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Isolation
Et af DepressionsForeningens formål er 

at yde støtte til depressionsramte og de-

res pårørende. Dette gør vi især gennem 

vores lokalgrupper. Langt de fleste med 

depression, ofte også deres pårørende, 

mister netværk.

Som vi alle ved, medfører depression, 

at man isolerer sig: Melder fra til fami-

liefester og andre sociale begivenheder, 

tager ikke telefonen eller lukker op, og er 

Af Karen Margrete Nielsen, 

Formand for DepressionsForeningen

Depression og isolation hænger ofte sammen. 
Desværre skrumper netværket tit, når depressionen gør 
sit indtog, derfor er et af foreningens hovedformål 
da også at skabe netværk blandt mennesker med 
depression og bipolar lidelse samt deres pårørende. 
et andet formål er at skabe bedre forhold for patient-
gruppen, og anstrengelserne bærer heldigvis frugt. 
Med det netop indgåede satspuljeforlig bliver 
aldersgrænsen for tilskud til psykologhjælp afskaffet 
for depressionsramte.

måske endda vred og aggressiv. Mange 

i ens omgangskreds giver op, orker ikke 

mere. 

et netværk med nogen der forstår
Når man dukker op til overfladen igen 

står rigtigt mange derfor uden det 

netværk, der er så vigtigt for ethvert men-

neske. Her har lokalgrupperne en vigtig 

funktion. Selvom det også kan være svært 

at komme der, er det trods alt lettere, 

fordi man ikke behøver at forklare sig. I 

foreningen gør vi andet for at medvirke 

til at skaffe nyt netværk. I år afholdt vi 

vores første højskoleuge. Det gav mange 

nyt livsmod og mange nye kontakter, der 

fortsat består. Det håber vi at kunne gøre 

ligeså godt i 2012. 

Café Blom kører, snart Café ODA i 

Aarhus, kurser, arrangementer – herun-

der generalforsamling – er alt sammen 

med til styrke og udbygge netværk.

Aldersgrænse for psykologhjælp 
bortfalder
I år kan vi siges at have fået en julegave, 

der kan mærkes. Det nye satspuljeforlig 

indebærer bl.a., at den diskriminerende 

38-årsregel bortfalder. Det betyder, at 

depressionsramte i alle aldersgrupper 

nu kan henvises til psykolog under den 

offentlige sygesikring. Jeg synes, der er 

grund til optimisme for 2012.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår! ■

Netværk



4     Balance nr. 4 december 2011

Astrid Krag (SF) har sagt ja til et inter-

view til medlemsbladende i ODAs tre 

medlemsforeninger – OCD-, Depressions- 

og Angstforeningerne. Interviewet skal 

foregå på ministerkontoret. Stemningen 

udenfor ministerkontoret er hektisk. Em-

bedsmænd går med hastige skridt rundt 

mellem hinanden. En rolig, storsmilende 

og højgravid Astrid Krag tager imod til et 

nøje afmålt 30 minutters interview.

På ministerens bord ligger Depres-

sionsForeningens medlemsblad Balance 

opslået. Ministeren smiler og kommente-

rer venligt den tidligere radikale psykia-

triordfører Anne Marie Geisler Ander-

sens optræden på forsiden af bladet, hvor 

hun plasker rundt i et svømmehalsbassin. 

Nu er det Astrid Krags tur til at optræde 

på forsiden.

SF-stjerne får ansvar for 
højtprofileret ministerium
Astrid Krag har som sundhedsminister 

fået ansvar for et af regeringens højt 

profilerede områder. Det er også et svært 

og tungt område. Derfor må det anses 

som et stort skulderklap til den 29-årige 

Astrid Krag, at hun er udvalgt til at løfte 

den tunge opgave. Den nye minister har 

ikke konkret ministererfaring. Til gen-

gæld har Astrid Krag en solid ungdoms-

politisk erfaring i bagagen og fire år som 

folketingsmedlem.  Af flere politiske kom-

mentatorer er den nye sundhedsminister 

blevet beskrevet som et politisk talent 

som stormer frem, og regnes som en af de 

helt store stjerner i SF. Stjernenykkerne 

synes dog ikke at have ramt ministeren, 

der indleder interviewet med at rose ODA 

og medlemsorganisationerne for deres 

store stykke arbejde med at oplyse om 

sygdommene angst, OCD og depression.   

Angst og depression tæt inde på livet
Sundhedsministeren fortæller, at hun 

Ny sundhedsminister
 vil have ligestilling 
   mellem fysiske og 
psykiske sygdomme

Af Kristine Liljenberg, 

Kommunikationsmedarbejder i ODA

Den nye sundhedsminister har sagt ja til 
at lade sig interviewe midt i en hektisk 
opstartstid. Astrid Krag (SF) giver som 
sundhedsminister sit bud på fremtidens 
psykiatri og løfter sløret for hvor angst, 
OCD- og depressionsramte danskere kan 
mærke en forskel efter regeringsskiftet. 

INtervIew
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trien siden 2002 ligget konstant på ca. 

150 mio. kr. Samtidig er udgifterne til de 

fysiske sygdomme steget markant. Det på 

trods af, at der er kommet flere patienter 

med psykiske sygdomme.  

Udvidelse af psykologordningen
Satspuljeforhandlingerne er i gang imens 

interviewet med sundhedsministeren 

finder sted. Det gør det svært for mi-

nisteren at give nogle konkrete bud på 

udformningen af regeringens oplæg til 

psykiatriområdet. 

Psykologordningen er i den forbindelse 

et særligt interessant område for patien-

ter med angst, OCD eller depression. 

Den nuværende psykologordning med de 

fastsatte aldersmålgrupper for depressi-

ons- og angstramte har betydet, at mange 

patienter ikke har råd til at betale for 

den psykologbehandling, de har brug for. 

Sundhedsministeren kan ikke konkret 

fortælle, hvordan en ny psykologordning 

vil lande. Dog fortæller ministeren, at op-

lægget til satspuljepartierne er at afsætte 

midler til udvidelse af psykologordningen 

over de næste fire år.

 Resultaterne af satspuljeaftalerne 

kom den 16. november 2011. 200 mio. 

kr. er afsat i perioden 2012- 2015 til at 

ophæve aldersgrænsen for adgangen til 

psykologordningen, så alle over 18 år med 

let til moderat depression efter lægehen-

visning kan få tilskud til psykologbe-

handling. 

Lægen har ansvar for at opsøge 
specialviden om medicin 
Sundhedsministeren trækker selv samta-

len ind på de verserende historier i Ekstra 

Bladet om gravide kvinder, som har mod-

taget anti-depressiv medicin og fået børn 

med alvorlige misdannelser. Sagerne med 

de misinformerede gravide kvinder betød 

at forebyggelses- og sundhedsministeren 

blev kaldt i samråd af sundheds- og fore-

byggelsesudvalget i starten af november. 

På samrådet blev ministeren spurgt, hvad 

nomisk perspektiv”. På det økonomiske 

område er der ifølge sundhedsminister 

Astrid Krag et stort efterslæb for psykia-

trien i forhold til de fysiske sygdomme. 

Permanente midler til psykiatrien
Den nye regering har, i såvel valgkamps-

perioden som i regeringsgrundlaget, slået 

på tromme for, at ligestille psykiske syg-

domme med fysiske sygdomme. Graden 

af ligestillingen skal overordnet ses ud fra 

i hvor høj grad den nye regering har gre-

bet til lommerne for at løfte psykiatrien i 

forbindelse med finanslovsforslaget. Re-

geringen har tilføjet psykiatrien 830 mio. 

kr. over de næste fire år. Pengene kommer 

fra satspuljen, som de fleste af Folketin-

gets partier står bag.  Af de 830 mio. kr. 

bliver 530 mio. kr. i perioden 2012-2015 

permanentgjort over finansloven. Fra 

2016 og frem er det således 137 mio. kr. 

der er permanente oplyser Sundhedsmi-

nisteriet efter satspuljeaftalen er kommet 

på plads.

”Det er afgørende for mig, at psykia-

trien tilføjes permanente midler. Det 

skal ske for at gøre op med at psykiatrien 

finansieres tilfældigt og over projektbe-

villinger,” siger sundhedsministeren og 

tilføjer,” hvis vi skal have ligestilling, så 

er det vigtigt at mængde af permanente 

midler kommer op på niveau med perma-

nente midler for de fysiske sygdomme”. 

 Tallene taler i den sammenhæng deres 

tydelige sprog. Gennem satspuljeforhand-

lingerne har det årlige tilskud til psykia-

både har haft angst og depression tæt 

inde på livet både i familien og venne-

kredsen. 

”De fleste danskere kender til lidelser-

ne, og det gør jeg også. Alligevel tager jeg 

mig selv i at overveje, om jeg kan fortælle, 

hvem der er ramt i min omgangskreds 

eller om det går for tæt på. Det siger noget 

om, at der er et tabu om sygdommene”, 

siger ministeren. Samtidig understreger 

hun, ”At det ikke må være mere stigmati-

serende at have depression end et bræk-

ket ben. Ligestillingen med de fysiske 

sygdomme skal ikke kun ske i forhold til 

at nedbryde tabu om psykiske lidelser 

blandt befolkningen, men også i et øko-

>>

De fleste danskere kender til lidelserne, og det 
gør jeg også. Alligevel tager jeg mig selv i at 

overveje, om jeg kan fortælle, hvem der er ramt i 
min omgangskreds eller om det går for tæt på. 

INtervIew
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spidsen for at opstille de nationale fore-

byggelsesmål. Når handlingsplanerne for 

den bedst mulige psykiatri skal udarbej-

des, er vejen frem ifølge ministeren at 

tænke i helheder. 

”Når vi skal forhandle med regionerne 

til foråret og kigge på økonomistruktu-

rerne, er det afgørende, at vi kigger på, 

vathospital, hvis det offentlige ikke kan 

hjælpe inden for to måneder. 

Det er tydeligt at mærke, at sundheds-

ministeren er stærkt optaget af behand-

lingsforholdene for børn og unge. 

”Helt konkret så er børn og unge det 

sted, hvor vi starter med at skrue op for 

indsatsen. Børn og unge venter alt for 

længe på at få hjælp, siger forebyggelses- 

og sundhedsministeren og understreger, 

at det i den sammenhæng er vigtigt at 

tænke de pårørende ind. 

Fremtidens psykiatri 
er en helhedsorienteret psykiatri
Minutterne suser af sted under intervie-

wet. Ministeren har store ambitioner for 

fremtidens psykiatri og det kræver lange 

talestrømme. Dog stopper ministeren 

ofte op og stiller opklarende spørgsmål, 

lytter interesseret og gør notater. Særligt 

fortællingen om at mange patienter med 

angst, depression og OCD ofte mister 

overblikket og modet i et ofte usam-

menhængende behandlingsforløb giver 

anledning til at ministeren grifler løs 

på papiret. Ministeren løfter blikket fra 

papiret og melder klart ud;

”Kodeordene for en national hand-

lingsplan for psykiatrien er; sammen-

hængende patientforløb, inddragelse 

af pårørende og en helhedsorienteret 

indsats. Det ligger også godt i forlængelse 

med de ting, I arbejder for i ODA”, siger 

sundhedsministeren. 

Sammenhængende patientforløb
Psykiatrien har endnu ikke haft en 

national handlingsplan. Det skal ske nu 

og med sundhedsminister Astrid Krag i 

hun vil gøre for at nedsætte det antal gra-

vide og ammende, som behandles med 

antidepressiv medicin. 

Til sagerne om at udskrive anti-de-

pressiv medicin til gravide kvinder siger 

sundhedsministeren;

”Der udskrives medicin for hurtigt 

uden konsultation med specialister. Der 

påligger et ansvar for lægerne om at 

opsøge specialistviden på området. Når 

man er gravid, så er alting problematisk. 

Derfor bør man især i den sammenhæng 

hive specialistviden ind”, siger ministeren 

imens hun kærligt hviler hånden på sin 

gravide mave. 

Udsigt til kortere ventetid 
for børn og unge
Sundhedsministeren rykker helt frem 

på stolen, da snakken falder på at mange 

børn og unge med angst, depression og 

særligt OCD venter langt over to måneder 

på at blive udredt og behandlet. 

”Det er meget alvorligt, når du som 

barn lider af en psykisk sygdom”, siger 

ministeren. ”Det betyder noget for det 

enkelte barn og sætter spor resten af livet. 

Men det betyder i høj grad også noget for 

mor og far, som får svært ved at passe de-

res arbejdsliv.  Det er derfor med en helt 

klar tilkendegivelse herfra om, at venteti-

den for børn og unge skal ned. Det er dyrt 

og hårdt for den enkelte familie at vente 

for længe på en diagnose og behandling”, 

siger sundhedsministeren.   

Den nuværende undersøgelses- og 

behandlingsgaranti er på to måneder for 

børn og unge under 19 år med en psykisk 

lidelse. Det betyder, at psykisk syge børn 

har retskrav på behandling på et pri-

>>

Kodeordene for en national handlingsplan 
for psykiatrien er; sammenhængende 

patientforløb, inddragelse af pårørende 
og en helhedsorienteret indsats AStrID KrAg

Født 17.november 1982 i Vejle.

Politisk karriere:
•  Folketingsmedlem for Sociali-

stisk Folkeparti i Sjællands Stor-

kreds fra 13. november 2007.

•  Partiets ordfører for integra-

tion, asyl og indfødsret og for 

ældreområdet. Næstformand 

for Udvalget for Udlændinge- og 

Integrationspolitik. Medlem af 

Indfødsretsudvalget, Socialud-

valget og Udenrigsudvalget. 

•  Medlem af bestyrelsen og forret-

ningsudvalget for SF i Køben-

havn fra 2007.

•  Formand for Socialistisk Folke-

partis Ungdom 2005-2007.

Uddannelse og erhverv 
•  Bachelorstuderende i statskund-

skab, København Universitet, fra 

2003 til 2007.

•  Sproglig studentereksamen, Tør-

ring Amtsgymnasium, fra 1998 

til 2001.

•  Ansat i hjemmeplejen,  

Sundparken, Amager, 2007
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hvordan det kan belønnes at tænke sam-

menhængende patientforløb. Det skal ske 

for at mindske antallet af genindlæggel-

ser, men også for at den syge borger ikke 

cykler rundt i systemet”, siger sundheds-

ministeren.   

Tiden for interviewet er overskredet 

med 10 minutter, og ministeren er al-

lerede forsinket til næste punkt på dagens 

hektiske program. ”Sådan går det, når 

man bliver optaget af noget”, siger sund-

hedsministeren. Døren til ministerkonto-

ret går op, og ind kommer ministersekre-

tæren med en stak papirer under armen 

klar til at briefe ministeren. 

Den kommende tid vil vise, om den 

nye ministers ambitioner om at ligestille 

psykiske sygdomme med fysiske syg-

domme bliver mere end blot ord. Patien-

ter med OCD, angst og depression vil 

forventningsfuldt håbe på handling. ■

Det betyder satspulje-
aftalen på sundheds-
området for 2012-2015:

Ophævelse af aldersgrænsen for psykologordningen
Aldersgrænsen for adgangen til psykologordningen bliver ophævet. Det 

betyder at alle over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvis-

ning kan få tilskud til psykologbehandling. 200 mio. kr. afsættes i perioden 

2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen for ordningen. 

Udvidelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af angst
I dag kan personer mellem 18-28 år med let til moderat angst, herunder OCD, 

efter henvisning fra praktiserende læge få tilskud til psykologbehandling. 

Satspuljepartierne afsætter 40 mio. kr. i perioden 2012-15 til at udvide den 

nuværende ordning. For disse midler forventes ordningen at kunne udvides med 

ca. 10 årgange. 

Hurtigere hjælp til børn og unge
Satspuljepartierne ønsker at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden 

og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og 

kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med 

psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. På den baggrund afsættes en 

ansøgningspulje på 102, 5 mio. kr. i perioden 2012-2015 til regionale initiativer 

der er velegnede til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.  

Shared care – delt omsorg – i almen praksis
100 mio. kr. afsættes i perioden 2012 – 2015 til at støtte initiativer som styrker 

samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling 

af patienter med ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af shared care. 

Shared care er især relevant i forhold til personer med depression og angst. Ud-

over at patienten vil få en bedre behandling, vil samarbejde mellem sektorerne 

inden for rammen af shared care sikre bedre diagnosticering og en sammen-

hængende behandlingsindsats.  

Læs hele aftaleteksten 
på sundhedsministeriets hjemmeside 

www.im.dk

ventetiden for børn 
og unge skal ned. 

Det er dyrt og hårdt for 
den enkelte familie 

at vente for længe på 
en diagnose 

og behandling
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Stemningslidelser og netværk 
Det er velkendt,  at  såvel depression som 

bipolar lidelse kan påvirke evnen til at 

fungere i sociale sammenhænge og  leve 

op til rollen som ægtefælle, kæreste, 

forælder, ven eller kollega. I den depres-

sive fase mister man lysten eller mang-

ler overskud til at opretholde kontakt, 

samtidigt med at man typisk bebrejder 

sig selv og føler sig utilstrækkelig. I den 

maniske fase kan man føle sig hævet over 

sine nærmeste og kommer typisk i kon-

flikt med dem. Længerevarende og svære 

sygdomsforløb kan ændre hele balancen 

i et forhold, og af og til kan kontakten til 

de nærmeste eller venner komme på spil. 

Mens nogle oplever, at sygdommen fører 

til svære konflikter, brud eller skilsmisse, 

kan andre erfare, at nogle følelsesmæssige 

bånd styrkes gennem et sygdomsforløb.

Støtte eller mangel på støtte
Støtte fra omgivelserne er væsentlig for 

at bevare håbet og finde kræfter til at 

kæmpe. Omvendt kan utilfredsstillende 

relationer af og til være med til at vedlige-

holde depressionen. Et vigtigt mål er der-

for at finde ud af hvilke forhold der er gode 

for en og hvilke forhold der er uhensigts-

mæssige og utilfredsstillende. Nogle gange 

er det vigtigt at kæmpe for at holde fast, 

andre gange må man øve sig i at give slip, 

selv om det er forbundet med sorg, vrede 

og skuffelse. På sigt kan åbenhed overfor 

nye relationer, fx til andre med lignende 

erfaringer i DepressionsForeningens regi 

være med til at skabe nye netværk.

Justering af forventninger
Et væsentligt element er at afklare hvilke 

forventninger man har til sig selv og til 

den anden i forholdet . Det er også vigtigt 

at finde ud af hvilke forventninger andre 

har til én, selv om man måske (i perioder) 

ikke er i stand til at indfri dem . I den for-

bindelse er en vis grad af åbenhed om ens 

sygdom/sårbarhed som regel nødvendig 

for at omgivelserne har mulighed for at 

få en realistisk forståelse af, hvorfor man 

reagerer, som man gør, hvordan de bedst 

kan forholde sig, og hvad de måske må 

prøve at acceptere i en periode. Risikoen 

ved at være åben er selvfølgelig at man 

kan blive afvist og såret. En ung kvinde 

med bipolar lidelse udtrykker det således:

Efter flere år med sygdom har det 
været svært at holde fast i mine ven-
ner . I perioder har jeg ikke kunnet 
magte at pleje mit netværk. I andre 

perioder har nogle trukket sig. Jeg 
har selv forsøgt at være åben om 
sygdommen og taget initiativ til kon-
takt, når jeg har haft overskud til det. 
Nogle gange er jeg ikke blevet for-
stået eller blevet afvist, andre gange 
er jeg blevet mødt. Det har været 
hårdt at skulle give slip på kærester 
og gamle veninder. Nye er komme til. 
Mange af de nye venner er også selv 
sårbare. Vi har måske mere til fælles 
end jeg har med nogle af de gamle. 
Det er  svært at kæmpe for at holde 
fast. Det kræver tid og tålmodig Men 
glæden er stor når det lykkes. ■

Sociale sammenhænge kan være 
svære at håndtere i både depressive og 
maniske faser. Ikke desto mindre er det 
vigtigt, at holde fast og finde ud af hvilke 
netværk der er gode for en, og kan 
hjælpe en igennem svære perioder. 
Andre netværk kan være 
uhensigtsmæssige, 
og her er øvelsen 
at give slip.

Om at 
holde fast 

og give 
slip

Af specialist i klinisk psykologi, Krista Nielsen Straarup, 

Klinik for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov

•  Sørg for at afklare forventnin-
gerne til relationen

•  giv dit netværk indblik i, 
hvordan de bedst kan hjælpe 
dig

•  Find ud af hvilke netværk, 
der støtter dig og hvilke der 
er knap så gode for dig

teMA Netværk
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teMA Netværk

vær med i netværket
Her på redaktionen har vi tænkt 

over, hvordan vi kan symbolisere 

netværket i foreningen.  Vi vil 

rigtig gerne inddrage medlemmer 

i hele landet og ved at der sidder 

mange kreative mennesker rundt 

omkring. Derfor – og med tråde 

trukket til vinteren, der nu er over 

os, har vi valgt at lave et fælles 

kludetæppe.  Tæppet skal symbo-

lisere, at vi er mange forskellige 

mennesker, som alligevel knyttes 

sammen på tværs af landet.

Hvis du har lyst til og mulighed 

for at være med, så:

Strik en lap eller to. 
Du bestemmer selv farve møn-
ster og garntype 
– eneste regel er, at lappen 
skal måle 15 x 15 cm.

Tanken er, at tæppet bortauktio-

neres til højestbydende via www.

depressionsforeningen.dk. Hele 

overskuddet går til foreningens 

arbejde. Send os din lap senest 

1.2.2012. Du er selvfølgelig velkom-

men til at sende mere end en lap.

vind et strikkekit
Der er selvfølgelig også mulighed 

for at vinde noget: Nemlig god 

underholdning til lange vinter-

aftner: Danmarks strikkeguru 

nummer et, Marianne Isager, 

har sponseret et ”strikkekit” med 

forskellige bøger og garn til et 

lækkert tørklæde.

Strik & vind!
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Et godt netværk er altafgørende for, hvor-

dan man kommer igennem en depressi-

on. Men det er svært for venner og familie 

at forstå, hvad en depression indebærer, 

hvis de ikke selv har haft en. Derfor er det 

heller ikke mærkeligt, hvis man trods et 

godt netværk, kan føle sig misforstået og 

alene.

Skal, skal ikke?
Som udgangspunkt var jeg ikke sik-

ker på, at jeg kunne klare at være med i 

en lokalgruppe. Et møde varer cirka to 

timer, og jeg havde i forvejen svært ved 

at være sammen med mine venner i mere 

end en halv time ad gangen. Derfor skrev 

jeg en mail til gruppens kontaktperson og 

spurgte, om det overhovedet var en god 

idé, at jeg deltog. Det, mente han, bestemt 

det var og forklarede, at jeg kunne gå fra 

mødet, når jeg ville. Han havde selv haft 

problemer med at klare to timer i starten.  

Mit første møde gik over alt forvent-

ning. Selvom jeg havde mulighed for at gå 

på hvilket som helst tidspunkt, blev jeg 

faktisk, til mødet var slut. Jeg præsterede 

altså at være sammen med andre men-

nesker i over to timer for første gang i 

mange måneder.  

I selskab med de andre i lokalgrup-

pen, opdagede jeg, at jeg var helt normal. 

Det var befriende. Faktisk var jeg indtil 

mødet med gruppen helt overbevist om, 

at der ikke var andre, der havde det ligeså 

slemt som mig. Derfor var det en lettelse 

at møde de andre i gruppen – mennesker, 

der også havde konstant hovedpine og fik 

migræneagtige anfald, der ikke kunne 

læse, se fjernsyn eller høre musik, og der 

pga. lydfølsomhed og problemer med 

koncentrationen også havde svært ved 

at pleje deres sociale relationer. Endelig 

havde jeg et sted, hvor jeg kunne opnå 

fuld forståelse for min situation, og jeg 

blev bedre til at acceptere min tilstand. 

Samtidig kunne jeg nu også forsikre min 

familie og mine venner om, at det ikke 

kun var mig, den var gal med.

Anonyme selvhjælpere  
Lokalgruppen fungerer som en selv-

hjælpsgruppe. Alle deltagere har en de-

pression; dermed er vi ligesindede og kan 

hjælpe hinanden. Vi bestemmer selv, hvor 

anonyme, vi vil være, og alle skal indgå 

en aftale om tavshedspligt.

Til et gruppemøde får vi hver især 

taletid. Vi bestemmer selv, hvad vi vil 

tale om. Det kan være bekymringer om 

fremtiden, udfordringer i familien eller 

grunden til at man har fået en depres-

sion. Det kan også være mere banale ting 

så som uoverskueligheden i at skulle købe 

en gave, vaske op eller lede efter sin cykel, 

som man pga. voldsom glemsomhed 

endnu engang har glemt et eller andet 

sted. Samtidig kan de andre i gruppen 

stille spørgsmål og eventuelt komme med 

gode råd. Vi hjælper altså hinanden ved 

at udnytte vores erfaringer.

Hvis man til et af møderne ikke har 

lyst til at sige noget, er det også ok. Det 

kan være, man er ny og har brug for at 

føle sig tryg først. Det er også helt ok at 

have det skidt, græde eller lægge sig ned, 

hvis man har brug for det. Vi kender det 

jo alle sammen.  

Jeg har nu gået i gruppen i over seks 

måneder, og jeg glæder mig stadig hver 

gang. Det er ikke sikkert, det er noget for 

alle, men jeg kan kun anbefale, at man 

giver sig selv chancen for at opleve den 

tryghed og frihed, der opstår i selskabet 

med ligesindede. For mig har det været og 

er stadig den bedste medicin. ■

På trods af et fantastisk 
netværk af familie og 
venner led jeg under en 
tilbagevendende følelse af 
ensomhed. Derfor startede 
jeg i en af Depressions- 
foreningens lokalgrupper.

Der findes lokalgrupper 
mange steder i landet. 
Der findes også grupper 
for pårørende og grupper 
særligt for bipolare. 
Find lokalgrupperne på 
side 31 her i ”Balance”.

Udenforstående
ingen adgang

Af Vibeke Nielsen

teMA Netværk
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I et forsøg på at imødegå psykiske og 

sociale problemer for personer med 

angst, OCD, depression og bipolar li-

delse, har ODA (fællesorganisationen-

for OCD, depression og angst) stiftet 

Café Blom.  Gæsterne i cafeen mødes 

her over en kop kaffe, og får en snak 

om vind og vejr, sygdom og andet. 

Der har over sommeren været 

foretaget en interviewundersøgelse 

af, hvordan gæsterne oplever det at 

være gæst i cafeen. Undersøgelsen 

tegner et billede af cafeen som et sted, 

hvor støttende sociale fællesskaber er 

i centrum. Gæsterne genkender hin-

andens historier. En af cafeens gæster 

siger bl.a.: ”vi snakker også meget om, 

hvordan vi har det… det er et meget 

trygt miljø, og det er meget befriende 

at komme og være sammen med nogle 

lidelsesfæller”. Der peges på, at der 

blandt cafeens gæster knyttes bånd 

bestående af gensidig omsorg, hvor 

det at lytte til andre værdsættes ligeså 

højt som det at tale om sine problemer. 

Udover fælleskabet og netværket nede 

i cafeen, peger undersøgelsen ligeledes 

på, at det at komme i Café Blom kan 

give mod på at udvide sit sociale net-

værk andre steder. En kvindelig gæst 

fortæller fx:” Når jeg bliver accepteret 

i Café Blom så kan det være jeg også 

kan blive accepteret et andet sted, så 

den kan blive et springbræt”. Cafeen 

synes derfor at være et sted, hvor man 

har mulighed for, i et rummeligt og 

trygt miljø, at arbejde med sine sociale 

evner, som kan bruges til at danne 

netværk. ■

Café Blom er et fristed for dig, som 
søger netværk, forståelse eller bare 
en god snak I hverdagen. 
I Café Blom er der plads til både dig 
og dine pårørende.

Du finder Cafe Blom på 
Julius Bloms gade 17, 
2200 København N

Cafeen har åbent mandag og 
onsdag mellem kl. 14 og 18.

I øjeblikket arbejder ODA på at 
etablere en lignende cafe i Aarhus. 

Læs mere på www.cafeblom.dk

- et mødested 
     med 
åbne arme Stud.psych. 

Andreas Nikolajsen 

& stud.psych. Jasper Nielsen

vi snakker også meget om, hvordan vi har det… 
det er et meget trygt miljø, og det er meget 
befriende at komme og være sammen med 

nogle lidelsesfæller

Når jeg bliver accepteret i Café Blom 
så kan det være jeg også kan blive accepteret 
et andet sted, så den kan blive et springbræt

teMA Netværk
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De pårørende rammes også
Når et menneske bliver syg med depres-

sion eller bipolar lidelse, så er der som 

hovedregel også nogle pårørende, som 

bliver berørt. Pårørende bliver ramt af 

bekymringer, sorg, håbløshed og kan 

ind imellem også have svært ved at sove 

og finde appetit eller slet og ret udvikle 

depression. For det er hårdt at være 

pårørende – det er svært at se et men-

neske man holder af lide, samtidig med 

at man selv kan rammes af magtesløshed 

og afmagt overfor den syge og systemet, 

som kan være svært at finde rundt i og få 

hjælp af.

Som forælder til et barn med de-
pression har man så meget fokus på 
barnets problemer, at man glemmer 
at mærke efter, hvordan det påvirker 
dig selv. Vi taler åbent til alle i vores 
omgivelser om depressionen, men 
gemmer på en sorg, som vi end ikke 
selv erkender. 
 Far til 17 årig dreng

Det er afsindigt tungt at have et barn 
med en depression. Man føler sig 
så magtesløs, både fordi andre har 
svært ved at forstå, hvad det handler 
om og fordi det  - i hvert fald i vores 

tilfælde - har taget så lang tid, inden 
der kom en diagnose på og derefter 
inden der så blev iværksat en effektiv 
behandling. 
 Mor til 18 årig datter

Netværksgrupper i Aarhus
I Aarhus har der i perioden 2007 til 2011 

været kørt netværksgrupper for forældre 

til børn og unge der lider af depression 

eller bipolar lidelse. Projektet er støttet 

af satspuljemidler fra Socialministeriet. 

Netværksgrupperne har mødtes 10 gange 

á 2 timers varighed med en psykolog som 

gruppeleder.  Der har været to formål 

med møderne: det primære har været at 

skabe netværk med andre forældre, der 

står i lignende situationer og det sekun-

dære har været at give forældrene viden 

omkring depression/bipolar lidelse samt 

behandlingen her af. I alle grupper har 

der været et møde med deltagelse af en 

psykiater, der har fortalt om symptomer 

og medicinsk behandling samt et møde 

med deltagelse af en erfaren socialrådgi-

”At møde andre 
forældre har været 
utrolig befriende”

Af Lisbeth Jørgensen, cand. psych. aut.

Det er ikke kun den depressionsramte, der har brug for 
støtte og vejledning – også de pårørende har brug for 
hjælp og samvær med ligesindede.
 

Forsøg 
med 

forældre-
netværks-

grupper 
i Aarhus

teMA Netværk
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på sig selv, fastholder et selvstændigt og 

interessant liv, så de bevarer overskuddet 

til at hjælpe den syge – og ikke mindst 

leve et helt liv selv.

Efter møderne har jeg følt, at jeg havde 

overskud til at gå hjem og kæmpe videre 

og til at være en bedre støtte for min dat-

ter. Jeg har simpelthen fået luftet ud og 

hentet ny energi. Mor til 18årig pige.

Netværksgrupper er en god støtte
Projektet med netværksgrupper er nu 

afsluttet. Det er vores erfaring, at det er af 

stor betydning for forældrene at have et 

sted at dele sine bekymringer og glæder 

med andre, som kender nogle af de sam-

me problematikker. Vi har oplevet det 

som en fordel, at der har været professio-

nel styring på grupperne, som vi tænker 

har medvirket til at sikre en konstruktiv 

gruppedynamik og en vis struktur og 

ramme for møderne. Vi kan dog kun an-

befale, at pårørende selv finder sammen 

i netværksgrupper nu hvor projektet er 

afsluttet. ■

man som menneske reagerer ved depres-

sion og de tilbud der er på området. De 

praktiske oplysninger og undervisningen 

er en fin ramme til at snakke om de mere 

personlige ting.

Hvilke krav kan man stille?
Mange af forældrene har været i vildrede 

over, hvordan de skulle forstå deres barn 

og skelne mellem, hvornår den unges 

adfærd var trodsig teenageadfærd eller 

udtryk for depression. Når den unge fx 

siger fra overfor aktiviteter eller ikke vil 

i skole, så kan det være svært for for-

ældrene at finde ud af, om de skal lade 

den unge være i fred eller stille krav om 

deltagelse. Et gennemgående spørgsmål 

har omhandlet, hvornår det er omsorg at 

lade dem slippe for aktiviteter, og hvornår 

man svigter dem, hvis man ikke hjælper 

dem i gang. Nogle forældre har svært 

ved at sige ja til, at den unge kan deltage 

i en fest med sine venner, hvis de ikke 

kan komme i skole og undlader derfor at 

bakke op omkring den unges interesse 

for at komme ud, hvilket er vigtigt at 

forstærke hos den deprimerede. Den unge 

kan ofte have behov for at være sammen 

med venner, hvilket man kan støtte op 

omkring for at sætte en positiv udvikling 

i gang. Den type dilemmaer hvor der ikke 

er entydige svar er blevet diskuteret i 

grupperne.  

At passe på sig selv
De pårørende har brug for selv at have 

nogen, de kan tale med, om det at være 

pårørende. De pårørende fungerer som 

støtte for de deprimerede men har også 

selv brug for et støttende netværk. Det 

kan glemmes, når al fokus er på at hjælpe 

den deprimerede. Risikoen er, at den på-

rørende brænder ud og dermed får ekstra 

svært ved at støtte den deprimerede og 

i stedet begynder at irriteres over den 

andens triste humør, manglende initiativ 

og manglende selvstændighed. Social 

støtte er vigtigt for den depressionsramte, 

her er det vigtigt, at de pårørende passer 

ver, som har kunnet give familierne kon-

krete råd om rettigheder og håndtering af 

det sociale og kommunale system. 

Lettelse
Forskellige temaer har gået igen i grup-

perne. For det første har samtlige pårø-

rende givet udtryk for stor lettelse ved at 

møde andre pårørende: Nogen der forstår 

fra første færd, hvor man ikke behøver 

at forklare sig, nogen der har haft det 

på samme måde og kender de glæder og 

frustrationer der følger med at have en 

deprimeret søn eller datter. 

Jeg har aldrig følt mig så magtesløs 
og alene, som jeg har gjort i forhold 
til min datters sygdom. At møde 
andre forældre i samme situation har 
derfor været utrolig befriende. Helt 
banalt: Tænk, at der findes nogle, der 
har det ligesom jeg – og som forstår 
hvad det er jeg oplever!  
 Mor til 18 årig pige

Fra første dag var der en god stem-
ning i gruppen, hvor vi har meget 
forskellig baggrund, men samtidig 
en dyb respekt for hinanden. Vi har 
grædt og grint i et meget trygt sel-
skab, hvor vi nok skiftende har tænkt: 
”Sådan har vi det også”. 
 Far til 17 årig dreng 

Hvor er hjælpen?
Et andet tema som har gået igen er pro-

blemet med at få hjælp til sit barn. Flere 

forældre har oplevet systemet som en 

jungle at komme igennem og har savnet 

konkret viden om, hvor de skulle hen-

vende sig med hvad, hvem de skulle tale 

med og hvordan de skulle få formuleret 

sig. De har endvidere manglet konkret vi-

den om sygdommen og dens behandling. 

Vi har på de enkelte møder haft lejlighed 

til at drøfte disse ting, og forældrene har 

udvekslet erfaringer i forhold til, hvad de 

selv har haft succes med.  

Vi har fået en fin forståelse af, hvordan 

til pårørende

1.  Husk at pleje dine egne interes-

ser og have tid for dig selv

2.  Prioriter din tid – og vælg hvor-

når du vil være der for den syge

3.  Sig fra når du føler dig træt, det 

er okay

4.  Sørg for at dele dine oplevelser 

og følelser med andre, du har 

også brug for støtte

teMA Netværk
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Formålet med forskningsprojektet er 

at undersøge biologiske forandringer 

i forskellige sygdomsfaser hos men-

nesker med bipolar lidelse af rapid 

cycling typen. 

Som deltager bliver du undersøgt 

grundigt med anerkendte diagnosti-

ske interviews og møder til månedlig 

kontrol ved en kort samtale igennem 

ca. 9 måneder. Såfremt der sker 

ændringer i sygdommen med enten 

mani, hypomani eller depression 

møder du herudover til et besøg 

hvor der bliver taget blodprøver, en 

urinprøve og en spytprøve. 

Du kan deltage i forskningspro-
jektet hvis du:
•  Lider af bipolar affektiv sindsli-

delse (har haft hypomani eller 

mani samt evt. depression)

•  Har rapid cycling forløb af 

sygdommen (mere end fire 

sygdomsepisoder med hypomani 

eller mani i mere end 4 dage i 

træk eller depression i mere end 

to uger i træk igennem det seneste 

år)

•  Er mellem 18 og 70 år

• Ikke har et aktivt misbrug

• Ikke har en alvorlig fysisk lidelse

• Ikke er gravid

Kontakt os
- hvis du tror dette kan have interes-

se for dig eller du blot vil vide mere:

Afdelingslæge Klaus Munkholm 

og Professor Lars V. Kessing

Psykiatrisk Center København 

(Rigshospitalet)

Kompetencecenter for Affektive 

Lidelser

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

klaus.munkholm@regionh.dk

Tlf.: 3545 6230

Forsøgspersoner med 
rapid cycling bipolar lidelse 
søges til forskningsprojekt

Aldersloft fjernet fra psykologordningen

Med den nye satspuljeaftale på sundhedsområdet ophæves 

aldersgrænsen for tilskud til psykologhjælp. Det betyder at alle 

over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvisning 

kan for tilskud til psykologbehandling. 200 mio. kr. afsættes 

i perioden 2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen for ordnin-

gen. 

DepressionsForeningen og ODA har i årevis kæmpet for 

fri og lige adgang til den rette behandling for mennesker med 

depression. ODA er stolte over, at politisk pres og kampagnen 

psykologhjælp.nu har været med til at sparke døren ind til 

udvidelse af psykologordningen. Samtidigt er det en gåde, at 

politikerne ikke har taget skridtet fuldt ud og sikret alle OCD- 

og angstramte patienter mulighed for psykologhjælp. 

Læs mere om satspuljeaftalen på side 7.

Shared care-alliance på trapperne

ODA vil i foråret 2012 tage initiativ til at lave en fælles shared 

care-alliance. Alliancen er tænkt som et forsøg på at samle 

speciallæger, embedsmænd i regionerne, praktiserende læger, 

forskere og øvrige interessenter på sundhedsområdet og åbne 

op for dialog, videndeling og erfaringsudveksling i forbindelse 

med organisering af behandling for patienter med ikke-psyko-

tiske lidelser. 

Målet med en shared care-alliance er at samle erfaringer og 

initiativer inden for shared care området på regionalt og lokalt 

plan. På den måde kan vi komme tættere på en løsning, som 

skaber den nødvendige sammenhængende behandlingsindsats 

for patienter med angst, depression og OCD.

ODA ønsker alle medlemmer 
i DepressionsForeningen en glædelig jul!
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redningsplanken:
en hyldest til livreddere
I DepressionsForeningen indstiftede vi 

for nogle år siden denne pris: Rednings-

planken, fordi vi gerne ville sætte fokus 

på og sige tak til alle de mange menne-

sker, der hjælper depressive og bipolare i 

det daglige. Ofte næsten usynligt. 

Vi ønsker med Redningsplanken at 

sikre, at disse vidunderlige hjælpende 

mennesker – som redder liv, intet mindre 

– i det mindste én gang om året bliver 

trukket frem i lyset. Og hyldet. 

Tine skrev sådan her til os i Depres-

sionsForeningen:

Uddrag fra tines indstilling:

“I mit depressionsforløb har Gull-Britt 

Petersen været redningsplanken, der 

trak mig op af det sorte hul, og gjorde 

det muligt, at jeg kunne få en ny start på 

arbejdslivet. 

Efter 15 år som folkeskolelærer gik 

jeg ned med moderat depression og blev 

langtidssygemeldt. Det ville være usundt 

for mig at vende tilbage til lærerjobbet, 

og jeg stod nu og skulle finde en ny vej i 

arbejdslivet. 

en rigtig kollega
Jeg startede i et revalideringsforløb og 

kom i virksomhedspraktik på Afdeling 

M, Odense Universitetshospital. Alle - 

især Gull-Britt - var gode til at inddrage 

mig både i det faglige og i det sociale liv i 

afdelingen, så jeg hurtigt følte mig som en 

kollega frem for bare at være ”en der var 

sendt ud af kommunen”. 

Gull-Britt stillede op og gjorde en 

kæmpe indsats for, at jeg også kunne 

starte som lægesekretærelev på Afdeling 

M med Gull-Britt som ulønnet vejleder. I 

hele forløbet har Gull-Britt brugt rigtigt 

meget energi på såvel faglig som social 

støtte. Der har trods en hektisk hverdag 

altid været tid til en lille snak. Eller en 

formanende pegefinger, hvis jeg kørte 

mig selv for hårdt. 

Sommerfugl 
på egne vinger
Jeg blev uddannet 

lægesekretær i sommeren 2011. 

Min gave fra Gull-Britt i den anledning 

var en sommerfuglebroche. Som et sym-

bol på den lille sarte puppe, der ankom til 

Afdeling M i 2008 og senere ved god og 

kærlig pleje udviklede sig til en sommer-

fugl, der nu kan flyve på egne vinger”. ■

Uddeling af 
Årets Rednings-

planke 2011
Årets redningsplanke blev 
uddelt i risskov, hvor Depressions-
Foreningens helt nye støttesang 
også blev fremført. Sangen kan 
downloades via Depressions-
Foreningens webshop for 10,- kr.

teMA Netværk
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Aldrig afskrevet
Jeg har haft flere svære depressioner, 

men har i dag haft 5 år uden depressio-

ner. Nogle gange undrer det mig, hvorfor 

jeg er kommet mig, mens andre sidder 

fast i gentagne depressioner. Min psykia-

ter ville have mig i livslang behandling 

med antidepressiv medicin, men det 

ville jeg ikke. Nu har jeg levet 4 år uden 

medicin og har ikke haft et eneste tilba-

gefald. Når jeg kigger lidt dybere på min 

situation i forhold til andre, kan jeg se, 

at jeg har et stærkt netværk, som aldrig 

har afskrevet mig. Jeg har mistet venner 

pga. depressionerne, men min familie 

har altid støttet mig, også da jeg valgte 

at droppe medicinen. De venner, der har 

kendt mig gennem alle depressionerne, er 

også gode venner, som jeg kan stole fuldt 

på. Når man oplever noget så opslidende 

som depression, finder man ud af, hvem 

man kan stole på, og hvem der kun er 

bekendte.

Min mand og mine forældre 
arbejdede tæt sammen
Sidste gang jeg havde en svær depres-

sion samarbejdede mine forældre og min 

mand om at holde mig hjemme i stedet 

for på en psykiatrisk afdeling. Det var 

nogle gange hårdt, fordi jeg gerne ville 

have ro, og de ville holde mig så tæt på 

hverdagen før sygdommen som muligt. 

Jeg blev vækket hver morgen, så jeg 

kunne være med til at sende mine børn 

af sted i børnehave og dagpleje. Jeg ville 

helst ikke møde op i børnehaven og hos 

dagplejen, da jeg følte alle kunne se, hvor 

syg jeg var. Da jeg fik det bedre, var jeg 

glad for, at jeg ikke havde været lukket 

inde på et hospital men havde været en 

del af hverdagen på godt og ondt. Det 

gjorde springet fra sygemelding til at 

genoptage hverdagen med arbejde og 

familieliv meget nemmere. Al skyldfølel-

sen ved ikke at have været der for mine 

børn var også nemmere at bearbejde, for 

jeg havde været der, så godt jeg kunne. De 

havde ikke fysisk manglet deres mor kun 

psykisk, hvilket selvfølgelig også er hårdt.

Dårligt netværk og 
berøringsangst i børnehaven
Et sted hvor netværket ikke var godt, var 

i min datters børnehave. Hun var 5 år, 

da jeg var syg sidst. Hun følte virkelig et 

savn og var bange for at miste sin mor. 

Jeg var åben i børnehaven og fortalte 

dem, at jeg havde en depression, men de 

tog sig ikke af min datter. Hun sad meget 

alene, og de brokkede sig over, at hun var 

besværlig, og spurgte om jeg ikke kunne 

have hende noget mere hjemme, nu jeg 

var sygemeldt. Det gjorde virkelig ondt, 

at hun blev set som et problem, fordi hun 

var frustreret over min sygdom. De andre 

børn begyndte også at mobbe hende, selv 

den dag i dag tænker hun tilbage på den 

sidste tid i børnehaven som noget af det 

værste hun har prøvet. Mærkeligt nok har 

hun fortrængt, at jeg var syg og husker 

kun mobningen fra de andre børn. Senere 

fortalte min mand børnehaven, hvor kede 

af det vi havde været over hele forløbet, 

mens jeg var syg. De sagde undskyld, men 

det er bare ikke nok.

Min datter blev lukket ude
Lige nu går min mindste datter i SFO og 

i hendes klasse, er der en pige, hvis mor 

er meget somatisk syg. Der bliver taget 

meget hensyn til denne pige, og de voksne 

er om hende hele tiden. De andre børn er 

også blevet informeret om, at hendes mor 

er syg, og hun derfor kan være ked af det. 

Sådan burde børnehaven også have rea-

geret, da jeg var syg. Min datter kom til at 

gå meget alene med hendes tanker og de 

andre børn lukkede hende ude og mob-

bede hende. Hun fortalte mig, at nogle 

sagde, at jeg kunne dø af depressionen, så 

hun var så bange for at miste mig. 

Så der mangler virkelig fokus på, at 

børn af depressive også føler, at de mister, 

selv om psykisk sygdom ikke behøver 

ende med, at man tager sit eget liv. Der er 

desværre bare en kæmpe berøringsangst 

når det gælder psykisk sygdom i forhold 

til somatisk. Der er heldigvis stort fokus 

på psykisk sygdom og åbenhed, så måske 

ville det hele have set anderledes ud, hvis 

det var sket i dag. ■

Idas mand og forældre har dannet et stærkt 
netværk og sikkerhedsnet for Ida under hendes 
depressioner.

Netværket 
betyder alt

Af Ida Pedersen

teMA Netværk
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Fra marts 2012 ændres tilskuddet til me-

dicin mod depression og angst. Noget af 

den medicin, der i dag har fuldt tilskud, 

får ”klausuleret” tilskud. Det betyder, at 

lægen skal forsøge visse typer medicin, 

før andre, når der startes en behandling. 

Og at nogle af dem, der i dag bruger en 

bestemt medicin mod depression og 

angst, derfor skal skifte til en billigere 

type.

  

Hvilken medicin vælges først?
Lægen skal som udgangspunkt først ordi-

nere medicin af typen SSRI med virk-

ningsstofferne sertralin og citalopram. 

Disse præparater har fortsat fuldt tilskud.

Hvis et præparat ikke har virket 

godt nok, eller bivirkningerne er svære, 

anbefales normalt venlafaxin, som er et 

såkaldt SNRI, et tricyklisk antidepres-

sivum eller medicin med mirtazapin og 

mianserin. Disse præparater har også 

fortsat fuldt tilskud.

Medicin med indholdsstofferne esci-

talopram, duloxetin, pregabalin, agome-

latin og quetiapin er blandt de midler, der 

får klausuleret tilskuddet. Lægen skal 

derfor vurdere, om de, der i dag bruger 

denne medicin, fortsat kan få tilskud fra 

5. marts 2012.

Stadig fri ordinationsret
Lægen har dog ”fri ordinationsret” – der 

betyder, at han/hun til enhver tid kan 

anbefale den medicin, han/hun finder 

bedst. For eksempel, hvis der er mange 

bivirkninger af én type medicin. El-

ler hvis medicinen alligevel – efter en 

periode på et par måneder – ikke virker 

godt nok. ■

Nye regler for 
tilskud til medicin 
mod depression

Der er ofte store prisforskelle på antidepressiv medicin, selvom 
medicinen i de fleste tilfælde har den samme virkning i kroppen. 

Fra marts 2012 ændres tilskudsreglerne derfor. 
Læs her hvad det betyder for dig.

HvAD BetyDer Det FOr MIg?

Skal jeg skifte medicin? 

Det er din læge, der sammen med dig beslutter, om du skal skifte medicin.

Hvordan skifter man?

Ofte kan et skift fra den ene medicin foregå fra den ene dag til den anden. Det er 

netop fordi de signalveje, medicinen virker ad i kroppen, er de samme. Lægen vil 

dog vejlede dig om dit tilfælde. For visse typer medicin skal et skift nemlig foregå 

gradvist over nogle flere dage, eller måske uger, for at undgå ubehag i kroppen.

Hvis medicinen skifter farve, form eller dosis

Hvis du skifter præparat, kan der være ting, der er anderledes end ved det du 

kender. Typisk skifter farve og form, fordi medicinen er fremstillet af forskellige 

firmaer. For langt de fleste patienter er virkningen dog helt den samme på trods af 

de ydre ændringer. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge.

  

Bivirkninger eller manglende effekt

Hvis du skifter medicin og oplever generende bivirkninger ved den nye præparat, 

skal du tale med lægen om det. Det samme gælder, hvis ikke medicinen virker lige 

så godt, som den, du før fik. 

 
Læs mere på www.medicinmedfornuft.dk 

 
eller www.laegemiddelstyrelsen.dk
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Julegaveideer
tAg PÅ HøJSKOLe MeD 
DePreSSIONSFOreNINgeN
Ønsk dig en julegave du kan se frem til – og tænke tilbage på. 

Eller inviter din bror, kæreste, mor eller veninde med når vi til sommer gentager 

succesen og slår dørene op for årets højskoleophold.

Igen i år tager vi til Nordfyns Folkehøjskole, hvor frisk luft, skønne omgivelser 

og et godt socialt miljø danner rammen om DepressionsForeningens sommerhøjskole.

PUSterUM 
MeD værDI
•  Tag med på en rejse ind i hjernen 

og bliv klogere på kognitive 

vanskeligheder og hvordan du 

håndterer dem i hverdagen.

•  Lær at forebygge stress og har du 

pårørende med, kan de måske 

også få et par fif til, hvordan de 

kan hjælpe dig.

•  Nyd samværet med mennesker, 

der alle kender til depression og 

bipolar lidelse og meget meget 

mere. 

Vi har sammensat et højskole-

program, der kan give dig noget 

ekstra i rygsækken, der gør, at du 

kan håndtere din lidelse nemmere 

fremover.

DyK NeD I 
KreAtIvIteteN eLLer 
BrUg DIg SeLv I NAtUreN
Vi har sammensat et program, hvor du kan prøve kræfter med dig selv i de 

kreative værksteder, på motionsholdet eller måske tage en tur på hesteryg.

Pris: 
Enkeltværelse 3900 kr. - Dobbeltværelse 3300 kr. 

Medlemmer af DepressionsForeningen, der melder 

sig til senest 1.3.2012 får automatisk 500 kr. i rabat.

Som et ekstra tilbud kan du medbringe en pårørende/

ven til medlemspris, hvis I vælger dobbeltværelse. 

Mulighed for opsparingskonto for medlem-

mer: Du betaler 500 kr. månedligt indtil juli, hvor 

evt. restbeløb opkræves. Tilmeldingen åbner 15.12 via 

www.depressionsforeningen.dk 

(ring 33124727, hvis du ikke har adgang til internettet).

Følg med i programmet på 
www.depressionsforeningen.dk/
sommerhøjskole

genvind livskraften
Kunst, krop og mindfulness

Søndag d. 22. juli – lørdag d. 28. juli 2012

Medlemsrabat 

 500 kr. 
ved tilmelding 
senest 1.3.2012
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DePNet 
KUNStKALeNDer
Giv dine kære den nye DepNet kalender 

og lad dem nyde de flotte kunstværker hele året. 

Alle værker er udarbejdet af DepNets brugere og afspejler depres-

sion, mani, håb og livet i alle dets former.

gIv et 
gAveMeDLeMS-
SKAB – Og FÅ et 
eKStrA HæFte 
Giv et års medlemskab af DepressionsForenin-

gen i gave til dine nærmeste for kun 150 kr. for 

hele 2012 og få DepressionsForeningens pårø-

rendehæfte med i købet.

Gavemodtageren får et flot gavebevis på med-

lemskabet. Du vælger selv, om du vil have sendt 

medlemsmaterialet til din modtager eller hjem 

til dig, så du selv kan lægge det under juletræet.

HAr DU 
LySt tIL At 
gIve eN JULegAve 
tIL DePreSSIONS-
FOreNINgeN?

Hvert år modtager foreningen gavebeløb fra jer 

medlemmer, som gør det muligt at sætte nye 

initiativer i gang løbende. Vi er taknemmelige 

for alle gaver – store som små.

Gavebidrag over 500,- kr. kan trækkes fra i skat 

(Husk at oplyse CPR-nummer, så informerer vi 

SKAT).

Har du lyst til at betænke foreningen med 

en gave, kan beløbet indsættes på Depres-

sionsForeningens konto i Danske Bank: Reg: 

9541 Konto: 0009625100, mærk overførslen 

”julegave”.

NB: Fra indkomståret 2012 kan alle gavebeløb 

til foreninger trækkes fra i skat.
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Vi kender det alle sammen. At der af og til 

er noget, som er svært at få sagt. Indimel-

lem får vi ikke sagt det, vi gerne vil sige 

og det kan have den konsekvens, at vi bli-

ver tyngede af, at vi skulle have sagt det, 

da vi havde muligheden for det. Andre 

gange får vi sagt vores mening, men fik 

meningen sagt på en forkert måde med 

det resultat, at vi endte med at blive mis-

forstået eller gjort vores samtalepartner 

ked af det, vred eller forvirret. 

De samtaler, hvor det er svært at få 

sagt sin mening og givet sig selv klart til 

kende på den rigtige måde, det er ”svære 

samtaler”. 

Den svære samtale kan sættes på 
formel 
En måde at gøre den svære samtale 

enklere på er at bryde samtalen ned i 

enkeltdele.

Formlen for den svære samtale er: 
H+B+Fr = ?/! 

H er en forkortelse for Hvad og handler 

om at klarlægge, hvad der gør samtalen 

til en svær samtale ved at sætte ord på 

over for sig selv og gøre det tydeligt, hvor 

vanskelighederne ligger. 

B er en forkortelse for Budskab og 

handler om at gøre sig selv meget klart, 

hvad budskabet er i den svære samtale og 

hvordan budskabet bedst kan formuleres. 

FR er en forkortelse for Fremtid og 

er et billede af, hvordan vi ønsker, at 

det skal være efter vi har meddelt vores 

budskab. 

Hvad+Budskab+Fremtid er til sam-

men lig med én vej at gå frem i den svære 

samtale, men for at få en god samtale 

kræver det dialog. For at øge chancen 

for at få en god dialog, så er vi nødt til 

at spørge (?) vores samtalepartner om, 

hvordan budskabet er opfattet og hvad 

det betyder, da vi ingen garantier (!) har 

for, at fremtiden bliver som vi ønsker.

Svære 
samtaler 

gjort enklere 

Lørdag den 26. august på kurset for DepressionsForeningens 
frivillige, var der oplæg om emnet ”svære samtaler” 
– når noget er svært at få sagt. Olav Jessen kommer med fif til, 
hvordan vi får det svære sagt på en god måde.

Af Olav Jessen, Cand. merc.HRM

- Olav Jessen fortæller om den svære samtale ved kurset for foreningens frivillige.
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med ønsket om at møde vores samtale-

partner på en respektfuld og taktfuld 

måde gennem både det talte ord og vores 

kropssprog giver større chance for en 

god samtale. Når stemmeføring, gestik, 

mimik og kropsbevægelser følger det 

indhold, der udtrykkes i ord, så kommer 

vores budskaber klarere igennem.

Få flere lette samtaler 
Vi kan få flere af de gode samtaler, flere 

af de lette samtaler ved at huske på de 

svære samtalers kendetegn og forstå den 

samlede formel for svære samtaler og 

arbejde bevidst på at gøre det enkelt. Vi 

kan få flere gode samtaler ved at have en 

systemisk anerkendende tilgang, have 

klare kontrakter og være kommunikativt 

opmærksomme. Det allervigtigste er dog 

at være tålmodige og vedholdende, da 

de svære samtaler sjældent bliver lette 

på kort tid, men den rette indstilling til 

hinanden og til samtale kan være en god 

hjælp på vejen. 

God fornøjelse med at få flere lette sam-

taler. ■

få flere lette samtaler er at lave en klar 

”kontrakt”, hvor vi aftaler med hinanden 

hvem siger noget, hvor foregår samtalen, 

hvad handler samtalen om, hvordan skal 

samtalen foregå og hvad skal resultatet 

være. Ved at lave klare kontrakter med 

hinanden, så stiger sandsynligheden for, 

at vi får bedre samtaler med hinanden.

vores kropssprog taler også 
Når vi taler med hinanden, så er selve 

det talte ord kun en lille del af samtalen; 

vores stemmeføring og kropssprog kom-

munikerer også. Ved at bruge et imøde-

kommende kropssprog og en velvalgt 

stemmeføring, så stiger sandsynligheden 

for, at vores samtaler bliver lette i stedet 

for svære. Vi bruger ofte kun 10 % af 

vores opmærksomhed på samtalens 

indhold. 40 % af vores opmærksomhed 

benytter vi til at tænke på, hvad vi selv 

vil svare. 50 % af vores opmærksomhed 

bruger vi på iagttagelser af samtalepart-

nerens kropssprog. 

At være bevidst om sit kropssprog og 

stemmeføring er at være kommunika-

tivt opmærksom. At gå ind i en samtale 

erstat vanetænkningen med en  
anerkendende tilgang 
I den vestlige del af verden er det normen 

at tænke i fejl og mangler. Det kaldes en 

positivistisk tænkning, der sætter sine 

spor i vores samtaler på en måde, som 

langt fra altid er konstruktiv og befor-

drende for samtalernes lethed. Når vi 

omtaler andre som skvadderhoveder, så 

bliver de ofte til skvadderhoveder. Omta-

ler vi i stedet andre som venlige, så bliver 

de ofte venlige i stedet. 

Ved at ændre vores tænkning, kan vi 

øge sandsynligheden for at få flere gode 

samtaler med hinanden. Ved bevidst og 

oprigtigt at bruge en systemisk anerken-

dende tilgang til samtaler og kommuni-

kation, har vi et stærkt fundament at føre 

samtaler ud fra. At tænke systemisk og 

anerkendende handler bl.a. om at læne 

sig op af en grundantagelse om, at vi har 

hvert vores billede af verden og vi gør 

hver især det, der giver bedst mening. Vi 

tilskriver andre en positiv intention frem 

for en negativ. At tænke systemisk og 

anerkendende er én vej at gå for at få flere 

lette samtaler.

Start med at lave en kontrakt 
Det er heldigvis langt fra alle samtaler, 

der er svære. Mange samtaler er lette 

at føre og føles ubesværede, flydende, 

respektfulde og behagelige at have. Ofte 

er de lette samtaler lette, fordi rammerne 

om samtalen er aftalt enten meget tyde-

ligt eller også har vi en klar indbyrdes 

tavs forståelse om, hvad man kan sige til 

hinanden og ikke sige. Et værktøj til at 

vi har hver vores billede 
af verden og vi gør hver især det, 

der giver bedst mening.
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Hvad er NIP 
Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)er 

et udviklingsprojekt, der blev oprettet i 

1999 i samarbejde med de gamle amter, 

HS, Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og 

sundhedsministeriet og de faglige sam-

menslutninger for læger, sygeplejersker, 

fysio- og ergoterapeuter

Formålet er at fremskaffe korrekte 

data vedrørende den sundhedsfaglige 

kvalitet og sikre sundhedsfaglig  analyse 

og fortolkning af disse data. 

I NIP-regi er der udarbejdet en række 

kvalitetsmålepunkter, indikatorer, til at 

måle kvaliteten af behandlingen af en 

række store sygdomme, blandt andet 

depression.

Kan behandling af mennesker 
med depression blive bedre 
af en database?
En gruppe af landets dygtigste fagperso-

ner, indenfor depressionsområdet, har 

valgt en række indikatorer der skal måles 

på i forhold til behandling af depression. 

Formanden for DepressionsForeningen er 

med i gruppen.

Indikatorerne tager udgangspunkt i 

Sundhedsstyrelsens referenceprogram 

for behandling af unipolær depression 

hos voksne. 

Indikatorerne dækker alle områder 

indenfor depressionsbehandlingen i sy-

gehusregi. Indlagte såvel som ambulante 

forløb. For eksempel: Vurdering af selv-

mordsrisiko, diagnosticering, sygdom-

mens sværhedsgrad, behandling, social 

støtte, pårørendekontakt og afslutning. 

Indikatorerne er valgt efter den evi-

dens der er på området. Enkelte indika-

torer er valgt, fordi det er god praksis. 

For eksempel er der ringe evidens for at 

inddrage pårørende, men der er enighed 

om at det er god praksis.

Du kan se alle indikatorerne på hjem-

mesiden www.nip.dk

I praksis indsamles data ved at 

behandlerne registrerer ydelser, der 

gives den enkelte patient, svarende til 

indikatorerne. Så når en patient er blevet 

diagnosticeret af en speciallæge, registre-

res denne ydelse i landspatientregisteret, 

hvorfra data trækkes. 

I første omgang, mærker patienterne 

ikke de store ændringer, men på sigt skul-

le det betyde en mere målrettet behand-

ling og at der er nogle behandlingstilbud, 

der gives til alle patienter med depres-

sion, uanset hvor behandlingen foregår 

eller hvem der er behandlingsansvarlig.

Det mål, den standard, der ønskes op-

fyldt, er sat højt og forventes ikke opnået 

fra starten, men er noget der skal arbejde 

hen imod.

Indberetning af data til databasen om 

depression begyndte 1, januar 2011. Den 

første årsrapport offentliggøres i foråret 

2011 på www.sundhed.dk. Rapporten 

indeholder de data, der er indberettet i 

2011 og skulle gerne give et fingerpeg om 

hvordan kvaliteten er og hvor sundheds-

væsenet kan optimere behandlingen.

Databasen skulle med tiden give en 

forbedret og mere ensartet behandling af 

mennesker med depression i Danmark.

Hvad betyder det for mennesker, 
der behandles for depression 
i sygehusregi
•  At der er formuleret nogle minimums-

krav til depressionsbehandling. Det 

sikrer en forbedret kvalitet i behand-

lingen

•  At behandlingen bliver mere ensartet i 

hele landet

•  At personalet sikres uddannelse i de 

metoder der anbefales

•  At behandlingen kan sammenlignes 

på tværs af afdelinger og regioner

•  At psykiatriske afdelinger og regioner 

kan lære af hinanden

•  At der er åbenhed. Årsrapporter of-

fentliggøres, så patienter kan se, hvad 

der kan tilbydes og sammenligne de 

psykiatriske afdelinger

•  At der kan ydes et fagligt og måske 

politisk pres, der hvor standarden ikke 

bedres over tid.

Nyt navn
Nu hvor NIP endelig er begyndt at blive 

kendt i behandlerkredse skiftes navnet 

fra den 1. december 2012.

Fremover kommer det til at hedde 

Kompetencecenter Vest for Klinisk 

kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS 

vest) og databasen ændrer navn til Dansk 

Depressionsdatabase (DDD). ■

Depressionsbehandling
gås efter i sømmene

Annette Deleuran, Kvalitetskoordinator, 

Med i formandskabet for NIP depression

en gruppe fagpersoner arbejder netop nu på at skabe en depressions-
database for at sikre ensartet og kvalificeret behandling. På sigt skabes 
en helt ny standard for depressionsbehandlingen.
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Lykke og stemnings-
udsving
v/ psykolog Krista Straarup, Klinik for mani og depression, 

Risskov. 26. jan. Kl. 19 – 21. Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50

Hvorfor holder op mod 
60% op med at tage 
antidepressiv medicin 
længe før tiden? 
v/ lektor ved SDU, sygeplejerske, PhD, Niels Buus. 

NB har interviewet 16 patienter flere gange i løbet af et år. Resultatet 

er tankevækkende! 23. feb. Kl. 19 -21, auditoriet på psykiatrisk afde-

ling, OUH. Gratis. Helst tilmelding Psyk. Info. Tlf.: 7572 4090.

Operaen  De Profundis 
– en opera om psykisk 
sygdom, Cafe Stemning

5. marts kl. 19-21, auditoriet, psykiatrisk afd., OUH. Arr.: Psyk. Info. 

Region Syddanmark, DepressionsForeningen, m.fl. Gratis.

Musik og helbred 
v/ psykolog og musiker Gert Barslund, Esbjerg. 14. marts 

kl. 19 – 21, Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50.

OBS! Arrangementerne i Bolbro er i samarbejde med Paarup 
Aftenskole. Pris 75kr. tilmelding: tlf.: 6613 9982.

gå med i Bipolargruppen
• Vi er en velfungerende gruppe som har eksisteret i over seks år.

• Vi inspirer og støtter hinanden i at få ”et godt liv”.

•  Vi lægger stor vægt på at støtte hinanden i at se muligheder i selv 

at gøre noget i situationen og i at kæmpe for at få det bedre.

• Vi mødes hver torsdag

Er du interesseret i at blive en del af vores gruppe, så kontakt 

Eva eller Mads i Bipolargruppen i Kbh., se s. 31 i Balance.

Netværksmøde
Kom til foredrag om netværk og mød andre fra 
foreningen

Sted: Idræts- og fritidscenter, Vejledalen 17, 

 2635 Ishøj, lokale 1,2,3

Tid:  Tirsdag d. 20.12.2011

17.00 -18.30:   Netværk, hvorfor og hvordan? V. Psyko-

log Lennart Holm, Cektos

18.30 -19.00:   Let anretning

19.00- 19.15:   Netværkstilbud i DepressionsForeningen: 

Oplæg om lokalgrupper i foreningen og 

DepNet.dk

19.15-20.00:   De sunde netværk: Hvordan siger man 

til og fra? V. psykolog Pia Callesen, 

Cektos

Pris:  50 kr. inkl. let anretning 

Tilmelding   til sekretariat@depressionsforeningen.dk

 33 12 47 27 senest 19.12. kl. 12.

Ny lokalgruppe 
i København for bipolare 
med rapid Cycling eller 
blandingstilstand
Vi er en ny gruppe, der er startet op i København for 

Bipolare med Rapid Cycling (R/C) eller med Blandings-

Tilstand (B/T). 

Vores gruppe er ikke ment som et alternativ til de 

eksisterende bipolare grupper. Vi er ment som et sup-

plement, hvor vi arbejder mere med emner og problem-

stillinger, der er specielt vigtige for os.

  Vi har mange ideer og tanker, som er ved at 

udmøntes. Vi ved endnu ikke, hvordan det endelige 

resultat bliver, men vi vil bl.a.:

•  Prøve at samle info om det, der gør R/C B/T ander-

ledes.

•  Lave en 1. hjælpsbog for R/C B/T, hvor vi samler tips 

og tricks, som man kan benytte, for at komme let-

tere gennem livet.

•  Vi vil søge at gøre gruppen til et egentligt netværk, 

hvor vi kan trække på hinanden i alle sammenhæn-

ge – faglige, praktiske og sociale.

Du kan kontakte os gennem: ask_50@hotmail.com 

eller 50292827.

ISHøJ

KøBeNHAvN

KøBeNHAvN

ODeNSe

ODeNSe

ODeNSe

ODeNSe
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LANDet    rUNDt siden sidst

Endnu en lille hilsen fra Aarhus. Winni 

Abildgaard trak fuldt hus i auditoriet på 

Aarhus Universitetshospital Risskov den 

2. november 2011. Winni Abildgaard er 

ledende sygeplejerske i Lokalpsykiatrien 

Skanderborg og Regionspsykiatrien 

Horsens.

Vores overskrift på hendes foredrag 

var ”Kunsten at leve med depression – og 

hvordan man passer på sig selv”. Vi havde 

aftalt foredraget fra kl. 19 – 21.30 inkl. 

pause, hvor vi gav en forfriskning i pau-

sen til at klare hjernen med. Winni mente 

måske nok, det var længe at skulle holde 

tilhørerne i ånde, men jeg havde nu ingen 

fornemmelse af, at det var et problem.

Noget at tale om
Snakken gik lystigt i pausen – det tydede 

på, at Winni Abildgaards foredrag havde 

givet anledning til noget at tale om. Efter 

pausen gik det også bare der ud ad, og 

spørgelysten var stor, så vi havde nær 

aldrig fået stoppet. Dem, der ikke havde 

fået tømt kassen med spørgsmål, sprang 

op til hende for at få de sidste spørgsmål 

besvaret, efter den officielle del af fore-

draget var slut.

Os, der havde arrangeret foredraget, 

tog i hvert fald hjem med en vis tilfreds-

hed med vores første, officielle foredrag. 

Hele arrangementet var jo altså fuldstæn-

digt gratis, og tilmelding var unødvendig. 

Jeg bilder mig ind, at tilmelding kunne 

have afholdt nogen fra at møde op til 

foredraget.

Vi benyttede lejligheden til at gøre 

opmærksom på DepressionsForeningens 

arbejde. Vi fik uddelt mange foldere mv. 

til deltagerne i arrangementet, og vi har 

begrundet håb om, at det kan føre til nye 

medlemmer i foreningen. ■

Foredrag i Aarhus:

Kunsten 
at leve med en 
depression

Lokalgruppen i Aarhus havde inviteret til foredrag om 
den svære balancekunst at leve med en depression. 
Det trak fulde huse og gav stof til eftertanke.

Af Mathias Sørensen, Aarhus lokalgruppe
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Lokalgruppen i Aarhus har produceret 

denne fine plakat, som du måske kan 

få øje på i bybilledet.

LANDet    rUNDt siden sidst

Vi var fire fra lokalgruppen, der deltog 

i arrangementet, hvor vi dannede kæde 

henover Limfjordsbroen. Derpå gik vi 

videre ned gennem byen og sluttede af i 

Nordkraft. Der havde hver gruppe bagt 

kage, som blev stillet på et bord og så 

kunne folk ellers bare tage.

På hele turen var der et orkester, som 

spillede. ■

Frivillig Fredag 
i Aalborg

Fredag d. 30. september blev 
de frivilliges dag markeret 
over hele landet – også i 
Aalborg, hvor Depressions-
Foreningens lokalgruppe bl.a. 
deltog i en menneskekæde 
for at sætte fokus på det 
frivillige arbejde i byen.

Af Henriette og Lone, lokalgruppen i Aalborg
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lig godt ved, men altid glemmer: At al for-

andring starter med os selv.  Men bogen 

går dybere og især afsnittet om indre ro 

og balance, er jeg sikker på at mange vil 

få stor glæde af.

Det er en dejlig bog at læse, varm 

og nem at forstå. Man mærker Lone’s  

engagement  i emnet og hendes ønske om 

at få os til at blive lidt klogere på os selv 

og dermed hinanden.  Jeg synes faktisk at 

alle kan have glæde af denne bog. Vi har 

alle nogle relationer, som har drillet og vi 

har alle godt af at få kigget lidt på os selv, 

og alle de ting vi også er.

Jeg kan varmt og med hjertet anbefale 

bogen.

Bogen tager udgangspunkt i teorien om 

skygger: Alt det vi ikke kan acceptere hos 

andre, er i virkeligheden egenskaber vi 

selv besidder. Det er skyggesider som er 

gemt væk, fordi vi ikke accepterer dem. 

Det er disse skygger, der skaber proble-

mer i vores relationer med omverdenen. 

Ved at få skyggerne (egenskaberne) belyst 

OG accepteret, vil de fremover ikke 

genere dig så meget, når du møder dem 

hos andre.

At acceptere kan være svært
Lyder det mærkeligt? Det er det faktisk 

slet ikke når man læser Lone’s bog.  Hun 

formår at forklare dette på en måde, som 

ikke efterlader denne læser i tvivl. Det 

er sådan, det hænger sammen. Bogen er 

nem at læse, det er også en bog, man kan 

– og bør, tage frem igen og igen og bruge, 

for det her med at acceptere, kan være 

svært. Det anerkender Lone også, men 

hendes mangeårige arbejde med skyg-

gearbejdet og de gode resultater tæller for 

sig selv. Det her noget, der virkelig kan 

rykke ved vores oplevelse af både os selv 

og andre.  Bogen indeholder både nogle 

gode øvelser og nogle gode eksempler fra 

Lone’s arbejde og  liv.

Al forandring starter med os selv
Faktisk understreger bogen det vi egent-

BOgANMeLDeLSe

223 sider, 
udgivet via 
Books On Demand, 
kan købes flere steder 
på nettet.

Lone Lund Jørgensen er 
sociolog og intuitiv 
coach og har i mange år 
arbejdet med  
skyggeprocessen.

Bliv ven med 
dine skyggesider 
- og skab fredfyldte 
relationer!
Lone Lund Jørgensen har begået en bog, der tager 
læseren med på en rejse i egne skyggesider og 
hvordan vi kan arbejde med dem hos os selv.

Anmeldt af Susan Andersen

Vejl. pris 
kr. 229,-

Hun kommer også med tips til hvor-

dan, du lærer at forstå de følelser, du 

har og at det kan være legalt at have 

dem, men at du skal passe på de 

ikke bliver destruktive. Det er meget 

bedre, hvis du kan være i stand til at 

gøre dem til konstruktive tanker.
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singleliv. Anden del sætter ord på nogle 

af de religiøse spørgsmål og overvejelser, 

som livet med sygdom og handicap kan 

afføde – med kristendommen som klang-

bund. Det er bl.a. spørgsmål om, hvordan 

man kan finde mening, trøst og håb. 

Bogens bidragydere er 15 fagpersoner, 

der har emnet tæt inde på livet i kraft af 

deres arbejde, uddannelse og forskning. 

mennesker, der lever med en kronisk 

sygdom eller et handicap, enten selv eller 

som pårørende. Dens første hoveddel 

handler om nogle af de almene eksisten-

tielle problemstillinger og overvejelser, 

som kronisk sygdom og handicap kan 

medføre. Her er der fokus på den psyko-

sociale dimension med bl.a. kapitler om 

identitet, skam, depression, parforhold og 

Find livsglæden igen 
– slip dine triste tanker og følelser

Hvordan lever man et liv med kronisk 

sygdom og handicap? For de fleste er det 

et tungt og udfordrende livsvilkår og kan 

give anledning til mange eksistentielle 

overvejelser. Cand.mag. Lisbeth Riisa-

ger Henriksen har taget initiativ til og 

redigeret bogantologien Hvad i alverden 

er meningen? 

Bogen er i første omgang skrevet til 

Hvad i alverden er meningen? 

Lisbeth riisager Henriksen (red.): 
Hvad i alverden er meningen? 
Om at leve med kronisk sygdom og handicap. 

Unitas Forlag 2011. 326 sider. 
yderligere info og blog på unitasforlag.dk. 

224 sider
Politikkens Forlag

Vejl. pris 
kr. 250,-

Sagen set fra to sider
Bogen er opdelt i forord, fire dele + en 

epilog, hvilket gør den meget overskuelig 

og let at læse. Den er fyldt med cases 

fra personer, der har oplevet forskellige 

følelser, og hvor du hører, hvad de gjorde, 

men også hvad de kunne have gjort, så 

situationen havde set anderledes ud. Jeg 

synes som læser af en faglitterær bog, at 

det er rart, at den er letlæselig og ikke er 

proppet med fagudtryk.

•  Del 1 hedder ”Forstå dit humør” og i 

denne del kommer forfatteren blandt 

andet ind på hvordan ens selvværd og 

humør hænger sammen.

•  Del 2 fortæller om det at få styr på ens 

triste tanker og følelser.

•  Del 3 ”Find vejen til livsglæden” er om, 

hvordan du kan skabe positive tanker 

og følelser. 

•  Del 4 omhandler, hvad en depression 

er og hvad du selv kan gøre for at over-

vinde den.

Overvind tristhed
Irene H. Oestrich mener, at hendes bog 

henvender sig til professionelle, som har til 

opgave at hjælpe andre med nedtrykthed 

og psykiske smerter. Men hun har også 

skrevet den til dem, som ønsker at overvin-

de tristhed og finde glæde i deres liv.

Jeg kan kun give hende ret i at både 

professionelle og ramte i alle aldersgrupper 

kan have glæde af at læse bogen, hvis de har 

et behov for at finde livsglæden igen. Og det 

skal siges, at jeg mener, at mennesker der 

lider af depressioner kan have stor glæde af 

at læse bogen.

er du tit trist, vred, skuffet osv. Så kan du med Irene H. Oestrich’s bog 
finde råd og vejledning til, hvordan du kan få din livsglæde igen. 

NyBOg

Anmeldt af 

Sascha Jensen
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Bjarke var arkitekt og drivkraft bag for-

eningens nystartede motionsprojekt og 

frivillig ved en lang række arrangementer 

og aktiviteter i foreningens regi.

Det var dog DepressionsLinjen, der 

stod hans hjerte nærmest. Her var Bjarke 

gennem en årrække – og helt frem til 

sin død fast og vellidt inventar. Han tog 

arbejdet på Linjen meget alvorligt og kom 

tit med rigtig gode og innovative forslag 

til, hvad vi kunne undersøge fagligt og 

”efteruddanne” os med. Bjarke elskede 

arbejdet her, fordi – som han sagde at 

”alle her bidrog med noget”. 

Bjarke var et meget engageret, belæst 

og værdifuldt menneske. Han var skarp 

og analyserede hurtigt og kritisk, men 

altid retfærdigt og konstruktivt. Han 

var et varmt menneske med hjertet på 

det rigtige sted og besad en stor portion 

humor. 

Han elskede sit frivillige arbejde, der 

udover DepressionsForeningen også om-

fattede en betydelig indsats hos National-

museet, Grønlands/Antarktis- Institut, 

Lokalhistoriskmuseum i Store Magleby 

mm. 

Bjarke sov stille ind d. 10. november 

2011 efter kort tids sygdom. Som hans 

kone - og livsledsager gennem 30 år - Ulla 

så smukt beskrev det ”hans krop kunne 

ikke mere og hjernen var træt”.

Vores tanker går til Bjarkes kærlige 

familie, Ulla, Stig og Maja, der nu går 

igennem en meget svær og mørk tid og 

må bære på en stor sorg. Vi føler med 

dem, så godt vi nu kan.

Vi takker Bjarke for hans indsats på 

DepressionsLinjen og mindes ham, som 

den behagelige og konstruktive kollega 

i gruppen - og Ulla, der altid tog sig af 

hundene, når Bjarke havde en telefon-

vagt, så de ikke forstyrrede ham og dem, 

der ringede.

Bjarke vil blive savnet i vores gruppe. 

Ære være hans minde. ■

Barbara Diemi 

på vegne af

Telefonvagterne, DepressionsLinien

November 2011

Mindeord om 
Bjarke Thorsteinsson

DepressionsForeningen har mistet en af sine mest 
engagerede frivillige, Bjarke thorsteinsson. 

CHAT - BREVKASSE - DAGBØGER
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Læg DepressionsForeningen 
under juletræet
DepressionsForeningen har taget ideen 

om et ”julekatalog” til os. Vi vil på det 

stærkeste opfordre dig til at besøge vores 

webbutik eller blot afgive en bestilling 

til os på en af de mange spændende 

gaveartikler.  De vil gøre lykke under et 

hvert juletræ … og her i foreningen.  Der 

findes noget i alle prisklasser og gaver der 

passer til moster såvel som til mormor og 

sjove fætter Kaj.  Eller måske til dig selv. 

Var det ikke en ide at ønske sig et tilskud 

til sommerens højskolekursus, en sang 

eller et medlemskab?

Selv køber jeg to Depnet-kalendre. En 

til svigermor …. og en til mig selv.  Men 

shyss … det er en hemmelighed frem til 

juleaften.  

God jul og godt nytår til alle fra alle i 

sekretariatet. ■

lidelser.  Og som vores interview med 

Sundhedsministeren også viste, er det et 

ønske der går helt til tops.

 I næste nummer af Balance, vil vi 

følge op på dette arbejde. Undersøge 

forholdene for børn med depressioner og 

bipolare lidelser. Vi ser på, hvordan man 

bedre kan opspore, behandle og støtte 

disse børn og deres forældre. Desuden vil 

vi se på forebyggelsen af sygdommen hos 

børn. Vi vil også meget gerne høre, hvad 

du har af erfaring med børn som er de-

pressionsramte. Udfordringer, oplevelser 

og tips.

Vi vil også forsøge at komme ind på 

problematikken med børn som pårøren-

de. Både som pårørende til forældre og 

som pårørende til søskende.  Vi følger op 

på resultaterne at et pårørendeprojekt, vi 

har haft kørende i 4 år i Aarhus. 

 SATS på os!
- også til jul
til næste gang handler denne gang om politikere, 
der SAtSer på psykologbehandling og på børn 
med problemer. Og redaktøren afslører 
hvad han lægger under juletræet i år.

Af Kasper Tingkær, 

redaktør og 

sekretariatsleder

Ti års hård kamp for lige adgang til psyko-

loghjælp for depressionsramte har nået en 

milepæl. Med årets SATS-puljeaftale er der 

afsat midler til udvidelse at psykologhjælps-

ordningen, så den gælder alle depressions-

ramte – uanset alder. HURRA for det.

Og selv om man kan indvende, at det er 

problematisk, at det er en forsøgsordning, 

at midlerne tages fra sats-puljen og ikke fi-

nansloven, samt at der stadig er mennesker 

som ikke har råd til at udnytte ”tilbuddet”, 

så er det en kæmpe sejr. En sejr for ligestil-

lingen. Og en kæmpe sejr for foreningen og 

ODA, der i fællesskab har kæmpet utrætte-

ligt for denne sag.

Børn og unge på dagsordnen 
– også i Balance
Børn og unge kommer i fokus. Fra politisk 

side har man valgt at ruste op på behand-

lingen og tilbuddene til børn med psykiske 

Til næste
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regION HOveDStADeN
 
Psykolog Anne Knudsen
Grundtvigsvej 27A
1864 Frederiksberg
Tlf. 22 72 37 87
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. 48 24 84 05
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

Psykolog Henrik Tingleff
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V
Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.dk
 
Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal
2700 Brønshøj
Tlf. 2021 6165 bedst ml. 9.00 og 9.30 
alle hverdage
Email: psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

regION SJæLLAND
 
Psykolog Anne Knudsen
Højen 28
4000 Roskilde
Tlf. 22 72 37 87
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. 28 29 87 43
Email: eline@hyldager.net
 
 

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

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, 
Anita Eibye Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA, Spe-
cialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
Tlf. 74528186 (De fleste hverdage ml 8-9)

 
regION NOrDJyLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum 
og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 171199
Email: info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

Her KUNNeDIN ANNONCe StÅ!  KONtAKt: sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727

Find din psykolog

gUIDeANNONCer
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LOKALgrUPPer i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen. 

Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker 

mødet hos kontaktpersonen.

Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer 

– ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.

Lokalgruppe Sted Mødedag Tidspunkt Kontaktperson

Cafe Blom Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N Mandage og onsdage Kl. 14.00 – 18.00 Leder Tine E.G.. 5355 9567

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

Onsdag i lige uger, OBS: Pga. juleferie, 
er der ikke møde den 28. december

Kl 19.00 - ca 21.15 Frederik, 30745279,frederik.nu@gmail.com, 
Vibeke, 6167 7976, vibekaka@yahoo.com

Bipolargruppen, 
København

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

Torsdag i lige uger Kl. 18.45 - ca 21.00 Eva Ahnoff, BAL@ti22.dk,  4063 1022, Mads Trier-Blom, 
Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866 bedst ml 15-18, 
Dorte Møller Pedersen, 3918 1767, dmoellerp@gmail.com

Bipolar, rapid cycling 
og blandingstilstande

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

Tirsdage i ulige uger Kl.  19.00 – ca. 
21.00

Ask Larsen, ask_50@hotmail.com 50292827

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

Kontakt Alfred Munck 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 

Roskilde Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv., Roskilde 19.1.12, 16.2.12, 22.3.12 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 – unge, min. 18 år Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver onsdag Kl. 16.00-18.00 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 / 26181496, Troels Borelli 5665 1245, 
Hanne Brøndum: 5687 0495

Stevns Jette Balslev 4034 6838

Næstved Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 
22, 4700 Næstved).

Mandag i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Lene Stage tlf. 40 56 18 98

Sorø Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø Tirsdag i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Sascha Jensen 42161061/l saspigen@thomas-helmig.dk

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

Odense Netværkskontakten 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

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 Kl. 19.00 – 21.00

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 Kl. 19.00 – 21.00

Haderslev Depression 
og bipolar lidelse

Frivillighuset Storegade 80, Haderslev 3. mandag i måneden Kl. 19.00 – 21.00 Merete Lysgaard  Hansen

Esbjerg Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Hver torsdag Kl. 19.00 -21.00 Jørgen Jensen, 40318577, jensen2780@live.dk

Silkeborg Frivillig Center Silkeborg, Østergade 9, 1.sal Mandag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Leif Svaneborg, 86886164 Mail:leifsvane@mail.dk

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

Herning Herning frivilligcenter, Fredensgade 14. Ring 
gerne 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 mødelo-
kale, 1.sal

Onsdag i ulige uger Kl 19.00 – 21.00 Anett Karit From:  9740 2724

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

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

Aarhus Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 40143492

Aarhus, forældre til voksne 
bipolare

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

2. mandag i måneden Kl. 19.00 – 21.00 Karen og Otto Andersen, karot@gmail.com, tlf. 8689 
2727, mobil 2943 1380. 
Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 2129 4448

Aarhus, bipolar Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00 Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail. 
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 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)

Alle hverdage sekretariat@depressionsforeningen.dk, 
www.depressionsforeningen.dk
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Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800General-

forsamling
i DepressionsForeningen

Sæt kryds i kalenderen d. 17. marts 2012 
– da afholder DepressionsForeningen 
den årlige generalforsamling

Mød op i Aarhus

Denne gang løber det hele af stablen i Aarhus, men den præcise adresse kender vi desværre 

ikke endnu. Som altid har vi et spændende foredrag på menuen og rig mulighed for, at hilse 

på hinanden over en let frokost. Program og tidspunkter meddeles senere via hjemmesi-

den.

Vi håber på at se rigtigt mange af jer.

Følg med på hjemmesiden

Sted, program og dagsorden offentliggøres på hjemmesiden www.depressionsforeningen.

dk, hvor du også kan tilmelde dig arrangementet. Invitationen sendes også direkte via det 

elektroniske nyhedsbrev og direkte til de medlemmer, der har opgivet mailadresser.

Har du ikke adgang til internettet og brug for en invitation i brevform, så kontakt ven-

ligst sekretariatet, der gerne fremsender invitationen.

Forslag til punkter på dagsordnen…

Skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 9. marts 2012.

Vi glæder os til at se jer.

 Glædelig j
ul

Bestyrelse
n


