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LEDER

DEPRESSION OG SEXLIV
 – et tabu af de store
Når vi får en depression, er der mange om-
råder i vores liv, der påvirkes. Depression 
kan blandt andet ødelægge dit sexliv og 
forstyrre hele dit samliv med din partner. 
Som regel er det ikke noget, folk taler om, 
det er slemt nok i forvejen at have en de-
pression, der måske påvirker mange ydre 
ting i livet – fra arbejde eller studier til hus-
lige pligter og socialt samvær. 

DepressionsForeningen tager emnet op 
for det første fordi mange medlemmer har 
gjort os opmærksom på, at det er en væ-
sentlig negativ effekt af det at have en de-
pression – uanset om du er den, der har 
depressionen, eller det er din partner. For 

det andet fordi al erfa-
ring viser, at en af de 
vigtigste ting, man kan 
gøre for at reducere 
problemet, er at bryde 
tavsheden. Så det gør vi 
også i Balance.

Et af kendetegnene 
ved depression er lavt 
selvværd og udbredt fø-
lelse af, at man ikke er 

noget værd. Når det er udgangspunktet, 
rammer det som oftest alle eller mange 
dele af ens liv og herunder også sex- og 
samlivet. Men som artiklerne her i bladet 
viser, så kan man gøre meget for at hjælpe 
sig selv og sin partner. I DepressionsFor-
eningen så vi gerne, at der var flere tilbud 
til mennesker berørt af depression, som 
tog dette emne op. Intimitet og sexliv er af 
gode grunde emner, de færreste deler 
med andre mennesker, og i givet fald kun 
med nogle ganske få. Men når vi ved, at 

Af Bodil Kornbek 
Formand for  
DepressionsForeningen

Vi har samlet nogle 
eksperters gode råd i dette 

nummer og håber, de kan 
være en hjælp for dig, 

din partner eller nogen, 
du kender.

”

langt fra alle, der har en depression, søger 
læge, og at blandt dem, der søger læge, er 
det langt fra alle dem, der oplever proble-
mer med sexlivet, som siger det højt, så 
har vi en udfordring. 

I regionerne har vi i Danmark offentlige 
tilbud og certificerede psykologiske 
teams, der tilbyder forskellige former for 
ambulant behandling og rådgivning til folk, 
der har problemer med sexlivet. Men for 
de fleste er det et meget langt skridt at 
henvende sig til et psykiatrisk center i det 
hele taget, og måske i endnu højere grad, 
hvis du vil tage din partner med og få råd-
givning på en sexologisk klinik. Der smut-
ter man ikke lige ned en fredag aften.

Så er det lettere at henvende sig til en 
privatpraktiserende sexolog, tænker no-
gen måske. Her skal du dog gøre din re-
search grundigt, for sexolog er ikke en be-
skyttet titel i Danmark, og enhver kan fak-
tisk slå sig ned som sexolog. En hvilken 
som helst YouTuber, ejendomsmægler el-
ler tandlæge kan kalde sig sexolog. Et 
godt råd er derfor at tale med din egen 
læge først. En sexolog, der fx ikke har en 
sundhedsuddannelse, kan risikere at fejl-
diagnosticere patienten. Så se efter hvil-
ken baggrund, erfaring og uddannelse, 
sexologen har. 

Vi har samlet nogle eksperters gode råd 
i dette nummer og håber, de kan være en 
hjælp for dig, din partner eller nogen, du 
kender. Modet til at turde være åben om 
emnet, er måske både det første og stør-
ste skridt.



Når en depression rammer, på-
virker det ikke kun den syg-
domsramte, men også de nære 
relationer og parforholdet.

”Min generelle erfaring er, at 
når der er én i et parforhold, der 
er ramt af depression, så er 
begge parter ramt”, indleder 
Mia Petersen, cand. pæd. pæd. 
psyk. med speciale i familieliv 
og trivsel. I sit arbejde med triv-
sel har Mia Petersen et særligt 
fokus på parforholdet som den 
bærende del af familielivet, og 
hun har ofte set, hvordan en de-
pression både påvirker den 
sygdomsramte og de nære re-
lationer. ”Når man er i et parfor-
hold eller en familie, er man al-
drig alene. Alle har brug for vi-
den og hjælp til at tackle de-
pressionen. Og helst i tide”.

 
Det er ikke kun den depressi-
onsramte, men også partneren, 
der har brug for hjælp og vej-
ledning til at håndtere den nye 
hverdag med depression, og 

SÅDAN PASSER DU 
PÅ PARFORHOLDET
under en depression
Når den ene part i et parforhold rammes af depression, kan det have konsekvenser 
for forholdet. Den deprimerede kan trække sig, der kan skabes en ny rollefordeling og 
i visse situationer kan medicin sætte sexlivet på pause. Dog kan man med konkrete 
og simple råd passe på sig selv og hinanden og dermed undgå, at parforholdet går i 
stykker som følge af en depression.

AF SARAH WANTING RØMER OG MATHILDE WISTOFT 
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her mener Mia Petersen, at åbenhed spiller en central rolle. 
”Mine erfaringer er, at det er vigtigt at erkende problemet i 
tide og at snakke så åbent og ærligt om det som muligt. Det 
er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv som par”.

 
En forvirret tilstand i samlivet
Det kan være kompliceret, når den ene part i parforholdet 
står midt i en depression. Den sygdomsramtes adfærd vil 
ændre sig, og det kan skabe usikkerhed og spekulationer 
hos partneren. 

 ”Nogle af symptomerne på depression kan også forveks-
les med ting, som man vil opleve, hvis en partner trækker 
sig fra én”, forklarer Mia Petersen og uddyber: ”Jeg kan der-
for godt forstå, hvis man er i en forvirret tilstand, når man 
har en deprimeret partner, eller hvis man selv er ramt af de-
pression og samtidig skal have parforholdet til at fungere”.

Når man oplever, at ens partner opfører sig anderledes 
og ikke har lyst til de ting, der tidligere har bragt glæde, er 
det ifølge Mia Petersen vigtigt at være informeret om symp-
tomerne på depression. Ellers kan der opstå, hvad hun kal-
der en ”dobbelt tilbagetrækning”. ”Hvis den ene part træk-
ker sig, bliver forholdet udfordret. Det er derfor vigtigt at 
vide, at tilbagetrækningen er et symptom på depression, da 
der ellers kan ske en ”dobbelt tilbagetrækning”, hvor beg-
ge parter trækker sig fra hinanden”.

Med den rigtige viden og vejledning kan man som part-
ner blive i stand til at se symptomerne, hjælpe den syg-
domsramte og åbne op for en dialog: ”Når man kender 
symptomerne på depression, kan man som partner være 
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ner i mange tilfælde påtage sig flere og nye roller i hjem-
met. ”Med depressionen kan der komme nye roller i hjem-
met. Den pårørende kan eksempelvis påtage sig flere prak-
tiske opgaver eller få en omsorgsrolle. Og det kan være en 
udfordring for parforholdet. Det er derfor vigtigt, at man ta-
ger et kig ind i forholdets rollefordeling og finder hinanden 
på ny, når den sygdomsramte får det bedre igen”, forklarer 
Mia Petersen.

 
Vær åben og ærlig omkring behov 
Udover de psykiske påvirkninger kan depressionen også 
ramme fysisk. Noget medicin hæmmer både lysten og ev-
nen til at præstere seksuelt. Derudover kan lyst-begrebet 
være en udfordring for den deprimerede. ”Lyst kan være 
svært. Måske ved den deprimerede ikke engang, om han 
eller hun har lyst til et glas mælk eller en kop kaffe, og hvor-
dan skal man så kunne vide, hvad man har lyst til seksuelt?” 
spørger Mia Petersen.

Med den manglende lyst kan det være svært for den de-
primerede at mærke sig selv og sin partner. Sexlivet kan i 
nogle tilfælde gå helt i stå. Dog vil der ofte være gode og 
dårlige dage under depressionen, og her mener Mia Peter-
sen, at det er vigtigt at tage én dag ad gangen. ”Nogle 
dage er bedre end andre. Man må løbende have en dialog, 
og det kan være en god idé at tænke på intimitet og sex på 
en ny måde. Man må være nysgerrig og føle sig frem”.

Samtidig fremhæver Mia Petersen, at det er vigtigt at 
være åben og ærlig omkring sine behov. Eksempelvis kan 
onani være positivt og tage lidt af presset fra den sygdoms- ⊲

Mia Petersen. 

mindre urolig og i stedet hjælpe 
den sygdomsramte, der ofte vil 
føle skyld over for sin partner”, 
forklarer Mia Petersen og uddy-
ber: ”Det er derfor vigtigt, at 
den raske partner også får 
hjælp og støtte til at håndtere 
sygdommen”.

Når Mia Petersen fremhæver 
vigtigheden af, at det ikke kun 
er den sygdomsramte, der skal 
have støtte, skyldes det, at de 
nære relationer er vigtige for, at 
den sygdomsramte får det bed-
re. Samtidig må den raske part-



6    BALANCE 03 2020

ramte. Helt centralt er det dog, 
at man mærker efter, hvad der 
er vigtigt for en selv og tør itale-
sætte det overfor sin partner.

 
Hold ud, hold ved og vær 
tålmodig 
Når depression rammer, er det 
ifølge Mia Petersen vigtigt at 
passe på sig selv, mærke sine 
egne behov og prøve at bevare 
forholdet, som man kender det. 

For at passe på sig selv og 
hinanden må man erkende, at 
man har brug for støtte. ”Man 
skal være beredt på at modta-
ge hjælp, og det kan være en 
udfordring. Derfor må partne-
ren gå forrest og tage initiativ”, 
forklarer Mia og uddyber: ”Man 
skal også være kærlig og tål-
modig – både over for sig selv 
og sin partner. Ofte vil den de-
pressionsramte føle skyld eller 
banke sig selv oven i hovedet 
på grund af alt det, han eller 
hun ikke kan på grund af de-
pressionen. Det er ikke godt for 
nogen. Man skal være åben og 
ærlig, så man kan fjerne skyld 
og skam”.

Udover den psykiske støtte 
peger Mia Petersen også på fy-
sisk nærhed som værende es-
sentielt for at bevare et godt 
parforhold. ”Det er godt, hvis 
man kan bevare den fysiske 
nærhed og intimitet i parforhol-

Man skal holde ud, 
holde ved og 

være tålmodig. 
”
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6 gode råd til at bevare parforholdet i forbind
else med depression 

1. Søg viden og forstå symptomerne på depression.

2. Få hjælp og støtte til begge parter i parforholdet.

3.  Tal åbent og ærligt sammen om jeres følelser og   
  behov.

4.  Vær opmærksom på nye roller i parforholdet. Husk at 
“ryste posen”, når den sygdomsramte har fået det 
bedre.

5.  Bevar den fysiske nærhed og intimitet. Husk den ord-
løse kommunikation! 

6.  Tænk ud af boksen, hvad angår seksualitet og intimi-
tet. Husk at være ærlig omkring dine egne fysiske 
behov.

det. Det er vigtigt at tænke på, hvad der er vigtigt for ens 
parforhold og forsøge at bevare det. Jo mindre man trækker 
sig fra nærheden, jo bedre”.

Selvom sexlivet kan være sat på pause i perioder med de-
pression, er den fysiske nærhed væsentlig for det tætte for-
hold, som man har til sin partner. ”Når sexlivet er sat på 
standby, skal man stadig huske at kysse og kramme – også 
selvom det ikke kan føre til mere. Den fysiske nærhed ud-
sender nogle vigtige hormoner i kroppen, men det bidrager 
også til den ordløse kommunikation, hvor man bare er sam-
men”, forklarer Mia Petersen. Dermed er den fysiske nær-
hed og intimitet med til at bevare følelsen af at være forbun-
det med sin partner.

Sammen med behovet for hjælp og den fysiske nærhed 
er tålmodighed også afgørende, når man skal passe parfor-
holdet. ”Man skal holde ud, holde ved og være tålmodig. 
Man kan føle, at man venter på hinanden, fordi man vil ople-
ve hinanden anderledes, og derfor må man have tålmodig-
hed og tro på, at man kan finde hinanden igen”, siger Mia 
Petersen.

Selvom parforholdet kan blive sat på prøve, når den ene 
part rammes af depression, oplever Mia Petersen i sit arbej-
de, at nogle par bliver stærkere og tættere som følge af et 
sygdomsforløb. ”Nogle par kommer ud på den anden side 
med en større forståelse og ærlighed overfor hinanden”, af-
runder Mia Petersen.  
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Seksualvejlederen:
FÅ INTIMITETEN TILBAGE
Depression er skidt for sexlivet. Især medicinen volder problemer, men de deprim-
erede får næsten ingen rådgivning om det. Det ser specialist i sexologisk rådgivning 
Charlotte Englund konsekvenserne af: skrantende sexliv og parforhold i opløsning. 
Men der kan gøres noget.

AF SIMON OXBY, JOURNALIST Når depressionen rammer oplever mange, at 
sexlysten daler eller helt forsvinder. Det giver 
travlhed hos seksualvejleder Charlotte Eng-
lund på klinikken i Vanløse. Hun har siden 
2010 arbejdet med, hvordan depression påvir-
ker sexliv og parforhold.

"Mine klienter føler ofte skyld og skam, for-
di de på grund af depressionen ikke kan 
mærke kærligheden til partneren. De har 
samtidig brug for den støtte partneren kan 
give, men har sjældent energien til at enga-

gere sig i forholdet eller 
lyst til sex", fortæller Char-
lotte Englund. 

Depression og medicin 
giver manglende lyst
Hun peger på to undersø-
gelser, der viser, at mellem 
60-80 pct. oplever, at sexli-

vet fungerer dårligere under en depression. 
Det kommer til udtryk i manglende lyst og 
konkret manglende orgasmer og udløsninger 
samt tørhed i skeden eller problemer med at 
få erektion.

"Det kan sætte gang i en negativ spiral for 
den deprimerede og partneren. Når lysten til 
sex hos den ene mangler, kan frygten for at af-
vise eller blive afvist føre til, at parret ikke læn-
gere rører ved hinanden. Fordi de undgår det, 
som kan pege hen mod sex".

Tag en pause fra fra sex
Når intimiteten forsvinder bliver det med tiden 

sværere at tale sammen. Og 
mens partneren føler sig over-
set kan den deprimerede have 
svært ved at mærke kærlighe-
den på grund af depressionen. 
Den nedadgående spiral forsø-
ger Charlotte Englund at tage 
hånd om.

"Intimiteten og nærværet er 
det, som jeg især arbejder med 
at få tilbage. Jeg beder dem om 
at tage en pause fra sex og i ste-
det røre ved hinanden. Tage bad 
sammen, ligge tæt, give hinan-
den massage, læse op af en god 
bog, se en film eller arrangere 
en god middag sammen".

Under en depression hører hun 
ofte, at parrets rollefordeling æn-
drer sig. Den depressionsramte 
kan blive passiv, hjælpeløs og 
mere sårbar. Den raske partner 
kan føle sig ansvarlig for hushold-
ningen og for at holde modet 
oppe hos sin syge partner. 

"For den raske kan det være 
svært at få sine seksuelle og fø-
lelsesmæssige behov i parfor-
holdet dækket. Den depressi-
onsramte partner kan samtidig 
føle sig ”kastreret” over ikke at 
have sin vante seksualitet og 
over at være ude i stand til at 
være den initiativrige i forholdet.
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I disse år får stadigt flere 
børn og unge depression og 

medicin imod den.  
”

⊲
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For ringe information til de ramte
De deprimerede får for lidt information 
fra sundhedspersoner om, hvordan de-
pression og medicin indvirker på kærlig-
hed, sex og samliv. Derfor er de færreste 
forberedt. Det får mange par til at vende 
problemerne indad eller imod forholdet.

"Jeg forsøger at skille tingene ad: Hvad 
er depressionen årsag til, og hvad skyl-
des parforholdet eller den enkelte per-
son? Jeg hører desværre om par, der går 
fra hinanden, fordi misforståelserne bli-
ver for store, selvom forholdet grundlæg-
gende er godt".

Charlotte Englund anbefaler derfor, at 
man normalt ikke beslutter sig for at op-
løse et forhold under en depression. 
Både den raske og den depressionsram-
te partner kan tænke, at kærligheden er 
væk, men det er rigtig vanskeligt at se, 
hvordan forholdet egentlig har det midt i 
en depression. 

Tavsheden i sundhedsvæsnet
Hun mener, at sundhedsvæsnet har et 
stort problem, når der ikke konsekvent 
rådgives om, hvordan sex og samliv på-
virkes af depressionen og ikke mindst af 
medicinen. 

"Jeg tror, det handler om, at det er et 
tabu. Samtidig er lægerne måske nervø-
se for, om patienten vil afholde sig fra at 
tage medicinen, hvis de får klar besked 
om de stærke bivirkninger, mange SS-
Ri-præparater kan have på fx udløsning 
og orgasme".

Børn og unge i risiko for seksuelle 
problemer senere i livet 
I disse år får stadigt flere børn og unge 
depression og medicin imod den. Dem 
ser hun sjældent som klienter, selvom un-

dersøgelser ifølge Charlotte Englund har 
vist, at det har følger i form af manglende 
sexlyst senere i livet.

"Måske får de hjælp andre steder, men 
jeg kan godt være nervøs for, om de går 
alene med problemerne. I et land hvor 
mentaliteten er, at man som ung skal ud 
og prøve sig selv af og eksperimentere, 
kan det både være pinligt og svært, når 
almindelig hverdagssex ikke fungerer".

   BALANCE 03 2020

Sexualvejleder Charlotte Englund 



Fif til forholdet  
•  Rør ved hinanden - også selvom det ikke fører til sex. 

Berøring, kys og knus giver en oplevelse af nærhed 
og kærlighed. 

•  Gør soveværelset til et fredet og depressionsfrit 
 om råde, hvor der kun må soves, nusses eller 
 dyrkes sex. 
•  Efter lang tids fravær, kan det være en god idé at 

 skemalægge intimiteten, indtil det bliver en naturlig 
del af samlivet igen. 

•  Accepter, at sexlysten kan være væk. Ved at være 
 fysisk sammen uden at have sex, kan I få en ny sen-
suel og intim oplevelse sammen. Og for mange 
 vender  lysten tilbage, når kroppen har vænnet sig  

 til medicinen, samt når depressionen aftager.
•   Vær ærlig; Det er vigtigt at fortælle, hvordan man 
  har det, men vredesudbrud og bebrejdelser skaber
   afstand. Ved at tage udgangspunkt i dig selv og ikke 

angribe din partner, åbner du op for positiv kommu-
nikation og nærhed i jeres forhold. 

•  Erotisk materiale som f.eks. fotos, film og erotiske
  fortællinger kan vække lysten til live. 
•  Langt forspil med f.eks. gensidig massage for at 

vække lysten. 
•  Sexlegetøj kan være en hjælp, hvis du ikke har 
  samme følsomhed i kønsorganerne som før, eller 

hvis du har problemer med rejsningen. 
•  Potenspiller kan hjælpe, hvis lysten er der, men 
  rejsningen udebliver. Pillerne skal altid tages i 
 samråd med en læge. 
•  Glidecreme kan afhjælpe smerter pga. nedsat 
  fugtighed i skeden. 

Nogle vil opleve, at bivirkningerne aftager efter nogen 
tids behandling. Hvis du oplever vedvarende bivirknin-
ger, kan du tale med din læge. Måske kan du skifte til 
en anden medicin, eller der kan være andre løsninger. 

Ovenstående er ikke altid nok. Det kan være svært at 
løse problemerne på egen hånd. En sexolog, psykolog 
eller din læge kan være en hjælp til at forbedre kommu-
nikationen og finde seksualiteten frem igen. 

Kilde: 
Uddrag fra folderen, “Depression og seksualitet”, 

udarbejdet af Charlotte Englund

Vi kan redde mange parforhold
Hun opfordrer til mere oplysning til de 
deprimerede og deres partnere.

"Vi har med en folkesygdom at gøre. 
Det må ud i lyset, at mange SSRI-præpa-
rater og depressionen i sig selv kan have 
voldsom indvirkning på sexlivet. Hvis det 
sker, kan vi løfte menneskers liv og fore-
bygge mange brudte parforhold", slutter 
Charlotte Englund. 
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Et almindeligt tegn på depression er 
manglende lyst. Men selvom en dyb de-
pression ofte fjerner lysten til sex i en pe-
riode, så kommer den igen og kan være 
med til at gøre personen rask.

"For 90 procent af den voksne befolk-
ning er sex vigtig for trivslen. Det gælder 
selvfølgelig også for de deprimerede", 
fortæller Lucia Pop, som til daglig arbej-
der som speciallæge i psykiatri på Sexo-
logisk Center ved Aalborg Universitets-
hospital.

Udbredt medicin påvirker sexlivet 
negativt
For en del sygdomme gælder det, at 
både sygdommen og i nogle tilfælde me-
dicinen kan gøre sexlivet vanskeligt eller 
umuligt. Men mange deprimerede ram-
mes ekstra hårdt af den medicin, de tager.

"I Danmark er behandlernes første og 
andet valg til at modvirke depression 
nogle præparater, der påvirker den sek-
suelle evne i alle faser. Fra at lysten ude-
bliver helt, til problemer med rejsning el-

 BRYD 
TAVSHEDEN 

Seksualitet under sygdom og behandling er et tabubelagt og forbigået emne i sund-
hedsvæsenet. Men når depressionen aftager, bør tavsheden om sex og lyst brydes, 
mener speciallæge i psykiatri, Lucia Pop. Især fordi den mest udbredte anti-depres-
sive medicin har en negativ indvirkning.

AF SIMON OXBY, JOURNALIST ler tørhed i skeden samt van-
skeligheder med orgasme eller 
udløsning. Ja, også bagefter, 
hvor nogle får hovedpine, for-
klarer Lucia Pop.

Hun peger på, at forskning   
har vist, at de meget udbredte 
SSRI-præparater har bivirknin-
ger, der kan forstyrre eller hæm-
me den seksuelle lyst og formå-
en. Derfor anvendes de også til 
at hjælpe mænd med for tidlig 
sædafgang. Hun forklarer:

"Medicinen ændrer på nogle 
signalstoffer i hjernen, så blandt 
andet serotoninniveauet øges. 
Serotonin har en negativ ind-
virkning på den seksuelle evne. 
Medicinen kan på den måde 
give seksuelle bivirkninger".

Hold fast i medicinen og tag 
den op med din behandler
Hun advarer alligevel mod at 
stoppe med at bruge den me-
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Fakta:
I USA har en opsamling af flere forskellige 
analyser vist, at 30 – 60 pct. at de patien-
ter, der er i behandling med SSRI-præpa-
rater, oplever seksuelle bivirkninger.

Kilde: 
Antidepressant-induced sexual dysfunc-

tion Razmic S Gregorian  1 , Katharine A 
Golden, Asena Bahce,  Clifford Goodman, 

W Jacqueline Kwong, Zeba M Khan 

get udbredte type af anti-depressiv medi-
cin. For en depression har så gennemgri-
bende en indvirkning på den ramtes liv, 
at den skal behandles med det, som er 
kendt for at virke bedst muligt.  

"Når de forskellige SSRI-præparater er 
blevet førstevalget, er det fordi de er ef-
fektive og har færre bivirkninger end den 
medicin, der gik forud. De nye alternati-
ver er mindre velundersøgte, og man har 
måske mindre klinisk erfaring med dem. 
Er du i behandling for depression, bør du 
rådføre dig med din behandler om alter-
nativerne og aldrig selv stoppe med be-
handlingen".

Sexliv og depression kan kombineres
Forskning viser, at behandlerne i sund-
hedsvæsnet ofte går udenom det seksu-
elle i deres samtaler. De er nervøse for at 
støde patienterne eller synes ikke, de har 
viden nok. Men Lucia Pop opfordrer til, at 
man som patient insisterer på at bringe 
det op, hvis der opstår problemer med 
det seksuelle på grund af depression el-
ler medicin. Også for partnerens skyld.

"Der er hjælp at hente. Hvis behandler-
ne ikke selv har viden nok, kan de fx hen-

vise til de sexologiske afdelinger 
på hospitalerne eller til en an-
den sexolog. Andre typer medi-
cin kan prøves, og jeg synes i 
øvrigt, man skal huske på, at 
seksuelle problemer er almin-
delige – også hos raske men-
nesker", slutter Lucia Pop. 
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PSYKIATRILØ
FTET

8 PSYKIATRILØFT 
til den nationale 10-årige psykiatrihandlingsplan

Blækket var dårligt nok tørt på organisati-
onernes oplæg om et løft til psykiatrien, 
før vi hørte fra regeringen, at arbejdet 
med den 10-årige handlingsplan for psy-
kiatrien først begynder efter nytår. Den 
aktuelle sundhedskrise gør, at man fra 
 regeringen og myndighedernes side må 
prioritere dette først. Det er forståeligt  og 
acceptabelt, men ikke desto mindre ær-
gerligt. Især når man tænker på, at en 
 betydelig andel af dem, corona-restrik-
tionerne går mest ud over, er de psykisk 
sårbare. 

Derfor håber vi fra DepressionsFor-
eningens side også, at udskydelsen bety-
der, at man bruger tiden til at forberede 
sig ordentligt og sikre en proces, der in-
kluderer repræsentanter for de mange 
organisationer, som har en indgående vi-
den hver på sit felt.

Hovedanbefalingerne fra de 44 organi-
sationer er samlet i 8 forslag til områder, 
som regeringen bør tage fat på. Vi håber, 
de læser og lytter, og vi glæder os til 
samarbejdet. Corona har ikke gjort beho-
vet mindre for at komme i gang.

De otte løft

1)  Løft socialpsykiatrien, så borgere med 
behov for social støtte hurtigt modta
ger en fagligt specialiseret, tilstræk
kelig og stimulerende indsats

  Der skal være tilstrækkelig kapacitet 
og kvalitet i de sociale indsatser til, at 
borgere med behov for social behand-
ling, støtte, hjælp og pleje hurtigt kan 
få det mest hensigtsmæssige tilbud 
ud fra den enkeltes behov.

2)  Løft behandlingspsykiatrien, så kvali
teten styrkes, og alle, der har behov, 
kan (for)blive indlagt 

  Mennesker med psykisk sygdom skal 
kunne blive indlagt, når der er et be-
hov, og det skal være muligt at forblive 
indlagt, så længe indlæggelse er den 
rigtige behandling.

3)  Løft indsatsen for borgere med behov 
for en samlet misbrugsbehandling og 
psykiatrisk behandling

  Der er behov for, at borgere, som er i et 
behandlingsforløb i psykiatrien og sam-
tidig har et misbrug, får tilbudt et sam-
let, specialiseret behandlingsforløb. 
Målgruppen skal defineres nærmere.

4)  Et løft, så alle berørt af psykisk syg-
dom oplever, at hjælpen er koordine-
ret mellem sektorer

  En helt central forudsætning for, at 
indsatserne for mennesker med psy-
kisk sygdom lykkes, er en god og ved-
varende sammenhæng mellem de for-
skellige involverede instanser.

AF MORTEN RONNENBERG MØLLER, GENERALSEKRETÆR

Mandag den 17. august skete der noget sjældent. Hele 44 organisationer gik ud med et 
fælles budskab: Der skal ske et løft af hele psykiatrien, og vi har 8 forslag til, hvad der skal 
ske, og hvad der skal med i regeringens lovede nationale 10-årsplan for psykiatrien.
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5)  Løft støtten til pårørende til 
 mennesker ramt af psykisk sygdom 
  Pårørende er en vigtig ressource i be-

handlingen af og støtten til mennesker 
med psykisk sygdom.

6)  Løft den tidlige og forebyggende 
  indsats for alle borgere med psykisk 

sygdom
  Den forebyggende og tidlige indsats 

over for mennesker med psykisk syg-
dom skal styrkes og udvides.

7)  Et løft, så alle børn, der har behov, får 
en systematisk og effektiv tidlig indsats

  På grund af det stigende antal børn og 
unge, der har behov for tilbud i kommu-
nalt og regionalt regi, opfordrer vi til et 
forstærket fokus på børn og unge ba-
seret på konkrete tiltag, der lægger sig 
op ad eksisterende viden og indsatser.

8)  Løft mulighederne for psykiatrisk 
forskning

  Der er stort behov for mere uafhængig 
offentlig forskning i psykisk sygdom i 
forhold til sundhedsmæssige, sociale 
og psykosociale faktorer og indsatser.

Du kan læse den fulde tekst af Psykiatri-
Løftet på vores hjemmeside www.depres-
sionsforeningen.dk 

DepressionsForeningen er gået sam-
men med 43 andre organisationer og 
foreninger om at udarbejde 8 forslag til, 
hvad den kommende 10-årige psykia-
triplan bør tage fat på. 
    De 43 andre organisationer repræ-
senterer arbejdsgivere, personalegrup-
per, patienter, brugere og pårørende 

inden for psykiatrien, og de er ligesom vi klar til at arbejde 
sammen om en ambitiøs national 10-årig handlingsplan for 
psykiatrien, med det helt centrale formål at forbedre livet for 
mennesker, der er ramt af psykisk sygdom – og herunder 
også deres pårørende.

De 43 organisationer er: PsykiatriAlliancen bestående 
af ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, 
BUPDK – Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Border-
linenetværket, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog 
Forening, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, 
Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, 
Danske Fysioterapeuter, Danske psykiateres og Børne- og 
Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO), Depressions-
Foreningen, Det Sociale Netværk/Headspace Danmark, 
Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske 
Sygeplejersker, FOA, Foreningen af Yngre Psykiatere, 
Foreningen Død i Psykiatrien, Fountain House, ISPS-DK, 
Landsforeningen Autisme, LAP - Landsforeningen Af nu-
værende og tidligere Psykiatribrugere, Landsforeningen 
mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen Spor, 
Livslinien, Lægeforeningen, OCD-foreningen, Outsideren, 
Peer-Netværket Danmark, Psykiatrifonden, SIND, SIND 
 Ungdom, Skizofreniforeningen, Socialpædagogerne og 
Socialt Lederforum.
     Dertil kommer: Danske Regioner, Foreningen af Prakti-
serende Speciallæger (FAPS), Foreningen for børn med 
angst, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Overlægeforeningen, 
Selveje Danmark og Yngre Læger.
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DEPRESSION diskriminerer ikke
I Den Røde Løber bringer vi nyt om navne. Det be-
høver ikke engang være helt nyt, vi synes bare, det 
er vigtigt og derfor værd at skrive om. Her hylder vi 
dem, der tør stå frem og fortælle, at uanset hvor 
succesfuld du syner udadtil, kan du godt have det 

NB! Vi gengiver nyheder, som vi finder dem på troværdige nyhedskilder på internettet. 
Vi har ikke kontaktet de pågældende for at verificere rigtigheden.

KANYE WEST 
& KIM KARDASHIAN
I løbet af denne sommer kom 
en bizar nyhed frem om den 
verdensberømte musiker, 
producer og modedesigner 
Kanye West. Han vil være 
USA’s næste præsident, for-
talte han. Nu er der mange, 
der siger den slags, og så bli-
ver det ikke til mere, men 
Kanye West mener det alvor-

ligt, og holdt i juli sit første vælgermøde. Desværre for-
løb det ikke særlig godt. Kanye West holdt en 
usammenhængende tale, endte med at græde 
og sendte bagefter paranoide tweets, tydelig-

DENNIS KNUDSEN
Han har sat hår for Paris Hilton, Meryl Streep   

og Sanne Salomonsen. Han har salon i USA, 
penthouselejlighed i København og eget kosmetik-
mærke. Den verdensberømte danske frisør og sty-
list, Dennis Knudsen, har levet et liv i overhalingsba-
nen, men langt fra et liv uden trængsler. I et spæn-
dende program på TV2 fortæller han om sit liv og 
herunder også om, hvordan han har lidt af angst og 
depression. Dennis Knudsen fik sit første angstan-
fald, da han var 29 år. I årene, der fulgte, oplevede 
han, hvad han kaldte “mental smerte 24 timer i døg-
net”. Portrættet beretter om en mor med ”dårlige 
nerver”, en far, der var depressiv og en farfar, der be-
gik overgreb. Dennis Knudsen kommer videre med 
hjælp fra en psykiater, og han har de sidste mange 
år ikke haft nogen angstanfald. Han har lært, hvor-
dan han holder depressionen i skak, når tankemyl-
deret opstår, skriver TV2. I en alder af 57 år ændrede 
verden sig for Dennis Knudsen, da han blev far til en 
lille dreng, Lucas, som en amerikansk rugemor hav-
de båret for ham. Dennis Knudsens fokus skiftede, 
og det blev et brændende ønske for ham at finde ud 
af, om han var genetisk disponeret for psykisk syg-
dom. Det viste sig, at det er han ikke – han har ’bare’ 
haft depression og angst. En interessant historie om 
succes og nedture og om at håndtere sin sygdom og 
komme videre trods dårlige odds. (TV2 PLAY).

ANNA & ANDREA OEHLENSCHLÆGER
DR kunne i forsommeren fortælle historien om to 
fantastiske unge kvinder med en på mange måder 
anderledes historie. Anna og Andrea Oehlenschlæ-
ger er enæggede tvillinger, opvokset i Ringkøbing, 
men født i Etiopien af en kvinde, der bortadoptere-
de dem. "Min sindssyge tvilling" hedder en lille ud-
sendelsesrække om de to unge kvinder på nu 22 
år, der både er meget forskellige og meget ens. Det 
særlige ved historien set fra DepressionsForenin-
gens perspektiv er, at de begge står frem og for-
tæller om, at de har bipolar lidelse. Anna har lidt af 
manier og har formået i en ung alder både at tjene 
utroligt mange penge og at bruge dem igen. An-
drea står foran en lovende sangkarriere, men har 
kæmpet med depressioner og vendt dem indad. En 
stor del af de seks små tv-udsendelser fokuserer 
på kvindernes søgen efter deres etiopiske rødder, 
men det havde måske været endnu mere spæn-
dende at høre om deres personligheder og ople-
velser i Danmark. Uanset giver DRs serie en fin be-
skrivelse af søsterskab og det at leve med psykisk 
sygdom.

svært indadtil. At kunne tale åbent og ærligt om de-
pression, bipolar lidelse og andre psykiske sygdomme 
er en vigtig målsætning for DepressionsForeningen. 
Åbenhed og rummelighed er en grundforudsætning 
for, at vi får et mentalt sundere helbred og samfund. 

DEN 
RØDE 
LØBER

vis ude af balance. Kanye West har tidligere fortalt, at 
han lider af psykisk sygdom, men ikke vil tage medicin, 
for det hæmmer hans kreativitet, mener han. Kort efter 
valgmødet gik hans hustru, Kim Kardashian, offentligt 
ud og fortalte om, at Kanye West har bipolar lidelse og 
bad om offentlighedens forståelse på sin mands veg-
ne. I DepressionsForeningen er vi kede af at se en 
mand, der i en syg periode kommer til at bringe sig i en 
for ham og hans familie så ubehagelig situation. Men vi 
letter på hatten for Kim Kardashian, der som en af ver-
dens mest kendte kvinder stiller sig op og er åben om, 
at psykisk sygdom er svært og komplekst, men det er 
også helt i orden. Tak for det.

14  
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FOREDRAG OM LIVET
med bipolar lidelse og recovery af Kim Bach

Online foredrag på facebook den 25. juni 2020 
 
Den 25. juni afholdt DepressionsForeningen og Bipolar-
gruppen i København et online foredrag med og om Kim 
Bach, der er kontaktperson i Bipolargruppen i Køben-
havn. 

Foredraget var en markering af den internationale bi-
polardag, der jo er den 30. marts, men det planlagte 
foredrag måtte aflyses.

Kim fortalte sin historie om livet med bipolar lidelse, 
der har budt på lidt af hvert. Grønne psykoser, op til 18 ti-
mers arbejdsdage, 2 år på kontanthjælp, frivilligt arbej-
de, der blev vejen til ordinært arbejde, om venskaber, 
kærlighed og recovery. Kim var humoristisk og nærvæ-
rende i sin fortælling.

Der var ca. 30 deltagere/lyttere til stede 
som flittigt stillede spørgsmål undervejs i 
en chat ved siden af foredraget. Efter fore-
draget blev spørgsmålene besvaret af Kim 
samt Mynte, der også er kontaktperson i 
gruppen. Blandt spørgsmålene var: “Tager 
du medicin og hvilken?”, “Hvor længe har 
du har haft sygdommen?”, og “Hvad er et 
godt liv for dig?”

Vi håber på at gennemføre foredraget 
fysisk på Tårnby Bibliotek i efteråret.

Foredraget kan ses på: http:// 
bipolargruppen.dk/bipolardagen.html 

⊲
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I juli kunne DepressionsForeningens sommerhøj-
skole ’Balance i Hverdagen’ fejre 10 års jubilæum. 
Coronaen sørgede for, at det blev en anderledes 
sommerhøjskole med mange særlige regler og 
retningslinjer. Men trods 
de dårlige odds blev 
sommerhøjskolen me-

Med fællesskab som superkraft
10 år med sommerhøjskole

get vellykket. Vi fik endnu en gang bekræftet, at 
fællesskab og udveksling af erfaringer med lige-
sindede er noget, der virkelig rykker. 

Vi har samlet et udpluk af stemningsbilleder og 
citater fra deltagernes evalu-
ering af sommerhøjskolen. 
Fra alle os til alle jer. 

En uge med struktur og gode vaner J

At få udvidet sin horisont

Mange gode snakke

Selvtillid
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Redskaber til at klare hverdagen bedre

Glæde og grin

Netværk

Et kærligt puf

Der blev rørt ved mit hjerte

Fællesskab

Mange gode snakke

⊲
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På en rigtig dansk sommerlørdag med høj sol, kæmpe 
regnbyger og vind i håret var Café Blom på friluftstur i 
Odsherred. 

AF FREDERIK BREJL, NY PROJEKTLEDER FOR CAFÉ BLOM

 
Iført mundbind, håndsprit og vandflasker kørte 12 glade 
mennesker i bus og bil afsted fra Café Blom til Vraget Strand 
i Odsherred. Formålet var enkelt: At hygge sig og få en fri-
luftsoplevelse efter flere måneder med corona-snak, isolati-
on og restriktioner. Vi kaldte det “Vild mad på stranden”, og 
hele idéen var ligesom med Nak & Æd programmerne, at vi 
skulle skaffe mad fra naturen.

Men okay, vi fik lidt hjælp. I Odsherred mødtes vi med ge-
oguide Dorthe Pedersen, som viste sig at være en utrolig 
hjertelig, erfaren og rar naturvejleder. Det betyder noget for 
en gruppe som vores. Og så havde hun forberedt sig, og 
vidste både alt om Geopark Odsherred og landskabets is-
tids-historie, samtidig med, at hun havde sørget for, at de 
vanskeligste dyrearter var skaffet på forhånd.

Vi begyndte det hele med strålende solskin og høje tem-
peraturer, men der var ikke gået så lang tid, før vi også fik 
lov til at opleve naturens kræfter i form af styrtregn, lyn og 
torden. En i udgangspunktet foruroligende udvikling, når 
man skal blive mæt af bålmad. Heldigvis var det forbipasse-

rende, så vi kunne nyde dagen desto 
mere. Som en deltager sagde: 

"Det er som at være 18 år igen. Fokus 
kommer væk fra det negative, når man så-
dan kommer ud i naturen".

Den skønne varme havde trukket rejer-
ne langt ud på vandet. Så det blev i stedet 
til en overraskende fantastisk vandretur i 
vandet - med en stribe sko og strømper 
liggende spredt inde på stranden. Vi fik 
plukket brombær, strandsennep, rejnfan, 
vandmynte og røllike. Dorthe havde mari-
neret kronvildt-småstykker og haft fat i fi-
skehandleren samme morgen for at få 
friskfangede makreller. Ellers var der nok 
gået længe, før maden kom på bordet.  

OBS! 
Café Blom har fået støtte til fire friluftstu-
re af Friluftsrådet, hvor dette var den før-
ste. De næste ture går til Trekroner, Sagn-
landet Lejre og Ørnereservatet Falkoner-
gården. Tjek Café Bloms hjemmeside, ny-
hedsbrev eller Facebook for at se nær-
mere og melde dig til.
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VILD MAD
på stranden 
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Makrellerne kom vi i rygekasser og grøntsager og kronvildt fik vi omsat til pesto samt farverige grillspyd til bålet. 

Samme morgen havde Dorthe plukket en 
masse flotte kantarel-svampe, som vi 
lavede svampe-sovs af. Vi sluttede af 

med at spise, og som en af deltagerne 
sagde: "Det er meget Noma-agtigt".
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HAR VI EN FREMTID? 
Online Psykiatritopmøde 2020

MANGLER DU AT DOWNLOADE 
DIN BILLET? 

Find link på DepressionsForeningens 
Facebook-side. 
Du vil ikke gå glip af at opleve disse kloge 
hoveder til Online Psykiatritopmøde 
2020. 

Det er gratis og du kan deltage hjemme 
fra sofaen – vær med 
torsdag d. 8 oktober kl. 19.00. 

DepressionsForeningen er igen i år med til at afholde Psykiatritopmø-
det, men i år gør vi det online. Det er nødvendigt, men giver os samtidig 
nye spændende muligheder! 

Med overskriften ”HAR VI EN FREMTID?” handler dette års tema om 
Danmarks børn og unge. En stor del af dem mistrives. Men hvorfor er 
vores unge så pressede? Og hvad kan vi gøre for at give dem en fremtid 
uden altoverskyggende præstationspres og stigende mental mistrivsel? 
Hvorfor er der ikke mere fokus på forebyggelse? Og hvor er pengene 
henne?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi, gennem faglige eksperter, 
velkendte talspersoner og talentfulde musikere, vil stille de ministre, vi 
får besøg af til dette års Psykiatritopmøde!

Özlem Cekic  vil sammen med Emil 
Thorup  orkestrere Psykiatritopmødet i vores 
pop-up studie i Indre København. Herfra vil vi 
livetransmittere hele aftenen, så alle brugere, 
pårørende, peers og andre interesserede kan 
deltage i årets Psykiatritopmøde hjemme fra 
stuen.

Arrangementet er som altid helt gratis, men 
det er dog nødvendigt, at du tilmelder dig og 
downloader en billet (check vores Face-
book-side). 

Vi glæder os til et online psykiatritopmøde, 
og vi lover, at vi vil gøre alt for. at det bliver 
lige så favnende og lærerigt som altid. 
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Skammer du dig over noget i dit liv? Skam er 
følelsen af at være forkert. En følelse, som 
mange, der er ramt af depression eller andre 
psykiske sygdomme, kender alt for godt. 
Skam er en tung og handlingslammende byr-
de, der vedligeholder og ofte også forværrer 
mental mistrivsel. Kom med når psykolog Kri-
sta Korsholm Bojesen gør os klogere på, hvor-
dan man lægger skammens byrde fra sig.  

Hvornår: 20. oktober 2020 kl. 19.00 - 21.00 
Hvor: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus 
Pris: Deltagelse er gratis 
Tilmelding: hannetr@me.com eller 21 29 44 48

FOREDRAG
om skam og depression

Peter Øvig om depression 
Med afsæt i sin bog "Min mor 
var besat" fortæller forfatter og 
journalist Peter Øvig historien 
om sin mors liv med voldsom-
me depressioner og om sin 
egen kamp mod depression. 
Kom og hør om, hvordan arbej-
det med bogen fik Peter til at 
skifte syn på sin mor, sig selv 
og psykisk sygdom. 

ODENSE

Hvornår: 18. november 2020 kl. 19.0 0- 21.00 
Hvor: Kulturmaskinen, Farvergården 5-7, 
5000 Odense C 
Pris: Gratis for medlemmer. 50 kr. for ikke-medlemmer 
Tilmelding: kmndepkmndep@gmail.com 
eller tlf. 21 93 62 38  
Betaling: Via bankoverførsel til Danske Bank 
- reg. nr. 1552 og kontonr. 0009625100. 
Husk at tilføje 'Øvig' og betalers navn som 
betalingstekst  
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DON’T FEAR THE WEIRD 

FLERE STEDER 

Så er den røde løber igen rullet ud til en 
helt særlig filmfestival, der stiller skarpt på 
det skæve sind. Don’t Fear the Weird film-
festivalen har som ambition at afstigmatise-
re og nuancere opfattelsen af psykisk syg-
dom. Festivalen byder på film af alle mulige 
slags, der giver et ærligt og kærligt indblik i 
livet med psykisk sygdom. Der er også mu-
lighed for at se inspirerende og tankevæk-
kende talks og deltage i livechats og live-
debat.  

Filmfestivalen løber af stablen flere steder 
i landet: 
Region Hovedstaden: 22.-24. september
Region Sjælland: 5.-6. oktober 
Region Nordjylland: 7.-10. oktober 

Tjek PsykInfo’s Facebookside i de nævnte 
regioner for mere information om tid og 
sted for festivalens mange arrangementer i 
din region. 

HADERSLEV 

Lokalgruppen i Haderslev inviterer til 
foredrag med Mads Trier-Blom, der 
fortæller om at få sygdommen bipo-
lar affektiv lidelse, udfordringerne 
med den, og om hvordan han i dag 
har fundet en balance i sit liv.
    Mads er uddannet fysioterapeut, 
men har siden 2013 brugt sin diagno-
se som en kompetence og arbejdet i 
psykiatrien. Han har arbejdet ihær-
digt for at nuancere opfattelsen af 
psykisk sygdom. 
    Foredraget arrangeres i samarbej-
de med SIND og PsykInfo Region 
Syddanmark.

Hvornår: Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00 - 21.00 
Hvor: Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Pris: Arrangementet er gratis 
Tilmelding: 99 44 45 46 eller 
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Et liv som 
MENTAL LINEDANSER

ARTPSY 
 - podcast om 
kunst og psykologi
Magnus Vilstrup og Aida Mai Ceesay 
har startet samtaleprogrammet ArtPsy, 
hvor de undersøger relationer mellem 
psykologi og kunst. Magnus og Aida 
er begge psykologistuderende på Kø-
benhavns Universitet, og Aida er tillige 
frivillig i DepressionsForeningen. Pro-
grammet har bl.a. besøg af stan-
dup-komikeren Dan Andersen, som 
fortæller om livet med depression og 
angst. I et andet afsnit deler skuespil-
ler Trine Dyrholm sine erfaringer med 
skabelsen af en karakter og eksisten-
tiel ensomhed. Podcasten tager i hvert 
afsnit hul på en ny kunstnerisk ud-
tryksform og sætter det i relation til 
psykologiske fænomener. ArtPsy ud-
gives i samarbejde med Uniradioen på 
Københavns Universitet og kan høres 
på Spotify, iTunes og i din foretrukne 
podcast-app.

HELE LANDET



AF MORTEN  RONNENBERG MØLLER

Kramhøfts samfundskritik af den 
måde, konkurrencestaten træn-
ger helt ind i vores privat- og fri-
tidsliv og stiller krav til den en-
kelte om hele tiden at præstere 
- også socialt og kærligheds-
mæssigt. I det hele taget bruger 
tegneserien en stor del af sider-
ne på at illustrere, hvordan ho-
vedpersonen længes efter at få 
en kæreste og et sexliv. Det står 
tydeligt, hvordan den ene afvis-
ning efter den anden er med til 
at fjerne selvtillid og selvværd.

Som tegneserie fungerer hi-
storien godt og medrivende. 
Den er let læst, og den er svær 
at lægge fra sig igen. Der er en 
fin streg overvejende i sort-hvid 
og turkis, der kan minde lidt om 
tegneserieforfatteren Tardi, når 
der pludselig på en hel sort-
hvid side bruges rød i rødvins-
glasset. Ofte laves der referen-
cer til klassiske tegneseriehelte 
som den blinde Daredevil eller 
den machoagtige Conan, og 
som psykologisk modspil funge-
rer de fint. 

Men, i modsætning til de seri-
er, er selve tegnestrukturen me-
get ensformig, hvor rubrik følger 
efter rubrik med en tegning og 
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"Du aner ikke, hvordan det er at 
være mig!" råber den unge ho-
vedperson i 'Noget frygteligt er 
altid lige ved at ske', en griben-
de og personlig tegneseriefor-
tælling af Lars Kramhøft. Ung-
dommens kvaler med at finde 
en kærligheden og en plads i li-
vet bliver smukt beskrevet af 
Lars Kramhøft gennem fortæl-
lingen om en ung mand, der fø-
ler sig usikker på sig selv og re-
flekterer meget over, hvem han 
er. Det er nærliggende at tro, at 
historien også er en beretning 
om Lars Kramhøfts eget liv, og 
uanset om det er tilfældet, styr-
ker det faktisk tegneseriens 
evne til at nå læseren.

Selve fortællingen er en kro-
nologisk og fremadskridende 
beretning om den unge mand, 
der optages på tegneskole, 
men som ikke oplever, han pas-
ser ind i det konkurrencepræge-
de miljø, hvor det både gælder 
om at brillere i tegning og være 
socialt populær. Som hovedper-
sonen meget skarpt formulerer 
det: ”Ens personlighed blev en 
valuta og pauserne og fritiden 
en børs, hvor der skulle hand-
les". Man hører tydeligt Lars 

Noget frygteligt 
er altid lige ved at ske
En rørende og væsentlig tegneserie af Lars Kramhøft

Det er ikke hver dag, der bliver udgivet en tegneserie, der handler om depression og 
psykisk sårbarhed. Hvor er det godt, at tegner og forfatter Lars Kramhøft løfter den 
udfordring. I en let tone, men med en solid portion samfundskritik, får vi et kig ind i en 
ung mands kamp med og mod livet. Den er der nok mange, der vil kunne genkende. 
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Noget frygteligt 
er altid lige ved at ske

Lars Kramhøft

132 sider, 198 kr.

ISBN13: 9788771761160

Fahrenheit



en tilhørende kronologisk tekst. 
En tegnet fortælling, okay, men 
det kan virke som om, at selve 
budskabet har været en del 
vigtigere end selve tegnekun-
sten, der ikke har fået lov til at 
sprælle så meget. Måske stør-
relsen og bogformatet ikke har 
gjort det nemmere, for skal 
værket stå i bibliotekets tegne-
seriekasser eller ovre blandt ro-
maner eller fagbøger? Et 
gængs tegneserieformat havde 
måske hjulpet med at nå de 
unge, som bogen i høj grad ta-
ler til.

Til gengæld fungerer det 
stærkt, når der få gange laves 
et dobbeltopslag uden tekst, 
hvor fx hjulene på det larmende 
sort-røde tog, der buldrer forbi, 
uvægerligt giver læseren en 
fornemmelse af, at død og må-
ske selvmord er det, der går 
gennem hovedet på hovedper-
sonen.

Som en fortælling om psykisk 
sårbarhed, uindfriede fremtids-
forventninger og hvad der kan 
skabe en depression, fungerer 
historien godt. Man mærker 
som læser hvorfor hovedperso-
nen langsomt falder ned i et 
mørkt hul. Hvorfor skuffelsen 
over de udeblevne kærester, 
den svære kamp i det sociale 
hierarki og manglende rumme-
lighed blandt venner fører til de-
pression og behandling med 
anti-depressiver.

Appellen i ’Noget frygteligt er al-
tid lige ved at ske’ er tydelig nok: 
Vi skal skabe et mere rummeligt 
samfund med plads til at være sig 
selv, være sårbar og uden for me-
get konkurrencestat i vores relatio-
ner. Det kan vi i DepressionsFor-
eningen kun bakke op om. 
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Bogen om Depression 

AF MORTEN RONNENBERG MØLLER

Tea Sletved:

"Jeg er ikke et mislykket menne-
ske, og jeg vil ikke føle mig for-
kert mere", siger Karla på 20 år. 
Hun er en af de mange stærke 
personlige fortællinger i en ny 
bog om depression. Det er en af 
DepressionsForeningens toppri-
oriteter at hjælpe unge med at 
komme godt igennem depressi-
on og allerhelst forebygge, at de 
overhovedet oplever én. Derfor 
er det meget velkomment med 
en håndbog, der henvender sig 
til unge om, hvad depression er, 
og hvordan du kan håndtere 
den, hvis du har eller er bange 
for at få en depression.

Journalist Tea Sletved har i 
samarbejde med overlæge og 
professor Maj Vinberg, Psykia-
trisk Center Nordsjælland, skre-
vet 'Bogen om depression’, der 
med en meget rammende un-
dertitel får fortalt hele bogens 
struktur og formål: ’Hvordan du 

som ung kommer igen-
nem depression og får det 
godt igen’.

Bogen har modtaget bi-
drag fra førende fagfolk 
som professorerne Anne 
Thorup og Poul Vide-
bech, psykolog Nanna 
Tuxen og alment praktise-
rende læge Cecilie Jeri-
chow - og det gode er, at 
det mærker man ikke på 
sproget, kun på saglighe-

den. Bogen er glimrende fortalt i 
et let og direkte sprog, der en-
kelt og nogle gange sågar sjovt 
forklarer, hvad depression hos 
unge er. 

Bogen er bygget op således, 
at læseren med det samme kan 
få svar på spørgsmålet: Har jeg 
depression, eller har mit barn 
det? Bogen er skrevet til unge, 
men har separate afsnit, der eks-
plicit henvender sig til forældre 
og pårørende – og det fungerer 
faktisk fint. Det indledende fagli-
ge kapitel vil måske for nogle 
være lidt overfladisk, men til mål-
gruppen ’unge i bred forstand’ 
virker det velvalgt at koge forkla-
ringer ind til det helt essentielle, 
fx symptomerne på depression, 
der ville kunne stå på et post-
kort.

Fem unge med hver deres hi-
storie om psykisk sygdom udgør 
bogens fortællermæssige kerne. 
De har angst, ADHD eller Asper-
ger, og alle sammen har de haft 
depression mindst én gang. I 
jeg-form får de fint beskrevet de-
res livssituation, og hvordan de 
oplevede at få depression: ”Mit 
selvværd var lavt, og min per-
sonlige hygiejne var slet ikke til 
stede. Det havde jeg simpelthen 
ikke overskud til. Jeg gik bare 
rundt i nattøj hele tiden. Orkede 
på ingen måde makeup og kom 
ikke i bad så ofte” (Emma, 22). 
Men alle historierne viser også, 
hvordan de kom videre, og hvad 
der hjalp dem. Bogen zoomer 
fint ind på, hvad de unges egen 
læring er, men stiller dem også 
hver spørgsmålet: Hvad ville du 
ønske, der havde være mere vi-
den om? Emmas svar er, at ”for-
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ældre skal vide noget mere om 
depression”.

Bogen veksler mellem de per-
sonlige fortællinger og faglige 
afsnit, der forklarer, hvad de-
pression er, hvem der kan få det, 
hvordan du kan få det bedre, og 
om fx medicin kan hjælpe. Sidst 
i bogen retter fire vigtige kapitler 
sig mod, hvad man som ung selv 
kan gøre, og hvordan man som 
familie kan støtte sit unge men-
neske. Og allervigtigst, hvordan 
man genopbygger en hverdag, 
når man får det bedre. Det er fint 
tænkt at kombinere en faglig be-
skrivelse og personlig fortælling 
og samtidig lade bogen fungere 
som en recovery-rejse, hvor man 
går fra at identificere depressio-
nen til at komme ud på den an-
den side, når man når bogens 
slutning.

For at teste bogen, spurgte 
Balance to unge på henholdsvis 
17 og 18 år, om de ikke kunne 
kigge bogen igennem og se, 
hvad de syntes. Svaret var, at 
"den virker god, den har et læk-
kert format, og den er let at 
overskue". Så kan man vel ikke 
ønske sig meget mere fra tilba-
gelænede teenagere! Dog er 
bogen først og fremmest et godt 
redskab til unge om, hvad de 
selv kan gøre, hvis de oplever 
depression, og hvordan pårø-
rende kan støtte, hvis de ople-
ver, at deres barn/unge mistri-
ves. Som sådan er det en yderst 
vedkommende bog, der forhå-
bentlig kan mindske de udfor-
dringer, alt for mange unge op-
lever. 

Bogen om depression

Tea Sletved

220 sider, 135 kr.

ISBN13: 9788793604605

Strandberg Publishing



  25BALANCE 03 2020  |

G
EN

ERALEN
S KLU

M
M

E

Lige før deadline på dette nummer af 
Balance havde DepressionsForenin-
gens næstformand, Frederik Waaben, 
og undertegnede et møde med Julie 
Skovsby, psykiatriordfører for Social-
demokratiet. Anledningen var oprinde-
ligt, at vi ville spørge ind til, hvad rege-
ringen ville gøre for at imødegå det 
mulige store psykiske efterspil til den 
fysiske krise. Det er der ikke kommet 
konkrete svar på, og desværre er ar-
bejdet med handlingsplanen et stykke 
fra at være i mål, for corona-krisen har 
ændret prioriteringerne. Lige nu arbej-
des der i ministerier og styrelser på 
selve udredningen og kortlægningen, 
blev vi orienteret om. Fremlæggelsen 
af planen kommer en gang i 2021. Vi 

håber, det bliver i januar frem for no-
vember, for der skal ikke herske tvivl 
om, at psykiatrien længe nok har stået 
i kø bag de somatiske sygdomme. Og 
nu med COVID-19 som et illustrativt 
eksempel.

Det gode er, at timingen for mødet 
så var god i forhold til at fremhæve 

Psykiatriens handleplan
lader vente på sig 
 Heldigvis ser det ud til, at vi er ved at nå dertil, hvor vi som samfund kan håndtere 
corona-krisen og kan begynde at få en hverdag tilbage. Det er på tide, at vi får fokus 
på andre dagsordner og udfordringer, herunder hvad der sker med den nationale
handlingsplan for psykiatrien.

budskaberne i PsykiatriLøftet (se side 
12), og at vi samtidig fik afleveret nog-
le af DepressionsForeningens politi-
ske prioriteter, så de kan indgå i for-
beredelsesarbejdet. Julie Skovsby 
skal roses for at være meget lyttende. 
Vi fokuserede især på adgangen til 
psykolog og psykiater, der alt for ofte 
er alt for dårlig. Den bør være gratis 
for mennesker diagnosticeret med 
depression, og der børe være langt 
kortere ventetider. Det kræver, at de 
underliggende mekanismer ændres 
(fx antal ’ydernumre’, antal uddanne-
de psykologer og psykiatere osv.), og 
det arbejde bør i den grad indgå i 
handlingsplanen. Et andet punkt, vi 
drøftede, var at styrke viden og forsk-
ning om affektive lidelser. Vi ved for 
lidt, og det giver sig i sidste ende ud-
slag i for få behandlingsmuligheder, 
hvilket er med til, at mange må gå i 
årevis og døje med en behandling, 
der ikke rigtig virker. Det kan vi sam-
men gøre bedre, hvis vi får styrket 
samspillet mellem forskning, patien-
torganisationer og borgere.

I næste nummer af Balance zoomer 
vi ind på en af de behandlingsmulig-
heder, der påviseligt har meget stor 
 effekt, nemlig metakognitiv terapi. Vi 
kigger på, hvad det er og ikke er, hvor-
dan det virker og hvorfor. Måske er det 
noget for dig eller en du kender, så 
glæd dig til næste nummer! 

I næste nummer af Balance 
zoomer vi ind på en af de 

behandlingsmuligheder, der 
påviseligt har meget stor effekt, 

nemlig metakognitiv terapi. 

”

Af Morten 
Ronnenberg Møller, 
Generalsekretær for
DepressionsForeningen
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Lokalgrupper i DEPRESSIONSFORENINGEN

HOVEDSTADEN 

GENTOFTE 
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte
Byens Hus
Hellerupvej 24, 1., 2900 Hellerup
Onsdage i ulige uger kl. 18.30-20.30 
Barbara Diemi, 40 42 48 10
barbara@frivilligcentergentofte.dk

GRIBSKOV
Frivilligcenter Græsted 
Holtvej 8, 3230 Græsted
Hver mandag kl. 15.00-17.00
Lis Silkeborg, 93 98 99 11
lis_silkeborg@hotmail.com

HILLERØD
SIND Huset
Milnersvej 13B, 3400 Hillerød
Mandage i ulige uger kl. 19.00-21.00
sekretariat@depressionsforeningen.dk

HØRSHOLM
Frivilligcenter Hørsholm 
Rungstedvej 1C, 1. 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger kl. 18.45-21.45
Barbara Diemi, 40 42 48 10
mail@frivillighorsholm.dk 

ISHØJ
Foreningshuset
Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj 
Første torsdag i måneden kl. 19.00-21.00 
Jette Christensen, 26 77 96 67
jech23baron@outlook.com

KØBENHAVN BIPOLAR-GRUPPEN
Frivilligcenter SR-Bistand 
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N 
Mandage i lige uger kl. 18.45-21.00 
Mynte, 24 23 29 71 
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22 25 69 51 
kim.bach@gmail.com
www.bipolargruppen.dk

KØBENHAVN DEPRESSION
Frivilligcenter SR-Bistand 
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N 
Hver onsdag kl. 19.00-21.00
Klaus, 20 77 01 99
helhalv@gmail.com 

LYNGBY 
Lyngby Frivilligcenter
Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby 
Hver onsdag kl. 17.45-20.00 
Anita Gabs-Pedersen, 21 43 67 95 
anitagp@me.com
Mette Dalsgaard, 26 18 07 21
met.chen@hotmail.com

SJÆLLAND

ROSKILDE 
PsykInfo
Københavnsvej 26F, 1., 4000 Roskilde 
Andensidste torsdag i måneden 
kl. 19.00-21.00
Musse Rindal, 46 36 29 45
musserindal@gmail.com 

SYDDANMARK

ESBJERG
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal
6700 Esbjerg
Hver torsdag kl. 19.00-21.00 
Morten, 22 77 25 55 
banditmanden@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com 

DEPRESSION OG BIPOLAR LIDELSE
Sundhedscentret, 1., lokale 1 
Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Mandage i lige uger kl. 19.00-21.00
Merete Lysgaard Hansen, 
74 52 21 48 /22 83 80 35
mebehansen@outlook.dk
Birthe Vandsø Svendsen, 40 48 14 62 
bvandsoe@outlook.dk 

ODENSE BIPOLAR
Frivilligcenter Odense 
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
En gang om måneden kl. 19.00-21.00
Thomas Abildgaard, 23 61 26 42 
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 23 45 60 86

ODENSE DEPRESSION
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Mandage i lige uger kl. 16.15-17.45
Svend Olsen, 40 28 31 27
svendolsen@mail.dk

ODENSE PÅRØRENDE 
Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
En gang om måneden kl. 17.30-19.00
Lisbeth Handest, lisbethhandest@mail.dk

Lokalgrupperne 
mødes typisk 1-2 
gange om måneden. 
Kontakt din nærme-
ste gruppe for yder-
ligere oplysninger. 
Ring eller skriv til 
gruppens kontakt
personer første 
gang, du kommer. 

Café Blom, København
Julius Blomsgade 17

2200 Kbh N
Mandage, onsdage 

og fredage
kl. 14.00–18.00

Projektleder
Frederik Brejl  

Tlf. 5355 9567
cafeblom123@gmail.com

www.cafeblom.dk
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Opret en lokalgruppe
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, 
så kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat på telefon 32 12 47 27 eller 
e-mail sekretariat@depressionsfor-
eningen.dk 

Medlemmer er også velkomne i 
grupper uden for ens lokalområde. Til-
melding er ikke nødvendigt, men ring 
eller skriv til gruppens kontaktperso-
ner første gang du kommer. 

Vær opmærksom på, at der kan ske 
ændringer i de enkelte grupper. Kon-
takt DepressionsForeningens sekreta-
riat, hvis du ikke kan træffe kontaktper-
sonen. 

MIDTJYLLAND

AARHUS BIPOLARGRUPPE
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
Torsdage i ulige uger kl. 19.00-21.30
Kristina, 28 55 25 70 
bipolargruppen@gmail.com

AARHUS DEPRESSION
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
Onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00
Ulrik, 29 87 21 12 
sekretariat@depressionsforeningen.dk

AARHUS FORÆLDRE TIL UNGE OG 
VOKSNE BIPOLARE
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Aarhus C
En gang om måneden kl. 19.00-21.00
Karen og Otto Andersen, 29 43 13 80
karot.andersen@gmail.com
 
AARHUS UNGEGRUPPE 18-26 ÅR
Frivilligcenter Aarhus
Sønder Allé 33, 1., 8000 Århus C
Mandage i ulige uger kl. 19.00-21.00
Tina, aarhus-ungegruppe@outlook.dk

VIBORG
De Frivilliges Hus Stationen 
Lille Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00
Carsten Mathiasen, 29 88 06 57
carsten@mathiasen.com
Facebook: Depressionsforeningen i Viborg

NORDJYLLAND

AALBORG BIPOLAR
Det Gamle Rådhus
Torvet 5, 9400 Nørresundby
Hver anden onsdag kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56 
aalborgbipolar@gmail.com

AALBORG DEPRESSION 
De frivilliges hus 
Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag kl. 19.00-21.00
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

AALBORG PÅRØRENDE
Det Gamle Rådhus, Tinghusstuen
Torvet 5, 9400 Nørresundby
Hver anden onsdag kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56
ptd9000@gmail.com

AALBORG UNGEGRUPPE 18-26 ÅR
Kampagnekontoret En af Os  
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger kl. 16.30-18.30
Emilios Ermias Gogne, 
selvhjaelpsgruppe@gmail.com 
Facebook: DepressionsgruppeAalborg

DepressionsLinien 
33 12 47 74 

Linien har åbent mandag 
til fredag fra kl.
 19.00-21.00.  

Café ODA Odense
Hunderupvej 31 kld.
5000 Odense
Tirsdage kl. 17.00-20.00
Torsdage kl. 14.00-18.00
Projektleder  
Pia Holm Waaben Nørgaard
53 84 15 08
cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.dk

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 
8000 Århus C
Mandage kl. 14.00-18.00 
Onsdage kl. 16.00-20.00
Fredage kl. 14.00-18.00
Projektleder Sofia Back
61 51 94 54 
cafeoda@ocd-foreningen.dk  
www.facebook.com/cafeoda

Milos-Psykolgerne
Ringstedgade 29A, 2.sal 
4000 Roskilde 
www.milos.dk 
+45 4640 3570

Annonce:



ID-NR. 42800

7 ud af 8 danskere har ikke oprettet et testamente, har du?
De fleste ønsker at oprette et testamente. Det er dog kun få, der får det 
oprettet, fordi det er for dyrt og besværligt.

Du har mulighed for at oprette dit testamente nemt og enkelt. Og hvis 
du påtænker DepressionsForeningen i testamentet, er det gratis.

Arven gør en stor forskel!
Når man skriver sit testamente, er det naturligt at have sine nærmeste
i tankerne. Derfor skal du sikre dine nærmeste først. Men mange har 
ligeledes et ønske om at give et bidrag til en sag, der har en særlig 
betydning for dem.

Depression er desværre en sygdom i vækst. Din fremtidige støtte 
sikrer DepressionsForeningens vigtige arbejde med at give tilbud og 
hjælp til depressionsramte og deres pårørende. Derfor er testamenta-
riske gaver en uvurderlig støtte til vores arbejde.

Hvis du ønsker, at en del af din arv skal gå til oplysning om depression, 
så skal du betænke os i dit testamente.

Hvordan oprettes testamentet?
Testamentet oprettes online hos virksomheden Dokument 24, som 
DepressionsForeningen samarbejder med. Her svarer du på 12-15 
spørgsmål online og så får du straks tilsendt testamentet til underskrift. 
Se: https://dokument24.dk/testamente

Vil du vide mere? 
Kontakt DepressionsForeningen: TLF 33 12 47 27 

Skal du have hjælp til testamentet?
Kontakt Dokument24: TLF 53 70 10 30
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