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”Samskabelse”, sådan kalder 

Frivilligrådet det nye mantra 

indenfor det officielle Dan-

marks frivillighedspolitik. Det dækker 

over, at det offentlige, erhvervslivet og 

civilsamfundet sammen skal forny, men 

ikke erstatte velfærden i Danmark. De to 

indsatsområde frem til 2015 er beskæfti-

gelse og forebyggelse.

Vi bidrager gerne
Som en del af civilsamfundet arbejder vi 

allerede med især forebyggelse. Vi har 

længe vidst, at politikerne gerne ser, at vi 

frivillige (altså ulønnede) varetager flere 

og flere sociale opgaver. Og vi bidrager 

så sandelig også, og gerne med mere. 

Problemet er blot, at der ikke bliver tilført 

flere midler af den grund, tværtimod. 

Alene til uddannelse af vores frivillige 

er det en kamp at skaffe bare nogle af 

pengene via de offentlige puljer. Det luner 

da, at dronningen og prinsen i sommer 

for første gang inviterede ”det frivillige 

Danmark” til havefest på Fredensborg, 

en anerkendelse. Diverse ministre roser i 

høje toner det frivillige arbejde, og poin-

Af Karen Margrete Nielsen. Formand for DepressionsForeningen

terer vigtigheden af det. Vi spinker og 

sparer, men kan ikke betale drift, kurser, 

dsb og meget andet med verbale roser, 

selvom vi arbejder gratis.

Frivilligpolitik og udvikling
I bestyrelsen har vi arbejdet intenst og 

fokuseret på at udvikle vores frivillig-

hedspolitik, som nu ligger færdig (se s. 

6+7). Vi arbejder målrettet på at blive 

langt bedre til at udruste vores frivil-

lige gennem kursusaktivitet og at støtte 

og motivere dem bedre. Men også på at 

gøre det mere attraktivt at være frivil-

lig i vores forening. Konkret har vi i år 

kunnet indbyde kontaktpersonerne for 

vores lokalgrupper til to dagskurser, som 

telefonvagterne længe har haft, samt 

selvfølgelig de halvårlige weekendkurser, 

som alle frivillige får tilbudt. Vi er ved 

at lægge sidste hånd på arbejdet med at 

få etableret regionale koordinatorer. Og 

som noget helt nyt er vi ved at uddanne et 

foredragskorps.

Tak for indsatsen
Men der er andre frivillige, som også 

bidrager med at løse de mange mange op-

gaver, der er i en forening med fremdrift 

i. Det er meget simpelt: Uden de mange 

engagerede frivillige, ingen forening.  Der 

er folk, der tager vagter i de to caféer, 

frivillige, der hjælper til i sekretariatet 

en fredag om måneden, frivillige som 

hjælper til med at gøre sommerhøjskolen 

til en dejlig uge, andre som repræsenterer 

os med stande lokalt, og endnu flere op-

gaver. Mange gør et kæmpe arbejde med 

at uddele materialer f.eks., uden at blive 

set eller takket.

Hver eneste opgave er vigtig og nød-

vendig. Det vil vi i bestyrelsen gerne her 

give jer en kæmpe tak for. ■

Vi løfter
i flok

DepressionsForeningens  
mange frivillige løser hver  
dag opgaver til gavn for  
mennesker med depression 
eller bipolar lidelse. Vi sætter 
stor pris på, at så mange har 
lyst til at give en hånd til fæl-
lesskabet. Også politikerne 
sætter pris på de mange 
opgaver, der bliver løftet af 
frivillige hænder, det skal forny  
velfærden i Danmark.
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Omkring halvdelen af alle dan-

skere udfører i dag en eller anden 

form for frivilligt arbejde - dob-

belt så mange som for 20 år siden. Ifølge 

eksperter skyldes den voksende interesse 

dels, at der politisk er kommet mere fokus 

på at styrke det frivillige arbejde, dels at 

de frivillige organisationer er blevet mere 

professionelle i forhold til at rekruttere 

frivillige. 

”Det frivillige sociale arbejde er rigtigt 

meget i vækst. De seneste to regeringer 

har haft som en del af regeringsgrund-

laget at styrke inddragelsen af frivillige 

organisationer i arbejdet med socialt 

udsatte. Og lige nu sker der rigtigt meget 

på velfærdsområdet, hvor frivillige 

Af Camilla Victoria Marcinkowski

Halvdelen af alle danskere er engageret i frivilligt arbejde. 
Interessen skyldes dels et stigende politisk fokus på 
området, og dels at området er blevet mere komplekst 
og professionaliseret i en grad, så flere rekrutteres via 
jobdatabaser og skriver frivillig på CV’et. 

Flere og flere
 danskere 

laver frivilligt 
       arbejde
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”Anerkendelse kan man både få igen-

nem fællesskabet, en titel, et klap på skul-

deren eller ved at opleve at man forandrer 

noget i samfundet,” siger Ellen-Margre-

the Dahl. Hun har beskrevet 7 frivilligty-

per, herunder ”den sociale”, der drives af 

et socialt engagement og fællesskabet. 

I forhold til at rekruttere frivillige me-

ner Ellen-Margrethe Dahl, at det er blevet 

mere nødvendigt for organisationer og 

foreninger at tydeliggøre formålet med 

deres arbejde samt beskrive, hvad folk får 

ud af at hjælpe. 

”Hos unge handler engagement i frivil-

ligt arbejde også om identitetsdannelse, 

hvad man gerne vil se sig selv som, og 

hvilke fællesskab vil man gerne være en 

del af,” siger hun. 

På trods af professionaliseringen af 

frivilligheden understreger eksperter, at 

det frivillige arbejde for mange danskere 

er blevet et frirum fra samfundets gene-

relle krav om produktivitet og effektivitet 

som målestok for succes. ■

udviklet en App, så man kan søge stil-

linger via sin mobil.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

står bl.a. bag kampagnen ”Projekt Frivil-

lig”, hvor de på ungdomsuddannelser får 

udskrevet et bevis, hvis de udfører 20 

timers frivilligt arbejde. Beviset kan de 

vedlægge ansøgninger, når de skal ud at 

søge et lønnet job. 

”En del unge bruger frivillighed som et 

supplement til deres uddannelse. De ved, 

at mange arbejdsgivere ser positivt på, 

at der står frivillig på et CV,” siger Hans 

Stavnsager.

Anerkendelse er det vigtigste
Eksperter er enige om, at anerkendelse er 

helt centralt, hvis man skal ind til kernen 

af, hvad der motiverer mennesker til at 

udføre frivilligt arbejde. Ellen-Margrethe 

Dahl, cand. mag. og projektmedarbejder 

ved Københavns Universitet, har forsket i 

frivilliges motivation og nævner anerken-

delse som den faktor, der går igen hos alle 

frivillige. 

bruger tid på plejecentre, institutioner og 

handicap-området,” siger Hans Stavn-

sager, konsulent i Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde, der rådgiver og forsker i 

området.

Frivilligt socialt arbejde er langt fra 

noget nyt, men de seneste år er det gået 

fra at være noget, man ikke talte meget 

om, til at være et område med stort fokus.

”I dag er der store forventninger til det 

frivillige område. Ude i kommunerne er 

frivillighed gået fra at være noget, man 

nævnte i festtaler, til at være et decide-

ret politisk mål at rekruttere flere folk,” 

siger Bjarne Ibsen, professor ved Syd-

dansk Universitet, som forsker i frivilligt 

arbejde.   

De områder, hvor flest danskere 

udfører frivilligt arbejde er fritids- og 

kulturområdet fx idrætsforeninger, samt 

projekter i lokale beboerområder. Men 

det sociale, humanitære og sundhedsom-

rådet er i vækst – ifølge Socialministeriet 

er hver femte dansker i dag engageret på 

de områder, fx som besøgsven for ensom-

me, hjælper på et værested for hjemløse, 

frivillig i en lektiecafe og meget andet.

Frivillighed på CV’et
Ifølge Socialministeriets Årsrapport for 

Frivilligt Socialt Arbejde (2010) motive-

res 51% af interesse for egen eller pårø-

rendes situation. Men specielt unge søger 

i dag at få erfaring igennem frivilligt 

arbejde, som de skriver på CV’et på linje 

med uddannelse og lønnet arbejde. 

På jobportalen ”Frivilligjob.dk” (finan-

sieret af Socialministeriet) kan foreninger 

og organisationer slå frivillige ”stillinger” 

op, lige som man kan oprette et CV på 

siden. Potentielle ansøgere lokkes med 

ord som ”invester i dine kompetencer” og 

”styrk dine lederevner”. Senest har sitet 

Danskernes frivillige indsats

•  53% af danskerne udfører en form for frivilligt arbejde. Den største 

procentdel (11 pct) er indenfor idrætsområdet. 

•  Omregnes det ulønnede frivillige arbejde til en økonomisk værdi svarer 

det til 134,5 milliarder kr.

•  Det er de 30-49-årige børneforældre med fuldtidsarbejde, der mest 

hyppigt er frivilligt arbejdende. De unge under 30 er dog næsten lige så 

aktive.

•  Op mod halvdelen af samtlige ikke-frivillige svarer, at de godt kunne 

tænke sig at deltage i frivilligt ulønnet arbejde. Blandt unge er det op 

mod to tredjedele.

(”Den frivillige sektor i Danmark”. SFI, 2006)
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Velkommen som frivillig 
i DepressionsForeningen
DepressionsForeningen er en uafhæn-

gig og demokratisk patientforening, der 

tilbyder netværk, støtte og sammenhold 

til mennesker med depression og bipolar 

lidelse og til deres pårørende. 

Vores vision er:
-  at depressionssygdommene aner-

kendes som alvorlige og potentielt 

invaliderende sygdomme, og at alle 

der rammes derfor modtager korrekt 

behandling og hjælp - som andre al-

vorligt syge – og sygdommene således 

hverken omfattes af stigma eller tabu

Vores mission er:
-   at hjælpe depressionsramte, bipolare 

og deres pårørende til umiddelbare 

og varige forbedringer i deres liv samt 

kæmpe for positive forandringen i den 

måde, samfundet opfatter og behand-

ler mennesker med depression og 

bipolar lidelse

Som frivillig i DepressionsForeningen 

støtter du dette arbejde, og din indsats er 

med til at omsætte visionen til handling 

og skabe resultater.

En frivilligpolitik for alle
DepressionsForeningen har i de seneste 

år oplevet, at der er blevet sat større fokus 

på den frivillige indsats, og frivillige løser 

flere og flere forskellige opgaver i organi-

sationen.

Frivillige i DepressionsForeningen 

tilfører nye kompetencer til organisatio-

nen, skaber mulighed for at iværksætte 

nye projekter, tilfører foreningen liv og 

energi og styrker en bred opbakning om 

DepressionsForeningens arbejde.

DepressionsForeningens frivillig-

politik har til hensigt at skabe et fælles 

fundament for alle frivillige i Depres-

sionsForeningen og definere et ensartet 

niveau, der kan være med til at sikre en 

fortsat kvalitet i det frivillige arbejde.

Den frivillige indsats
Den frivillige indsats tilrettelægges med 

udgangspunkt i DepressionsForeningens 

værdigrundlæg og vedtægter.

DepressionsForeningens frivillige 

udfører en bred vifte af opgaver. Du kan 

blandt andet være frivillig i en lokalgrup-

pe eller som telefonrådgiver, du kan være 

frivillig på foreningens sommerhøjskole 

eller i foreningens væresteder, eller du 

TEMA Frivillighed

En politik der sikrer gode rammer for det frivillige arbejde

Det frivillige arbejde er hjørnestenen i DepressionsForeningens virke. Vi har lige nu en dygtig og engageret gruppe 

af frivillige medarbejdere, som lægger et stort stykke arbejde i foreningen. Vi ønsker, at skabe endnu bedre ram-

mer for deres frivillige engagement, ligesom vi vil gøre det endnu mere attraktivt for nye frivillige at engagere sig 

i DepressionsForeningens arbejde. Derfor har vi skabt en frivilligpolitik, som synliggør foreningens mål med det 

frivillige arbejde og synliggør hvilke krav, den frivillige og foreningen gensidigt kan stille til hinanden for at sikre 

et udbytterigt samarbejde til gavn for depressionsramte, bipolare og deres pårørende. 

 Bestyrelsen

DepressionsForeningens

frivilligpolitik
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Er du interesseret i at blive frivillig i DepressionsForeningen kan du 

kontakte foreningens frivilligkoordinator Frederik Brejl på tlf. 30745279 

eller frederik.nu@gmail.com eller kontakte foreningens sekretariat på 

tlf. 33124727 eller sekretariat@depressionsforeningen.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

•  Du kan være med til at sætte nye akti-

viteter og projekter i gang

•  Du får mulighed for at deltage i for-

eningens årsmøde og på kurserne for 

foreningens frivillige

Det forventer vi
•  Du ønsker at hjælpe og støtte depres-

sionsramte, mennesker med bipolar 

lidelse og deres pårørende

•  Du er medlem af DepressionsForenin-

gen og kan tilslutte dig foreningens 

værdigrundlag og vedtægter

•  Du har et generelt kendskab til depres-

sion og bipolar lidelse eller er villig til 

at opnå denne viden

•  Du deltager i foreningens uddannel-

ses- og inspirationskurser for frivillige

•  Du er bevidst om din moralske tavs-

hedspligt i din kontakt med sårbare 

mennesker og følsomme oplysninger 

•  Du tager hensyn til, at du arbejder 

for og med mennesker, der kan være 

meget sårbare

•  Du omgås betroede midler ansvarsbe-

vidst

Kontakt til sekretariatet 
eller foreningens frivilligkoordinator
Som frivillig i Depressionsforeningen har 

du mulighed for at få råd, vejledning og 

sparring i forbindelse med løsning af de 

forskellige opgaver, som du er engageret i. 

Du er altid velkommen til at henvende dig 

til sekretariatet eller foreningens frivil-

ligkoordinator med gode ideer, eventuelle 

problemer og spørgsmål. ■

resultater i hjælpen til depressionsramte, 

bipolare og deres pårørende:

•  Du kommer til at deltage i projekter, 

der alle gør en forskel for depressions-

ramte, bipolare og deres pårørende

•  Du bliver en del af konstruktive 

løsninger på et problematisk felt, der 

fortsat er præget af tabu, stigma og 

manglende behandling

•  Du får mulighed for at præge en orga-

nisation i vækst, der er åben over for 

nye kræfter og ideer 

kan være frivillig i det organisatoriske og 

politiske arbejde. 

Mangfoldigheden i den frivillige 

indsats er stor og betyder, at du vil møde 

forskellige krav til dine kompetencer, 

afhængigt af, hvilke opgaver, du engage-

rer dig i.

Uanset hvilke opgaver du engagerer 

dig i, gælder dog, at du skal sørge for at 

passe på dig selv. I DepressionsForenin-

gen arbejder vi for sårbare mennesker, 

hvoraf mange er meget syge. Det er et be-

rigende arbejde, som dog også kan være 

krævende. Det er derfor vigtigt, at du er 

opmærksom på, hvordan du selv har det, 

og sørger for at passe på dig selv – også 

når du hjælper andre.

DepressionsForeningen tilbyder
Når du er frivillig i DepressionsForenin-

gen har du mulighed for at indgå i et me-

ningsfuldt fællesskab, der opnår synlige 

TEMA Frivillighed
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Sådan bliver du frivillig socialrådgiver
Du er uddannet socialrådgiver eller er i gang med at blive det. Du kender til de-

pression og bipolar lidelse og de sagsbehandlingsproblemer, der hyppigt opstår 

i kølvandet på disse sygdomme. Du har mulighed for at hjælpe sårbare menne-

sker, der ikke kan hente hjælp andre steder. Du har lyst til at vejlede hver enkelt, 

der ringer ind. Kontakt sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33124727.

Hvem er du? 
Jeg hedder Hatla Færch Johnsen og er 

bestyrelsesmedlem i DepressionsFor-

eningen.

Hvori består dit frivillige arbejde? 
•  Jeg har indtil videre primært hjulpet 

gennem at lave et projektstyrings-

værktøj til bestyrelsen, så vi kan blive 

bedre til at få projekterne i foreningen 

gjort færdige

•  Jeg arbejder også på at få lavet en 

samlet designmanual til foreningen, 

så vi kan få gjort foreningens udtryk 

i foldere, hjemmeside og andet mere 

professionel.

•  Så arbejder jeg i en fundinggruppe, 

som forsøger at skaffe flere penge til 

organisationen fra andre steder end 

offentlige puljer

•  Og sidst men ikke mindst arbejder jeg 

sammen med en gruppe på at styrke 

DepressionsForeningen ved at skaffe 

regionskoordinatorer, som er en ny 

rolle i DepressionsForeningen som vi 

har opslået i denne udgave af Balance 

(s. 17). Opgaverne for regionskoordi-

natoren vil komme til at spænde fra 

at være sparingspartner for regionens 

kontaktpersoner i lokalgrupperne og 

mellem lokalgrupperne i regionen. At 

sikre kontakt til relevante regionale og 

Frivilligt arbejde 
for at holde mig i gang
I mange år arbejde jeg som frisør, hvor 

det kørte derud af med karriere, mand 

og barn. Jeg har altid tænkt på at lave 

frivilligt arbejde for at kunne hjælpe til 

i samfundet, men jeg vidste ikke  hvilke 

arbejde eller hvor tiden var til det.  Jeg 

måtte opgive mit arbejde som frisør pga. 

håndeksem og  måtte i gang med en ny 

uddannelse. Inden jeg vidste om jeg fik 

min revalidering, tænkte jeg meget på at 

lave noget frivilligt arbejde for at holde 

mig i gang og bruge tiden fornuftigt. Men 

heldet var med mig og jeg kunne starte på 

min nye uddannelse som socialrådgiver. 

Sygedagpengeloven i praksis
Igen kom tanken om frivilligt arbejde på 

banen, også fordi det kunne fremme mine 

fremtidige jobmuligheder når jeg var 

færdig. Jeg så et opslag om et pilotpro-

jekt i DepressionsForeningen. Her skulle 

socialrådgiverstuderende telefonisk 

vejlede folk, der havde behov for råd og 

vejledning i forhold til systemet. Vi skulle 

arbejde meget med sygedagpengeloven og 

da jeg havde arbejdet med sygedagpenge-

modtager i min praktik, passede det lige 

til mig.

Værdifuldt både fagligt og personligt
Nu har jeg været med snart et år og 

jeg må sige at det har været en kæmpe 

TEMA Frivillighed

Frivillig rådgiver 
på socialrådgiverlinjen

Af Charlotte Bay Andersen

Af Hatla Færch Johnsen

Bestyrelsesmedlem

oplevelse. Følelsen af at kunne hjælpe, fra 

at snakke med personer der er meget ked 

af det og dybt frustreret, til at de til sidst 

i samtalen fortæller at de nu føler et håb. 

Jeg har lært rigtig meget, jeg kan bruge i 

mit professionelle liv men bestemt også 

på det personlige plan

Jeg kan kun opfordre andre til at lave 

noget frivilligt arbejde også selvom det 

kun er får timer om mdr. eller mindre. ■
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Hvad skal der til for at blive kontaktperson for en lokalgruppe?

Du har lyst til at være kontaktperson for en lokalgruppe inden for DepressionsForenin-

gens retningslinier for selvhjælpsgrupper. Du er imødekommende, giver plads, og du 

kan, når det er nødvendigt, bede om hjælp hos gruppens øvrige medlemmer og hos se-

kretariat og bestyrelse. Du har mulighed for at skabe et unikt rum, hvor mennesker med 

depression, bipolar lidelse og deres pårørende kan møde ligesindede. Du har måske lyst 

til at dele opgaven som kontaktperson med en anden. Vejledningen for kontaktpersoner 

kan du finde på www.depressionsforeningen.dk. Er du interesseret i at være kontaktper-

son, kontakt frivilligkoordinator Frederik: 30745279 / frederik.nu@gmail.com

Sådan bliver du bestyrelsesmedlem

Du har lyst til at tegne de overordnede linier i DepressionsForenin-

gens arbejde og udvikling, og du kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Du har 

mulighed for at tage aktivt del i foreningens arbejde på højeste niveau og kan få ind-

flydelse på foreningens prioriteringer. Du er involveret i projekter fra ideudvikling til 

organisering og udførelse.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen 

d. 6. april 2013 (se s. 32)

Hvem er du?
Jeg hedder Michael, er 36 år, og jeg er 

kontaktperson for bipolargruppen i Århus. 

I året 2010, var jeg med til at starte grup-

pen, og jeg har været den ene af to kontakt-

personer for gruppen lige siden. Inden da 

var jeg deltager i Depressionsforeningens 

gruppe for depressive, også i Århus. 

Tager godt imod nye
Som kontaktperson er jeg et af de første 

berøringspunkter, en ny deltager har til 

gruppen. Når folk henvender sig, sørger jeg 

for, at de får den nødvendige information, 

så de har mulighed for at deltage i gruppen. 

Jeg forsøger også så vidt muligt, at give nye 

deltagere den samme oplevelse af at være 

forstået og velkommen, som jeg selv fik, da 

jeg først stiftede bekendtskab med forenin-

gen. Glæden ved det, og ved at møde alle 

disse herligt forskellige mennesker, er også 

det, der driver min lyst til fortsat at være 

frivillig i foreningen. 

Har mødt mennesker, 
jeg ellers ikke ville have mødt
At være frivillig har givet mig mange 

positive oplevelser, jeg har mødt en masse 

forskellige mennesker, som jeg ellers ikke 

ville have mødt, mennesker, som på flere 

områder, har gjort en forskel i mit liv, både 

gruppemedlemmer og andre frivillige.

Hvorfor skal andre blive frivillige?
Ud fra mine egne erfaringer, kan jeg kun 

anbefale at man deltager i det frivillige 

arbejde, det være som kontaktperson, 

telefonvagt, til sekretariatets frivilligfre-

dage, eller hvor man på anden måde kan 

bidrage med sit engagement.

Af Michael

Kontaktperson
i lokalgruppen

kommunale organisationer og at være 

koordinator på regionernes tiltag. At 

sikre organisering af frivillige – lokalt, 

til organisatorisk arbejde.

Hvorfor er du frivillig og Hvad er din 
bedste oplevelse som frivillig? 
•  Jeg er opvokset med at hvis man har 

evnerne, så skal man gøre en forskel. 

Og hvad er mere meningsfyldt end at 

sikre bedre betingelser for depressive, 

når 1 ud af 6 får det i løbet af deres liv! 

Jeg har haft flere bekendte med lidel-

serne uni- og bipolar, og der er dejlige 

mennesker, som klart har brug for det 

løft, som vi kan være med til at give.

•  Min bedste oplevelse som frivillig er, 

når det jeg kan være med til at gøre 

noget svært rigtigt let. Eksempelvis ift. 

DepressionsForeningens strategiske 

projekter, som alle er kommet godt fra 

start i år.

Hvorfor skal andre blive frivillige?
•  Fordi det er sjovt, man møder mange 

dejlige mennesker, og man kan være 

med til at gøre en rigtig stor forskel!

TEMA   Frivillighed
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Koordinator, Babara 
Som telefonvagt stiller du dig til rådighed 

som menneske og tager en medmenne-

skelig samtale med en, der har brug for at 

tale og blive lyttet til. Man har typisk 2-3 

vagter per måned fra kl. 19-21. Derudover 

deltager jeg i vores supervisionsmøde og 

vores tilbudte kurser.

Uddannelse og supervision
Inden du starter bliver du oplært, og du 

kan føle dig tryg hele forløbet igennem. 

Hvis du har haft en ubehagelig vagt, kan 

du ringe til koordinatoren eller en af de 

garvede telefonvagter og tale oplevelsen 

igennem. Du får også tilbudt gruppesu-

pervision hver tredje måned, og to gange 

kan du deltage i en uddannelsesweekend 

for alle DepressionsForeningens frivillige. 

Hjertet er størst
Jeg brænder, for det frivillige arbejde, 

fordi hjertet her er større end penge 

eller prestige. Jeg synes, det er vigtigt 

at hjælpe andre i en vanskelig situation, 

uden at der er andre formål end det 

medmenneskelige. Som frivillig er min 

bedste oplevelse den tiltro og åbenhed, 

jeg mærker fra et andet menneskes. Så 

føler jeg, at jeg kan gøre en forskel for det 

menneske. 

Telefonvagt, Eva
Jeg har været telefonvagt i 6-7 år. Jeg 

kom i kontakt med DepressionsForenin-

gen, da min søn blev ramt af en svær 

depression. Selvom jeg kendte til sygdom-

men fra min far, som var syg i perioder i 

min barndom, stod jeg alligevel i en helt 

ny situation, da min søn blev syg. Jeg 

ville så gerne inddrages, men var meget 

usikker på, hvad jeg skulle gøre, samtidig 

med at alt i mig var kaos af følelser, som 

jeg ikke kunne dele med nogen.  

Hjælpen fik mig til at blive frivillig
I foreningen mødte jeg mennesker, som 

vidste noget om sygdommen og kunne 

sætte sig ind i min situation. Jeg deltog 

i foredrag og kurser, fik mere viden om 

sygdommen og kom til at se mere rea-

listisk på min situation.  Den hjælp, jeg 

fik, fik mig til at melde mig som frivillig, 

og de mennesker, jeg mødte dengang og 

nu, er til stor inspiration og en del af mit 

netværk. 

Jeg beundrer dem der ringer ind
Jeg bliver både rørt og fuld af beundring 

for de mennesker, der ringer ind. De 

har det rigtig dårligt, og alligevel har de 

overskud til at ringe til linjen. Igennem de 

mange samtaler, jeg har haft med depres-

sionsramte og deres pårørende, er jeg 

blevet mere bevidst om, hvor forskellig en 

depression og mennesker kan være. Det 

har gjort mig klogere på sygdommen - og 

på mennesker. 

Mange samtaler har sat spor i mit sind. 

Bedst er det, når jeg kan give håb og mod 

til personen i den anden ende og hjælpe 

med ekstra viden. Den væsentligste årsag 

til, at jeg er frivillig, er, at man giver noget 

af sig selv til et andet menneske, men 

man får mere tilbage. En anden grund 

er de gode kurser og møder, foreningen 

holder. Vi bliver holdt a jour med ny viden 

og træffer andre frivillige. ■

Vil du også være frivillig på DepressionsLinjen?

Henvend dig til DepressionsForeningens sekretariat på www.sekretariat@de-

pressionsforeningen.dk. Her får du et skema, hvor du skal skrive lidt om dig selv 

og din motivation for at blive telefonvagt. 

DepressionsLinien, 33 12 47 74, er åben søndag - fredag fra kl. 19 – 21, og 

holder lukket på udvalgte helligdage i forbindelse med jul, nytår og påske. 

   Telefonvagt på 
Depressionslinjen

TEMA Frivillighed
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Min deltagelse i DepressionsFor-

eningen blev grundlagt i Silke-

borg. Jeg søgte ligesindede og 

deltog i den lokale samtalegruppe. Den 

personlige historie og den tillidserklæ-

ring fra andre, der følger med, har altid 

givet mig meget. 

Det var en udfordring, at være frivillig 

på DepressionsForeningens sommer-

højskole, fordi vi skulle få opholdet til 

at være en berigende oplevelse for alle 

deltagerne. 

Som tiden nærmede sig højskoleophol-

det, blev jeg dog mere og mere tryg ved 

opgaven. Den grundige forberedelse, som 

blev udført, gjorde mig sikker på, at vi 

havde substans og struktur til at gennem-

føre en god og oplevelsesrig uge.

Intenst og frugtbart samarbejde
Det er det mest intense og frugtbare 

gruppesamarbejde jeg har oplevet. Alle 

bidrog med det, de havde kompetencer 

og ressourcer til, og det blev brugt fuldt 

ud. Personligt blev min opgave at lukke 

huller i bemandingen. Der hvor alle de 

andres ressourcer blev brugt, og der 

stadig manglede en indsats, prøvede jeg 

at fylde hullet ud. Det var lige fra at cykle 

til stranden med en gruppe om morge-

nen, være chauffør i minibus og være 

konferencier under festmiddagen iført 

bast-skørt. 

Samvær uden fordomme
Det, som altid overrasker mig i samværet 

med så mange depressionsramte og pårø-

rende, er den umiddelbare og ligefremme 

samværsform uden fordomme. Den helt 

store gave kommer, når det i løbet af ugen 

viser sig, hvordan alle vokser, bliver mere 

trygge og endda kaster sig ud i pæle-

klatring og lignende udfordringer. Det 

var jo helt forrygende og kan helt sikkert 

anbefales. ■

Sådan bliver du frivillig på højskole

Du er god til at tale med folk og til at inkludere dem i fællesskabet. Du har en god 

viden om depression, bipolar lidelse og deres behandling, ligesom du kender De-

pressionsForeningen og dens tilbud. Du har lyst til at være sammen med andre 

om at få depressionsramte til at genvinde livskraften.

Du kontakter skriftligt foreningens sekretariat, sekretariat@depressionsforenin-

gen.dk, og skriver lidt om motivation og baggrund for at blive frivillig. Herefter 

bliver de frivillige udpeget.

TEMA Frivillighed

Af Leif Svaneborg

Frivillig på 
sommer-
højskolen
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Foredragsgruppen er først nu ved 

at blive etableret og har afholdt 

sin første uddannelsesdag, nemlig 

lørdag d.13. oktober. Vi mødtes i Frivil-

ligcenter Odense. Jeg havde set i Balance, 

at foredragsgruppen søgte nye medlem-

mer til at tage ud og holde foredrag for 

interesserede. Der ville blive afholdt et 

uddannelsesforløb for interesserede. 

Spændende tænkte jeg!  Det vil jeg prøve!

Er det nu noget for mig?
Jeg havde ikke de store forventninger til 

dagen, og da dagen nærmede sig, blev 

jeg også i tvivl, om jeg skulle tage af sted 

- skulle jeg alligevel blive hjemme? - var 

det nu noget for mig alligevel?, tankerne 

kørte rundt oppe i mit hoved. Men jeg 

besluttede at tage af sted, se det an og 

beslutte om det stadig var noget for mig.

Fortæl om din sygdom
Jeg blev glædelig overrasket. Vi var 10 

nye som mødte op på dagen. Vi havde på 

forhånd fået en lille hjemmeopgave, som 

skulle fremlægges mundtligt overfor de 

andre. Vi skulle kort fortælle lidt om os 

selv, vores sygdom og accept af denne. 

Hold da op, det var spændende, og hvor 

var de alle gode til at fortælle. Tænk, hvil-

ket mod, at stille sig op foran 10 andre og 

fortælle sin historie. Det virkede bare så 

naturligt og trygt at stå deroppe. Vi var 

jo alle i sammen båd. Det var også dejligt 

efter fremlæggelsen at få feedback.  

Hvordan griber man et foredrag an?
Efter frokost skulle vi så individuelt lave 

en disposition om, hvordan vi forestillede 

os, at vores foredrag skulle fortælles og 

hvilke målgrupper vi hver især forestille-

de os skulle høre vores foredrag. Derefter 

fremlagde vi det for gruppen og igen fik vi 

feedback. Ved at høre de andres tanker/

ideer til et foredrag, fik jeg også mange 

nye ideer og måder til at gribe et foredrag 

an på.

Da jeg kørte hjem efter en veloverstået 

dag, var mit humør højt. Jeg følte, at jeg 

havde fået meget med derfra samtidigt 

med at jeg havde mødt nogle dejlige men-

nesker. 

Næste uddannelsesforløb er d. 24./ 25. 

november. Jeg glæder mig allerede. ■

TEMA Frivillighed

Af Lisbeth Hvid Poulsen, Risskov, 

lægesekretær og 

medlem af foredragsgruppen

Foredragsgruppen

Så skete det 
endelig!

Sådan kommer du med i foredragsgruppen
Foredragsgruppen er foreningens nyeste projekt for frivillige. 

Henover efteråret og i januar måned uddannes deltagerne i foredrags-

gruppen til at varetage opgaven som oplægsholdere. Da gruppen er midt 

i forløbet, er der foreløbig lukket for tilgang af nye medlemmer, vi vil dog 

opfordre alle interesserede til alligevel at henvende sig til sekretariat@

depressionsforeningen.dk. Vi gemmer alle henvendelser og kontakter 

interesserede, når et nyt uddannelsesforløb startes op.
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Jeg tror, at hvor mennesker kommer 

hinanden nær – der opstår der også 

konflikter.

Jeg tror også, at vi er mange, der fryg-

ter og afskyr konflikter, men tit rummer 

de en mulighed for udvikling og for at 

blive klogere på sig selv og sine medmen-

nesker.  Jeg vil i denne artikel beskrive 

mediation som er en konfliktløsnings-

model.

Den neutrale part styrer processen
Mediation kan være en løsning på kon-

flikter.  Mediation er en frivillig proces, 

hvor en upartisk mediator hjælper 

parterne med at forhandle sig frem til en 

løsning. I modsætning til retssystemet 

bygger mediation ikke på en endegyldig 

sandhed om ret og uret, men på en aner-

kendelse af, at der er mange udlægninger 

af sandheden, og at de har en lige stor gyl-

dighed for det enkelte individ. Gennem 

mediationsprocessen øges forståelsen 

for modpartens virkelighedsopfattelse, 

og frustrationer bliver derfor lettere at 

håndtere.

Begge sandheder kommer frem og 
der indgås fælles handleplan
Det er mediatoren, der styrer processen. 

Der er nogle praktiske spilleregler som er 

vigtige at have på plads, f.eks. at folk taler 

pænt, omtaler hinanden ved navn, at de 

ikke afbryder, at de selv er ansvarlige for 

indholdet i mediationen, fortrolighed osv.  

Processen består af fem faser. I 1. fase 

fortæller hver part sin version af sand-

heden om problemet. I 2. fase afdækkes 

den enkeltes behov og der findes en fælles 

problemformulering. I 3. fase brainstor-

mes over mulige og umulige løsninger. 

I 4. fase udvælges de bedste løsninger. I 

sidste fase indgås en egentlig aftale og der 

laves en handleplan for fremtiden.

Konflikten bundende i misforståelser 
og formodninger
Jeg havde en mediation mellem to 

naboer. Den ene part syntes, den anden 

larmede. Konflikten havde eskaleret, så 

de ikke længere kunne tale sammen.

Ved at jeg som tredjemand påtog mig 

ansvaret for rammerne, blev der skabt 

et neutralt rum hvor parterne kunne 

mødes og komme i dialog. Det viste sig 

hurtigt at meget af konflikten bundede i 

formodninger, misforståelser og uheldige 

omstændigheder, så da parterne skiltes 

efter mediationen var de glade og forhåb-

ningsfulde. En måned senere blev de bedt 

om at vurdere hvor på konflikttrappen 

konflikten da var, og de svarede begge, at 

den ikke længere eksisterede. ■

TEMA Frivillighed

Mediation
– Den følsomme 

konfliktløsning

For yderligere 
information 
om mediation kontakt 
Mads Trier-Blom på 
mediation@trier-blom.com

Konflikter opstår alle steder, i familien, boligforeningen på 
jobbet osv. Også inden for det frivillige arbejde kan der opstå 
konflikter, Mads Trier-Blom, der er kontaktperson i lokalgruppen 
for mennesker med bipolar lidelse i København, har været på 
kursus i konflikthåndtering og fortæller her om, hvordan kon-
flikthåndtering kan håndteres via en neutral part, mediatoren.

Af Mads Trier-Blom

Konflikttrappen er en model til at 

illustrere hvordan konflikter udvikler 

sig. Typisk starter en konflikt med en 

uoverensstemmelse. Hvis ikke konflikten 

bliver løst, vil alvoren eskalere og man 

bevæger sig op på konfliktrappen. Se 

figuren.
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BOgANMELDELSE

Forfatter: Winnie Dunn
Antal sider: 268

Dansk Psykologisk Forlag

Vejl. pris
kr. 298,-

Anmeldt af Charlotte Adserballe Dahl

”Lev sanseligt 
– Kend dit 
sansemønster”

Bogen handler om vores individuelle 

måde at reagere på de sansninger, vi 

udsættes for i vores daglige liv.

Forfatteren opdeler alle mennesker 

inden for fire identifikationstyper. Det 

gælder henholdsvis:

• Søgeren (Den aktive og livlige)

• Tilskueren 

 (Den ubekymrede og afslappede)

• Fravælgeren 

 (Den fredelige og rutineprægede)

• Sensoren 

 (Den følsomme og kreative)

Test din sansetype
Med udgangspunkt i denne opdeling, kan 

man på baggrund af den indledende test, 

finde frem til, hvilken sansetype man selv 

er, samt hvilke forbehold man skal tage i 

samspillet med andre. Bogen indeholder 

både en lang række cases med forskellige 

typers reaktioner i samværet med andre 

typer, samt skemaer over typernes for-

skellige karaktertræk. Det gælder både i 

forbindelse med familie, venner, job, fritid 

osv., men den giver også gode råd og tips 

til, hvorledes man kan indrette sit hjem, 

sin garderobe samt sammensætte sin kost, 

således at ens individuelle sansemønster 

tager mest hensyn til de påvirkninger, 

man oplever. 

Winnie Dunn er en førende autoritet og 

internationalt anerkendt for sin forskning 

om, hvordan børn og voksne reagerer på 

sanseoplevelser i deres hverdag. Hendes 

forskning tager afsæt i ergoterapi og pæ-

dagogisk rådgivning. 

Bogen henvender sig af gode grunde til 

alle, som måtte være interesseret i dette 

emne, hvad enten det er professionelt – 

som psykolog eller terapeut - eller blot 

som almindelig nysgerrig overfor, hvilken 

type læseren måtte være og dermed, hvor-

ledes div. sanseoplevelser i hverdagen vil 

kunne blive tilfredsstillet optimalt. ■
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Rasmus Wentzer 
Licht, Krista Nielsen 
Straarup og 
Per Vestergaard

PsykiatriFonden, 2012,
2. udgave 117 sider

Vejl. pris
kr. 195,-

Anmeldt af Karen Margrete Nielsen

  En gave til
nydiagnosticerede

Med denne opdaterede udgivelse får 

målgruppen for bogen al den viden, der er 

nødvendig. Alt er med: Lige fra årsager, 

forekomst, behandlingsmetoder, køns-

forskelle, støttemuligheder, identitetspro-

blemer, hvad man selv kan gøre, og meget 

mere.

Mange svar – også for pårørende
For nydiagnosticerede og deres pårøren-

de er det en gave. Men den er også rele-

vant for andre med lidt mere kendskab til 

denne mere end besværlige sygdom, ikke 

mindst for de pårørende. F.eks. er der 

næppe andre sygdomme, der forårsager 

så mange skilsmisser eller selvmord. Her 

er der svar på alle mulige spørgsmål, og 

dem er der mange af i forbindelse med 

en så underlig og i perioder karakteræn-

drende sygdom.

giver håb
Men det er også en bog, der giver håb. Jeg 

har især hæftet mig ved, at der som noget 

nyt nu er metoder til en decideret genop-

træning af tabte kognitive funktioner, og 

ikke alene metoder til, hvordan man kan 

lære at kompensere for hukommelses-

problemer f.eks., med et fint ord: kognitiv 

remediation.

Fordi bogen er så velegnet som hånd-

bog, savner jeg dog et stikordsregister. ■

Bipolar lidelse
 – en bog til mennesker med maniodepressiv 
sygdom og deres pårørende

aF rasMUs WeNTZer liCHT, KrisTa NielseN sTraarUp 

oG per VesTerGaard
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psykiatriFonden
PsykiatriFonden er en privat, humanitær 
fond, der oplyser og rådgiver befolknin-
gen om psykiske sygdomme og proble-
mer, deres årsager, forebyggelse og  
behandlingsmuligheder. Det sker bl.a. 
via kurser og psykiatri-uger, kvartals-
bladet Psykiatri-Information og bøger 
fra fondens forlag, undervisning på  
landets skoler, samtaleforløb og børne-
grupper samt net- og telefonrådgivning.

BliV MedleM
Psykiske sygdomme er stadig omgær-
det af myter, uvidenhed og tabu. Det 
skal vi ændre. Vi kan alle gøre en hel del 
for at forebygge de psykiske sygdom-
me. Og vi kan gøre livet lidt lettere for 
de mennesker, som er ramt. Det kræver 
viden, åbenhed og handling. Derfor har 
vi brug for opbakning. Bliv støttemed-
lem af PsykiatriFonden på 
www.psykiatrifonden.dk eller på 
tlf. 3929 3909.

Følg os på Facebook.

psykiatriFondens 
teleFonrÅdgiVning
Information og hjælp – personligt og 
anonymt. Mandag til fredag kl. 11-23. 
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11-19. 
Tlf. 3925 2525.

Forsiden: René Magritte: ”La production interdite”, 

1937. Billedet hænger på Museum Boijmans van 

Beuningen, Rotterdam. © René Magritte/COPY-

DAN Billedkunst 20050430

Bogens ForFattere
Bogen er skrevet af specialeansvarlig 
overlæge, ph.d. Rasmus Wentzer Licht, klinisk 
psykolog og specialpsykolog i psykiatri Krista 
Nielsen Straarup og professor emeritus, 
dr.med. Per Vestergaard.

andre Bøger Fra 
psykiatriFondens Forlag
Jes – 8 samtaler med Jes Gerlach om 
psykiatrien i Danmark, Kjølbye, 2012
Skizofreni, Gerlach, 2011
Etik og værdier i psykiatrien, Lindhardt, 2011
Værdier i praksis, PsykiatriFonden, 2011
Lev med dine følelser, Aaen, 2011
Dømt på forhånd, Vendsborg m.fl. (red.), 2011
Frem i lyset, Geisler, 2011
Mindfulness, Fjorback, 2011
Depression – og hvad du selv kan gøre, 
Gerlach, 2010
De psykiatriske diagnoser, Bertelsen, Munk-
Jørgensen og Bech, 2010
Psykofarmaka, Gerlach og Vestergaard, 2010
Bedre selvtillid, Oestrich, 2009
Psykose hos unge, Nordentoft, 2009
Angsten i kunsten, Nejst Jensen, 2008
Angstbogen, Gerlach (red.), 2008
Pårørende, Gerlach (red.), 2008
Personlighedsforstyrrelser, Simonsen (red.), 
2008
Angst, Gerlach og Hougaard, 2007
Hemmeligheden. Erindringer fra et rigt liv med 
depression, Baunsbak-Jensen, 2007
ADHD, Gerlach (red.), 2007
Depression, Gerlach (red.), 2006
Motion og psyke, Gerlach (red.), 2005
Livskraft, Oestrich og Sumbundu, 2004
Søvn, Gerlach, 2003

Se alle titler på www.psykiatrifonden.dk

Bestilling
Bøgerne kan købes i webbutikken på 
www.psykiatrifonden.dk eller bestilles 
på tlf. 3929 3909. Overskuddet går til 
PsykiatriFondens arbejde. Bøgerne kan 
også købes i boghandelen.

Bipolar lidelse – også kendt som maniodepressiv 
sygdom – rammer cirka 1% af alle danskere. det er 
en alvorlig sygdom, hvor mani veksler med depres-
sion og sortsyn, og begge tilstande er svære at 
være i.
 
i de maniske perioder kan man føle sig opstemt 
og lykkelig, men det kan let slå over i utålmodig-
hed, irritation og vrede. Mennesker kommer i de 
maniske faser ofte til at gøre ting, som de senere 
fortryder og skammer sig over. i depressionen kan 
livet føles helt ubærligt, og 15-20% af de ramte 
begår selvmord.
 
Heldigvis bliver vi stadig bedre til at behandle syg-
dommen med både medicin og terapi. denne bog 
er til dig, der enten selv lider af den maniodepres-
sive sygdom eller er pårørende. du får viden om 
årsager, symptomer og behandlingsmuligheder, og 
du får råd til, hvad du selv kan gøre.
 
Bogen kan også læses af fagfolk, studerende og 
andre med interesse for emnet.

ISBN 978-87-90420-85-7

9 788790 420857

Omslag_Bipolar_TRYK5.indd   1 31/05/12   13.55

Har du spørgsmål om bipolar lidelse, behandling, 
forekomst osv,så har ”Bipolar Lidelse” svaret. Pårørende 
og mennesker, der i forvejen kender til bipolar lidelse 
vil også kunne bruge bogen. Bl.a. giver Straarup, Licht 
og Vestergaard os, i denne nye udgave, metoder til 
genoptræning af kognitive funktioner. 
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Leder du efter et meningsfyldt frivilligt arbejde, hvor du er 

med til at skabe netværk og mening for deprimerede, bipolare 

– og deres pårørende? Så har vi måske jobbet til dig! Vi søger 

5 regionskoordinatorer til regionerne: Syd, Midtjylland, Nord, 

Sjælland og Hovedstaden.

Vi søger 5 frivillige, der kan hjælpe med følgende: 

Dine arbejdsopgaver
•  Være en sparringspartner for regionens kontaktpersoner i 

lokalgrupperne.

• Organisere og motivere foreningens frivillige 

• Koordinere tiltag i regionen og hjælpe til ved kurser.

•  Skabe kontakt til relevante regionale og kommunale orga-

nisationer.

Dine kvalifikationer
• Du skal være udadvendt og god til engagere og begejstre 

•  Du skal have interesse & forståelse for foreningens organi-

sering, formål og virke. 

•  Overblik og evne til organisering samt gode formidlings- 

og kommunikationsevner.

•  Du skal kunne arbejde selvstændig, men også kunne indgå 

konstruktivt i teams.

Du får mulighed for:
•  Løbende kompetenceudvikling gennem interne og eksterne 

kurser, samt deltagelse i specialtilrettet introdag.

•  At få indflydelse på en meningsfyldt organisation i samar-

bejde med andre ildsjæle.

•  Gøre en betydelig forskel for depressive, bipolare og pårø-

rende – regionalt og nationalt.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal senest være os i hænde den 31. januar 2013 

kl. 12, med ansættelsessamtale og start hurtigst muligt efter. 

Send din mail på: hatla@hotmail.com. For yderligere oplys-

ninger kontakt sekretariatsleder Kasper Tingkær på 33124727 

eller bestyrelsesmedlem Hatla på 20325272. 

DepressionsForeningen formål er:
•   at varetage interesser for patienter med depression og 

bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv sygdom)

•   skabe sociale netværk for disse mennesker og deres pårø-

rende

•   gennem dialog og information at øge kendskabet til syg-

dommene, samt nedbryde tabuer og fordomme  (Læs mere: 

www.DepressionsForeningen.dk).

Kontaktperson søges
- til lokalgruppe fra januar, da Sara skal i gang med uddan-

nelse.

Du vil få hjælp og støtte til at komme i gang. 

Kontakt: Sascha på tlf.: 4216 1061, eller Karen Margrete: 

k.margrete.nielsen@gmail.com 

ODENSE

Regionskoordinator for DepressionsForeningen



16     Balance nr. 4 december 2012

Nye lokalgrupper
Har du lyst til at dele dine tanker og erfaringer med andre 

depressionsramte? Så er den nye lokalgruppe i Hørsholm 

måske noget for dig. Gruppen er et uformelt forum, et helle, 

hvor du kan lette dit hjerte og i tryghed møde andre i samme 

situation.

Er du pårørende og har du lyst til at møde andre pårøren-

de, er der også mulighed for det.

 

Grupperne mødes hver 2. uge i alle lige uger:

• Tirsdag aften kl. 19 – 21 for pårørende: 

 Første gang d. 8.1.13

• Torsdag aften kl. 19 – 21 for depressionsramte:  

 Første gang d. 10.1.13

Mødested
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal

2970 Hørsholm

Kontakt Barbara eller Karen Margrete, hvis du vil vide mere:

• Barbara, 40 42 48 10

• Karen Margrete, 21 93 62 38

PS
Har du lyst til evt. at være kontaktperson for gruppen, så 

kontakt Barbara.

HøRSHOLM

YOGAREJSE TIL SIWA
Oplev et autentisk Egypten, væk fra alfarvej og 
turisme, med guidede ture og lokal kultur på
yogarejse d. 2. - 15. marts 2013

NATUROPLEVELSER MEDITATION REFLEKSION

Kontakt højskolen for yderligere information, eller se mere på www.nfhs.dk

Nordfyns Folkehøjskole  |  Fælledvej 11  |  5400 Bogense  |  Telefon 64 81 32 80  |  kontor@nfhs.dk  | www.nfhs.dk

NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE ARRANGERER

4 dage på højskole og 10 dage i Egypten

yoga annonce depression.indd   1 26-11-2012   09:32:52

ANNONCE
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Den 25.10 holdt lokalgrupperne i København arrangementet 

”Sygdom og Sociale-rettigheder”.

Målet fra foredragsholder Louise Schelde Frederiksen, social-

rådgiver, coach og BA. Jur., var at give de ca 40 deltagere vejled-

ning i, hvordan man genvinder kontrollen i et sygdomsforløb.

Aftenen var en blanding af undervisning og rådgivning i del-

tagernes sager til inspiration for alle. Louise anbefalede os alle at 

se på siden www.sociale-rettigheder.dk som er en vidensbank af 

oplysninger. Det var en meget lærerig aften.

 Lokalgruppen København

Ved mødet var der arrangeret et foredrag med Anita Torlyn, som 

fortalte hvordan hun oplevede det at være daglig leder og koordi-

nator hos Selvhjælp Aarhus.

Ud over foredraget var det som sædvanligt hyggeligt at møde 

repræsentanter fra de forskellige grupper rundt om i landet, og 

høre om de spændende nye tiltag og løsningsmodeller på hverda-

gens udfordringer i grupperne rundt om i landet.

 Morten Rolsing, lokalgruppen Esbjerg

Kend dine
rettigheder

Erfaringsdeling for 
kontaktpersoner

KøBENHAVN

ODENSE

Louise Schelde gav 

tilhørerne indblik i 

sociale rettigheder.

Deltagende kontakt-

personer ved erfaringsudveksling 

for kontaktpersoner i Odense.
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Kognitiv terapi 
med Pia Callesen

SORø

Tanja fortæller: Et liv med depression
Efter der var blevet budt velkommen, ved kontaktperson Sascha 

Jensen, gik en af brugerne af lokalgruppen Tanja Eva Rasmus-

sen på og fortalte om hvordan det er, at leve med depressioner og 

følgerne af sygdommen. Det var et meget personligt og godt op-

læg, hvor hun ikke lagde fingrene imellem. Tanja fortalte blandt 

andet om hvordan det er, at leve med skammen. At hun føler 

sig svag. Hun kom også ind på det med den manglede forståelse 

fra familie og venner, om hvor svært det kan være, for dem at 

forstå, hvad Tanja egentlig går igennem. Til sidst snakkede hun 

om hvordan det er, at komme i lokalgruppen og hvad det giver 

hende personligt. For Tanja handler det, at komme i gruppen, 

om støtte, socialt samvær, at der er nogen som forstår hende, at 

der er mulighed for at tale om hverdagens problemer. Og noget af 

det vigtigste: At hun får accept for den hun er og at det har givet 

hende venskaber.

Pias tur: Vend tankerne
Efter en lille pause kom Pia så på. Hun fortalte på en god og gi-

vende måde om hvad kognitiv terapi er og hvordan det kan bru-

ges. Pia gav god plads til at tilhørerne kunne stille spørgsmål og 

fortælle om deres egne erfaringer. Kognitiv terapi handler meget 

om tanker og hvordan du kan styre dem. Hvis du har mulighed 

for at ændre dine tankevaner, vil du også opdage at dine følelser 

og handlinger, såvel som vaner er blevet ændret. Det er selvføl-

gelig ikke lige til, men med hjælp fra en psykolog og en masse 

øvelser kan det dog lade sig gøre. Det er en god pointe, at huske 

at dine tanker ikke skal vendes 180 grader til det modsatte, men 

at de skal justeres efter hvordan dit liv former sig.

Af Tanja Eva Rasmussen & Sascha Jensen,

Lokalgruppen i Sorø

Tanja Eva Rasmussen fra lokalgruppen i Sorø fortæller om det, 

at leve med en depression, og hvad det betyder for hende, at 

deltage i lokalgruppens møder. Psykolog Pia Callesen fra Cektos fortæller om kognitiv terapi

Lokalgruppen Sorø har 
haft fornøjelsen af at have 
psykolog Pia Callesen på 

besøg til et foredrag 
om kognitiv terapi.
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I Stevns kommune har man også fået en café, som er et fristed  

for alle med psykiske lidelser, depressions-, angst- og OCD-

ramte især. Café Stevnen er blandt andet oprettet takket være et 

initiativ fra tidligere sognepræst i St. Heddinge Per Vibskov. Men 

selv om Per nu er sognepræst i Roskilde, så holder han stadig 

meget af Stevns og han holder Søren Kirkegaard aftener i Cafe 

Stevnen. Og han er stadig  formand for projektgruppen omkring 

caféen.

Kæmpe anonym donation
Caféen har netop modtaget en anonym gave på 100.000 kroner. 

Det er et meget velkomment bidrag til en stram økonomi og et 

skulderklap til det frivillige arbejde. Caféen ledes af Line Holst, 

som har en baggrund i KFUMs sociale arbejde.

Caféen er kun tre måneder gammel, men med en central 

placering på Algade 33 i det gamle Hinges Konditori - og med 

åbningstid søndag til torsdag kl. 14 til 17 har den slået sit navn 

fast og har mange gæster. Kig ind

D. 6 november havde lokalgruppen i Ishøj et åbent arrange-

ment, hvor vi havde inviteret skuespilleren Henning Jensen til 

at holde sit foredrag "Som at dø".

Det var en meget fin aften, hvor han først fortalte hvad 

depression er og hvilken betydning det har på verdensplan. 

Derefter fortalte Henning om sin egen depression. Han har 

en fantastisk evne til at beskrive depression.

Efter foredraget var der mange, der stillede spørgsmål som 

han gav sig god tid til at besvare. 

 Majken og Anna-Marie, lokalgruppen i Ishøj

Henning Jensen:
”Som at dø”

ISHøJ

STEVNS Flot donation 
til Café Stevnen

FOTO: IDA MELIN
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Download ”Mit humør” 
i App Store.

Vil du have  
flere gode dage?

”Mit humør” er en ny app til dig, der har en depression

Det er svært at leve med en depression. Heldigvis er der mange ting,  
du kan gøre for at få det bedre. En af dem er at registrere dit humør.  
Hvis du hver dag registrerer, hvordan du har det, lærer du langsomt,  
at få øje på det, der gør dig glad. Det kan du bruge “Mit humør” til.  
Du finder også andre gode værktøjer i app´en. Prøv f.eks øvelserne  
i mindfulness, og lær hvordan du kan lade de sorte skyer drive forbi  
og få flere gode dage.

D
K

C
Y

M
00

38
4

I samarbejde med

DepressionsForeningen

ANNONCE
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Depressionssygdommen er så 

udbredt og handikappende at det 

af WHO regnes blandt de største 

sygdomsbelastninger for individet og der-

med også for samfundet. Betydningen så-

vel helbredsmæssigt som samfundsøko-

nomisk er stigende.  Jagten på effektive 

behandlinger har stået på i mange årtier, 

men den ”ideelle pille” eller løsning i 

øvrigt er som bekendt endnu ikke fundet. 

Mange deprimerede patienter hjælpes 

med nutidens metoder til et fortsat stort 

set upåvirket velbefindende efter selv me-

get alvorlige depressive episoder. Intens 

eksperimentel og klinisk forskning er 

ansvarlig for denne udvikling og foregår 

til stadighed. 

25-30% af de ”korrekt” medicinsk 
behandlede er stadig syge 
Den medicinske behandling lader således 

meget tilbage at ønske, både hvad angår 

individuel effekt og andelen af deprime-

rede, der har fuld gavn af den medika-

mentelle behandling, også selvom denne 

understøttes af psykologiske og fysiske 

elementer (f.eks. motion og kostændrin-

ger). 

Man regner med at ca. 25-30% af 

de depressive patienter med medicinsk 

behandlingskrævende depression ikke 

bliver raske af denne kombinerede 

medicinske behandling. Mange af disse 

patienter bedres, men ikke tilstræk-

keligt. De er stadig deprimerede trods 

relevant behandling og de lever således i 

lange perioder, evt. konstant, med nedsat 

livskvalitet og reduceret funktionsevne 

i forhold til familie, fritid og arbejde. De 

menneskelige og økonomiske omkost-

ninger er selvsagt meget store for denne 

patientgruppe. 

Patienterne sidder fast i systemet
Behandlingen af de behandlingsresi-

stente deprimerede patienter, som altså 

ikke bliver raske af den første-, anden 

eller tredje kombinerede medicinske 

metode er en stor psykiatrisk behand-

lingsopgave, som slet ikke løses optimalt 

i øjeblikket. Disse patienter ”sidder fast” i 

behandlingssystemet, mange ”kronifice-

res; og ikke mindst i de sociale systemer, 

hvor de er udsat for gentagne forsøg på 

jobtræning, aktivering, revalidering samt 

vurdering mhp. pension etc. 

Det er enorme resurser der bruges, i 

talrige tilfælde forgæves, i forsøg på at få 

denne patientgruppe ”tilbage på sporet” 

– ofte med forværring af den kliniske 

tilstand undervejs! En stor del får til slut 

en pension. 

Det er på ovenstående baggrund man 

intenst leder efter behandlingsmetoder 

der kan bedre de behandlingsresistente 

depressive patienters kliniske tilstand og 

dermed deres livskvalitet og funktionsni-

veau. 

Mange patienter oplever at medicinen ikke er nok til at 
helbrede depressionen. Op mod 30 % opnår ikke den fulde 
gavn af medikamentel behandling. Speciallæge i psykiatri, 
Mogens Undén fortæller i denne artikel om alternativer til 
medicinsk behandling, både de alternativer, der praktise-
res, og dem, der er på vej.

Når den antidepressive behandling ikke virker

Behandlings-
resistent 
depression
Af Mogens Undén, 

speciallæge i psykiatri
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Metoder 
til behandling 
af behandlings-
resistent 
depression

TMS: Transkraniel Magnet 
Stimulation

Godkendt til behandling af refraktær depression. Behand-

lingen kan udføres udenfor hospital ved uddannet perso-

nale. Kræver ikke bedøvelse og er stort set bivirkningsfri. 

Hjernen stimuleres med elektromagnetiske felter
Behandlingen består i at patienten ved hjælp af anatomisk 

strategisk placerede spoler over hovedet, stimuleres med 

pulserende elektromagnetiske felter i bestemte områder af 

hjernen. Dette sker efter et bestemt mønster (en behand-

lingsprotokol) i f.eks. 20 min 5 gange om ugen i f.eks. 3-4 

uger.  Patienten sidder eller ligger vågen og afslappet under 

behandlingen.  Metoden har vist sig effektiv ved behand-

ling af behandlingsresistent depression og er nu godkendt 

til behandling i USA og EU. Økonomiske beregninger på 

baggrund af de kliniske studier viser en stor såvel klinisk 

som økonomisk gevinst ved behandlingen. (Patienterne 

bliver generelt væsentlig bedre, nogle ”raske”, belaster ikke 

”systemet”, kommer tilbage i job etc.) En stor naturalistisk 

multicenteropfølgning i USA har vist at TMS er effektiv, 

også udenfor forskningssituationen, hvilket jo er ”lakmus-

prøven”. 

Endnu ikke rutine i Danmark
Der er siden 1985 udført omfattende international klinisk 

forskning med TMS, også vedr. depression. I Danmark (bl.a. 

i Hillerød og Århus), har man forskningsmæssigt undersøgt 

metoden fundet den virksom. Den er dog endnu ikke ”ru-

tine” til daglig klinisk brug i DK. Metoden anvendes som ”ad 

on” til den medicinske behandling, der således fortsættes. I 

udlandet bl.a. USA, Frankrig og Tyskland er metoden ved at 

vinde frem. 

Der er bestræbelser i gang for at gøre TMS tilgængelig 

som behandling.

DBS: Deep Brain Stimulation

Behandling, hvor pacemakerstimuleret elektrode(r), operativt 

placeret anatomisk specifikt i hjernekerner dæmper sympto-

mer ved forskellige neurologiske sygdomme og depression. 

Behandlingen har været brugt i flere år og har radikalt hjulpet 

patienter med f.eks. Parkinsons syge og andre bevægeforstyr-

relser. Der foreligger seriøse videnskabelige undersøgelser, der 

viser en  tilsvarende positiv effekt ved refraktær depression. 

Lovende resultater fra udlandet
Behandlingen af depression med DBS må dog stadig betragtes 

som experimentel og psykiaterne i Århus planlægger således 

aktuelt en undersøgelse af DBS ved refraktær depression. 

På baggrund af allerede foreliggende kliniske erfaringer fra 

udlandet er denne behandling lovende for en del af de behand-

lingsrefraktære patienter. 
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PEMF: Pulserende 
ElektroMagnetiske 
Felter

Flere andre metoder til behandling af 

refraktær depression er under klinisk 

afprøvning. Her skal nævnes en dansk 

udviklet metode, der i kliniske undersø-

gelser ved Psykiatrisk Forskningsenhed 

i Hillerød har vist klinisk signifikant og 

-meningsfuld effekt ved behandling af re-

fraktær depression. Patienterne fik således 

behandling 5 dage om ugen i 5 uger. 

VNS:  
VagusNerve- 
Stimulation

Godkendt til behandling af refraktær 

depression i USA og EU.  Anvendes 

også ”autoriseret” med succes til be-

handling af refraktær epilepsi (flere 

hundrede i DK). Kræver indlæggelse 

til implantation og batteriskift (ca. 

hver 5-.6. år) samt specialiseret kon-

trol og opfølgning. 

Behandlingen består af perio-

disk elektrisk stimulation af venstre 

vagusnerve, på halsen, via pacema-

kerstimuleret elektrode operativt 

placeret på vagusnerven. Pacema-

keren er typisk placeret over venstre 

brystmuskel. 

Effekten er hos de behandlede 

patienter overbevisende og bivirk-

ningerne er moderate, aftager over 

tid og i forhold til effekten ikke vur-

deret væsentlige hos et stort flertal af 

patienterne.

Effekt efter få måneder
Klinisk opfølgning af patienterne 

over tid viser klinisk effekt efter uger 

til få måneder samt, og det er virkelig 

af betydning, yderligere forbedringer 

over 2-3 år. Igen et mønster hos et 

stort flertal af patienterne. Et stort 

anlagt hollandsk studie har vist 

meget betydelige besparelser ved be-

handlingen (patienterne bliver bedre, 

belaster i mindre grad systemet, 

kommer i arbejde etc.). Aktuelt er 6 

VNS - behandlede patienter i opfølg-

ning i DK og deres kliniske tilstand 

er meget forbedret. Det har bl.a. mu-

liggjort tidligere opgivne studier og 

arbejdstilknytning, ligesom der ikke 

har været (depressionsrelaterede) 

indlæggelser undervejs. Konsultati-

onshyppigheden er ligeledes aftaget 

meget betydeligt. 

Man må på patienternes vegne 

håbe at de behandlingsforbedringer 

som både TMS og VNS indebærer 

kan blive en reel mulighed for denne 

store patientgruppe. Begge behand-

lingsformer er som nævnt godkendte 

af sundhedsmyndighederne. 

ECT: Elektroshock

Godkendt behandlingsmetode med mange år på bagen. 

Kræver hospitalsfaciliteter, da patienten skal bedøves. Er 

livsreddende ved akut svær depression og mani.  Det har i 

mange år været god latin, at behandle deprimerede patien-

ter, som ikke ”gir sig” på intensiv medicinsk behandling, 

med ECT, den siden 1930-erne kendte, effektive, men af 

mange forkætrede behandling. Denne behandling har været, 

og er livsreddende for et utal af deprimerede selvmordstru-

ede og fysisk afkræftede, og dermed døende patienter i akut 

fase.  

Bruges også som vedligeholdende behandling
Derudover bruges ECT i nogle behandlingsforløb som 

vedligeholdende tillægsbehandling ved refraktær (behand-

lingsresistent) depression, f.eks.hver uge eller hver 2. -3. 

uge i årevis. Denne behandling sikrer mange patienter et 

tålsomt og aktivt liv trods underliggende depression; den 

medicinske behandling fortsættes. Metoden tåles fint af 

mange, også hvad angår bivirkninger, men nogle kan ikke 

klare de neuropsykologiske bivirkninger, hyppige narkoser, 

transport til hospitalet etc. Metoden har, trods sin effekti-

vitet, af mange grunde ringe udbredelse ved behandling af 

refraktær depression. Tænk f.eks. bare på de nødvendige 

hospitalsresurser ved denne behandlings anvendelse hos så 

mange patienter.
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Virker din antidepressive behandling ikke?
Transkraniel Magnetisk Stimulation (TMS) er 
et effektivt alternativ til medicinsk behandling

Læs mere om TMS og find den 
nærmeste psykiater, der udbyder 
behandlingen på: 

www.magventure.com
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Spoler placeret i hjelm
Ved PEMF anvendes svage Pulserende 

ElektroMagnetiske Felter (PEMF). Ef-

fekten leveres via spoler placeret i en 

”hjelm”. En behandling tager 30 min. og 

er praktisk talt bivirkningsfri. I en ny kon-

trolleret klinisk undersøgelse med PEMF, 

også i Hillerød undersøges p. t. effekten af 

én versus to daglige behandlinger. Selve 

behandlingen foregår dagligt i hjemmet i 

hele undersøgelsesperioden efter instruk-

tion og senere opfølgning i forsknings-

afdelingen. Denne undersøgelse er ikke 

afsluttet endnu.

Nye metoder på vej
Som beskrevet er gruppen af patienter 

med behandlingsrefraktær depression 

meget stor – 25 til 30% af den samlede 

gruppe af behandlingstrængende depres-

sive. Gruppen er i tiltagen og repræsen-

terer meget store individuelle psykiske 

helbredsproblemer, nedsat funktion og 

livskvalitet hos den enkelte og meget 

store depressionsrelaterede udgifter. 

En stor del af (patienter med behand-

lingsrefraktær depression) ville med sik-

kerhed kunne have gavn af én eller flere 

af de her nævnte metoder. 

Samtidig foreligger der, udover ECT, 

veldokumenterede og EU-godkendte 

behandlingsmuligheder: Det gælder TMS 

og VNS som beskrevet, hvor de kliniske 

studier og økonomiske analyser, der bl.a. 

ligger til grund for godkendelserne, viser 

klinisk effekt og øget livskvalitet, samt 

økonomisk gevinst ved behandlingerne.  

Hverken TMS eller VNS er endnu taget 

ind i den daglige ”offentlige” rutine i DK 

på nuværende tidspunkt. Der er bestræ-

belser i gang for at gøre TMS tilgængelig 

som behandling. De 2 andre her nævnte 

metoder, DBS og PEMF som begge er 

effektive metoder, er stadig på delvis 

experimentelle og dermed tidlige stadier. 

Som konklusion må det konstateres, 

at selvom der er seriøs viden om, og 

behandlingsmæssige muligheder for 

behandling af en stor del af de behand-

lingsrefraktære depressive patienter er 

det ikke anvendt klinisk praksis i dag. ■
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Så har Aarhus fået sin Café ODA - et 

værested inspireret af Café Blom 

i København, hvor OCD-, depres-

sions- og angstramte kan mødes under 

uformelle former til gensidig støtte og 

almindelig hygge.

En velbesøgt reception tirsdag den 18. 

september med underholdning, taler og 

snoreklipning udført af rådmand Hans 

Halvorsen blev startskuddet til et initia-

tiv, der kan blive til stor glæde og gavn for 

mange i Aarhus og omegn.

OCD-foreningens formand Bettina 

Broni fremhævede i en lille tale det store 

arbejde, som frivillig projektleder Winni 

NyT FRA

Af Stig Andersen

Cafe ODA 
er åbnet i Aarhus

Frivillig i Café ODA og i Café Blom

Du er god til at lytte og til at skabe en hyggelig atmosfære. Du har 

mulighed for at blive en del af et team af frivillige, der sammen med 

cafeens leder driver cafeen. Du har lyst til at skabe gode rammer for, at 

mennesker med depression, angst og ocd kan være sammen og finde et 

frirum i Café ODA i Aarhus, eller Café Blom i København.

Hvordan bliver jeg frivillig i Café ODA eller Café Blom?
Du kontakter caféerne eller møder op i åbningstiden.

Café Blom, Kbh: bolettes@gmail.com

Café ODA, Aarhus: rikshans76@hotmail.com

Sara, der selv lider af angst, vil 

som frivillig være fast i caféen 

hver tirsdag. Hun glæder sig til 

at være med til at skabe et sted 

præget af åbenhed og varme. 

Her hygger hun sig med Matthi-

as fra Depressions-Foreningen.

Hans Halvorsen, aarhusiansk rådmand 

for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 

indviede officielt Café ODA. I sin tale 

fremhævede han den styrke i det frivil-

lige arbejde, som et projekt som Café 

ODA er udtryk for.

Frivillig projektleder Winni Ravn har væ-

ret primus motor i at få caféen op at stå.

Ravn har udført, for at det overhovedet 

er lykkedes at realisere idéen om en café 

i Aarhus. 

12-15 frivillige
Winni har fået arbejde siden starten på 

projektet, så hun vil gradvist overlade 

driften til den gruppe på 12-15 frivillige, 

der har meldt sig til at stå for caféen. I 

øvrigt en gruppe, der spænder bredt fra 

unge til ældre, fra studerende til brugere, 

osv.

Caféen ligger i Galleri Granes lokaler, 

Hammershusvej 43, st. tv., 8210 Aarhus 

V. Åbningstiden bliver i første omgang 

tirsdage kl. 13 - 17, og så vil man se, om 

der bliver behov for at udvide den. ■
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Familiehøjskole
For forældre med angst, depression eller OCD - og deres børn

Når mor eller far har en psykisk lidelse, er børnene også påvirket. De kan have svært 
ved at forstå sygdommene, og tabuet omkring dem efterlader børnene alene med 
deres bekymringer. Målet med ODAs familiehøjskole er at give OCD-, angst- og depres-
sionsramte og deres børn en uge sammen fyldt med gode oplevelser. Samtidig skal 
de blive bedre rustet til at klare hverdagen og samtaler med børnene, ligesom de kan 
erfaringsudveksle med andre familier i samme situation. 

Få masser af fælles familieoplevelser
Udflugter, aktiviteter, leg og latter sammen med dine børn uden du selv skal stå for 
planlægningen. Vi skal bygge sandslotte, på sælsafari, til ægte sønderjysk kaffebord 
og meget mere.

Lær at håndtere familielivet med en psykisk lidelse
Få redskaber til at passe bedre på dig selv og dine børn gennem bl.a. samtaler. Bl.a. får 
vi besøg af familieterapeut Karen Glistrup, der hjælper os til den gode kommunikation 
om det, der er svært.

Del erfaringer med andre familier i samme situation.

ODAs familiehøjskole uge 31

Løgumkloster Højskole, søndag 28.juli til lørdag 3. august 2013
Barn 3-12 år:  Kr. 1100,- for medlemmer kr. 1200,- for ikke-medlemmer 
Barn 13-17 år:  Kr. 1400,- for medlemmer kr. 1500,- for ikke-medlemmer
Voksen:  Kr. 3750,- for medlemmer kr. 4150,- for ikke-medlemmer
Børn under 3 år gratis

Læs mere om programmet og tilmeld din familie på vores hjemmeside www.oda.nu

Støttet af: Arrangeret af:
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Siden jeg i 1996 blev uddannet sygeplejer-

ske har jeg arbejdet i psykiatrien. Indtil 

jeg selv blev syg. Svære depressioner med 

indlæggelser, lange terapeutiske forløb, 

ECT-behandlinger og medicin. Jeg var 

svært syg i fem-seks år. Langsomt er jeg 

helet og er i dag rask. 

Jeg har undret mig over meget både 

som ansat og patient i psykiatrien. Sær-

ligt én ting: Er man psykiatrisk sygeple-

jerske og får en psykisk sygdom, er det 

mere end svært at beholde sin ansættelse 

- og tæt på umuligt at komme tilbage til 

psykiatrien. Har man f.eks., som jeg, haft 

svære depressioner, kan man ikke passe 

depressive. Har man haft skizofreni, kan 

man ikke passe psykotiske mennesker 

osv. Men er du sygeplejerske på onkolo-

gisk afdeling og får cancer, er der ingen 

der stiller spørgsmålstegn ved din faglige 

evne der. Har du gigt, kan du også stadig 

være ansat på Reumatologisk afdeling.  

Her stiller de højst spørgsmål om, hvad 

vi kan gøre for dig, så du kan beholde dit 

job. Hvor ville jeg bare ønske, at det også 

var tilfældet i psykiatrien. 

Det ville klæde psykiatrien at bruge 

det, de lærer andre om omsorg, fordoms-

frihed, og dialog. Vi lærer gennem vores 

uddannelse, at det er centrale værdier, 

som man skal kunne arbejde ud fra for 

at blive sygeplejerske eller anden om-

sorgsperson. Hvad er det så, der gør det 

svært at sige til en kollega: “Hvordan har 

du det”? Eller: “Jeg kan se, du har det 

dårligt, kan jeg gøre noget? “Her spil-

ler ledelse en rigtig vigtig rolle. Jo mere 

åbenhed og omsorg de går foran med, jo 

lettere er det.

Regionernes værdisæt virker ikke
Regionerne har udarbejdet et værdi-

grundlag, der bygger på, at de overfor 

brugere og medarbejdere skal være OR-

DENTLIGE i det, de gør og siger.  Dette 

skal komme til udtryk i anerkendelse, 

respekt og samarbejde. De ønsker vækst i 

fagligheden og rum til fornyelse og begej-

string. De ønsker også en forebyggende 

indsats med fokus på trivsel og fasthol-

delse af ansatte med nedsat arbejdsevne 

og rekruttering og integration af personer 

med nedsat arbejdsevne eller ledighed. 

Men i forhold til, hvordan det faktisk 

forholder sig, er der lang vej endnu. Hvad 

skal der til for at det kan lykkes? Psykia-

trien kunne jo starte med sig selv. 

Region Syddanmark uddeler en 

Åbenhedspris. Den gives til arbejdsplad-

ser eller enkeltpersoner der er gode til at 

praktisere åbenhed, dialog og inddragel-

se. Prismodtageren skal kunne inspirere 

andre arbejdspladser. Jeg kunne jo godt 

tænke mig, sådan en pris var overflødig. 

Hvordan mon det så ville være at være 

ansat i psykiatrien i Region Syddanmark? 

Det ville i hvert fald frigøre en masse res-

sourcer til det vi egentlig er her for - nem-

lig at være kompetente psykiatriaktører. ■

Mette er psykiatrisk sygeplejerske 
og har i en lang periode været 
meget syg pga. depressioner, men vejen 
tilbage som sygeplejerske synes nærmest umulig. 
Har man haft svære depressioner må man ikke 
pleje depressive, men tidligere kræftpatienter kan 
uden spørgsmål fortsætte arbejdet på 
onkologisk afdeling. 

Af Mette Nielsen, 

psykiatrisk sygeplejerske

Indspark

Knæk tabuet 
i psykiatrien 
først
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AAAAtjueee … så kom vinteren. Og 

med vinteren også den hals-kild-

krassende influenzatid.  Som far 

til to små daginstitutionsunger, kender 

jeg alt til influenzaens smitteevner.  Jeg 

ved, at det kan være uhyre svært at slippe 

uden om, hvis først én af ungerne er ble-

vet ramt. Vi er alle i farezonen.

Smitter depression?
Men hvordan er det med depressioner, 

smitter det også? Tja, ikke sådan i epide-

misk forstand, men vi kan vel ikke helt 

afvise, at når sygdomme som depression 

og bipolar lidelse sniger sig ind i familien 

eller i parforholdet, så påvirker det også 

menneskerne omkring. Nogle gange så 

meget at patienternes pårørende selv 

bliver syge. 

DepressionsForeningen er også for 

pårørende. Det er vigtigt for os, at der 

også er støtte og opmærksomhed på per-

sonerne omkring de syge. Vi har brug for 

dem, og vi har brug for, at de er bedst mu-

ligt ”klædt på” til opgaven.  At de har den 

nødvendige viden, nødvendige redskaber 

og i det hele taget har styrken til at stå 

igennem den hårde tid hvor sygdommen 

har taget ophold hos deres nærmeste. 

Livet som pårørende
I den kommende udgave af BALANCE 

sætter vi fokus livet som pårørende. Vi vil 

beskæftige os med foreningens tilbud og 

vejledninger til de pårørende.  Vi vil også 

beskæftige os lidt med hvad man kan 

gøre som pårørende, hvordan man kan 

beskytte sige selv. Hvordan og hvornår 

man kan sige fra og hvor man kan finde 

støtte. 

Vi vil også gerne høre jeres erfaringer 

og oplevelser. Vi tager også meget gerne 

en debat med jer læsere om hvorvidt 

vores tilbud til de pårørende er de rette, 

om der er brug for andre tiltag. Vi har 

også et fromt ønske om at vi på sigt kan 

få flere pårørende som medlemmer. Vi 

har brug for den viden, erfaring og ikke 

mindst stabilitet som mange pårørende 

kan tilbyde. Har I ideer til hvordan vi får 

dem/jer med?

Tanker om kærlighed og børn
I det næste nummer vil vi også se på 

sam- og familielivsaspekterne set ud fra 

patienternes side.  Hvordan forholder 

man sig til kærligheden, er det muligt, at 

lade andre mennesker komme tæt på og 

lade selvbeskyttelsesfaktorerne falde?  Og 

hvor dan forholder man sig til ønsket om 

børn? Skriv til os hvis du har andre ideer 

til, hvad vi kunne tage fat på, eller hvis du 

har input til de ovenstående punkter. 

Som afslutning på dette lille skriv vil 

jeg gerne rette opmærksomhed på de 

to tilbud, som er vedlagt/kan findes i 

dette blad. De to højskole-tilbud fra hhv. 

DepressionsForeningen og ODA. Begge 

kurser er åbne for pårørende. Faktisk så 

vi rigtig gerne at endnu flere pårørende 

deltog. På kurser får man også som pårø-

rende stor og vigtig viden, der kan gøre 

hverdagen bedre. ■

Af Kasper Tingkær, 

redaktør og 

sekretariatsleder

Til næste

Medlemsbidrag
Indlæg og fotos til næste nummers tema om pårørende og kærlighed modtages 

meget gerne. Vil du dele din historie med os, så send den til sekretariat@depres-

sionsforeningen.dk. Max 2400 tegn inkl. Mellemrum (1 A4 side). Deadline 

15.2.2013

Smitter 
depressionen?Til næste gang vil 

Balance se på livet 
som pårørende til 
mennesker med 
depression og bipolar 
lidelse. Vi vil også 
se på kærlighed og 
familieliv fra patienter-
nes side, hvilke tanker 
gør de sig om at åbne 
op og indgå i nye 
forhold?
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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.
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Lokalgruppe

Cafe Blom

København

 
 
Bipolargruppen,  
København

 
 
Bipolar, rapid cycling og 
blandingstilstande

Pårørendegruppe  Kbh

 
Hørsholm

 
Hørsholm – pårørende

 
Ishøj

 
Lyngby 

 
Roskilde

Hillerød

Græsted

Stevns

Næstved 

 
Sorø

Maribo

 
Odense

 
Odense, bipolar

 
Haderslev- Depression og 
bipolar lidelse

 
Esbjerg

 
Vejle

Herning

 
Viborg

Viborg, grp. 2

Aarhus

 
Aarhus, forældre til  
voksne bipolare

 
Aarhus, bipolar

 
Horsens              

Café ODA, Aarhus

Aalborg

 
Depressions-Foreningen

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.

København.  
Kontakt Ask for mødested.

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

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C,  
1. sal, 2970 Hørsholm

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C,  
1. sal, 2970 Hørsholm

Vejlebrovej 105 st, Ishøj

 
Toftebæksvej 8, Lyngby. Pladsmangel, midler-
tidigt lukket for tilgang. Kontakt Dorte.

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

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

FrivilligCenter Græsted, Holtvej, 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  
(psykiatrisk hospital)

 
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

 
Pause grundet manglende interesse

Hammershusvej 43, st. tv. 8210 Aarhus V

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

 
Sekretariat, Trekronergade 64 st. 2500 Valby

Mødedag

Mandage og onsdage

Onsdag i lige uger

 
 
Mandage i lige uger. Se vores 
kalender på bipol.dk/bal, tryk på 
begivenheden for at se detaljer.

 
Tirsdage i ulige uger

 
Onsdag i ulige uger

 
Tirsdage i lige uge, første gang 8.1.13

 
Torsdage i lige uger, første gang 
10.1.13

Torsdag i lige uger

 
Onsdag i ulige uger 

 
Næstsidste torsdag i måneden. 

Hver onsdag 

Hver tirsdag

Mandag i ulige uger

 
Tirsdag i ulige uger

Hver tirsdag

 
Midlertidigt lukket,  
søger ny kontaktperson

Onsdag i ulige uger

 
Mandage i lige uger

 
 
Hver torsdag

 
Onsdag i lige uger

Torsdag i lige uger

 
Onsdage i ulige uger

Onsdage i lige uger

Mandag i lige uger 

 
2. mandag i måneden

 
 
Torsdage i ulige uger

 
Åbent hver tirsdag.

Onsdage i lige uger

 
tlf 3312 4727 (9-16)

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. 19.00–21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 18.45 – 22.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

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. 13-17.00

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 og 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

 
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

 
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

 
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, anderstennislarsen@hotmail.com

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

 
Tanja Rasmussen papaw@stofanet.dk / 23326550

Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1942 
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Søger ny kontaktperson

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

 
Merete Lysgaard  Hansen, mebehansen@youmail.dk 
74522148 / 22838035 
Ellen K Hansen: ellkhansen@gmail.com /74523933

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, tlf. 86 95 40 27/ 24890198 
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 
Jette Metellus Christensen: 20102102

Steen Kruuse, 7564 8660 / 22555040; kontakt@kruuse.nu

Cafe_oda@yahoo.dk, www..facebook.com/cafeoda

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

sekretariat@depressionsforeningen.dk 
www.depressionsforeningen.dk
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Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800general-

forsamling
i DepressionsForeningen

Sæt kryds i kalenderen d. 6. april 2013, kl. 12-17
– da afholder DepressionsForeningen 
den årlige generalforsamling

Velkommen i Vanløse

Vi holder det i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4, 1.sal, 2770 Vanløse. Kultur-

huset ligger ved siden af S-tog og metro.

Som altid starter vi ud med et spændende foredrag. Foredragsholder er speciallæ-

ge i psykiatri, Mogens Undén, der vil fortælle om alternativer til medicinsk behand-

ling. Foredraget efterfølges af en let frokost, hvor der bliver rig mulighed for at hilse 

på hinanden. Ligeledes er der brød og kaffe inden vi går i gang. 

Vi håber på at se rigtig mange af jer!

Følg med på hjemmesiden
Mere information om foredragsholder og dagsorden kommer på hjemmesiden 

www.depressionsforeningen.dk, hvor du også finder information om hvordan du 

tilmelder dig foredrag og traktement. Invitationen med programmet sendes også via 

det elektroniske nyhedsbrev og direkte til de medlemmer, der har opgivet mailadres-

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

venligst sekretariatet, der gerne fremsender invitationen (33124727).

Forslag til punkter på dagsordenen
...skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 29. marts 2013.

Forslag kan sendes til: sekretariat@depressionsforeningen.dk

Vi glæder os
 til at se jer!


