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 {Depression er en af de psykiske lidelser,  
der rammer flest herhjemme.

 { Lige nu lider omkring 200.000 danskere af 
en depression

 {Omkring hver sjette dansker får en depressi-
on på et tidspunkt i deres liv.

 {Der findes forskellige typer og sværheds- 
grader af depression.

 { En depression kan vare fra dage til flere år. 
 

 { Lette depressioner kan ofte behandles med 
terapi, mens sværere depressioner i de fleste 
tilfælde kræver medicin

 {Ved depression er de hyppigste symptomer:

 {Nedtrykthed, nedsat interesse for eller glæ-
de ved ting, nedsat energi, nedsat selvtillid el-
ler selvfølelse, selvbebrejdelse og skyldfølelse, 
tanker om død, ulykke eller selvmord, besvær 
med at koncentrere sig eller huske, rastløshed 
eller hæmning, dårlig søvn, søvnløshed eller 
øget søvntrang, psykotiske symptomer
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AALBORG: Da 63-årige Jytte 
Thomsens datter blev svært 
deprimeret i efteråret 2011, 
ledte hun efter nogen at tale 
med.

- Man føler sig virkelig en-
som. Og hvad pokker skal 
man så gøre? Man er fuld-
stændig på herrens mark og 
tænker, at der må da være 
nogen, der har det på sam-
me måde, fortæller hun.

I Sulsted gik 46-årige Lise 
Lauritsen med de samme 
tanker. 

 Også 27-årige Sofie Skau 
havde sygdommen tæt inde 
på livet i den periode. 

Hendes mor var indlagt 
med depression, og det fik 
hende til at tage kontakt til 
Depressionsforeningen, der 
blandt andet formidler kon-
takt mellem pårørende.

Vi har fået overskuddet igen
På den måde kom de tre 
kvinder i kontakt med hin-
anden, og igennem de sid-
ste to år har de og andre på-
rørende mødtes hver 14. 
dag i lokaler på C. W. Obels 
Plads i Aalborg. 

De har lært at tackle det at 
være nærmeste til en de-
pressionsramt, og i dag har 
de langt mere overskud.

  I dag er de tre kvinder de 
eneste pårørende, der kom-
mer fast i gruppen, men de 
så gerne, at flere kendte til 

tilbuddet.
De husker nemlig stadig, 

da de selv stod alene med 
følelserne. 

Derfor arbejder de i øje-
blikket på at gøre opmærk-
som på sig selv.

- Vi vil gerne byde flere 
velkomne i vores gruppe, 
men vi vil også meget gerne 
tage initiativet til nye grup-
per. Vi har fået overskuddet 
igen og vil gerne bidrage 
med vores egne erfaringer, 
lyttende ører og fungere 
som ordstyrere, fortæller 
Jytte Thomsen.

Det er nemlig ikke kun 
den deprimerede, der ram-
mes af sygdommen. Ofte 
bliver de pårørende også 
påvirkede af situationen.

 - Folk rundt om kan slet 
ikke forstå, hvordan det er 
at være pårørende til en de-
primeret. Hvordan det fø-
les, som om man har en 
knude i maven konstant. Vi 
har kunnet støtte hinanden, 
dele afmagten og give hin-
anden gode råd til at kom-
me videre og få levet livet, 
fortæller Jytte Thomsen.

Få lov at sige tingene højt
Også Lise Lauritsen og Sofie 
Skau har haft meget glæde 
af gruppen.

- Det med at kunne nikke 
og sige: ”JA!, det kender jeg 
godt.” Den genkendelses-
glæde er fantastisk, og den 
vil vi gerne dele med flere, 
siger Lise Lauritsen, hvis 

mand indtil for nylig led af 
en middelsvær depression.

- I starten brugte jeg me-
get gruppen til at fortælle 
min historie. Bare det at få 
den fortalt var en lettelse, 
fortæller Sofie Skau.

- Jeg tror tit, at det at få 
lov at sige det, man tænker, 
højt, kan hjælpe rigtig me-
get. Og her får man lov at si-
ge det højt til nogle, der har 
det på samme måde, siger 
Jytte Thomsen.

Folk der har lyst til at vide 
mere om gruppen for pårø-
rende til depressionsramte i 
Aalborg, kan finde mere in-
formation på Depressions-
foreningens hjemmeside.

- Folk rundt 
om forstår 
det ikke
DEPRESSION: Tre kvinder vil bruge deres egne  
erfaringer til at støtte pårørende til depressionsramte 

Sulsted. Pårørende til depressionsramt.Lise Lauritsens mand har i flere år lidt af en depression  Foto: Michael Koch

 » Rummet kunne være så tyk af 
dårlig stemning og nærmest sitre, 
når han havde det dårligt.
LISE LAURITSEN, pårørende

» Man føler sig  
virkelig ensom.  

Og hvad pokker skal 
man så gøre? Man er  
fuldstændig på her-
rens mark og tænker, 
at der må da være  
nogen, der har det  
på samme måde.
JETTE THOMSEN, pårørende


