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Som sædvanligt har vi gang i mange ting 

både internt og organisatorisk, men også 

udadrettet. I overensstemmelse med 

foreningens vedtægter arbejder vi for at 

give endnu flere tilbud til vores medlem-

mer og på at blande os i den del af den 

offentlige debat, der vedrører vores med-

lemmer. Her drejer det sig i øjeblikket 

mest om fleks- og førtidspensionsreform 

og telepsykiatri. Sidstnævnte er tema for 

dette nummer af Balance.

telepsykiatri�kan�være�en�del�af�
løsningen
At kapaciteten i behandlingssystemet er 

for lille, ved vi godt. Og det bliver ikke 

sådan lige rettet op. Men så må den, der 

er, bruges bedre, og her er telepsykiatri et 

virkelig godt supplement. 

Telepsykiatri vil kunne spare be-

handlerne mange ”spildte” timer på 

fysiske møder og deraf få mulighed for at 

behandle flere patienter. I tyndt befolkede 

områder, hvor det for mange er svært 

overhovedet at finde transport selv til 

egen læge, vil også patienter der få mulig-

hed for speciallægebehandling. Den prak-

tiserende læge vil hurtigt kunne rådføre 

sig med speciallæge, også mens patienten 

Af Karen Margrete Nielsen.

Formand for 

DepressionsForeningen

er der. Flere faggrupper kan indgå, og 

diagnostik og den rigtige behandling vil 

kunne komme i stand langt hurtigere.

Mange�muligheder
Der er så mange muligheder i det. Men 

selvfølgelig er der en række ting, der skal 

på plads først rent praktisk, og ældre ge-

nerationer kan få brug for teknisk hjælp. 

Telepsykiatri er andet end videoseancer 

via computer. Det kan også være almin-

delige fastlagte telefonsamtaler med f.eks. 

en sygeplejerske eller via mobiltelefonens 

mange muligheder. Med mulighed for 

her og nu kontakt til faglig støtte vil en 

del selvmord sandsynligvis også kunne 

afværges.

shared�care
Et andet bud på en løsning er shared 

care. Der findes forskellige former for 

shared care, men groft sagt vil det sige, at 

de forskellige led i en patients behandling 

arbejder sammen. Det kan f.eks. være 

egen læge, speciallæge og socialrådgiver. 

Det er en både billig og særdeles effektiv 

måde at sikre den bedste behandling på.

Hvorfor vi endnu ikke har fået indført 

shared care år efter mange andre sam-

menlignelige lande, er en gåde. Mit bed-

ste bud er, at politikerne fortsat ikke har 

forstået, hvor billigt og gavnligt det vil 

være, og hvor alvorlig situationen også er 

på det ikke-psykotiske område. Regerin-

gens forslag til en ny finanslov giver ikke 

grund til håb med kun 200 mio.kr. afsat 

til forbedring af (hospitals)psykiatrien. 

Ingen af partierne har heller ikke reageret 

på dette som et problem. 

Vi vil gerne bidrage til at finde smar-

tere løsninger. Derfor håber jeg, at jeg 

med dette kan være med til at sætte skub 

i en debat i de kommende numre af Ba-

lance. Og at I kan finde flere både positive 

og negative argumenter for at anvende 

disse.  ■

Vores behandlings-
form rækker ikke
Det�er�ingen�hemmelighed,�at�kapaciteten�i�behandlingssystemet�er�for�lille.�
telepsykiatri�kan�derfor�være�en�del�af�løsningen,�men�politikerne�bør�også�skele�til�andre�
løsninger,�fx�shared�care,�der�har�vist�sig�effektiv�i�udlandet.
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Visionen er, at patienter via it-telefon, 

videotelefon, computer, internet, smart-

phones, apps, måleapparater mm. kan 

samle sundhedsoplysninger og overvåge 

sig selv og deres lidelser samt kontakte 

sundhedsfaglige, når de har behov for 

det. Visionen er således et sundhedsvæ-

sen, der for en stor dels vedkommende 

bliver flyttet ud af hospitalet for i stedet 

at blive en del af patienternes hverdag. 

Visionen gælder også for mennesker med 

psykiske lidelser.

Nye�typer�hjælp�til�patienter
For patienter er det mest lovende ved te-

lepsykiatri nok, at den kan lette adgangen 

til relevant sundhedspersonale, samt at 

den kan give adgang til nye typer hjælp. 

Dagens teknologi giver eksempelvis 

mulighed for, at patienterne hjemmefra 

kan få audiovisuel kontakt til psykiater, 

psykolog eller anden sundhedsfaglig eks-

pertise. Mange patienter vil givetvis have 

glæde af at kunne modtage behandling 

hjemme. Mest oplagt er det for patienter, 

der lider af angst og sociale fobier, da 

mange med disse lidelser ofte har vanske-

ligt ved at forlade deres hjem. Undersø-

gelser viser da også, at patienter generelt 

tEMa Sundhedsteknologi

Af Kåre Jansbøl, antropolog og ph.d. 

Projektmedarbejder hos Dansk Sundhedsinstituttelepsykiatri�kan�defineres�
som�brugen�af�telemedicin�
indenfor�psykiatrien.�teleme-
dicin�kan�så�igen�defineres�
som�den�kliniske�anvendelse�
af�informationsteknologier�(it).

telemedicinen�er�under�rivende�udvikling.�Nogle�mener,�
at�den�teknologiske�udvikling�kan�og�bør�revolutionere�
hele�sundhedsvæsenet,�således�at�patienter�i�højere�grad�
kan�kontrollere�deres�egen�behandling.�

Telepsykiatrien 
finder nye veje
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fordring ud til at være at overbevise flere 

psykiatere om at anvende teknologierne. 

I forhold til indføring og udbredelse af it-

programmer til behandling af depression 

og angst er et stort problem, at der ikke er 

dokumenteret effekt for eksisterende pro-

grammer. Der ligger en betydelig investe-

ring i at udvikle dokumentationen samt i 

at udbrede programmerne. På nuværende 

tidspunkt findes der heller ingen under-

søgelser af de økonomiske omkostninger 

og eventuelle besparelser ved at indføre 

telepsykiatri i Danmark. ■

på, at bl.a. opgaveglidning fra speciallæ-

ger til andre faggrupper i psykiatrien er 

et nøgleelement for at opnå behandlings-

garanti i psykiatrien. Opgaveglidning 

handler i denne sammenhæng om at få 

psykiatriens yngre læger samt andre fag-

grupper - primært psykologer og syge-

plejersker - til at varetage opgaver, som 

psykiateren varetager i dag. Et eksempel 

har vi fra Queensland, Australien, hvor 

psykiatere fra et kompetencecenter via 

it kobles på patientforløb, der varetages 

af forskellige faggrupper (psykologer, 

teamledere og socialarbejder) i almen-

psykiatrien. Videokonferencer med 

psykiaterne bruges til patientbehandling 

og samarbejde med almenpsykiatrien. 

Hovedparten af patienterne forbliver i 

behandlingen i almenpsykiatrien gennem 

hele forløbet. I Danmark kunne noget 

lignende gennemføres, og man kunne 

dermed udnytte teknologien til intensi-

vering af samarbejde mellem de alment 

praktiserende læger og psykiatere. 

Effekt�og�fremtid
Det faktum, at teknologierne er under 

konstant udvikling, er med til at kompli-

cere et kvalificeret udsagn om teknolo-

giernes effekt. Der er dog evidens for, at 

videokonferencer mellem psykiatere og 

patienter ikke forværrer behandlingsre-

sultaterne, samt at patienter generelt er 

meget tilfredse med videokonferencer. 

Der er også evidens for, at softwarepro-

grammer med nogen sundhedsfaglig 

support har omtrent samme effekt for let-

tere former for angst og depression som 

ansigt-til-ansigt samtaleterapi.

I forhold til videokonferencer mellem 

patienter og psykiatere ser den største ud-

er meget tilfredse med disse former for 

telepsykiatri.

For mennesker, der i lettere grad lider 

af angst eller depression, er der udviklet 

internetbaserede programmer så som 

”FearFighter” (til angstpatienter), ”Psy-

kisksund”, der er computerbaseret kogni-

tiv terapi og ”MIKAT” (mobil og instru-

mentel kognitiv adfærdsterapi til kontrol 

af angstanfald). Sådanne programmer 

er varemærkebeskyttede produkter, som 

producenterne forsøger at få godkendt og 

efterfølgende udbredt. I Storbritannien 

er nogle af dem anerkendt og tilgænge-

lige. I Danmark er lignende programmer 

udviklet, men endnu ikke godkendt. 

Typisk fungerer de sådan, at patienterne 

får adgang til programmerne via nettet 

Programmerne indeholder sundhedsop-

lysninger, test for grad og type af lidelse 

samt forskellige hjemmeopgaver. I mange 

tilfælde er patienten i kontakt med en be-

handler, der kan overvåge og vejlede dem.

Bedre�samarbejde�
mellem�sundhedsansatte
Hidtil har telepsykiatri primært været 

anvendt i samarbejdet mellem ansatte 

indenfor sundhedsvæsenet. Erfaringer 

peger på, at telepsykiatrien har flere 

muligheder, end man traditionelt har 

benyttet i Danmark. Internationalt har 

man således udnyttet telepsykiatri til at 

skabe kontakt mellem lokale behandlere 

og specialister, som ellers sjældent eller 

aldrig ville være kommet i kontakt. Heri 

ligger oplagte muligheder for at spare 

transporttid. 

Erfaringer viser også, at telepsykiatri 

kan bruges til kvalitetsudvikling i form af 

opgaveglidning. Danske Regioner peger 

tEMa Sundhedsteknologi

Læs�mere�om�telepsykiatri�og�
Dansk�sundhedsinstitut�på�
dsi.dk,�hvor�du�kan�downloade�
publikationerne:��

”Erfaringer�med�it-løsninger�i�
behandlingen�af�lettere�angst�
og�depression”

”telepsykiatri�i�Danmark�–�
hvad�ved�vi�fra�udlandet?”
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Når den 37-årige bipolare patient ”Peter” 

får for lidt nattesøvn, modtager han en 

besked på sin mobiltelefon, som husker 

ham på, at han skal sørge for at få sin 

søvn. Og selv om ”Peter” inderst inde 

godt ved, at han ikke har fået sine otte 

timer, fungerer beskeden som en effektiv 

advarsel om, at han kan være på vej ned 

ad den spiral, som i en årrække førte ham 

ned i depressionens bundløse hul. 

- I hverdagen er det let at skyde fra 

mig og tænke, at så må jeg bare sove lidt 

ekstra i aften. Men det får man ikke altid 

lige gjort. Der minder Monarca mig om, 

at jeg skal tage det her rigtig alvorligt og 

tage en sovepille, hvis jeg har svært ved 

at falde til ro, siger Peter, som af hensyn 

til fremtidige jobmuligheder har valgt at 

være anonym. 

”Peter” er en af de 12 patienter med 

bipolar lidelse, som har været med til at 

teste Monarca; en ny app til smartpho-

nes, som er blevet udviklet på IT-Uni-

versitetet i et forskningssamarbejde med 

Region H Psykiatri. Monarca er kort 

fortalt en applikation, hvor patienterne 

hver dag skriver, hvor mange timer de har 

sovet, hvor meget alkohol de har drukket, 

om de har følt sig triste eller i godt humør 

etc. Derudover registrerer applikationen 

automatisk, i hvilket omfang patienterne 

bruger deres mobiltelefon. Oplysnin-

gerne bliver tilsammen til en slags digital 

logbog, som kan give patienterne og deres 

behandlere et praj om, hvordan sygdom-

men udvikler sig fra dag til dag. Ifølge sy-

geplejerske Hanne Steenberg Nikolajsen, 

som har været med til at teste Monarca-

applikationen, betyder det, at man kan 

gribe hurtigere ind, når en patient er på 

vej i en skidt retning. For hvis patienten 

”Peter” kun har sovet tre timer hver nat i 

den sidste uge, vil behandlerne på Rigs-

hospitalet også blive opmærksomme.   

- Monarca giver os muligheden for at 

følge patienterne tættere i hverdagen. 

Hvis en patient fx begynder at blive lidt 

deprimeret, kan det faktisk være svært 

Et�forskningssamarbejde�mellem�it-Universitetet�i�københavn�
og�region�Hovedstadens�Psykiatri�har�resulteret�i�en�app�til�
smartphones,�som�kan�blive�et�effektivt�værktøj�i�
behandlingen�af�patienter�med�bipolar�lidelse.

Ny app 
kan være 
guld værd 
for psykisk 
syge

Af Mads Frost, Ph.d. studerende

og Jakob E. Bardram, professor

http://pit.itu.dk/monarca

tEMa Sundhedsteknologi
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se mønstrene i hverdagen. Fx kan man 

grafisk se, hvis man i de sidste to uger har 

haft en nedadgående kurve i søvn, mens 

kurven over forbruget af alkohol i samme 

periode er opadgående, siger Peter, som 

dog ikke kan regne med, at Monarca 

bliver en integreret del af behandlingen 

i den nærmeste fremtid. Der vil nemlig 

gå nogle år, inden de ca. 25.000 bipolare 

patienter i Danmark vil kunne få glæde af 

app’en, fortæller professor Jakob Bar-

dram fra IT-Universitetet:

- Vores pilotafprøvning har helt 

tydeligst vist, at pilen peger i den rigtige 

retning, men dét, som vi endnu ikke har 

dokumenteret, er, om Monarca har en ef-

fekt på behandlingen. Det vil vi så bruge 

nogle år på at finde ud af ved at lave kli-

niske forsøg, hvor vi vil undersøge, om de 

bipolare patienter, som bruger Monarca, 

får det bedre end de patienter, som ikke 

bruger Monarca.

Forskerholdet bag Monarca er op-

timistiske mht. projektets fremtid, og 

professor i psykiatri Lars Kessing fra 

Region H Psykiatri kan sagtens forestille 

sig, at app’en kan blive meget værdifuld i 

behandlingen af bipolar lidelse. 

- Vi håber, at Monarca kan reducere de 

maniske og depressive symptomer med 

en tredjedel. Det svarer til effekten af, at 

en patient dagligt tager Lithium, som er 

en meget brugt medicin til behandling af 

for ham eller hende at henvende sig. 

Men idet jeg går ind og kigger på deres 

registreringer hver dag, så kan jeg jo 

henvende mig til dem, siger hun.

ikke�kun�til�bipolar�lidelse
Monarca er netop blevet testet af 12 pa-

tienter og deres behandlere, og evaluerin-

gen af applikationen har været særdeles 

positiv. Ifølge ”Peter” er Monarcas største 

force, at de mange oplysninger fra hans 

mobiltelefon bliver struktureret på en let 

aflæselig måde, så han hurtigt kan få et 

billede af, om han er på vej i den rigtige 

retning. 

- Monarca gør, at man lettere kan 

Fakta�om�bipolar�lidelse�
og�Monarca:

Bipolar lidelse blev tidligere kaldt 

maniodepressiv sygdom. Perso-

ner med bipolar lidelse vil typisk 

opleve perioder, hvor de føler sig 

meget nedtrykte og deprimerede, 

mens de i andre perioder vil være 

meget opstemte og maniske. I 

den depressive fase kan det være 

decideret umuligt at flytte sig ud 

af sengen, mens den maniske fase 

kan medføre meget impulsive 

handlinger, som efterfølgende 

kan have store konsekvenser, fx 

ovedreven køb af luksusvarer eller 

overilede og uigennemtænkte be-

mærkninger til familien, vennerne 

eller kollegaerne. 

Ifølge Verdenssundhedsorga-

nisationen WHO er bipolar lidelse 

den sjette hyppigste årsag til 

invaliditet i verden.

Monarca er et forskningssam-

arbejde mellem IT-universitetet og 

Region H psykiatri samt en lang 

række internationale partnere.

Monarca er hovedsageligt 

finansieret med EU-midler og er 

en del af det såkaldte FP7 STREP-

program, som har til formål at 

fremme teknologisk forskning i 

EU. 

Få�mere�information�
om�Monarca�på�
www.monarca-project.eu

Om�it-Universitetet

it-Universitetet�i�københavn�
har�eksisteret�siden�1999�og�
er�et�selvstændigt�universi-
tet�dedikeret�til�den�digitale�
verden.�Der�er�omkring�2.000�
studerende�og�270�ansatte.�
På�it-Universitetet�forskes�og�
undervises�i�et�bredt�spektrum�
af�emner�inden�for�it.

bipolar lidelse, siger professor Lars Kes-

sing, som også er nysgerrig efter at vide, 

om app’en vil kunne bruges i behand-

lingen af andre psykiske lidelser, så som 

depression. ■

tEMa Sundhedsteknologi
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”Vi har et problem i Danmark”, siger 

Kim Mathiasen, cand.psych på Klinik for 

OCD og Angstlidelser i Region Midtjyl-

land. Han står i spidsen for et forsøg med 

programmet FearFighter, et onlinebase-

ret behandlingsprogram mod angst med 

fokus på kognitiv adfærdsterapi. Fear-

Fighter er blot et af mange programmer 

med fokus på kognitiv terapi. Der findes 

tilsvarende programmer til behandling af 

depression. 

”Vi har masser af dokumentation for, 

at kognitiv adfærdsterapi er effektivt, 

men vi har ikke ressourcer til at udføre 

det.  Når man går i behandling for psyki-

ske lidelser hos egen læge, er behandlin-

gen ofte ikke kvalificeret nok. Samtidig 

er der lang ventetid på psykologhjælp. 

I sidste ende har det store økonomiske 

konsekvenser, fordi patienten når at blive 

mere syg. Med FearFighter kan patienten 

komme i gang med behandlingen med det 

samme”, fortæller Kim Mathiasen.

Gør-det-selv-terapi
FearFighter består af to tæt forbundne 

dele: En undervisningsdel, der giver 

brugeren indsigt i sin egen sygdom og 

en egentlig behandlingsdel, der gennem 

individuelt tilpassede opgaver på i alt ni 

i�England�er�onlineterapi�
førstevalg.�i�australien�og�
sverige�har�de�også�brugt�
det�længe.�Er�onlineterapi�
på�vej�til�Danmark?�i�region�
Midtjylland�er�de�godt�på�vej.�

Af Vibeke Nielsen

Onlineterapi 
får flere i behandling

tEMa Sundhedsteknologi



8     Balance nr. 3 september 2012 Balance nr. 3 september 2012     9

som undersøgelsen har kastet af sig. Det 

tyder dog allerede på, at programmet 

indeholder mange muligheder. 

”Vi har selvfølgelig også testet løbende. 

Og foreløbig ser det meget bedre ud, end 

jeg havde turdet håbe på. Vi har afprøvet 

programmet på dem, der er patienter 

hos os med rigtig gode resultater. Og det 

er dem, der er hårdest ramt. Normalt 

vil systemet blive anvendt til milde og 

moderate former for angst. Desuden har 

vi erfaret, at niveauet af depression i for-

bindelse med angst også falder samtidig”, 

siger Kim Mathiasen. 

Næste skridt er at overbevise Region 

Midtjylland om at implementere pro-

grammet i primærsektoren. Ifølge Kim 

Mathiasen er lægerne allerede klar. 

”Alle læger, jeg har talt med, er meget 

begejstrede for programmet. De føler 

mange gange ikke, at de har en helt opti-

mal løsning, når de sidder over for men-

nesker med psykiske lidelser”, fortæller 

Kim Mathiasen. ■

tyder, at patienten kommer i behandling 

med det samme. Virker behandlingen 

ikke, får patienten tilbudt face-to-face-

behandling og eventuelt medicin. I mod-

sætning hertil bliver mange danskere 

mere syge, imens de venter på behand-

ling. 

”Med FearFighter kan man inden for 

en rimelig økonomisk ramme hjælpe rig-

tig mange og sørge for tidligere interven-

tion”, siger Kim Mathiasen.

Det�ser�lovende�ud
I Region Midtjylland er de i gang med at 

indsamle det evidensbaserede materiale, 

trin giver patienten konkrete redskaber 

til at løse problemer. En fagperson hjæl-

per vedkommende i gang med behand-

lingen og støtter patienten undervejs i 

forløbet gennem telefoniske samtaler. 

”De ni trin svarer til ni konsultationer 

hos en psykolog. Man styrer selv Fear-

Fighter, men har en psykolog som støtte 

gennem hele processen”, fortæller Kim 

Mathiasen.

ikke�mere�ventetid�
på�psykologhjælp
I England er FearFighter førstevalg, når 

det gælder behandling af angst. Det be-

Oplev�FearFighter�på��www.fearfighter.dk�

Læs�mere�om�projektet�på�region�Midtjylland�hjemmeside�
www.rm.dk/psykiatri

Onlineterapi 
får flere i behandling

tEMa Sundhedsteknologi
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I dag bliver internettet brugt i flere og 

flere sammenhænge, herunder særligt af 

brugere til at søge oplysninger af hel-

bredsmæssige karakter – psykologiske 

problemstillinger som fx depression er 

ingen undtagelse. Særligt bekvemt er 

det for den deprimerede, der kan sidde 

trygt derhjemme og søge oplysninger om 

symptomer, men også at forsøge at finde 

hjælp til fx selvhjælp. Derfor bliver det 

særligt vigtigt, at depressionsbehandlere 

også er at finde på internettet, dels så 

de kan møde den deprimerede der, hvor 

han/hun er, men også så de oplysninger 

og den hjælp, den deprimerede får, er 

både korrekt og relevant.

Hvem�kan�vi�hjælpe�online�
og�hvordan?
Dem, der kan hjælpes online, er fx dem, 

der har begyndende depressionstegn, 

dem der ligger lige under diagnose-græn-

sen og dem med let og moderat depres-

sion. Sidst men ikke mindst er pårørende 

også en stor og vigtig gruppe, som man 

lettere kan nå via dette medie. Det ser 

endnu ikke ud til, at de sværere depres-

sioner er egnet til behandling online, hvor 

denne er den eneste kontaktform.

Oftest benyttes psykoedukation, 

selvhjælp og en mere samtaleterapeutisk 

præget tilgang med kognitive og narrative 

terapeutiske retninger. Den onlinehjælp 

kan være i form af informationsoplysende 

hjemmesider, selvhjælpsprogrammer 

eller fx chatrådgivning og e-mail, der kan 

fungere som den indledende kontakt. Det 

kan være understøttende undervejs i et 

mere traditionelt forløb, fx for at holde 

motivationen oppe i forhold til hjem-

mearbejde og forsat terapi. Eller det kan 

være som efterværn, hvor der fortsat 

motiveres, bl.a. i et forsøg på at forhindre 

tilbagefald.

selvhjælpsprogrammer
Noget af det mest udbredte er kognitive 

adfærdsterapeutiskbaserede selvhjælps-

programmer til angstproblematikker og 

depression. Programmerne har vari-

erende grad af terapeutstøtte, men fælles 

for de fleste er, at brugeren skal igennem 

8-9 moduler, hvor der anvendes metoder 

som ved et traditionelt kognitivt adfærds-

forløb. Behandlingen er altså stort set den 

samme, blot er mediet den foregår gen-

nem rykket online. Der ses god effekt ved 

denne form for depressionsbehandling, 

en effekt der øges i takt med, at mængden 

af kontakttid med en terapeut øges (dog 

stadig meget mindre tid end ved et tradi-

tionelt forløb, fx 10 min. pr. session).

Herhjemme er et stort psykologledet 

projekt i gang på Aarhus Universitets 

Hospital, Risskov, hvor det engelske 

angstbehandlingsprogram FearFighter er 

blevet omsat til danske forhold og nu er 

ved at blive testet (læs mere om Fear-

Fighter s. 8 og 9). Endnu er der ikke et 

lignende program igangsat til behandling 

af depression herhjemme, trods den store 

udvikling på området i fx Sverige (http://

www.internetpsykiatri.se).

Der findes ligeledes en del velbesøgte 

gratis hjemmesider på verdensplan bl.a. 

den australske www.moodgym.anu.edu.

internettet�er�et�nyttigt�redskab�til�viden�og�oplysning,�og�efter-
hånden�findes�der�også�flere�internetbaserede�programmer�til�
behandling�af�angst�og�depression.�Chatrådgivning�er�blevet�

populært�blandt�unge�verden�over,�der�oplever�det�som�mindre�
skamfuldt�at�sidde�anonymt�bag�skærmen�end�ansigt�til�ansigt.

Internetbaseret
depressions-
behandling

Af Anne Sophie Bauer, cand.psych.

sophiebauer@live.com

tEMa Sundhedsteknologi
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færd og deres inaktive tilstand. Dette er 

bestemt noget, man som behandler skal 

være opmærksom på. Frafald er et stort 

problem i forhold til fx et internetbaseret 

kognitivt forløb, hvorfor det er vigtigt at 

være opmærksom på, at denne gruppe 

kan have brug for mere terapeutkontakt 

undervejs særligt for at motivere til at 

gennemføre hjemmearbejdet mellem mo-

dulerne (”sessionerne”).  Herudover skal 

man med deprimerede være opmærksom 

på, at man ikke har samme mulighed for 

at vurdere selvmordsrisikoen som ved et 

ansigt til ansigt møde. Her kan det være 

godt på forhånd at have aftalt, hvordan 

man eventuelt kompenserer for det, samt 

hvad man gør i konkrete bekymrings-

situationer.

Der går i dagens Danmark rigtig 

mange mennesker rundt, der er plaget af 

forskellige grader af depression – mange 

flere end vi har mulighed for at nå ud til 

og hjælpe via traditionelle tilgange – lige-

som der er mange, der ikke søger hjælp, 

før de sidder dybt i depressionens sorte 

hul. Noget der både har store personlige, 

men også store samfundsmæssige om-

kostninger, hvorfor der er al mulig grund 

til at tage alle de midler i brug, vi kan. 

Man kan på denne måde komme udenom 

lange ventelister og evt. mangel på kvali-

ficerede (fx kognitive) terapeuter. ■

sig, hvilket gør det særligt egnet til tidlig 

intervention ad denne vej.

Fordelene�og�ulemperne
Blandt fordelene kan nævnes at det 

kan føles mindre forpligtende for den 

deprimerede og dermed lettere at tage 

det første skridt til at søge hjælp. Det 

bliver lettere at gøre noget aktivt ved 

situationen, end hvis han/hun skal ud 

og opsøge en behandler i den fysiske 

virkelighed. For mange kan det måske på 

denne måde virke som et overkommeligt 

første skridt, et skridt der kan blive det 

afgørende og vigtigste skridt, de tager. 

Man kan forestille sig, at man måske kan 

være med til at bremse udviklingen af et 

mere langvarigt og invaliderende forløb 

ved at gøre denne tilgang tilgængelig for 

en større gruppe.

En af ulemperne kan selvfølgelig være, 

at når man netop snakker om en gruppe 

af mennesker, der kan have svært ved at 

komme ud af døren og svært ved at være 

i sociale sammenhænge, kan komme til 

at fastholde dem i deres undgåelsesad-

auog det engelske www.Beatingtheblues.

co.uk. Disse er interaktive selvhjælps-

programmer for bl.a. depression, som 

yder evidensbaseret information og anvi-

ser strategier fra kognitive, adfærds- og 

interpersonelle terapier.

Fremtidsmulighederne�
i�chatrådgivning
Chat er en samtale, der foregår ved at 

skrive sammen på computeren via inter-

nettet frem for med den fysiske stemme. 

Der opstår en dynamik, som man kender 

den fra ansigt til ansigt-samtaler, men 

dog med den filtrering, at man ikke får 

gestik, mimik og andre nonverbale cues 

med. Der er åbenlyse begrænsninger i 

denne kontaktform, men disse kan der til 

dels kompenseres for med internetspeci-

fikke faktorer som fx online disinhibition, 

der bl.a. karakteriseres ved, at klienter 

hurtigt kaster vi-har-lige-mødt-hinanden 

normer overbord og udviser en villighed 

til at afslører fx skamfulde og pinlige 

tanker og handlinger (eller mangel på 

samme). Noget der kan være særligt 

oplagt i det indledende møde med den de-

primerede, der ofte er plaget af skyldfølel-

ser og selvbebrejdelser. Især børn og unge 

verden over har taget chatrådgivning til 

tEMa Sundhedsteknologi
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Halvdelen af Danmarks befolkning er på 

Facebook og bruger i gennemsnit 20 mi-

nutter på siden hver dag. Men ifølge flere 

eksperter er 90 procent af Facebooks 

900 mio. brugere blot iagttagere. Kun én 

procent bruger Facebook meget aktivt. 

Mange er derfor usynligt tilstede. Den 

mulighed kan udnyttes positivt, når man 

har en psykisk lidelse.

at�være�med�uden�at�være�der
”Jeg mener, det udvikler vores fælles-

skabsfølelse at kommunikere gennem 

sociale medier. Vi kan kommunikere 

mere og med en masse forskellige men-

nesker. Men vi har selv kontrollen over 

hvornår og hvordan. Man bestemmer 

med andre ord selv, hvornår man vil være 

synlig og gå i dialog med andre. Der er in-

gen forventninger til én eller krav om, at 

man skal deltage aktivt”, siger Jon Lund, 

ekspert i sociale medier.

Han mener derfor også, at Facebook 

kan være en hjælp, når man lider af angst 

eller depression.

”De sociale medier gør det muligt at 

være med på sidelinjen og på en stille og 

rolig måde arbejde sig ind i en gruppe 

uden at føle sig presset. Når man begynder 

at føle sig tryg, kan man så langsomt blive 

mere og mere synlig. Man kan altså øve 

sig på - i eget tempo – at blive mere og 

mere synlig for andre.”, siger Jon Lund.

trygge�rammer�online
Mange patienter bruger også Facebook til 

at starte egne netværksgrupper, hvor de 

kan skrive dagbøger, dele erfaringer og 

føle sig lyttet til af andre i samme situa-

tion. Her er der ingen faste mødetider, 

aftaler eller uvedkommende tilhørere. Det 

fungerer som en online selvhjælpsgruppe, 

På�Facebook�har�vi�selv�kontrollen�over,�hvor�
og�hvordan�vi�vil�være�til�stede.�Det�gør�det�
nemmere�at�være�social,�når�man�mest�af�alt�
har�lyst�til�at�isolere�sig.

Facebook  
       mod 
depression?

Af Vibeke Nielsen

tEMa Sundhedsteknologi
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Der er selvfølgelig også risiko for 

konflikter. ”Der kan f.eks. være uenighed 

om brugen af god tone, hvem der skal 

bestemme, og hvem der må være med. 

Men der er heldigvis mange eksempler 

på, at disse grupper fungerer, og at de 

involverede tager medansvar”, siger An-

nette Rolsing. 

Andre populære sociale medier er 

Twitter og blogs. Dog er de ikke tilnær-

melsesvis så anvendt som Facebook. ■

mulighed”, siger Annette Rolsting, der er 

kommunikationsrådgiver og medlem af 

landsbestyrelsen i psykiatriforeningen 

Bedre Psykiatri.

virtuelle�bivirkninger
Facebook har dog visse bivirkninger. Det 

sociale medie er nemlig også et sted, hvor 

mange sammenligner sig selv med andre. 

En god grobund for dårligt selvværd.   

”Facebook kan have en negativ 

virkning på nogle. Det fremstiller jo et 

glansbillede af andre menneskers liv”, 

siger Jon Lund. 

som man kan deltage i hjemmefra, når 

det passer og uden indblanding fra for-

eninger, kommuner eller virksomheder.

”Det er især en fordel i forhold til per-

soner med psykiske lidelser, der samtidig 

er præget af social angst. For dem kan 

det være svært at komme hjemmefra. 

Her kan internettet hjælpe mange med 

at række ud efter hjælp og fungere som 

første skridt på vejen mod behandling. 

Jeg oplever f.eks. mange, der gerne vil 

være anonyme og er usikre på det etable-

rede system, f.eks. deres egen kommune. 

Så er en gruppe på Facebook også en 

tEMa Sundhedsteknologi

”Det er især en fordel i forhold 
til personer med psykiske lidelser, 

der samtidig er præget af social angst. 
For dem kan det være svært at komme hjemmefra. 
Her kan internettet hjælpe mange med at række ud 

efter hjælp og fungere som første skridt på vejen 
mod behandling. Annette Rolsting

er kommunikationsrådgiver og 

medlem af landsbestyrelsen i psykiatri-

foreningen Bedre Psykiatri.  
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I foråret 2011 besluttede bestyrelsen at 

etablere en foredragsgruppe. En tre-

mandsgruppe har arbejdet med at plan-

lægge et uddannelsesforløb, som tænkes 

gennemført i løbet af dette efterår.

Uddannelse�og�fælles�forberedelse
Uddannelsesforløbet kommer til at 

omfatte fire dage, to enkeltdage og et 

weekendforløb, hvor vi træner livshisto-

riefortælling med en trænet underviser. 

Uddannelseforløbet afsluttes med en dag, 

hvor deltagerne leverer et planlagt fore-

drag, som skal godkendes af underviser og 

planlægningsgruppe.

Foredragsholderne vil blive sendt ud 

to og to. Den ene skal holde foredraget, 

mens den anden skal fungere som støtte, 

samtidig med at de sammen kan evaluere 

forløbet efter foredraget .

Er du interesseret i at være med i 

foredragsgruppen, bedes du henvende dig 

til sekretariatet (sekretariat@depressi-

onsforeningen.dk) snarest muligt. Vi ser 

meget gerne deltagere fra hele landet. 

En�foredragsgruppe�er�DepressionsForeningens�nyeste�skud�på�projekt-
stammen.�vi�søger�derfor�medlemmer,�der�har�lyst�til�at�fortælle�deres�
historie�om�livet�med�depression�eller�bipolar�lidelse.�i�denne�artikel�kan�
du�læse�mere�om�introduktion�og�uddannelse�for�foredragsgruppens�
medlemmer�og�møde�to�deltagere,�der�allerede�har�foredragserfaring.

Depressions-
foreningens 

foredragsgruppe

Hvem�kan�være�med�i�gruppen?
Medlemmer af foredragsgruppen forventes at:

•  være villig til at repræsentere DepressionsForeningen

•  være afklaret med egen sygdom og parat til at formidle viden om den og dens 

konsekvenser

•  være i en stabil periode rent sygdomsmæssigt

•  være rede til at modtage kritik, både negativ og positiv

•  være i stand til at passe på sig selv/ kende egne grænser

Af Hanne Tranberg, 

bestyrelsen og foredragsgruppen
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Hvem�er�du?
Mit navn er Mads Trier-Blom. Jeg er 37 år og lider af bipolar affektiv lidelse. 

Jeg kommer i DepressionsForeningens lokalgruppe i København.

Hvorfor�er�du�begyndt�som�foredragsholder?
Fordi jeg oplever, at det største problem ved sygdommen er selvstigmatisering og tabu

- det ønsker jeg at bekæmpe.

Hvad�har�det�givet�dig�som�person�at�komme�ud?
Jeg er blevet klogere på mig selv og på mødet med andre, og jeg har udviklet mit netværk.

Hvordan�har�reaktionerne�været�overfor�dig?
Jeg bliver generelt mødt af accept, nysgerrighed og anerkendelse.

Hvem�er�du?
Jeg hedder Tina-Maria, er 42 år og gift med verdens bedste pårørende! Jeg lider af mode-

rate til svære depressioner, som har fyldt næsten alt i mit liv de sidste fire år.

Hvorfor�er�du�begyndt�som�foredragsholder?
Jeg har været til flere foredrag om psykisk sårbare, men kunne ikke rigtig finde nogen, jeg 

følte samhørighed med. Der manglede nogle derude, jeg kunne identificere mig med og 

hvor enerien ikke kun var ”meget tung”. Og så tænkte jeg, at i stedet for bare at være skuf-

fet og brokke mig, måtte jeg jo selv starte med foredrag.

Hvad�har�det�givet�dig�som�person�at�komme�ud?
Utrolig meget! Jeg har fået langt mere selvaccept og dermed indre ro ved at være så åben 

omkring mit nye sårbare jeg. Jeg er mentalt død efter et foredrag, men på en god måde. 

Det er utrolig skønt at kunne bidrage med noget til andre – prøv det!

Hvordan�har�reaktionerne�været�overfor�dig?
Primært meget positive. Jeg bliver tit rost for mit ærlige foredrag og for mit mod til at stå 

frem, og det gør mig glad. Har oplevet nogle enkelte, der virkede meget negative, men jeg 

har lært aldrig at tage det personligt.

Mød�foredragsgruppen:

Balance nr. 3 september 2012     15
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sindets�Dag
Den�10.�okt.,�Flakhaven�og�rådhuset�kl.�8.30�–�16.

DepressionsForeningen er medarrangør af et brag af en festlig 

dag. Musik, foredrag, gøgl, boder. Vi starter med gratis kaffe 

og morgenbrød til alle forbipasserende

Se flere arrangementer i Region Syddanmark på  

www.psykinfo. regionsyddanmark.dk 

Lokalgruppedeltagere�
søges
HUSK! Vi efterlyser deltagere til vores selvhjælpsgrupper: 

Pårørende, bipolare eller ”almindelig” gruppe. For nærmere 

oplysninger: Maria 61402140 (pårørende), Lars 60602551 

(bipolare), Karen Margrete 21936238 (øvrige)

Ny�gruppe�i�Græsted
Hver�tirsdag�fra�19.00-�21.00

Kontaktperson søges til nystartet gruppe i Græsted. Som kon-

taktperson vil du blive del af et netværk af frivillige i Depres-

sionsforeningen

• Du kan deltage i 2 årlige weekendkurser

• Du kan deltage i årlige møder for kontaktpersoner

•  Du vil blive del af et netværk for kontaktpersoner i Frivil-

ligcenter Græsted

• Du vil dele opgaven med en anden kontaktperson

 

Henvendelse:
Lis Silkeborg, tlf: 29768645 ·  lis_silkeborg@hotmail.com

Foredrag�om�
kognitiv�terapi
Mandag�den�17/9�kl�19.00�-�21.00

 

Henrik Tingleff, kognitiv terapeut, fortæller om terapiformen, 

men vil også komme med bud på, hvordan vi i vores hverdag 

kan arbejde med og forbedre vores kognitive færdigheder.

Af pladshensyn er det nødvendigt at tilmelde sig til Frivil-

ligcenter Græsted tlf: 48394930.

social�Gadekunst�
på�kulturnat�i�Hillerød
Fredag�den�21/9�kl.�19.00-22.00

 

12 foreninger, 12 kunstnere og 12 butikker er blevet koblet 

sammen. Depressionsforeningen er koblet sammen med en 

kunstner, der donerer et billede specielt lavet til dagen.

Billedet samt tekst vil blive vist i et butiksvindue, hvor vi 

vil have materiale. Ugen derpå vil billedet blive udstillet i en 

pop-up shop, hvor vi ligeledes vil have materiale samt være til 

stede.

Fredag den 28. september vil der blive holdt auktion over 

malerierne, og evt. overskud går til vores lokalgruppe i Hil-

lerød.

Tid og sted for pop-up shop og auktion vil stå i foreningens 

kalender på www.depressionsforeningen.dk, når vi ved mere.

 

søges
Frivillige der vil afse et par timer til at stå i pop-up shop sam-

men med andre foreninger. Det foregår i uge 39. Hvis du er 

interesseret så henvend dig til Lis Silkeborg på tlf: 29768645.

HiLLErøD GræstED

GræstED

ODENsE

ODENsE
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Frivillige�
kontaktpersoner
Vi søger en som har haft eller har depression og har overskud 

til at være frivillig kontaktperson i vores lokalgruppe. Vi glæ-

der os til at høre fra dig.

Vi søger også en frivillig kontaktperson til en lokalgruppe 

til pårørende af depressionsramte. Har du overskud og erfa-

ring med at være pårørende, så glæder vi os til at høre fra dig.

Har du lyst til at være kontaktperson for en af grupperne, 

så kontakt Henriette på tlf.:  2226 9373.

kognitiv�terapi�
mod�depression
Mandag�den�17.�sep�kl.�19�i�mødelokale�2+3�i�sorø�hal-
len,�ringstedvej�20,�sorø

Psykolog Pia Callesen fra Cektos vil komme og fortælle om 

kognitiv terapi i forhold til at være ramt af depression. Hvad 

er kognitiv terapi, og hvordan bruger man det til at håndtere 

depression.

Alle er velkomne, og arrangementet er gratis. Tilmelding 

til Sascha Jensen på 42161061 eller saspigen2@live.dk mærket 

“foredrag”.

Ny�kontaktperson�
søges
Har du lyst til at være ny kontaktperson for lokalgruppen i 

Odense? 

Kontakt Sara Rossetti for yderligere information, sar-

rasle@gmail.com/

Gruppen mødes 1. onsdag i måneden, Netværkskontakten, 

Jens Benzonsgade 54, 5000 Odense

Ungedag�på�Magasinet
Den�27.�sep.�kl.�8�–�18.

Arrangementet er en del af ”En af os kampagnen”.  PIO står 

bag sammen med en række foreninger, bl.a. Depressions-

Foreningen. For program og nærmere oplysninger se: 

www.odense.dk/PIO 

Foredrag�om�sygdom�
og�sociale�rettigheder
torsdag�d.�25/10�kl.�18.30-20.30
”kultursalen”�·��kulturstationen�vanløse�-�kulturhuset
Frode�Jakobsens�Plads�4,�1.�·�2720�vanløse

Mange føler en vis form for identitetstab i forbindelse med 

sygdom. Ydermere kan de fleste nok nikke genkendende til at 

føle sig underlagt kommunens kontrol og sagsbehandlings-

regler. Men hvad er egentlig op og ned på alle de regler og 

kontrol? 

Louise Schelde Frederiksen er uddannet socialrådgiver, 

coach og afslutter næste år uddannelsen som jurist. Med 

kombinationen på tværs af sine uddannelser har hun knækket 

koden til, hvordan man sikrer sig progression og lovmedhol-

delighed. Til foredraget giver hun dig inspiration til, hvordan 

du kan genvinde kontrollen over eget liv, oplyser dig om 

dine muligheder i henhold til lovgivningen og giver eksempler 

på, hvorfor det kan betale sig at søge indsigt og ty til handling. 

Det er dit liv, det handler om - så hvorfor ikke tage det seriøst.

OBS: kun 50 pladser. Pris 30 kr. medlemmer /  50 kr. ikke 

medlemmer.

tilmelding
Via webshop på www.depressionsforeningen.dk. Har du ikke 

adgang til internettet, så ring 33 12 47 27.

aaLBOrG

sOrø

ODENsE

vaNLøsE

ODENsE
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sådan�lidt�op�ad�bakke?
Jeg fortalte til en kollega, at jeg skulle på 

DepressionsForeningens Sommerhøjsko-

le. Hun så bekymret på mig og spurgte, 

om ikke det kunne blive ”sådan lidt op ad 

bakke.” Det afviste jeg smilende, men det 

var ikke sandt, at jeg ikke havde tænkt 

det. For netop det faktum, at jeg selv har 

lagt flere fuldblods-depressioner bag mig, 

gør, at jeg ved præcis hvor tyk og tung 

en energi, man kan bære rundt på, når 

verden er sort. Hvor meget ville det mon 

fylde? Ville deltagerne være vrangvillige 

og søge i hi på værelserne? Eller sidde 

og dele grædekonehistorier og trække 

hinanden endnu længere ned?

Et�venligt�godnat
Det var søndag, og alle var efterhånden 

ankommet til Nordfyns Folkehøjskole, 

vores fælles ramme for den kommende 

uge. Stilheden larmede lidt, og flere så ud 

som om, de helst ville suges ind i de hvide 

vægge og forsvinde fra andres synsfelt. 

Enkelte nik og usikre smil. Rigtig mange 

tavse cigaretter, der glødede heftigt. Tale 

faldt primært mellem dem, der kendte 

hinanden i forvejen. Nogle forsøgte at 

tage kontakt, men det blev lidt akavet. 

Efter en underholdende rysten-sammen, 

hvor latteren fik løsnet lidt på de stive for-

mer, ønskede vi venligt hinanden godnat 

og lukkede dørene til værelserne.

Jeg vågnede tidligt og løb en tur i den 

gryende morgen, hvor jeg stadig havde 

verden for mig selv. Senere gik jeg mor-

Er�det�kun�grædekoner,�
der�tager�på�højskole�
med�Depressions-
Foreningen?�Og�er�
sådan�et�ophold�ikke�
lidt�op�ad�bakke?�
Læs�her,�hvordan�
Marianne�oplevede�
en�uge�på�Nordfyns�
Folkehøjskole.

Ufortyndet 
livskraft

Nordfyns�Folkehøjskole�skjult�bag�valmuer Undervisning�under�solen.�Psykolog�Henrik�tingleff�

får�en�snak�med�anne�under�fredagens�opsamlingsøvelse

Af Marianne Asbæk
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bare gerne have det godt. Føle glæde og 

mærke lysten til at gøre noget. Og det var 

i netop den erkendelse, at blomstrings-

sæsonen tog fat på Nordfyn i uge 30. I det 

højloftede, åbne, varme og ærlige fælles-

skab, så jeg forbløffet den største mængde 

livsvilje og kampgejst, jeg nogensinde 

har set, vokse frem. Og jeg var faktisk ret 

flov over, at jeg ikke havde forstået det 

fra starten: At det er, når vi holder fast 

i hinanden og deler ud af os selv, at der 

opstår en glæde så tæt på lykke, at verden 

omkring synes trist i sammenligning. Det 

er ufortyndet livskraft. ■

gav en faglig tilgang til den sårbare men-

neskelighed, vi alle havde med os. De var 

en anledning til at lukke lidt op og dosere 

sig selv afmålt, og uden at det blev for 

privat.

Åbent�og�ærligt�fællesskab
Men det var også samtalerne, der stod 

bag den store afsløring af, hvad der burde 

have været en åbenlys selvfølgelighed: 

At vi havde rigtig mange udfordringer til 

fælles. At vi forstod hinanden. At vi godt 

kendte til de ting, vi hver især var vant til, 

og som andre mennesker fandt skræm-

mende, underlige og mærkelige. Og at 

vi alle sammen ville det samme: Vi ville 

gentur med de andre. En god lejlighed til 

at tale om almindeligheder og få øvet lidt 

navne. Solen var oppe og allerede lun, og 

påfugle skrålede os uskønt i møde. Sol og 

dyreliv er nu god adspredelse.

Bliv�god�til�at�være�den,�du�er�
Morgensamlingen satte fokus på, at vi jo 

var kommet for at blive gode til at være 

dem, vi allerede er. At det var ok at følge 

sine egne grænser og sige til og fra. Også 

midt under et foredrag, hvis man havde 

mere brug for at sove eller bare være 

alene. Flere skuldre tog den lange rejse 

ned fra ørerne. 

Foredragene gav stof til samtaler. De 

Ryste-sammen-leg.  Fang ægget med lagenet.

Aftenudflugt til havnen i Bogense. 

Is må der til!

Det er vigtigt at være godt opvarmet til morgenturen, 

hvad enten den foregår i løb eller gang.
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”Tirsdag bliver der mulighed for at klatre 

til tops,” smilede Frederik, da han viste 

os rundt på højskolens område den første 

aften. Vi stod med nakken lænet tilbage 

og så på en træpæl, der rejste sig 10 meter 

op i luften med fodstøtter strittende ud 

på begge sider.  ”Du gør det garanteret…!” 

Min søster så på mig med et blik, der 

kunne tolkes som enten opgivende eller 

bekymret. ”Ja da!”, grinede jeg. I virke-

ligheden mest for at drille. Det er min 

opgave. Jeg er lillesøster. Jeg kunne på 

ingen måde se mig selv balancere på top-

pen af den pæl!

tænk�som�Pippi
Bålet blev tændt, snobrødsdejen sat på 

bordet – og kassen med sikkerheds-

udstyr til vovehalse båret frem. De 

modigste hoppede straks i selerne, steg 

til vejrs, forcerede toppen og sprang ud 

med elastik om livet under højlydt jubel. 

Imens arbejdede min adrenalinpumpe 

med stadig højere kadence. Jeg følte, 

jeg stod på planken og så på frådende, 

sultne hajer mellem mørke bølger. Men 

som en af mine helte, Pippi, siger om nye 

udfordringer: ”Det har jeg aldrig prøvet 

før, så det klarer jeg helt sikkert.” Inden 

jeg fik tænkt mere, havde jeg greb om de 

øverste trin og var på vej mod den værste 

del: At få skankerne bevæget fra de 

trygge trin og op på toppen af stammen. 

Hjertet bankede på højtryk og den visse 

død var efter min bedste overbevisning 

Højskole 2012

En�lun�sommeraften�fik�deltagerne�på�årets�højskole-
ophold�mulighed�for�at�prøve�kræfter�med�sig�selv�

og�en�meget�høj�pæl.�akkompagneret�
af�brænderøg�og�tilråb�

tog�deltagerne�udfordringen�
i�stiv�arm.

På toppen på Nordfyn

Jette prøver kræfter  

med klatrevæggen.

Ida på vej

mod toppen.

Af Marianne Asbæk
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med taknemmelighed ned til den skønne 

flok, der havde sikret mig modet og nu 

klappede og hujede. Det var overvælden-

de. Det føltes stort – og et gevaldigt sus 

i maven senere stod jeg på jorden og fik 

anerkendende skulderklap og knus. Også 

af min søster.

Vi skulle da have haft et billede til 

Balance, var der en, der råbte, da Depres-

sionsForeningens Kasper Tingkær var 

tilbage på jorden efter at have taget pæl-

turen med foreningens logo på brystet. 

Jeg tænkte mig hurtigt om, men kunne 

mærke at lige her blandt disse mennesker, 

turde jeg hvad som helst, for mellem dem 

var der højere til loftet end noget andet 

sted, jeg har været før. ”Stik mig din 

trøje,” sagde jeg kækt til Kasper - og min 

søster blev og tog billeder. ■

lige om hjørnet. Trods livlinen og Jakobs 

sikre greb i den anden ende af den. For 

det kan godt ske, jeg er en krudtugle, men 

jeg er også en berygtet klodsmajor, så alle 

advarselslamper bimlede – og min søster 

var ingen steder at se. 

Just�do�it
Under mig lød heppende, motiverende 

tilråb, som forhindrede, at jeg overbevi-

ste mig selv om, at jeg ikke turde allige-

vel. Alle muskler i kroppen dirrede af 

anspændelse, mens jeg kæmpede for at 

få tilstrækkelig kontrol over balancen til 

at kunne rejse mig op på den sparsomme 

plads med dybt fald hele vejen rundt. 

"JUST DO IT!" brølede min indre Chris 

McDonald – og efter et par forsøg rejste 

jeg mig med slet skjult stolthed op med 

træpælen under mine fødder og smilede 

Forsøgs-
personer 
søges til 
forsknings-
projekt

 

Deltag�i�et�forsknings-
projekt�omkring�de-
pression�og�evnen�til�at�
forstå�og�aflæse�sociale�
situationer�m.m.�

 

Flg. betingelse skal være opfyldt 

for at komme i betragtning til 

deltagelse: 

 

•  Du skal være mellem 18 og 65 

år

•  Du skal aktuelt være klinisk 

deprimeret (af moderat til 

svær grad)

•  Varigheden af den aktuelle 

depressive episode skal være 

af 2 år eller mere. 

•  Du skal have gennemprøvet 

minimum 2 typer af antide-

pressiv medicinsk behandling 

under den aktuelle depressive 

episode. 

 

Se internetsiden www.metakog-

nition.dk for yderligere informa-

tion. 

 

Undersøgelsen finder sted på 

Ambulatorium for Mani og 

Depression, Aarhus Universitets-

hospital, Risskov, 

Tretommervej 1, 8240 Risskov

 

Kontakt psykolog og ph.d.-stude-

rende Nicolai Ladegaard på 

tlf.: 78 47 23 37, hvis deltagelse 

har din interesse. 

På toppen på Nordfyn

Ida på vej

mod toppen.

Marianne på toppen.



Café Bloms evne til at tage imod og 

forstå gæsterne er nogle af nøglekva-

liteterne ifølge Bolette, der gerne vil 

fortsætte arbejdet med at skabe den 

specielle Café Blom-stemning. Bolette 

har evnen til at skabe plads til flere 

projekter sideløbende, så vi fremover 

kommer til at se et dynamisk miljø 

i Café Blom, hvor idéer får lov til at 

blomstre, og alle Blom’ere har mulighed 

for at udfolde sig. 

stabilitet�og�udvikling
Det var caféens evne til at være demo-

kratisk og muligheden for den enkelte 

til at få indflydelse på caféens ånd, der 

gjorde Bolette nysgerrig. Hun er, som 

næsten alle danskere, pårørende til en 

psykisk sårbar person, og hun kender 

derfor behovet og nødvendigheden for 

et sted som Café Blom. Derfor ønsker 

Bolette også, at ansættelsen i Café Blom 

skal være en længere periode, så der er 

tid og mulighed for at skabe stabilitet 

og udvikling.

Bolette er 38 år og bor i Sydhavnen 

sammen med sin mand og 2 børn. Hun 

er uddannet cand.mag. i psykologi og 

socialvidenskab fra Roskilde Universi-

tetscenter. 

Vi håber, I vil tage rigtigt godt imod 

hende. Vi ved i hvert fald, at hun glæder 

sig til at møde jer. ■

Nyt�Fra

Ny projektleder
i Café Blom
Af Simon Frederiksen, 

kommunikationsfrivillig i Café Blom
Mandag�d.�20.�august�starter�Bolette�Westerholt�som�
projektleder�i�Café�Blom.�Bolette�kommer�fra�et�job�

som�kompetenceudvikler�for�Dansk�Flygtningehjælp�
og�har�en�stor�faglig�ballast,�som�vil�skabe�kontinuitet�

i�caféens�udvikling.
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reception
Åbning�af�café�ODa

Så kom dagen endelig!
Dørene åbnes til Århus’ nye sociale café for voksne 

med OCD, Depression (bipolar lidelse) og Angst.

18.�september�2012�kl.�13-17

Vi håber, at du vil være med til at fejre åbningen sammen med os til 
reception i Hammershusvej 43, st. tv., 8210 Århus V (v. Galleri Grane)

Rådmand Hans Halvorsen kommer og holder sin indvielsestale kl. 15.
Vi serverer vin/vand samt lette snacks.

Gå ikke glip af dette arrangement - vi glæder os til at se dig!

Café

22     Balance nr. 3 september 2012
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LaNDEt����rUNDt siden sidst

DepressionsForeningens 
lokalgruppe i Esbjerg

I lokalgruppen Esbjerg har der i den 

seneste tid været travlhed. Vi har i fælles-

skab taget flere nye initiativer i den gode 

sags tjeneste.

Vi har, som nogle af jer måske allerede 

har opdaget, lavet en hjemmeside for at 

gøre opmærksom på vores tilstedevæ-

relse. Den kan ses på www.depressions-

foreningen-esbjerg.dk.

I den forbindelse har der også været 

en masse arbejde med at få tilrettet vores 

kontaktoplysninger mange steder på 

nettet. 

Bag kulisserne arbejdes der dog al-

lerede på et facelift af siden, så den kom-

mer til at fremstå mere professionel.

visitkort�og�foldere
Vi har samtidig designet og fået trykt 

foldere og visitkort, som vi er i fuld gang 

med at dele rundt på relevante steder, så 

som lægehuse, apoteker og hospitaler.

Vi har revurderet vores mødestruktur 

og efterhånden fået det hele sat i system.

Al denne travlhed har betydet, at vi 

i løbet af kort tid har kunnet tilskrive 

yderligere 3 dejlige medlemmer, så vi ef-

terhånden tæller 6-8 mødedeltagere hver 

torsdag aften, det er vi rigtigt glade for, 

og vi håber denne tendens vil fortsætte.

Hvis udviklingen fortsætter, kunne det 

eventuelt komme på tale at organisere en 

ekstra ugentlig mødedag.

Foredrag�og�sociale�arrangementer
Ud over alt vores arbejde med at synlig-

gøre vores lokalgruppe har vi deltaget ved 

flere gode arrangementer, så som ”særligt 

sensitive mennesker” i Varde, ”Mindful-

ness ” på hovedbiblioteket i Esbjerg. Og i 

en meget spændende generalforsamling 

i Århus i marts, hvor vi dels blev meget 

klogere på foreningens fremtid og øko-

nomi og deltog ved et meget interessant 

foredrag.

Hvad fremtiden angår, så er en grill-

aften og eventuelt en sommerhusovernat-

ning i støbeskeen. 

Ud over det kan man på vores hjem-

meside løbende læse mere om hvilke, 

arrangementer vi agter at deltage i  

i den nærmeste fremtid. Vores ugentlige 

møder og meget høj mødestabilitet fra 

deltagerne har resulteret i en høj grad af 

sammenhold og venskab, og mange af os 

ses også privat. Senest har gruppen været 

inviteret til morgenkaffe og rundstykker.

De bedste hilsner fra 

lokalgruppen i Esbjerg
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I 2007 mistede jeg min mand, mange af 

de ting, vi lavede sammen, var ting jeg 

vidste, at jeg ikke ville være i stand til 

alene. En af tingene var at tage på ferie.

I 2011 kom Depressionsforeningens 

første Sommerhøjskole og jeg vidste, at 

der var mennesker, der ligesom jeg havde 

depression og bipolar lidelse tæt inde på 

livet. Jeg fandt alt mit mod og tilmeldte 

mig. Det er noget jeg aldrig vil fortryde, 

det var en fantastisk uge.

akrylmaling?�Ja�tak!
Jeg overvejede for længe om jeg igen i år 

skulle tage med på DepressionsForenin-

gens højskole, og der var fuldt booket. 

Hvad nu?

Jeg blev ringet op af en, jeg mødte på 

sidste års højskole, som heller ikke havde 

tilmeldt sig, vi fik en snak og besluttede, 

at det ikke skulle forhindre os i at tage på 

højskole.

Min ven ville gerne akrylmale, og in-

denfor en time havde jeg fundet Højsko-

len på Samsø, som havde et kursus, der 

passede os begge, og afsted drog vi.

Ud�i�den�store�verden
Jeg følte mig som en fugleunge, der skulle 

ud af reden for første gang, bange for den 

store verden.

Jeg fik en oplevelse, jeg aldrig vil glem-

me. I en uge med mange andre fandt jeg 

ud af, at de var i samme situation som jeg. 

Jeg er åben om min sygdom og undervejs 

blev jeg opsøgt af fire andre fra holdet (vi 

var tolv) som alle gerne ville fortælle om 

deres depressioner. Der var andre som 

mig.

Jeg�er�ikke�alene
Hvad vil jeg med min lille historie? Jo, jeg 

vil fortælle, at vi nogle gange må tage et 

skridt og gøre, hvad der skræmmer. Jeg 

husker mig selv på, at uanset hvor jeg er, 

så vil andre være i samme situation som 

jeg. Hver 6. dansker får jo en depression i 

løbet af deres liv, jeg er ikke alene.

Højskole er min form for ferie. Næste 

år vil jeg prøve at komme til udlandet 

og akrylmale, ja, det viste sig, at jeg har 

talent. ■

Medlemshistorie

Højskole som
"terapi"
Lis�deltog�på�DepressionsForeningens�
sommerhøjskole�sidste�år.�
sammen�med�en�nyfundet�ven�fra�kurset�
drog�hun�i�år�til�samsø�Højskole�
for�at�dyrke�akrylmaling�-�og�fællesskab.

Af Lis Silkeborg, Hillerød 

Tusind tak til DepressionsForeningens Sommerhøjskole for at give mig vinger.
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På trods af at der på forsiden står ”Årets 

sportsbog 2011”, er denne fremragende 

biografi langt fra at være en sportsbog. 

Robert Enke var målmand på det tyske 

fodboldlandshold og tog sit eget liv i nov. 

2009. Han led af sin anden svære klini-

ske depression, og udsigten til at skulle 

leve op til de store forventninger til ham 

ved verdensmesterskabet i Sydafrika i 

2010 gjorde tingene værre.

indblik�i�Enkes�indre�dæmoner
Umiddelbart efter hans død, stod hans 

kone frem og fortalte om det. Bogen 

bygger på Enkes egne notater og dagbog, 

på interviews med hans kone, Theresa, 

familie, naboer og venner. Om formålet 

med bogen skriver Reng ”..at anskuelig-

gøre hvad depression i virke-

ligheden handler om, er jo et 

mål med denne bog”. …

”Som udgangspunkt har 

jeg brugt Robert Enkes 

eget ønske om at fortælle 

om sin sygdom”. (s. 394)

Der er selvfølgelig en 

del om fodbold, som jeg selv er 

komplet uinteresseret i. Men det er hele 

tiden for at komme til at forstå, hvordan 

en elitesportsudøver lever med en svær 

depressionssygdom, og hvorfor han 

brugte så mange kræfter på at holde sin 

sygdom skjult, og hvilke syge tanker han 

havde.

Bogen�om�depression
I øjeblikket er dette bogen om depres-

sion, hvilke syge tanker der ligger bag 

den ultimative vej ud. Jeg kan ikke 

anbefale den nok. Både til medpatienter, 

som vil kunne genkende så meget, og til 

enhver der gerne vil prøve at forstå denne 

sygdom. Hvordan Reng har formået 

nærmest at bo inde i hovedet på et stærkt 

deprimeret menneske, illustrer han bl.a. 

således: ”Vedkommende tror bare, det 

handler om at slippe af med sygdom-

men”.  Enke var et betænksomt menneske 

og ville ikke drømme om at volde andre 

sorg. Netop derfor er selvmordet ikke ud-

tryk for en egoistisk tanke, men produkt 

af et sygt sind.

BOGaNMELDELsE

ronald�ring

"Et�alt�for�kort�liv"�
-�tragedien�robert�Enke

turbulenz�2012
(München�2010)
395�sider

Vejl. pris
kr.�300,-

Et alt for kort liv
robert�Enke�var�målmand�på�det�tyske�landshold,�
da�han�i�2009�kastede�sig�ud�foran�et�tog.�
På�baggrund�af�dagbogsnoter�og�interviews�med�
Enkes�nærmeste,�bl.a.�konen�theresa,�får�vi�et�
enestående�indblik�i�Enkes�indre�dæmoner�
og�hans�kamp�for�at�holde�sygdommen�skjult�i�et�
elitesportsmiljø.�

Anmeldt af Karen Margrete Nielsen

Anmeldt af Sascha Jensen
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Bogen handler om mennesker, for hvem 

eftertænksomhed og refleksion over 

dagligdagens sanseindtryk betragtes som 

en svaghed. Derimod hylder samfundet 

veltalenhed som et middel til at opnå 

dominans og status. Med udgangspunkt 

i denne kendsgerning formår forfatteren 

at stille spørgsmålstegn ved flere af de 

udsagn, der tidligere er publiceret om-

kring HSP – ikke mindst teorier fremsat 

af Elaine Aron. 

kan�bruges�som�opslagsværk
At læse bogen fra start til slut kan være 

en stor opgave, da den indeholder så 

mange nyttige og brugbare informationer 

til nærmere overvejelse. Imidlertid er 

den foruden en kapitelopdeling opdelt 

med emneoverskrifter, hvilket gør den 

egnet som opslagsværk. Bogen henvender 

sig til alle, som arbejder med HSP – det 

være sig personligt eller som pårørende. 

Med fare for, hvorvidt HSP i dag eller i 

fremtiden vil blive diagnosticeret som en 

psykisk lidelse, vil også fagfolk have gavn 

af at læse bogen for bedre at forstå dette 

karaktertræk.

Teksten er dog meget komprimeret, 

hvorfor flere afsnitsopdelinger rent 

grafisk vil gøre forhåbentlig fremtidige 

bøger fra Lars Lolk mere læsevenlige rent 

grafisk.

værktøj�til�selvhjælp
Absolut en debatskabende og anderle-

des informativ bog om HSP – inkl. flere 

Lars�Lolk

HsP�-�når�krop�og�
sind�er�sensitivt

Forlaget�Lindahl
108�sider

Hanne�Lund

Livet�er�lige�nu

Udgivet�af�Hanne�Lund
139�sider

Vejl. pris
kr.�249,-

Vejl. pris
kr.�175,-

"HSP – når krop 
og sind er sensitivt"

værktøjer til selvhjælp fx. en uddybende 

revideret version af den oprindelige 

test udformet af Elaine Aron, men hvor 

forfatteren har tilføjet en række nyttige 

eksempler – findes i printervenlig form 

på www.larslolk.dk – hvor personlige 

notater evt. kan tilføjes.

Hanne Lunds liv har været plaget af 

angst, depressioner, og personligheds-

forstyrrelse, som har gjort, at hun har 

haft svært ved at gennemfører ret meget 

i sit liv. Dog fik hun en uddannelse som 

journalist og har brugt både sine psykiske 

lidelser og sin uddannelse til at skrive en 

bog om at leve i nuet.

Gråd�og�grin�undervejs
Det er en hudløs ærlig, velskrevet og let-

læselig bog, der både giver anledning til 

grin og gråd. Hanne lægger ikke fingrene 

imellem, men skriver om tingene, som 

hun oplever dem. Hanne Lund har skre-

vet en bog, som kan læses af såvel sårbare 

som pårørende.

”Hej depression. Så sidder vi her igen. 

Bare dig og mig. Og en gin i glasset. Og 

et fyldt askebæger. Og efterår uden-

for. Jeg skal holde op med at drikke så 

meget. Men lige nu giver jeg fanden i det 

hele. Jeg er ligeglad. Det hele er alligevel 

noget lort. Det hele bliver måske bedre 

engang. Men når engang kommer, er jeg 

her måske ikke mere.”

Uddrag fra ”Livet er lige nu", en tekst-

mosaik om livserfaringer, tanker og om at 

leve med psykisk sygdom.

Livet er lige nu
Hanne�Lund�har�skrevet�en�stærkt�personlig�og�hudløst�ærlig�
bog�om�livet�med�tre�psykiske�lidelser.

Anmeldt af 

Charlotte 

Adserballe Dahl

Lars�Lolk�formår�i�sin�bog�at�skabe�nye,�anderledes�og�spændende�
indfaldsvinkler�til�det�sensitive�karaktertræk�–�både�ud�fra�egne�
erfaringer,�som�HsP,�med�gode�råd�samt�værktøjer�til�selvhjælp.�
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Kongelig
anerkendelse

I begyndelsen af maj dukkede en fin 

kuvert op på DepressionsForeningens 

sekretariat, en invitation fra regentpar-

ret til haveselskab på Fredensborg Slot. 

Kongehuset ønskede at hædre de mange 

organisationer og danskere, der udfører 

arbejde til gavn for deres medmennesker 

ganske frivilligt. DepressionsForeningen 

takkede naturligvis ja til invitationen og 

anerkendelsen for det arbejde forenin-

gens mange frivillige yder hver eneste 

dag. 

Dronningen og resten 

af den kongelige familie 

ankommer til 

haveselskabet

Foto: Christian Meyer, 

Kongehuset

Næsten hver anden voksne dansker udfører frivilligt arbejde inden for mange for-

skellige områder, og de mange frivillige udvekslede erfaringer på kryds og tværs.  

Foto: Christian Meyer, Kongehuset

Fra DepressionsForeningen deltog telefonvagt Minna Dybro, der siden foreningens start har 

lagt øre til – og hjulpet mange mennesker videre via sit arbejde på DepressionsLinien. Der-

udover deltog formand Karen Margrete Nielsen og næstformand Hanne Boll Overgaard, der 

begge har ydet en stor og prisværdig indsats for foreningen og dens medlemmer.  Fra sekreta-

riatet deltog Birgitte Engelhardt. 

Foto: Nils Lind

Orangeriet�på�Fredensborg�
slot,�solskinsvejr�og�en�masse�
frivillige�dannede�19.�juni�
rammen�for�regentparrets�
havefest�for�”Det�Frivillige�
Danmark”.�
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med. Eller skrive om dine egne oplevelser 

med at være frivillig.

Frivilligpolitik�
–�Hvordan�bliver�jeg�frivillig
Gennem det seneste år har DepressionsFor-

eningens bestyrelse arbejdet med at udvikle 

foreningens frivillighedspolitik. Den ligger 

nu klar og vedtaget. Den beskriver de 

mange forskellige frivillige opgaver, der 

er i foreningen samt hvilke forventninger 

og krav foreningen har til de frivillige, der 

påtager sig disse opgaver. Desuden lidt 

om, hvordan man ”kvalificerer” sig og rent 

praktisk gør, hvis man vil være frivillig. 

I DepressionsForeningen har vi som 

altid et stort fokus på udvikling af forenin-

gen og at vores tilbud. Vi forsøger at have 

antennerne ude og har mange projekter i 

støbeskeen og på tegnebrættet, men måske 

er der oplagte og gode projekter, som vi 

endnu ikke har fået øje på eller ide til. Det 

har du måske. I så fald så send det til os. ■

opgaverne og i den store gruppe af frivil-

lige. Vi har telefonvagter, der har ”siddet 

på Linjen” i næsten et årti en kvinde, 

der hjælper os med at sælge annoncer til 

nærværende blad, bestyrelsesmedlem-

mer der ikke bare lægger kræfter i at 

drive og udvikle foreningen gennem hele 

året, men som også bruger en uge af deres 

sommerferie til at støtte og begejstre del-

tagerne på foreningens sommerhøjskole. 

Desuden har vi socialrådgiverstuderende, 

der hjælper mennesker med fælles sag 

for OCD, depression og angst og rets-

stilling i forhold til deres sociale sager 

med kommunen.  Og gennem ODA har vi 

psykologistuderede og andre engagerede 

frivillige til at tage imod mennesker med 

depression, bipolar lidelse, angst, eller 

OCD inde på livet. Alle gør de en fanta-

stisk indsats. 

Du, kære læser, må meget gerne 

skrive, hvis du har tanker om en frivillig, 

der har gjort sig særlig bemærket, som vi 

bør bringe et portræt af eller interview 

Når Dronningen
gør det – så gør vi det 

også!til�næste�gang�vil�Balance�fejre�de�mange�forskellige�frivillige,�
der�er�i�foreningen�og�give�dem�plads�til�at�beskrive,�
hvad�de�får�ud�af�det.

Af Kasper Tingkær, 

redaktør og 

sekretariatsleder

Hendes kongelige højhed Dronning Mar-

grethe II valgte i foråret at genoptage en 

gammel tradition; de kongelige havesel-

skaber. Og denne gang havde Dronningen 

valgt at sætte fokus på frivillighed og 

havde derfor valgt at invitere udvalgte 

personer fra hele den frivillige verden til 

kaffe og kage. DepressionsForeningen var 

blandt de indbudte organisationer. 

Foreningen blev repræsenteret af 

mangeårige telefonvagt Minna Dybro, 

formand Karen Margrete Nielsen, næst-

formand Hanne Boll Overgaard og sekre-

tariatsmedarbejder Birgitte Engelhardt.  

Karen Margrete Nielsen oven i købet på 

hendes 60 års fødselsdag.

Det er et kæmpe kadeau til foreningen 

at blive inviteret og en anerkendelse af, 

at vi gør et godt og synligt stykke arbejde 

til gavn for rigtig mange danskere.  Et 

arbejde der i den grad bygger på frivilligt 

arbejde. Og måske har vi som forening 

ikke været gode nok til at anerkende og 

hylde den store frivillige indsats. Det vil 

vi nu, og derfor tilegner vi næste nummer 

af Balance til foreningens frivillige. 

Portræt�af�en�frivillig
I næste nummer vil vi portrættere mange 

af de forskellige frivillige opgaver,  vi har 

i foreningen. Vi vil vise forskelligheden i 

Til næste

Medlemsbidrag
Indlæg + fotos til temaet i næste nummer modtages meget gerne.

• Deadline 15.11.12

• Send til sekretariat@depressionsforeningen.dk

• Max. 1200 tegn inkl. mellemrum
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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

rEGiON�sJæLLaND

rEGiON�MiDt

 
rEGiON�HOvEDstaDEN
 
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261
2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
Email: kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk

Psykolog Henrik Tingleff
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V
Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.dk

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal
2700 Brønshøj
tlf. 20216165 bedst 9.00- 9.30
E-mail: psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

Kognitive Psykologer i København og 
Næstved
CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849
www.cektos.dk HEr�kUNNEDiN�aNNONCE�stÅ!��kONtakt:�sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727

Find din psykolog

GUiDEaNNONCEr

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, 
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
Tlf. 74528186 (De fleste hverdage ml 8-9)

Aut. psykolog Gert Radoor
Klaregade 19, 3. th., 5000 Odense C
telf: 2383 9068, www.psykologsjakket.dk
Kognitiv terapi - depression og angst 
behandling. Overenskomst med sygesik-
ringenv
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LOkaLGrUPPEr i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk 

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

mødet hos kontaktpersonen.

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

Sted

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N.  
Kontakt Frederik, før du kommer første gang.

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

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N, kontakt Ask før du kom-
mer første gang.

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

Vejlebrovej 105 st, Ishøj

Toftebæksvej 8, Lyngby

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

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

FrivilligCenter Græsted

Holtvej , 3230 Græsted

Futura FrivilligCenter Næstved,  
Farimagvej 22, 4700 Næstved

Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø

Maribo gl. Sygehus

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Borgercafeen, Jomfrustien 5 Haderslev

Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg

Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 c

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

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov,  

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

Pause grundet manglende interesse

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Sekretariat, Vendersgade 22, Kld. ,1363 Kbh. K

Tidspunkt

Kl. 14.00 – 18.00

Kl. 19.00 - ca 21.15

Kl. 18.45 - ca 21.00

Kl. 19.00 – ca. 21.00

Kl. 19.00 – 21.30

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 18.45 – 22.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 18.30 – 21.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 16.00 – 18.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00- 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 -21.00 

Kl. 19.00 – 21.30

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

kl. 14.00 – 16.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 -21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Depressionslinien: 
3312 4774 (19-21)
Alle hverdage

Kontaktperson

5355 9567 ·  www.cafeblom.dk

Frederik, 30745279,frederik.nu@gmail.com

Mads, Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866, bedst ml. 15-18 
Dorte,  dmoellerp@gmail.com, 3918 1764 
Eva; bal@TI22.dk, 4063 1022

Ask Larsen, ask_50@hotmail.com 50292827

Lene Schierling, schierlene@ofir.dk / 28260529

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

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

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

Lis Silkeborg 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Lis Silkeborg 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Jette Balslev 4034 6838

Anita Sørensen 3131 3005 / depf4700@gmail.com

Sascha Jensen 42161061/ saspigen2@live.dk

Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1942,  

Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Sara Rossetti 2963 4283, sarrasle@gmail.com

Lars Frederiksen tlf. 6060 2551 / fangelvej111@gmail.com

Merete Lysgaard  Hansen, mebehansen@youmail.dk 
74522148 / 22838035

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

Uni; tlf 29919083

Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Grethe og Hans Daugaard, 8667 6670, hans@fibermail.dk 

Grethe og Hans Daugaard, 8667 6670, hans@fibermail.dk 

Mathias Sørensen, 86 95 40 27/4890198, mathissjelle@mail.dk

Karen og Otto Andersen, 86892727/29431380 
karot.andersen@gmail.com 
Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 2129 4448

Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com 

Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 5040; kontakt@kruuse.nu

Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk 
Lone Pedersen: l.sp.75@hotmail.com

sekretariat@depressionsforeningen.dk 
www.depressionsforeningen.dk
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Café�ODa
i�aarhus

ENDELiG�skEr�DEt:�

Café�Bloms�søster-café�ODa�åbner�i�aarhus.�ihærdige�frivillige�
fra�de�tre�ODa-foreninger�og�frivillig�projektleder�Winni�ravn�
er�klar�til�at�tage�godt�imod�nye�gæster.

Ligesom Café Blom, er Café ODA en social 
Café for dig, der lever med OCD, angst, 
depression eller bipolar lidelse inde 
på livet. 

Café�ODa�byder�velkom-
men�til�en�kop�kaffe�og�en�
uformel�snak�hver�tirsdag�
fra�kl.�13-17.

Her kan du opleve forståelse for 
det at leve med en psykisk lidelse 
og få mulighed for at dele erfarin-
ger og skabe socialt netværk med 
ligestillede. Vi byder velkommen – 
og glæder os til at se jer!

Åbnings-
reception

d. 18 september 
– læs mere s. 23

Café ODA
Hammershusvej 43, st. tv, 

8210 Aarhus V
www.facebook.dk/cafeoda

cafe_oda@yahoo.dk


