 

Frydenlunds Forlag.

Se www.ingemadsen.dk



20     Balance nr. 1 marts 201120     Balance nr. 1 marts 2011

Alvorlig sygdom påvirker vores ople-

velse af, hvem vi er – vores identitet. 

Ved sygdom udfordres vores personlige 

fortælling om os selv. Vores selv-fortæl-

ling kan ikke længere gives på en god 

og sammenhængende måde, fordi vi nu 

er kommet i en ny situation. Vi kommer 

derfor på hårdt identitetsarbejde med at 

fortælle en ny fortælling om os selv. En 

god ny fortælling skal vi selv – og vores 

omgivelser – acceptere som meningsfuld 

og legitim. Hvis den ikke er det, bliver vi 

stigmatiserede, og føler os utilstrækkelige 

overfor os selv og omgivelserne.

Mange myter og vandrehistorier
Depression er en særligt vanskelig syg-

dom at forlige sig med, fordi man som 

fortæller slås med mange vandrehistorier 

om depression. Det kan f.eks. være myter 

om, at depression rammer svage menne-

sker, der burde tage sig sammen, eller at 

det er ynkeligt at spise ”lykkepiller”, bare 

fordi man ikke tåler lidt af livets alminde-

lige modgang.

TEMA Identitet

Myter om medicin som fx:  - Det er ynkeligt at spise 
”lykkepiller”,  påvirker vores selvværd og selvforståelse. 
Sygeplejerske Niels Buus fører os længere ind i, 
hvilke påvirkninger antidepressiv medicin kan have 
på identiteten.

Identitet 
og behandling 
med antidepressiv medicin

Af sygeplejerske Niels Buus, 
ph.d. Institut for Sundhedstjenesteforskning, 
Syddansk Universitet.
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Medicin mod depression bliver for mange 

et symbol på deres depression, og derfor 

er det ofte svært at forlige sig med at tage 

medicinen. Der er lavet en del antropo-

logiske studier af de problemer, som folk 

har med at give en socialt acceptabel for-

tælling om antidepressiv medicin. Deres 

fund kan groft deles ind i fire forskellige 

problemstillinger: 

Medicin 
kan påvirke 
identiteten 
på 4 måder

1  Man kan føle sig fanget mellem 

sin pligtfølelse og oplevelsen af stigma. 

På den ene side kan man føle et stort 

ansvar overfor sine omgivelser for at få 

det bedre. Man synes, at man har ødelagt 

meget for sine omgivelser ved at være 

deprimeret. Det søger man at rette op på 

ved at acceptere at tage medicin. På den 

anden side har man ikke lyst til at accep-

tere sygdommen, og man vil bare være 

normal. Derfor ønsker man ikke at tage 

antidepressiv medicin.

2  Man kan føle, at stigma formind-

skes eller fordobles af medicinen. Nogle 

forklarer medicin på samme måde som 

en fysisk sygdom, og derfor er medicin 

en naturlig og acceptabel del af behand-

lingen. En sådan fortælling om medicin 

formindsker oplevelsen af stigma. For 

andre, som ikke kan forlige sig med deres 

depression, fordobler medicinen bare 

problemerne. Stigma omfatter nu både 

sygdommen og medicinen.

3  Man kan føle, at man får det 

normalt igen eller at man får et kemisk 

selv. Nogle af dem, som tager antidepres-

siv medicin føler den hjælper dem til at 

fungere bedre i hverdagen. Der er ikke 

mange beskrivelser af vidunderkure, 

men snarere at medicin virker som en 

god ”krykke” for humøret. Andre, der 

tager antidepressiv medicin, synes ikke, 

at den er en fribillet til normalitet og det 

gamle liv. Man kan blive i tvivl om, hvem 

man egentlig er. Er man sig selv, når man 

fungerer på antidepressiv medicin? Er 

mit nye ”kemiske selv” autentisk og ægte, 

også selvom det faktisk fungerer bedre 

end det gamle? Sådanne overvejelser spil-

ler ind på nogle deprimerede personers 

lyst til at fortsætte behandlingen.

4  Man kan føle sig fanget mellem 

et behov for selv at styre sin behandling 

og en skræk for at stoppe behandlingen. 

Selvom man mener, at den medicinske 

behandling virker, kan man føle et behov 

for at stoppe sin medicinske behandling 

og prøve kræfter med livet igen. Det kan 

hænge sammen med, at man inderst 

inde er lidt enig i samfundets syn på, at 

livet er noget, man bør kunne håndtere 

selv – uden medicin. Det kan også hænge 

sammen med den almene opfattelse, at 

man ikke bør tage mere medicin end 

nødvendigt, og at man derfor prøver sig 

frem med mindre og mindre doser. Andre 

er så bange for at blive deprimerede igen, 

at de ikke tør stoppe med medicinen, 

også selvom de ikke kan mærke, om den 

virker. De fortsætter med medicinen eller 

tager en lille symbolsk dosis - bare for at 

være på den sikre side.

Disse eksempler viser på forskellige må-

der, at når man tager antidepressiv me-

dicin, kan man være fanget i konflikter, 

der har rødder i vores tanker om, hvem vi 

selv er, og, i hvad andre tænker om os.

Sæt ord på bekymringerne
Der kan være mange gyldige grunde til, at 

man fortsætter eller stopper sin antide-

pressive medicinske behandling. Det er 

dog anbefalelsesværdigt, at man tager 

disse beslutninger i diskussion og samar-

bejde med eksperter i patientpsykologi og 

antidepressiv medicin. Det kan også være 

gavnligt at diskutere med andre medi-

cinbrugere om fælles erfaringer. Sådanne 

diskussioner kan hjælpe med at få sat ord 

på bekymringer, så beslutninger tages på 

et godt balanceret grundlag og alene ikke 

ud fra vores forestillinger om, hvad resten 

af samfundet vil tænke om os. ■

TEMA Identitet

Medicin mod depression bliver for mange 
et symbol på deres depression, og derfor er det 
ofte svært at forlige sig med at tage medicinen. 
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Hvilke tanker om ny identitet gør en depressiv patient sig, 
der er sygemeldt og som gradvist gør sig klar til at vende tilbage 
på arbejdsmarkedet? vi har bedt et medlem dele sine tanker 
med os.

Sygdommen gør, at man er usikker over, 

hvor meget man kan præstere i frem-

tiden, når depressionen er overstået. 

Depressionen gør, at man typisk er ramt 

på energiniveau, koncentrationsevne 

og hukommelse.  Man kan derfor blive 

usikker på sit fremtidige arbejdsliv. Og 

nye problemstillinger, som fx et lavere 

lønniveau end det man har været vant til, 

forstærker usikkerheden. 

Kan man opretholde sin gamle levestan-

dard, blive i sin bolig, beholde bilen? Eller 

er man nødt til at flytte og sælge bilen? 

Hvordan får man en billigere bolig og 

kan man med offentlig transport komme 

til sit arbejde? Hvis man har børn, kan 

man så nå at aflevere og hente sine børn i 

dagsinstitutioner? 

Der er mange problemstillinger patienten 

står over for. Og går ligningen ikke op, 

og kan man fx ikke kan finde en billigere 

bolig i rimelig afstand fra jobstedet, ja 

så kan patienten blive syg igen af angst 

og depression fordi man ikke kan se en 

bæredygtig løsning på sin livssituation.

går ligningen op?
Hvis ligningen går op og man kommer 

i job igen, hvilken form for job er det 

så? Kan man komme tilbage til tidligere 

styrke og få et nyt tilsvarende job som 

før sygdommen?  Eller må man ac-

ceptere ikke at kunne bestride tidligere 

jobs og således enten gå på revalidering 

Ny (arbejds)identitet

(finde et andet slags job end oprindelige) 

eller gå på flexjob (nedsat tid og særlige 

skånehensyn). Indtil der er en endelig 

konklusion (at patienten har fået et nyt 

job som kan bestrides) går der en række 

tanker, følelser og bekymringer igennem 

patientens hoved. Og denne periode kan 

være lang (måneder endda år).

Kommer patienten i job, er der stadig tan-

ker og bekymringer. Kan jeg mon blive 

ved med at klare det nye job og dets krav. 

Bliver der set ned på en pga. ens fortid og 

sygdomsforløb?

Mening i tilværelsen
Hvordan kan man få en ny identitet, 

mening med livet og livsglæde hvis 

man efter et ”normalt” arbejdsliv får en 

depression og er nødsaget til at gå på 

førtidspension?

Jeg tror alle mennesker har brug for no-

get at stå op til hver morgen. At vågne op 

og ikke skulle noget som helst er dejligt 

2-3 dage, men så begynder man at kede 

sig.

Hobbies, frivilligt arbejde, vennetjenester 

og samvær med sin familie/børn er nogle 

muligheder for at få indhold og mening 

i sin tilværelse. Det kan være løb med 

sine venner (som virker anti-depressivt), 

fodbold, syning, banko, sprogkursus 

eller meget andet. Aktiviteter hvor man 

gør noget aktivt, og gerne sammen med 

andre mennesker, så man også får social 

kontakt.

Babysitning og lektiehjælp
Frivilligt arbejde kan være mange ting, 

fx lektiehjælp til børn i flygtningecentre 

eller anden støtte også til voksne flygt-

ninge. Hjælp i patientorganisationer, 

fx Depressionsforeningen, det være sig 

pakke og sende post, praktisk hjælp i 

forbindelse med seminarer, udsendelse af 

mails eller medlemsblade osv. På denne 

måde udfører man noget arbejde som el-

lers måske ikke var muligt og man indgår 

i en social sammenhæng, hvor man gør 

nogle kollegaer glade fordi man aflaster 

dem og får udført opgaver der måske el-

lers ikke var udført.

Vennetjenester kan være havearbejde, 

snerydning, maling, babysitning osv. 

Opgaver som ens venner måske ikke ville 

få udført. Man hjælper sine venner og 

får tiden til at gå med noget, som gør ens 

venner glade, altså en win-win situation. 

Samvær med sin familie og evt. børn er 

vel den vigtigste og mest livsbekræftende 

måde at få indhold, glæde og trivsel i sit 

liv på. Man kan også udvide samværet 

til andre i sin familie, fx tanter, onkler, 

niecer og nevøer ved at være en aktiv del 

i deres liv, og fx dyrke sport eller hobbies 

med dem. ■
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Af Karen Margrete Nielsen

Psykologordningen
Regionerne har foretaget beregninger, der 

viser at tilskudsordningen for 18-37årige har 

givet en besparelse på 127 mio. i udgifter til 

sygedag penge. Ordningen har kostet 80 mio. 

mod forventet 40, men altså en nettogevinst 

alligevel. En udvidelse til alle aldersgrupper vil 

give en besparelse på 67 mio. Mao; regionerne 

har indset det økonomisk fornuftige i psykolog-

hjælp til alle, som vi i DepressionsForeningen 

har sagt i årevis.

Medicintilskudssagen
DepressionsForeningen har siden november 

været drivkraften bag kampen for at tilskud 

til medicin, der anvendes til behandling af 

unipolar depression og angst ikke forringes. 

Det har vi især gjort ved at forene kræfterne, 

psykiatere og patient/pårørendeforeninger.  Vi 

har foreløbig forhalet Medicintilskudsnævnets 

revurdering af tilskuddene til april fremfor en 

forventet afgørelse senest i december. I øjeblik-

ket overvejer vi de næste træk for at forhindre 

en tilskudsforringelse. Men vi har  opnået en 

række indrømmelser allerede fx en offentlig 

undskyldning fra Sundhedsministeren overfor 

vores forening for manglende information, og 

en ligestilling mellem lægerne og lægemiddel-

industrien for patientforeninger (information, 

indstillinger til nævnet og høringsret).

Reform af førtidspensionen
Folketingets partier påbegyndte forhandlinger 

d. 24.feb. Der har længe været røster fremme 

om, at mennesker 

under 40år ikke 

længere skal kunne 

opnå varig førtids-

pension. Langt de 

fleste førtidspen-

sionister i denne 

aldersgruppe er 

psykiatriske patien-

ter. Regionsrådsfor-

mand, Carl Holst, 

har udtalt, at de 

nye beregninger for 

udgifter til psykolog-

behandling forhå-

bentlig kan indgå i 

forhandlingerne.

DET SKER – POLITISK SET:

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DEPRESSION	  KAN	  BEHANDLES!	  
	  
Psykologer	  med	  speciale	  i	  Kognitiv	  Terapi	  tilbyder	  
hurtig	  behandling	  med	  eller	  uden	  læge-‐henvisning.	  
Afdeling	  i	  Næstved	  &	  København.	  
	  

	  
	  
  (55734849 +info@cektos.dk	  

www.Cektos.dk	  
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Hvorfor er motion godt?
At motion er godt, ved alle, men under-

søgelser tyder på, at motion kan have en 

gavnlig indflydelse på depressionspatien-

ter.

Ved motion og fysisk aktivitet øges kon-

centrationen af de signalstoffer (noradre-

nalin, dopamin og serotonin) i hjernen, 

der gør os i stand til at have et godt hu-

mør, kunne klare stress, forøge energien, 

føle os oplagte og fulde af energi.

Teorien bag kan nogenlunde forklares så-

dan her. Nervebanerne i hjernen hænger 

ikke sammen. Det mikroskopiske mel-

lemrum, der er mellem dem, kaldes for 

en synapse. Det er i disse mellemrum, at 

de vigtige signalstoffer skal transporteres 

for at komme til de rette centre i hjer-

nen. Hvis denne transport bliver nedsat, 

Åndedræt og bevægelse
To aftener i november 2010 havde vi i 

lokalgruppen i Holstebro besøg af yoga-

instruktør Dorrit Nielsen, som gav os en 

indføring i asanayogaens fascinerende 

verden. Vi havde bestilt en speciel form 

for meditativ yoga, og det fik vi.

Der findes utallige varianter af yoga, men 

fælles for dem alle er, at de tager udgangs-

punkt i en koncentration på åndedrættet. 

Herved opnås to ting på samme tid.

Det dybe åndedræt gennemilter kroppen 

og giver fornyet energi og velvære. Samti-

dig gør åndedrættet bevidst om sam-

menhængen mellem det store univers og 

så den lille del af det, som du er. Når du 

ånder ind, ånder du universets kræfter og 

energier ind i dig, når du ånder ud lader 

du disse energier fordele sig i dig.

Yoga og identitet
Åndedrættet bliver således det, der er 

med til at skabe en sammenhæng mellem 

den immaterielle verden og den materi-

elle, mellem sjæl og legeme.

Depressioner virker blokerende og skaber 

en fysisk stivhed og ømhed. Yoga løser op 

for spændinger i kroppen og i sindet på 

Af Ole Thinesen, Lokalgruppen i Holstebro

Al yoga begynder med en koncentration om åndedrættet. 
Det dybe åndedræt og de fysiske stillinger kan være med til at 
give dig en identitet, hvor du er bevidst om sammenhængen 
mellem sjæl og legeme.

bliver vi påvirket negativt. Undersøgelser 

tyder på, at netop mennesker, der lider af 

depressioner, har en nedsat transportak-

tivitet i synapserne. Da motion er godt for 

transporten af signalstofferne, må man 

kunne konkludere, at motion er specielt 

godt for os, der lider af depressioner.

Er nogle former for motion 
bedre end andre?
Det spørgsmål kan der naturligvis ikke 

gives et entydigt svar på. Men jeg skal 

kort forsøge at forklare, hvad yoga har at 

byde på.

Der har i europæisk tænkning været en 

tendens til at adskille det legemlige og det 

sjælelige. I nyere tid blev den holdning 

cementeret af filosoffen René Descartes 

(1596-1650), der betragtede tænkning og 

sjælelig aktivitet som noget, der er ganske 

adskilt fra det fysiske.

Denne holdning søger yogaen at nedbryde 

ved at pege på sammenhængen mellem 

det sjælelige, psykiske og det legemlige.

 YOGA 
- motion og identitet
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samme tid. Således kan yoga være med 

til at give dig en identitet, hvor du oplever 

dig selv som et helt menneske. Yoga 

opøver på samme tid kropsbevidsthed 

og sindsbevidsthed. Det gør os i stand til 

tydeligere at kunne skelne mellem spæn-

ding og afspænding, hvilket kan være 

en stor hjælp i hverdagens stressende 

situationer.

Et par aftener er ikke nok
Der skal naturligvis mere til end blot et 

par aftener til at skabe en sådan identitet, 

hvor du på din egen krop erfarer den ro, 

der opstår, når åndedræt og bevægelse 

arbejder sammen i en harmonisk rytme. 

Hvor du oplever dig selv som en enhed i 

nuet.

Men vi fik en lille smagsprøve, og vi 

havde det godt i selskab med Dorrit og 

yogaøvelserne - selv om nogle af os, det 

gælder i hvert fald undertegnede - var lidt 

ømme i kroppen dagen efter. Men vi gik 

opløftede og afspændte hjem. Ved næste 

møde fortalte én, at hun ville melde sig 

til et kursus i yoga, en anden luftede sine 

planer om at tage en uddannelse som 

yogainstruktør. ■

vil du vide mere
”Yoga for depression” af Amy 

Weintraub. Den er på engelsk. Der 

er mange illustrative fotos i den. Jeg 

fandt mit eksemplar på Amazon.

co.uk. Jeg tror, jeg gav ca. 130 kr. 

inkl. forsendelse for den. Men den 

kan også købes hos Saxo.com i 

Danmark. Stadig på engelsk.

Du er også velkommen til at 

besøge Dorrit Nielsens hjemmeside:

www.yoga-dorritnielsen.dk

Resultatet blev 171 registrerede opkald i denne periode, hvilket 

svarer til 1,8 opkald pr. vagt. Om man synes, det er meget eller lidt, 

er nok et temperamentsspørgsmål. Linjen er kun åben i 2 timer fra 

19-21 hver aften – undtagen lørdag. Det ville da være fint, hvis der 

var flere opkald, og vi skal helst undgå at antallet falder.

På 35% af vagterne var der 1 eller ingen opkald. I 57% af tilfæl-

dene var der 2 eller 3 samtaler, og i 8% af vagterne var der 4 eller 5 

samtaler. Kvinderne fører på opkaldslisten med 59% mod mæn-

denes 41%. Depressionsramte tegnede sig for 64% af samtalerne 

mens 36% af disse var med pårørende.

Opkaldene var jævnt fordelt over ugedagene, Dog ligger fredag 

lavest og tirsdag og søndag er topscorer.

 Karl-Henrik 

Bliver Depressions-
linjen brugt 

 – og af hvem?
For at undersøge ovennævnte spørgsmål førte 

telefonrådgiverne statistik over opkaldene 
i september til december 2010.
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LANDET    RUNDT siden sidst

Hvor finder man 
depression?

Depression er efterhånden allestedsnær-

værende. Det er blevet udnævnt til nuti-

dens folkesygdom, det diskuteres i for-

hold til efterlønsreformen, der diskuteres 

medicinering. Sidste skud på stammen er 

DR’s såkaldte depressionskomedie Lykke. 

Mit indtryk er dog, at disse debatter ofte 

simplificeres, hvilket var årsagen til, at 

jeg valgte depression som område til mit 

speciale. For hvad er egentlig depression? 

Og hvor findes den? 

Depressionernes hverdag
Interessen for at skrive om depres-

sion udspringer først og fremmest fra 

indtrykket af, at lidelsen er en meget 

kompleks sygdom for dem, der er ramt, 

pårørende og udenforstående. I stedet for 

at studere, hvordan depression fremstil-

les i medierne, har jeg igennem en række 

interviews med mennesker, der har haft 

eller har depression, erfaret, at depres-

sion har et andet liv, der ofte undviger 

mediernes søgelys, nemlig hverdagen.  Et 

område, der nemt glemmes. Måske netop 

fordi hverdagen ikke er særlig eksotisk. 

Det er dog mit indtryk, at hverdagen 

for folk med depression er af afgørende 

betydning og ofte ændres radikalt, når de 

rammes af en depression. Det er med an-

dre ord i hverdagen at depression opstår, 

leves og bekæmpes. Depression skifter 

form i hverdagen. Derhjemme trives de-

pression specielt godt under dynen, den 

vokser i takt med, at regninger og opvask 

hober sig op. På arbejdet giver depressio-

nen sig helst ikke til kende og bliver ofte 

misforstået, når den kommer frem fra sit 

skjul. Depressionen har brug for at vise 

sig, men ikke altid igennem ord. Pillerne 

bliver nogle gange det synlige bevis på en 

ofte skjult lidelse. Alle disse elementer 

er en del af hverdagen og med til at gøre 

lidelsen kompleks og svær at håndtere og 

kommunikere. Derfor fortjener hverda-

gen hos depressionsramte at blive kastet 

under lup, hvilket er hvad jeg beskæftiger 

mig med i mit speciale. 

Åbenhed gi’r indblik
Jeg har fået hjælp fra nogle mennesker, 

der har lukket mig ind i deres verden og 

givet mig et indblik i, hvad det vil sige at 

leve med en depression. Da jeg startede 

mit feltarbejde, var jeg nervøs for, at det 

ville blive svært at få nogen mennesker til 

at åbne op for et personligt område, som 

psykiske lidelser trods alt er. Men jeg op-

levede både stor velvilje og interesse. Den 

åbenhed, jeg har mødt, betyder, at jeg har 

fået et mere nuanceret billede af depres-

sion og en bedre forståelse for, hvor store 

konsekvenser, det har for de implicerede. 

Som etnolog kommer man ofte ud for at 

studere områder, man ikke kender særlig 

godt i forvejen.  I den forbindelse ser jeg 

mine informanter som eksperter, der kan 

give mig informationer, jeg normalt ikke 

har adgang til. Tilliden til mine infor-

manter har været meget vigtig og derfor 

forbliver disse anonyme. At studere 

depression er et område, der umiddelbart 

virker som et lukket land at studere. Men 

min erfaring har vist det modsatte. ■

Af Kamille Samson

Hvad er egentlig depression for en størrelse og hvordan 
ser den ud i hverdagen? Kamille Samson, der er 
etnologistuderende ved Københavns Universitet, har 
sat sig for at udforske depressioner, som de udspiller sig 
uden for mediernes søgelys. Til det har hun fået hjælp 
af eksperter – nemlig dem, der selv er ramt.

 Derhjemme trives depression specielt godt 
under dynen, den vokser i takt med, at regninger 

og opvask hober sig op. 
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Jeg fik i november en henvendelse fra 

Kamille, etnologistuderende, om hun 

måtte komme og deltage i et møde i vores 

gruppe, da hun er ved at skrive speciale 

om depressionsramte. Efter en snak i 

gruppen besluttede vi, at det var en god 

mulighed for at blive hørt. Det betød 

meget at vi ville blive anonymiseret. Alle i 

gruppen kom denne aften.

 

Livlig diskussion
Kamille havde forberedt sig godt og gav 

os forskellige temaer til debat. Vi nåede 

vidt omkring og alle deltog livligt og 

åbent i debatten. Vi blev længere denne 

aften, vi skulle sikre, at Kamille fik det 

hele med.

gamle følelser kom op igen
Siden lod jeg mig interviewe indi-

Lokalgruppen i Silkeborg mødes manda-

ge i lige uger uanset årstid eller ferier. Vi 

mener det skal være et konstant stående 

tilbud. For hvem ser hvis vi annoncerer, 

at vi har lukket på mandag? Udover at 

fungere som selvhjælpsgruppe har vi 

været aktive på flere andre måder.

Produktion og uddeling af materialer
Vi har produceret og omdelt vores egne 

lokalbrochurer. De fordeles via et netværk 

af frivillige til: Psykologer, lokalpsykiatri-

en, praktiserende læger, medborgerhus, 

frivilligcenteret og mange andre steder. 

Oplysningsarbejde på stande mm. 
Via vores lokale netværk, bliver vi ofte in-

viteret til at stå med en bod i forbindelse 

med arrangementer inden for psykiatri-

viduelt af Kamille. Efter grundige 

overvejelser foreslog jeg, at vi talte 

om ”systemet”, velvidende at det for 

mig ville blive en følelsesmæssig hård 

rejse gennem syv år i ”systemets net”.                                                                                                                                            

’Akterne fra min sag - 400 sider - over-

lod jeg til Kamille, så hun kunne få et 

mere nuanceret billede af ”min sag”. 

Sammen gik vi sagen igennem. Jeg ville 

gerne underbygge mine udtalelser med 

beviser, så jeg ikke fremstod som hende 

den ”hysteriske”. Processen bragte mange 

uforudsete følelser frem, men Kamille fik 

mig hurtigt bragt på rette kurs igen. Min 

”sag” er 10 år gammel og endnu engang 

måtte jeg konstatere, at andre stadig skal 

igennem det samme som jeg. Det er ikke 

blevet nemmere.

 

området. Vi står typisk ved PsykInfos 

temaaftener, også når temaet  ikke er 

depression.   

Den helt store dag var den 10/10-10 

Psykiatriens dag, hvor repræsentanter 

fra psykiatri-foreningerne i Silkeborg 

Kommune, Lokalpsykiatrisk Center, 

Socialpsykiatrien og PsykInfo stod for et 

stort arrangement med Poul Nyrup som 

hovedtaler. Der var kunstudstilling af 

psykiatribrugere og masser af livsbekræf-

tende foredrag. 

Lokalt samarbejde
Med foredrag og netværksmøder har vi 

et tæt samarbejde med lokalpsykiatrien 

og på tværs af psykiatriforeningerne. Det 

giver mulighed for at henvise til hinanden 

Etnologistuderende på besøg i Hillerød
Jeg vil gerne sige en stor tak til Kamille 

for hendes måde at bringe mig gennem 

dette interview og for at have givet mig 

en stemme. Jeg gik derfra med en følelse 

af ro, for en kort stund efterladende min 

”sag” på Nørrebro, hvor det hele startede 

for mange år siden. Min ”sag” mangler 

et par steder at skulle hen, for derefter at 

komme tilbage til mig og brændes i haven 

på et bål, så de syv år af mit liv bliver 

bragt til ende.

 

Jeg kan således kun anbefale at grupper-

ne er åbne overfor lignende henvendelser. 

En god aften for vores gruppe og en tak 

til Kamille for at have valgt dette emne til 

sit speciale.

 Lis Silkeborg,
 lokalgruppe Hillerød

og udveksle erfaringer. De fælles eller 

individuelle arrangementer får på den 

måde også større slagkraft.

Vi bliver også ofte inviteret til at for-

tælle en personlig beretning og svare på 

spørgsmål. Det er en udmærket anled-

ning til også at fortælle om foreningen.

Til slut vil jeg bare ønske god vind for de 

øvrige lokalgrupper. Det er skønt at være 

frivillig!

Leif Svaneborg
leifsvane@mail.dk 

eller 86886164
Hvis jeg kan hjælpe!

Årets gang i Silkeborg
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Den bog ville jeg gerne have haft i hån-

den, da jeg selv var syg. Så enkelt kan 

det siges. Der findes mange glimrende 

bøger om emnet, men denne bog er bare 

anderledes. 

En ekspert – i menneskelig forstand
Uden de sædvanlige lægelige forklarin-

ger på, hvad der sker i vores hjerner ved 

stress og depression, fortæller Helle om 

sine oplevelser og erfaringer omkring 

dette og om hendes vej tilbage til livet. 

Der bliver sat ord på det svære og de 

underlige tanker, man kan gøre sig. Åbent 

og ærligt fortæller Helle om, hvad der 

skete for hende, hvorfor og hvordan hun 

kom igennem. Og der gives en masse 

rigtig gode råd. 

Helle er ekspert – ikke i lægelig 

forstand – men i menneskelig forstand, 

for hun har lært sig selv at kende gennem 

denne proces og derfor kan hun skrive 

om emnet med en anden gennemslags-

kraft, end dem der ’kun’ har teoretisk 

tilgang til emnet. Ikke for at fornærme 

nogen, men det virker bare anderledes 

med en personlig beretning.

 

gode råd og gode grin
Bogen er præget af Helles intuitive for-

ståelse for, at det her er noget særligt for 

den enkelte. At vi ikke er ens og derfor 

”Har man ligget 
på sin sofa og diskuteret 

med sig selv om man 
har kræfter til at gå på 
toilettet, eller om man 

bare skal skide i sofaen, 
så ændres synet på livet, 

og hvad der er pinligt, 
for altid”. 

’Da håbet vendte tilbage’ 
om at overvinde stress 

og depression, af Helle Eriksen.

ISBN: 9788792539311

da håbet 
vendte tilbage

oplever sygdom og helbredelse forskel-

ligt. Hvad der virker for mig, virker ikke 

nødvendigvis for dig. Men når det er sagt, 

så er der også mange fællestræk og derfor 

kan denne bog læses af alle. Syg, rask, 

pårørende, venner og rigtigt gerne af 

arbejdsgivere og kollegaer!

Jeg synes, det har været en dejlig bog at 

læse og jeg har også fået mig et par grin 

undervejs, for Helle får virkelig sagt det 

som det er. Som for eksempel, da hun 

skriver om det her med at være åben 

om en sygdom, som desværre stadig er 

tabubelagt: ”Har man ligget på sin sofa 

og diskuteret med sig selv om man har 

kræfter til at gå på toilettet, eller om man 

bare skal skide i sofaen, så ændres synet 

på livet, og hvad der er pinligt, for altid”. 

Tak til Helle Eriksen for ærligheden 

og modet til at skrive denne bog, som jeg 

kun kan give mine varmeste anbefalinger. 

Helle Eriksen har skrevet en meget modig 
og personlig historie om at overvinde stress og depression.
 

Anmeldt af Susan Andersen
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Siesta Forlag 
kr. 185,-

BOgANMELDELSE
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Balance 
og bipolar lidelse 
I denne artikel runder redaktøren det nye blad af. Han opfordrer alle læsere til at 
deltage i debatten om det nye design og om indholdet generelt. 
Derudover slår han an til det næste nummer, der kommer til at handle om bipolar lidelse. 

Fotos eller ideer?

Tak for læserindlæg og fotos til dette nummer af Balance. 

Har du input eller billeder til næste nummers tema, bipolar 

lidelse? Så send blot dit bidrag til DepressionsForeningen, 

Vendersgade 22 kld., 1363 København K eller sekretariat@

depressionsforeningen.dk

Af Kasper Tingkær, 
redaktør og 
sekretariatsleder

Kære læser, så nåede du næsten til vejs ende med vores relance-

rede medlemsblad. Vi håber, at du - som vi - synes, at det er ble-

vet meget bedre, lettere og mere interessant at læse i. I længere 

tid har det været et ønske fra både medlemmer og redaktion at få 

skabt et medlemsblad, der var mere i Balance.

I Balance mellem tekster og billeder, balance mellem faglige 

input og læserindlæg. Balance mellem alvorlige og lettere ind-

læg. Og så har det været et krav fra bestyrelsen, at der også var 

balance i forhold til økonomien. Det er grunden til at vi også har 

åbnet op for annoncer. 

Deltag i den videre proces.
I redaktionen ser vi relanceringen af medlemsbladet som en 

længere proces. Vi er kun lige begyndt. Vi vil derfor meget gerne 

have input og kommentarer fra dig som læser. Hvad fungerer 

godt og hvad fungerer mindre godt? Deltag i debatten på vores 

hjemmeside www.depressionsforeningen.dk. I Balance lægger vi 

selvfølgelig også gerne spalteplads til en debat om ændringerne. 

I sidste nummer lovede vi jer præmier for  ideer til det nye med-

lemsblad og til det nye navn, det betyder at der er gaver på vej 

til Anita Gudsø Hansen, Eva Ahnoff,  Dorrit Andersen og Gitte 

Susanne Pedersen.

Bipolar lidelse – en integreret del af DepressionsForeningen
Det er efterhånden nogle år siden, bipolar lidelse blev skrevet 

ind i foreningens formålsparagraf, men der er stadig mange, der 

ikke er klar over at foreningen også er for patienter med bipolar 

lidelse. I erkendelse heraf foreslår bestyrelsen på den forestå-

ende generalforsamling en tilføjelse til forenings navn, således 

at foreningen fremover omtales: DepressionsForeningen – for 

mennesker med depression og bipolar lidelse. 

I Balance følger vi op på dette tema og vil i næste nummer se 

nærmere på sygdommen bipolar lidelse og livet med denne som 

patient og pårørende. Har du erfaringer med sygdommen eller 

ideer til, hvordan vi skal belyse emnet, hører vi meget gerne fra 

dig. Har du billeder eller illustrationer inden for samme emne vil 

vi blive ekstra glade. ■

gANgTil næste
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REgION HOvEDSTADEN
 
Psykolog Anne Knudsen
Grundtvigsvej 27A
1864 Frederiksberg
Tlf.: 2272 3787
Email: psykolog.ak@gmail.com
www.psykolog-anneknudsen.dk
 
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261
2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
Email: kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk
 
PsykologHus Hillerød
Helsingørsgade 16 A
3400 Hillerød
Tlf. 48248405
Email@psykologhushillerod.dk
www.psykologhushillerod.dk
 
Psykologcentret Israels Plads
Rømersgade 11, 1. sal
1362 København K.
Tlf. 28 14 82 66
Email: lisbeth.sanders@hotmail.com
www.lisbethsanders.dk
 
 

REgION SJÆLLAND
 
Psykolog Anne Knudsen
Højen 28
4000 Roskilde
Tlf.: 2272 3787
Email: psykolog.ak@gmail.com
www.psykolog-anneknudsen.dk
 
 
REgION MIDTJYLLAND
 
Psykologfirmaet Kirsten Draiby
Fredenstorv 8, 3. sal
8000 Århus C
Tlf: 86 10 20 85
Email: info@psykologfirmaet.com
www.psykologfirmaet.com
 
Klinik for Kognitiv Terapi
Psykolog Eline Hyldager
Smedetoften 2
8380 Trige
Tlf: 28298743
Email: eline@hyldager.net
 
 

REgION SYDDANMARK
 
HER kunne
Din annonce stå

 
REgION NORDJYLLAND
 
HER kunne
Din annonce stå

gUIDEANNONCER Psykologer i Danmark

HER KUNNE

DIN ANNONCE STÅ!  

KONTAKT: 

sekretariat@depressions-

foreningen.dk

33124727
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LOKALgRUPPER i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforenin-

gen. 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 Blomsgade 17, 2200 Kbh N Mandage og onsdage Kl. 14.00 – 18.00 Leder Tine Ellitsgaard Gottschau, Sekretariatet 3312 4727

Frederiksberg/
København

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 
2200 København N. 

Onsdag i lige uger Kl 19.00 - ca 21.15 Frederik 30745279 
frederik.nu@gmail.com

Bipolargruppen Kbh
Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 
2200 København N. Kontakt Eva via mail, 
hvis du har lyst til at være med i gruppen.

Tirsdage i lige uger Kl. 18.45 - ca 21.00 Eva Ahnoff, eva@ahnoff.dk, 4063 1022

Pårørendegruppe Kbh Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 
2200 København N.

7.4.2011
5.52011
2.6.2011

Kl. 18.00 – 20.00 Alfred Munck, 9955 9355
alfmu@dongenergy.dk

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

Lyngby Toftebæksvej 8, Lyngby Onsdag i ulige uger Kl. 18.45 – 22.00 Dorte Høy-Caspersen, 3116 6168, dorte.hc@hotmail.com
Anders Larsen 4095 9294, Else Holst 2261 5548

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

24.3.11
14.4.11
19.5.11

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

Hillerød Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver onsdag Kl. 18.30 – 21.00 Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød grp. 2 Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver tirsdag Kl. 12.00 – 14.00 Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød – unge Under oprettelse Kontakt Lis Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Køge Den gule Dør (i gavlen),
Sygehusvej 25 B, Køge

Onsdag i lige uger eller 
efter aftale Kl. 19.00 - 21.00 Ann Holm, 5614 1496, Troels Borelli, 5665 1245

Hanne Brøndum, 5687 0495

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

Maribo Maribo gl. Sygehus Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Per Kibsgaard Sørensen, 4656 4105

Odense Frivilligcenter&selvhjælp, Odense
Jens Benzonsgade 54 B

Onsdag i lige uger
Kontakt Mette først Kl. 19.00 – 21.00 Mette Johansen, 2825 0970, depressionsodense@gmail.com

Odense, pårørende Under oprettelse, kontakt Mette Mette Johansen, 2825 0970, depressionsodense@gmail.com

Odense, bipolar Frivilligcenter&selvhjælp, Odense
Jens Benzonsgade 54 B

Under genoprettelse
Kontakt Karen Margrete

Karen Margrete Nielsen, 21936238, 
k.margrete.nielsen@gmail.com 

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

Mandag i lige uger
Kontakt Claus først Kl. 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 Kl. 19.00 – 21.00 Annette Christensen

3195 1053 / parcelvej@os.dk

Esbjerg Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Torsdage i lige uger Kl. 19.00 -21.00 Jørgen Jensen, 40318577, jensen2780@live.dk

Esbjerg/Varde pårør. Væksthuset, Storegade, Varde Ingelise Rossen, 60181672, ros123@ofir.dk

Silkeborg Frivillig Center Silkeborg, Østergade 9, 1.sal  Mandag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Leif Svaneborg, 86886164, leifsvane@mail.dk
Steen Frederiksen, 20757891, stf@ebst.dk
Bettina Søgaard, 40234793, soegaard55@hotmail.com

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

Herning Herning frivilligcenter, Fredensgade 14. 
Ring til Gitte inden du kommer første gang. Torsdag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Gitte Daater, 24401490, daater@heaven.dk

Holstebro Frivillighedshuset, Nygade 22
Blå mødelokale, 1.sal Onsdag i ulige uger Kl 19.00 – 21.00 Anett Karit From, 9740 2724

Ole Thinesen, ole.thinesen@email.dk / 97411137/ 28111137

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

Viborg, grp. 2 De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 
8800 Viborg Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Grethe og Hans Daugaard, 8667 6670

hans@fibermail.dk

Aarhus Frivilligcentret, Grønnegade 8, Aarhus Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias Sørensen, 86 95 40 27/ 40143492
mathissjelle@mail.dk

Aarhus, forældre til 
voksne bipolare

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov (psykia-
trisk hospital) 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

Aarhus, bipolar Frivilligcentret, Grønnegade 8, Aarhus Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00 Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com
Ann Møldrup, 42 26 61 00, bipolargruppen@gmail.com

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

Aalborg De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 
9000 Aalborg Onsdage i lige uger Kl. 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 tlf 3312 4727 (9-16) Depressionslinien: 

3312 4774 (19-21) hverd.
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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Glimt fra januars
FRIVILLIGKURSUS
Under temaet ”kost og natur for et 
bedre liv med affektiv sygdom”, 
var 35 frivillige fra DepressionsFor-
eningen samlet til inspirations- og 
erfaringsudveksling på Knudshoved 
Kursuscenter. Det blev en weekend 
med nye input og gode snakke til 
inspiration i det daglige arbejde som 
frivillig i DepressionsForeningen. En råkold januarweekend er 

det godt med en  god snak og et 

varmt tæppe.

Sådan ser dagskosten ud i den 

ideelle verden. Frugt, grønt og 

fiberrigt. Men…

…Dette er godt nok! Brug 

yoghurt og suppe som nemme 

(gode) løsninger, når overskud-

det er lavt. Det er samtidig en 

god løsning, hvis man lider 

meget af mundtørhed som følge 

af medicinbivirkninger.

En god måde 

at fordrive 

pausen på

Diætist Allis Beck viser og fortæller hvordan 

man nemt kan tilrettelægge en sund og 

ernæringsrigtig kost.

En smuk udsigt til Storebæltsbroen på trods af 

grå skyer

Foto: Michael Carlsson


