
Magasinet om livet med depression og bipolar lidelse | Nr. 1 - 2019

Generalforsamling 6. April:
Brug din stemme og kom til 
generalforsamling 6. april i  
Vanløse  side 13

Skriveterapi der virker?
Arbejde med tekster kan hjælpe 
mennesker med psykiske  
lidelser  side 4

Farvel til Generalsekretæren 
Kasper Tingkær stopper som 
foreningens generalsekretær. 
Arbejdet med at finde en ny er i 
gang side 22

TEMA 
Tekster og tanker



2  |  Balance nr. 1 marts 2019 Balance nr. 1 marts 2019  |  3

04    Skriftlige teknikker som terapiform

06    Skriveworksshops i psykiatrien

08    Blogs som en hjælp 

11    Ikke romantisk at få en diagnose

12    Opslagstavlen 

14    Generalforsamling 2019 

15    Bestyrelsens årsberetning 

16    Landet rundt 

18    Tilbage til livet

19    Mød en frivillig 

20    En håndbog til pårørende 

22    Vagtskifte på generalsekretærposten 

23    Til næste gang  

24    Lokalgrupper i DepressionsForeningen

Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen
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Mød en frivillig
Camilla bruger sin faglighed 
som journalist til at formidle ny 
viden til medlemmerne.

At skrive sine tanker ned, åbner op for nye perspektiver. Også når man føler sig alene i det 
depressive greb og i første omgang måske ikke ser sig i stand til at skrive om andet end 
det mørke og den håbløshed, der fylder en. For nogle hjælper det i netop den situation at 

nedfælde, at verden virker svær og ufremkommelig, og at savnet efter dagligdagen, som den var 
engang, nogle gange nærmest ikke er til at bære. For efterfølgende fylder de tanker måske ikke nær 
så meget.
 
Hvis man sætter ord på sit indre landskab, vil der efterhånden kunne komme sprækker af lys og ro. 
Det ærlige blik på sig selv kan skabe et nyt håb i nuet og til fremtiden. Muligheder opstår, som man 
måske ikke mærkede så stærkt, før man satte pennen til papiret eller fingrene på tastaturet.
 
Man kan også bruge det skrevne ord som en metode til at strukturere sine sparsomme ressourcer 
under en depression eller en bipolar lidelse. Mange har gode erfaringer med at begynde dagen med 
at mærke efter, hvor meget energi de har og efterfølgende skrive ned, hvilke praktiske gøremål der 
er realistiske at gennemføre den dag. Små aktiviteter, der skaber glæde, såsom et varmt bad eller en 
gåtur med en god ven, kan på samme måde også blive lettere at finde overskud til.

Har man ikke energien til at føre dagbog eller optegne hverdagsaktiviteter, kan andres ord på skrift 
eller lyd om det at gennemgå en svær tid være dyrebare erfaringer at spejle sig i. Genkendelsen kan 
øge tiltroen til sig selv og sine omgivelser og gøre det nemmere at navigere i dagligdagen.
 
Jeg håber, mange af jer kender til det, jeg prøver at beskrive. Det skrevne ord rummer en trans-
formerende kraft, der giver større afklarethed, accept og håb. Jeg siger ikke, at det depressive 
forsvinder undervejs. Men skriveriet eller læsningen kan være et værktøj, som giver en voksende 
fornemmelse for, hvad der er med til at give håb. Det kan give en forståelse af, hvad der er ens sande 
tanker, og hvad der stammer fra sygdommen.

Hvis du endnu ikke har prøvet at skrive dine tanker ned om frygt og ensomhed, om drømme og håb, 
så er det måske en metode du en dag kan overveje at bruge. At du selv opdager og erfarer, hvad or-
dene kan. Læs i dette nummer temaet ‘tanker og tekster’ og bliv inspireret af, hvilke tekster og bøger 
andre har glæde af. ■
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Ny håndbog til pårørende
Maike Raahauge har skrevet en 
håndbog til pårørende baseret 
på egne erfaringer.
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Indsigt i katastrofetanker
“Jeg praktiserer kognitiv adfærdsterapi 
og anvender en række skriftlige teknik-
ker, som hjælper mine patienter med at 
formulere deres katastrofetanker mere 
kort og klart. Ved at stille en række 
sokratiske spørgsmål* får jeg dem til 
at reflektere og skabe nye indsigter i 
tankerne, f.eks.: Hvilke beviser har jeg 
for, at denne tanke er sand? Hvad er det 
værste, der kan ske? Hvad ville jeg sige 
til en anden person, der havde denne 
tanke?“, fortæller Christian Frøkjær 
Thomsen.
(*Spørgsmål, der vejleder patienten i at 

udforske og skabe ny indsigt i et emne) 

Men hvad sker der i hjernen, når vi 
skriver tankerne ned i stedet for blot at 
italesætte dem? 

Tanker på skrift involverer alle 
sanser
“Når vi skriver, bruger vi de motoriske 
centre, som er relateret til kroppen og 
ikke er aktive, når vi bare har en tanke 
i hovedet. Nogle mener derfor også, at 
det har større effekt at skrive i hånden 
end på en computer. Det betyder noget 
for vores oplevelse, at vi kan se, det 
vi skriver, høre tanken "læst op" inde 
i hovedet og mærke tanken i kroppen 
i den fysiske skriveproces. Både syn, 
hørelse og følesans er altså i spil, når vi 
benytter skriveprocesser. Desuden er 

tænkning "i hovedet" ofte repetitiv: Vi 
tænker det samme igen og igen. Det er 
ikke hensigtsmæssigt, hvis tankerne er 
negative, og vi undgår det nemmere på 
skrift”, siger Christian Frøkjær Thomsen. 

Skriv dig ud af tankerne
“Når du er tvunget til at skrive dine tan-
ker ned, skal de formuleres flere gange: 
Først i hovedet, og derefter når du 
skriver dem ned. Hvis du genlæser det, 
du har skrevet, og korrigerer i teksten, 
kan tankerne udvide sig og præciseres. 
Det giver mulighed for at fjerne noget, 
der er forkert, upræcist eller overflødigt, 
og føje nye idéer og tanker til. Skriftlig 
tænkning er altså ikke begrænset af 
korttidshukommelsen. 

Jeg har oplevet mange patienter 
benytte sig af skriveterapi helt spontant. 
De kommer med tykke notesbøger og 
har tydeligvis glæde af det, men ofte har 
det ikke hjulpet nok. Nogle gange får 
jeg indtryk af, at de forværrer proble-
merne ved at "overtænke" og skrive 
sig ned i dem  i stedet for ud af dem. 
Når jeg beder patienterne  læse op af 
det, de har skrevet, gentager de ofte 
de samme tanker (hvad man i kognitiv 
adfærdsterapi kalder "katastrofetanker" 
og "negative automatiske tanker") uden 
at stille spørgsmål til dem. At begrænse 
sig til nogle få sider, kan derfor være 
en bedre terapeutrisk øvelse. Når folk 
spørger, om de må sende mig deres 

pludselig føles uaktuelle. Du står tilbage 
med færre bekymringer. Metoden kal-
des "planlagt bekymring" og virker godt 
mod almindelig bekymringstendens, 
angst og OCD. Men den kræver disci-
plin,” siger Christian Frøkjær Thomsen.  

I sin praksis anvender han blandt an-
det et 5-kolonneskema, der identificerer 
negative, automatiske tanker, og giver 
patienten mulighed for at skabe mere 
realistiske (og positive) modtanker. ■ Christian Frøkjær Thomsen  

er speciallæge i psykiatri og har 22 
års erfaring med undervisning og 
supervision af blandt andet psyko-
loger og læger. 
Læs mere på kognitivbehandling.dk

Skriveterapi har en lang  

tradition som selvstændig  

terapeutisk retning. Ifølge 

Christian Frøkjær Thomsen, 

en af Danmarks førende  

psykiatere, er der sparsom 

dokumenteret evidens for 

skriveterapi ud fra den eks

pressive model, hvor der ikke 

er rammer for, hvad du skri

ver. Den kognitive og mere 

strukturerede model er deri

mod bevist effektiv.   
livshistorie før en konsultation, siger 
jeg altid ja med én betingelse: Kog det 
ned til to sider,” siger Christian Frøkjær 
Thomsen. 

Den super enkle teknik
“Hvis man har tendens til at bekymre 
sig meget, er der en meget enkel og 
god teknik: 

Når du bliver ramt af en bekymring: 
Skriv den ned. Læg papiret væk og slip 
derefter tanken for nu. Bare rolig, den er 
der stadig - på papiret. Tag papiret frem 
igen på et på forhånd fastlagt tidspunkt, 
hvor du afsætter cirka en halv time til 
"grundig bekymring". Læs evt. dine be-
kymringer op for dig selv eller en anden. 
Du vil opdage, at mange bekymringer 

Skriftlige teknikker  
som terapiform

Daglig nedskriven af automatiske tanker
Instruktion: Når du bemærker, at dit humør bliver dårligere, så spørg dig selv: “Hvad går gennem hovedet på mig lige nu?” og 
skriv så snart som muligt tanken/billedet ned i rækken med “automatiske tanker”. Forsøg dernæst at udfylde hele skemaet. Læg 
mærke til, hvordan dine FØLELSER, TANKER og KROPSFORNEMMELSER hænger sammen med din ADFÆRD.

Dato/kl. Situation Automatisk tanke Følelse Modtanke Resultat

1.  Hvilken begivenhed, 
tanke, dagdrøm eller 
erindring førte til den 
ubehagelige følelse? 

2.  Var der ubehagelige 
kropslige fornem-
melser?

1.  Hvilke tanker/billeder 
gik gennem hovedet på 
dig? 

2.  Hvor mange (0-100%) 
troede du på hver især?

1.  Hvad følte du 
(angst, ked af det, 
vrede osv.) 

2.  Hvor intens 
(0-100%) var 
følelsen?

1.  Hvilken kognitiv for-
vrængning gør du? (fx 
katastrofetænkning, 
enten/eller, “burde”, 
overgeneralisering osv.) 

2.  Brug spørgsmålene 
nederst på siden til at 
sammensætte et eller 
flere svar på de automa-
tiske tanker. 

3.  Hvor meget (0-100%) 
tror du på hvert svar?

1.  Hvor meget (0-100%) 
tror du nu på hver auto-
matisk tanke?

2.  Hvad føler du nu, og 
hvor intens (0-100%) 

3.  Hvad vil du gøre (eller 
hvad gjorde du)?

Hjælpespørgsmål til at opdage en modtanke: 1) Hvad er argumenterne for, at den automatiske tanke er sand? Hvad er argumen-
terne for, at den er USAND? 2) Er der en alternativ forklaring? 3) HVAD ER DET VÆRSTE, DER KAN SKE? Kunne jeg overleve 
det? Hvad er det bedste, der kan ske? Hvad vil mest sandsynligt ske? 4) Hvad er konsekvensen, hvis jeg tror på den automati-
ske tanke? Hvad kunne der ske, hvis jeg ændrede min tankegang? 5) Hvad skal jeg gøre ved det? 6) Hvis          (vens navn) var i 
denne situation og havde denne tanke, hvad ville jeg så sige til ham/hende?

Et eksempel på en negativ tanke (kolonne 2) kan være: Hvis jeg giver udtryk for mit behov, vil jeg blive afvist - og modtanke (ko-
lonne 4): Hvis jeg giver udtryk for mit behov, er der en god chance for, at jeg vil få det opfyldt. Resultat (kolonne 5): Spurgte om vi 
kunne gå på en billigere restaurant og fik ja og ros for forslaget. Det virker godt mod især depression og angst. Mod depression 
nævner han også aktivitetsskemaer til planlægning af daglige aktiviteter som effektive.

Af Vibeke Nielsen
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til at fortælle alle de (andre) historier, 
deltagerne også er, der er vigtigt. 

Når man har fået en diagnose, det 
kan være kræft, alkoholisme, depres-
sion, ptsd, skizofreni – bliver man ofte 
sin diagnose. Man bliver dén fortælling. 

Men man er mange andre fortæl-
linger.

Forskning i skønlitteratur som del af 
behandlingen
Læsning og skrivning af skønlitteratur 
som del af behandling og rehabilitering 
er i stærk udvikling i  Danmark. Syd-
dansk Universitet er den førende forsk-
ningsinstitution indenfor området og har 
allerede afviklet en del workshops med 
syge og socialt udsatte. 

På universitetet skal også lægestude-
rende nu igennem et obligatorisk forløb 
i skønlitteratur for måske at stimulere 
deres evne til at sætte sig ind i ”den 
anden”: Patientens individuelle historie, 
og ikke alene kigge på diagnoser eller 
knoglescanninger. 

Psykiatrien i København er også i 
gang med at etablere skønlitterære 
forløb med skrivegrupper for patienter i 
et tæt samarbejde mellem seks profes-
sionelle forfattere og behandlere. 

Ingen hævder, at skønlitteratur kan 
helbrede, men skønlitteratur har et 
potentiale til forståelse af det enkelte 
menneske, af patienten, men også 
patientens egen forståelse af sin egen 
historie.

Skriveproces langt væk fra dagbogs-
notater
I disse workshops handler det ikke om 
terapiskrivning, det handler ikke om at 
skrive sine følelser og traumer ud, det 
handler ikke om at skrive dagbog. 

Det handler om at skrive skønlittera-
tur, at ordne sit stof i dén form, 

at fortælle i scener, at arbejde med 
sprog og sansninger. 

Helt konkret er det altid en forfatter, 
der leder workshoppen, og der er altid 
en behandler tilstede, der også skriver 
med. Her er vi skribenter alle sammen. 
Man kan skrive om, hvad man vil, men 

det er teksten og tekstens jeg, vi forhol-
der os til. Ikke den private historie bag 
teksten. 

En workshop består ofte af korte 
konkrete skriveøvelser på stedet, åben 
samtale om bordet om hver tekst, og 
siden bevæger vi os hen mod, hvordan 
teksterne kan blive bedre. 

Deltagerne kan fx skrive en barn-
domserindring i jegperson, altså datid, 
og derefter skrive den om i han/hun, 
altså nutid. Pludselig løftes den private 
erindring ud i en ”han/hun”, som det 
sker for lige nu, og man har allerede fat i 
det skønlitterære princip, man begynder 
at se narrativerne. 

Flere deltagere har forundret beskre-
vet, hvordan de pludselig kunne betrag-

te små scener, fortællinger fra eget liv, 
vende og dreje og betragte og prøve at 
gøre teksten bedre og mere præcis. 

(Lugtede de friske jordbær eller den 
surkål sådan eller sådan?, hvordan føles 
det egentlig at sidde lænet op ad sin 
yndlings-ko på marken med bare tæer 
i en varm kokasse og smørblomster 
drysset ned ad engen?) 

Pludselig bliver erindring og ned-
skrevne scener en tekst, ikke kun en 
privat erindring, men en tekst andre kan 
mærke, kan spejle sig i med alt det, de 
selv er, som mennesker. Dét er skønlit-
teratur. ■

I efteråret 2019 starter psykiatrien i København det hidtil største 

projekt med seks skrivegrupper over et halvt år for ambulante 

og indlagte patienter. 

Projektet ledes af overlæge Birgit Bundesen i et tæt sam

arbejde mellem forfattere og sundhedsfagligt personale. 

Forfatter og ekstern lektor Trisse Gejl fortæller her om arbejdet.

Hvad er forskellen på dagbogsnotater 
og en skønlitterær tekst?
Jeg bevæger mig ud af dagbogsformen 
og skriver til ”en anden”.
Selve længslen efter at henvende mig er 
indbygget i teksten. 
Sådan sagde en psykiatrisk patient efter 
en skønlitterær skriveworkshop.

Et liv med ord og tekster
Jeg er selv romanforfatter. Mit daglige 
arbejde er at arbejde med ord, fortællin-
ger, sproglig præcision, fiktive karakte-
rer, der ofte har rod i mig selv, men det 
er sådan set irrelevant. Det relevante er, 
om teksten fungerer, om den kan løfte 
stoffet op og ud af min private verden 
og ind i en andens indlevelse. Der 
opstår fortællingen, samtalen. Det lyder 
måske abstrakt, men fortællingerne er 
noget af det ældste, der forbinder men-
nesker.

I skriveworkshops er det fuldstændig 
ligegyldigt, om deltagerne er gået ud af 
7. klasse, er ordblinde, ikke har skrevet 
andet end dagbog tidligere, eller har en 
akademisk uddannelse. Det er arbejdet 
med stille og roligt at bruge sproget, bli-
ve bedre til at udtrykke sig, blive bedre 

Skrivework-
shops i psykiatrien
- Hvorfor dog det?

Trisse Gejl er forfatter og  
ekstern lektor i Skrivekunst  
på Syddansk Universitet  
og involveret i forsk - 
ningen i narrativ  
medicin. 

Fotograf Les Kaner

af Trisse Gejl, forfatter
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Sådan lærte jeg det
Det hele begyndte på hjemmesiden 
www.outsideren.dk , hvor Ida fik en blog 
i 2015*. Foreningen Outsideren blev 
oprettet i 1995 som en forening med et 
magasin, der var skabt af og for men-
nesker med en psykisk lidelse. Magasi-
net er nu digitalt og bliver læst af 15.000 
brugere hver måned. Foreningen har 
600 støttemedlemmer, ca. 60 frivillige 
og enkelte ansatte. 

Ida fortæller videre: ”Det gav så 
meget mening at blive sprogligt mere 
præcis og velformuleret. Det at skrive 
blogs og dele erfaringer med at være 
sårbar, og hvad der hjælper mig, gør 

på Google, jeg har rigtig mange blogs 
liggende”. 

”Det begyndte for ca. 2 ½ år siden, 
hvor jeg ville lave et online kursus for 
stressramte. ”, fortæller Birgitte. ”Jeg 
oplevede, at psykologsamtalerne ikke 
var nok, at de stressramte havde brug 
for et støtteprogram i deres dagligdag. 
Men sådan et onlinekursus skulle jo om-
tales, for at man kunne vide det eksiste-
rede, og derfra kom idéen med blogs. 
Jeg havde en del overvejelser, fordi 
blogs kunne opfattes som useriøse og 
overfladiske både af private og af kol-
leger, og fordi det ville tage en del tid”.

Birgitte er siden blevet glædeligt 
overrasket over, hvor langt hun når ud 
med sine blogs. Målgruppen er bred, 
aldersmæssigt ligger den mellem ca. 
30 og 60 år. Hun får også rigtig megen 
positiv respons. Hun får ofte at vide, at 
det hun skriver er nærværende og til at 
forstå. Hun får også mange konkrete og 
reflekterede spørgsmål pr. mail. ”Det er 

ganske enkelt er mennesker.  Livet er en 
rejse. Det er en lang rejse, at blive den 
vi er. Undervejs bliver vi måske stoppet, 
tynget af håbløshed og meningsløshed”, 
siger hun. Birgitte Sølvstein arbejder 
særligt med angst, stress og depression 
og bruger mange forskellige tilgange: 
fysiske samtaler, online samtaler, kurser 
og online kurser, podcasts og blogs.

Men hvordan kan tekster som blogs 
gøre en forskel. Hvad er det for en 
kontakt? Hvad er det for en hjælp?
”Jeg har oplevet, at mine blogs når ud 
til rigtig mange mennesker, mennesker 
som ikke kommer uden for en dør i en 
periode, mennesker som ikke har råd til 
psykolog samtaler og mennesker, som 
gerne vil introduceres til andre af mine 
”produkter” såsom online kurser, pod-
casts og meditationer”, fortæller Birgitte 
Sølvstein. ”Faktisk er der ca. 40.000 
omkring min hjemmeside hver måned! 
Man finder også mine blogs ved at søge Jeg har delt ting, som 

i virkeligheden gjorde 
alt for ondt til at dele 

offentligt.

I denne artikel skal vi se nær

mere på, hvordan en psykolog 

og en psykisk sårbar person 

bruger den online tekst, som 

kaldes en blog, som støtte til 

at få et meningsfuldt liv.

Først skal du ”møde” Birgitte Sølv-
stein, som er uddannet psykolog 
og har arbejdet som sådan i 20 år. 

Hun er uddannet fra Københavns uni-
versitet i 2008. Stress er hendes niche-
område. Birgitte har været selvstændig 
med egen praksis siden 2013. Hun 
kender ikke bare til teorier og metoder, 
men har også erfaring med stress, når 
den lukker kroppen ned, så den bliver 
handlingslammet. 

For Birgitte Sølvstein behøver der 
ikke at være noget i vejen med dig og 
mig, fordi vi begår fejl. ”Det sker fordi vi 

en stor tilfredsstillelse at mærke, at de 
gør en forskel, og jeg svarer gerne på 
spørgsmålene”, fortæller hun.

Der er ingen reklamer på Birgittes 
blogs. Birgitte har valgt, at læseren skal 
kunne fordybe sig uden at blive forstyr-
ret af reklamer. Du kan læse mere på 
www.solvstein.dk  

Ida har lavet sin egen blog…og meget 
andet
Ida Eowyn er 30 år og har siden sin alt 
for tidlige fødsel kæmpet med forskel-
lige hårde udfordringer som indlærings-
problemer, mobning, spiseforstyrrelse 
og angst. Hun har kæmpet voldsomt 
med skole- og behandlings-systemer. 
Nu er hun livsklog, selvbevidst og før-
tidspensionist. 

”Meget tidligt i mit liv fandt jeg ud 
af, at fordybelse i en bog og det selv 
at skrive, var gode måder at skabe en 
pause fra alt det svære på.  I 2015 fik jeg 
et skrivekursus, som blev begyndelsen 
til et liv med sociale medier og senest 
en bogudgivelse”.

jeg som en del af min egen udvikling, 
men også for at fjerne tabuer omkring 
psykisk sårbarhed. Jeg får meget 
respons og svarer på spørgsmål. Der er 
10.000 inde på min hjemmeside www.
idaeowyn.dk hver måned, på den måde 
føler jeg også, at jeg gør en forskel. 
Undervejs har jeg lært på den hårde 
måde, at jeg skal passe på mig selv. Jeg 
har delt ting, som i virkeligheden gjorde 
alt for ondt til at dele offentligt. Nu ved 
jeg meget mere om, hvad der for mig er: 
privat, personligt og professionelt”. 

Note
Efter at være kommet i gang med blogs, 
lavede Ida Eowyn sin egen hjemmeside. 
Siden er det gået slag i slag. Nu er hun 
frivillig på Outsideren, udgiver nyheds-
breve, holder foredrag og har netop 
udgivet sin første bog ”Anorektikeren og 
papvinen”

*Se under Gode råd, hvordan du får 
hjælp til at lave en blog. ■

TEMA   Tekster og tankerTEMA   Tekster og tanker

Blogs som en hjælp

HVAD ER EN BLOG
Ordet blog er en kort form af web log, som betyder en slags dagbog på nettet. 
Oprindeligt var blogs personlige dagbøger, men nu bruges de også til viden-
artikler og guides. En blog er altså et website, en blogger er en der skriver dette 
website, og blogging er selve den handling at skrive en blog. Man skal bruge 
software til at administrere en blog.  Det særlige ved blogs er, at læseren og 
bloggeren kan interagere, fx kan læseren skrive kommentarer. Det mest kendte 
blogsystem hedder Wordpress, som er gratis at anvende.

Af Lisbeth Krabbe, skribent for Balance

3 gode råd før du 
går i gang med at 
lave din egen blog:

1.  Der findes mange vejledninger 
på nettet til, hvordan du laver en 
blog fx på  http://www.lavdine-
genblog.dk/

2.  Skriv til Outsideren på loucia@
outsideren.dk, de vil meget 
gerne hjælpe dig med at komme 
i gang. De gør det meget let for 
dig. 

3.  Pas på dig selv. Overvej nøje, 
om det er godt for dig, at men-
nesker du ikke kender skal vide 
og kommentere det, du skriver 
om.

Ida Eowyn

Birgitte Sølvstein
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SOMMERHØJSKOLE I UGE 30
EN UGE MED FORDYBELSE OG BALANCE

For dig der har haft stress, depression eller bipolar lidelse 
inde på livet og som ønsker finde inspiration til en hverdag i balance 

 

Læs mere om Sommehøjskolen på www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole

FÅ PLADSER 
TILBAGE

Der mangler materiale mål

rettet nydiagnosticerede med 

bipolar lidelse. Det mener 

overlæge Maj Vinberg, og 

hun har givet den idé videre 

til Bipolargruppen i Køben

havn

Kan jeg blive rask? Kan jeg få 
børn? Hvad skal jeg sige til min 
kæreste og til min arbejdsplads? 

Er det min egen skyld? Og hvad med 
medicinen? 

Maj Vinberg er overlæge på Kom-
petencecentret for Affektive Lidelser, 
og møder mange af de nydiagnostice-
rede med bipolar lidelse, til forløb med 
grundig udredning og psykoedukation i 
grupper.

“Specielt når man får diagnosen, har 
man brug for nogen at spille bold med. 
Nogle siger, at når de kigger i spejlet, 
er det som om, der står bipolar i neon,” 
siger Maj Vinberg.

For det kan tage tid - og viden, støtte 
fra pårørende, og meget mere - at 

komme overens med diagnosen.
“Det er ikke romantisk at få en diag-

nose, det er en uppercut. Ens hjerne har 
spillet en et puds. Det tager tid at blive 
venner med den igen,” siger hun.  

Der mangler en bog
For mange nye med diagnosen, er det  
naturligt at søge viden om den, og prø-
ve at få besvaret nogle af sine mange 
spørgsmål.

“Mange har været på nettet, eller talt 
med deres omgangskreds, og der er 
mange meninger om det her. Man finder 
mange forskellige modsatrettede råd,” 
siger Maj Vinberg, der har manglet en 
bog eller folder fra nyere tid om emnet. 

“Når jeg taler med de her mennesker, 

så kunne det være rart at have noget, 
hvor man kunne sige ‘prøv at kigge i 
denne’,” siger hun. 

Det virker at spejle sig
Der mangler altså materiale rettet mod 
de nye, og den bold har Maj Vinberg 
kastet videre til Bipolargruppen i Kø-
benhavn, der frem mod Bipolardagen i 
2020 vil stå for en samskabelsesproces 
af en bog til ‘nybegyndere’. Her bidrager 
Maj Vinberg og andre professionelle 
sammen med de pårørende, og ikke 
mindst dem med diagnosen. Den brede 
sammensætning af bidragsydere, tror 
Maj Vinberg vil være med til styrke pa-
tientens opfattelse af sygdommen.

“Man kunne se det på dokumentaren 
‘Jeg savner min sygdom’. Folk ringede 
til mig og sagde, at nu kunne de se, 
hvad jeg mente. Det betyder meget at 
kunne spejle sig i andres personlige 
beretninger,” afslutter Maj Vinberg. ■

“Det er ikke romantisk at 
få en diagnose, det er en 

uppercut”
Af Johanne Hestbech, Bipolargruppen

Specielt når man får 
diagnosen, har man 

brug for nogen at 
spille bold med.

Hilsen fra en anonym læser

Jeg har brugt tekstskrivning som 
hverdagsredskab i lidt over et års tid, 
siden jeg fik en moderat depression 

og angst som følge af depressionen. 
Da jeg var mest syg, skrev jeg ikke 
hver dag, men jeg skrev, når der var 
tanker der brændte på, og som jeg ikke 
havde mod til at fortælle mine nærme-
ste om. Det hjalp at skrive tankerne 
ned for at kunne se på dem udefra, og 
de kom til at fylde mindre, når de var 
skrevet ned. Da jeg fik det bedre efter 
nogle måneder, besluttede jeg, at jeg 

ville udforske årsagerne til, at jeg var 
blevet syg. Derfor skrev jeg dele af min 
livshistorie ned, især om situationer der 
havde været smertefulde. Igen hjalp det 
mig til at acceptere og bearbejde svære 
følelser.

Jeg faldt for en tre måneders tid 
siden over Julia Camerons bog Kreati-
vitet på biblioteket, og i den skriver hun 
om øvelsen morgensider. Øvelsen går 
ud på, at man hver morgen skriver tre 
håndskrevne sider uden afbrydelse, og 
man skriver om det der nu falder en ind. 

Den øvelse bruger jeg nu hver dag, og 
jeg vil anbefale den. Mig har den især 
hjulpet med angst, fordi jeg der kan 
skrive, når jeg fx har angst for at gå på 
arbejde. Når jeg har skrevet det ned, 
har jeg anerkendt, at det er sådan, og 
så tager jeg på arbejde alligevel, selvom 
det er hårdt.

Det var det hele. Og tak fordi I tager 
det tema op. ■

(Redaktionen er bekendt med læserens 
identitet)

TEMA   Tekster og tanker
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Arrangementer forår 2019 i DepressionsForeningen
”Naturen på recept”  
v/TV-lægen Peter Qvortrup Geisling
Onsdag d. 20.3. kl. 19  21
Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense CTilmelding: kmndepkmndep@gmail.com, eller tlf. 21936238
Gratis
Arrangører: DepressionsForeningen og SIND

Workshop: ”Lær strategier til at håndtere hverdagen – både det, du skal gøre og det, du gerne vil gøre” v/ Lektor ergote-rapeut og psykoterapeut, Lone Decker
Lørdag d. 27.4. kl. 10  15
Sted: ikke fastlagt
Tilmelding: kmndepkmndep@gmail.com, eller tlf. 21936238
Pris: 125 kr, incl. fuld forplejning. Max. 25 deltagere
Arrangør: DepressionsForeningen

Efterlysning 
Vil du bidrage til en bog?

Personer, der netop har fået diagnosen bipolar lidelse, 
har i dag svært ved at få svar på deres spørgsmål om den 
store livsomvæltning, det er at blive diagnosticeret med 
sygdommen. Det er Bipolargruppens erfaring, og derfor 
ønsker vi at samle god, solid, recoveryorienteret viden. 

Bipolargruppen, i tæt samarbejde med Depressions-
Foreningen, starter derfor i år en samskabelsesproces, 
hvor diagnosticerede med Bipolar Lidelse sammen med 
pårørende og professionelle er med til at samskabe en 
bog med arbejdstitlen “Bipolar for begyndere”. Første 

workshop er den 11. April, hvor temaerne er “Hvordan ved 
jeg, at jeg har sygdommen?” Og “Kan jeg blive rask?”
Vil du med? Så meld dig til på facebook under eventet 

“København markerer bipolardagen 2019.” Eller skriv en 
mail til sekretariat@depressionsforeningen.dk

ODENSE

29.03.2019
13:00 – 16:00

Sct. Hans Hospitals Museum, Kurhusvænge
Psykiatrisk Center Sct. Hans, 4000 Roskilde

BipolART 2019
Kunsten giver mening

13.00 Velkomst i Festsalen, Kurhuset, 
Chairman Maj Vinberg

13.05 Velkomst 
Kim Engelbrechtsen

13.15 Kunsten og bipolar lidelse 
Tom G. Bolwig, professor emeritus

13.45 Kunsten og recovery
Mynte Arnardottir

14.00 Fernisering: Åbning af udstilling
Anne Dorthe Suderbo

ROSKILDE

Generalforsamling 2019 
– Lørdag d. 6. april

Kom og hør foredrag om hvordan man styrker 

sin mentale sundhed
Postdoc Ziggi Ivan Santini fra forskningsafdelingen 

for sundhed og social kontekst ved Syddansk Uni-

versitet, kommer og fortæller om ABC metoden til at 

forbedre sin mentale sundhed. Der er tale om enkle 

og praktiske velkendte handlinger, som kan hjælpe 

alle – ikke mindst, når man kommer sig af depression 

eller bipolar lidelse eller vil passe på sig selv. 

Har du interesse og flair for bestyrelsesarbejde? 

DepressionsForeningens nuværende bestyrelse 

opfordrer alle med interesse og flair for bestyrel-

sesarbejde, strategiudvikling og økonomi til at stille 

op. Er det noget for dig, så skriv til sekretariatet på 

sekretariat@depressionsforeningen.dk. 

Så er det igen blevet tid til at afholde vores årlige generalforsamling.

Program
11:00 Registrering fra kl. 11:00, formiddags-kaffe og -te samt et rundstykke

11:45 Velkomst ved formand Bodil Kornbek

12:00 Foredrag v. Postdoc Ziggi Ivan Santini om ABC metoden til at forbedre sin mentale sundhed

12:50 Let frokost med sandwich og isvand. Det vil være muligt at registrere sig i frokostpausen

14:00 Generalforsamling. Undervejs holdes en kaffepause med kaffe, te, isvand og kage

17:00 Tak for i dag!

GRATIS for medlemmer, men tilmelding til spisning er nødvendig

Tilmeld dig senest d. 29. marts til: sekretariat@depressionsforeningen.dk

Sted og transport

Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 København

Kulturstationen er nabo til Vanløse station. Tag fx S-tog C fra København H til Vanløse st.  

(retning Frederikssund st., 13 min.).

Stemmeberettigelse – indbetaling af kontingent inden d. 22. marts

Deltagelse er gratis for medlemmer. For at tælle som fuldgyldigt medlem og være stemme- og opstillings-

berettiget skal man have betalt medlemskontingent for 2019 senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. 

den 22. marts 2019. 

Dagsorden

Gå ind på depressionsforeningen.dk/gf for at læse dagsorden, se hvem der er kandidater, mv.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen! 

KØBENHAVN

KØBENHAVN



14  |  Balance nr. 1 marts 2019 Balance nr. 1 marts 2019  |  15

Mod til at tá  snakken hvor det gør 
allermest ondt
Oktober: 
I årets DepressionSucks kampagne 
valgte vi temaet ”Så Ta´ Snakken – tavs-
hed kan koste liv”. Da vi er en forening, 
der vil nedbryde tabuet, var det oplagt 
at sætte fokus på selvmords-tanker og 
-forsøg, hvor svært det end må være at 
tale om. Vi kan som forening ikke stilti-
ende acceptere den negative udvikling 
i vores samfund, at flere får depression 
og for nogen med livet på spil, uden at 
handle. Det kræver mod at tale om selv-
mordstanker og forsøg på selvmord. 
Også vi må påtage os det ansvar. 

Kampagnen var med til at åbne en lil-
le smule op, der hvor livet gør allermest 
ondt. Mere synlighed, støtte til familier 
og mod til at tale om depression er med 

til at skabe den nødvendige forandring 
og nedbryde tabu.  

Vi skal huske at fejre mærkedage
November: 
I 2018 havde DepressionsForeningen 
20 års jubilæum. Den 3. nov. samlede vi 
frivillige på tværs af tilbud og regioner til 
en jubilæumsmiddag på Ørestad Gym-
nasium. Her gav Mads Trier-Blom en flot 
opsat affektiv særudgave af "Mads og 
Monopolet" med spørgsmål og dilem-
maer i paneldebat. Senere på aftenen 
ramte komiker og foredragsholder Se-
bastian Dorset os med en både alvorlig 
og gribende, morsom underholdning.

Ny strategi vedtages
December: 
Vi har i 2018 arbejdet med at få udviklet 

en ny strategi. Strategien har bl.a. fokus 
på alle dem, der er blevet diagnosticeret 
for første gang. Vi ønsker at hjælpe flere 
tidligere i deres sygdomsforløb. Det 
kræver, at vi som forening er synlige, 
tilbyder relevante svar på de mange 
spørgsmål, etablerer rette tilbud, let 
adgang til støtte og viden om behand-
ling. Vi ønsker over de kommende år at 
folde strategien ud i konkret handling, 
og her er det muligt for medlemmerne 
at bidrage med deres erfaringer og 
oplevelser. 

Stor tak til alle jer, der med bidrag, 
ressourcer og engagement er med til at 
løfte DepressionsForeningens arbejde!. 
■

Bestyrelsens årsberetning

Vi har i årets løb haft fokus på 
ligestilling af somatisk og psy-
kisk sygdom. Kvalitetssikring 

af behandlingen til mennesker med 
depression eller bipolar lidelse. Lettere 
adgang til hjælp i tide. Målrettet indsats 
med hensyn til forebyggelse, viden og 
oplysning. Stigende fokus på de ramtes 
mestring  af sygdommene i hverdagen. 

Opgaverne er mange, men ikke 
uoverskuelige. 

De frivilliges engagement 
Februar: 
I DepressionsForeningen ønsker vi at  
hjælpe den enkelte videre. Dette under - 
støtter vi på forskellig vis: med lokal-
grupperne, Sommerhøjskolen, Depres-
sionsLinien, SocialrådgiverLinien, cafe-
erne, forskellige events, udtalelser og 
artikler i medierne. Omdrejningspunktet 
for vores arbejde er de frivillige. Intet er 
muligt uden dem.

World Bipolar Day 
Marts: 
I marts måned markerede vi vanen tro 
den officielle Verdens Bipolardag - som 
i 2018 bød på en række film- og debat-
arrangementer rundt om i landet. Man-
ge faggrupper, såsom instruktør, forsker 
og overlæge, var med til at bringe viden 
og erfaringer til diverse arrangementer. 
På denne dag ville vi skabe åbenhed, 
modarbejde fordomme, bekæmpe be - 
røringsangst og formidle viden om 
bipolar lidelse. Arrangementerne var vel 
besøgt, og spørgelysten og den aktive 
deltagelse viste, at der var interesse for 
i fællesskab at blive klogere på bipolar 
lidelse.  

At række ud til andre
Maj: 
De seneste to år har DepressionsFore-
ningens projekt med den Nepalesiske 
forening Koshish støttet etablering og 

drift af fem selvhjælpsgrupper for men-
nesker med psykosociale vanskelighe-
der i Kathmandu provinsen. Deltagelse 
i selvhjælpsgruppemøderne har givet 
langt de fleste større indsigt i egen 
situation og dermed en bedre hverdag. 
Projektet var sat til at slutte med udgan-
gen af 2018, men vi fik mulighed for at 
få en 4 måneders forlængelse til støtte 
af grupperne og samtidig få foretaget 
en ekstern evaluering af projektet mhp. 
udformning af et nyt projekt.

Ingen sommer uden Sommerhøjskole 
Juli: 
Sommerhøjskolen er blevet en af fore-
ningens sikre succeser. Vi glæder os 
over, at vi har formået at skabe et tilbud, 
hvor den store efterspørgsel er en klar 
tilkendegivelse af behovet for at være 
en del af et fællesskab, med mulighed 
for at deltage i aktiviteter, foredrag, 
samtaler og samvær. Sommerhøjsko-
lens succes skyldes bl.a. de frivilliges 
energi og dybfølte engagement. Det vil 
ikke være muligt at fastholde og udvikle 
Sommerhøjskolen, hvis det ikke var for 
de frivillige – tak for jeres indsats. Også 
tak til hver eneste deltager! Ugen havde 
ikke været den samme, hvis det ikke 
havde været for jeres aktive deltagelse i 
fællesskabet.  
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Michelle Hviid fortalte i et par ti-
mer om sin opvækst, ungdom, 
skolegang og starten på sin 

karriere som selvstændig erhvervskvin-
de, blogger og forfatter.

Hun fortalte med stor entusiasme og 
humor om sine udfordringer undervejs, 
f.eks. med at åbne en catering virksom-
hed fra en toværelseslejlighed, uden helt 
at aftale det med sin mand - og samtidig 
også passe sin lille søn. 

Michelle fortalte om, hvordan opstar-
ten på datingportalen: Running Dinner 

pludselig samlede 1000 mennesker og 
hjalp med at betale en masse regninger.

Hun fortalte også om at få bortopere-
ret en svulst i hjernen og løbe et maraton 
sideløbende med genoptræningen.

Stor underholdning på en almindelig 
torsdag og stof til eftertanke om, hvad 
der sker, når man virkelig griber da-
gen....…

Laila Fogtmann
pårørende, Odense

Foredrag med Michelle Hviid 
i Kulturmaskinen i Odense 
den 4. okt. 2018

LANDET     RundtLANDET     Rundt

Bag om 'Menneskebyrden' med  
DepressionsForeningen 

Hvordan formidler vi, hvad det 
vil sige at have en depression? 
Hvordan forklarer vi de dilem-

maer, man oplever at stå i som depres-
sionsramt? De spørgsmål arbejder 
DepressionsForeningen vedvarende med 
i vores bestræbelser på at skabe øget 
forståelse for de, der er ramt af affektive 
lidelser. 

I krydsfeltet mellem scenekunst, 
videnskab og formidling har Stages of 
Science med forestillingen 'Menneske-
byrden' givet os en stærk og bevægende 
indsigt i depressionens inderste væsen. 

Forud for den sidste forestilling den 
16. februar indbød DepressionsForenin-
gen i samarbejde med Stages of Science 
og det Kongelige Teater til et kig bag om 

'Menneskebyrden'. Her mødte deltager-
ne instruktør og idémand bag stykket, 
Thomas Corneliussen, forskningsleder 
Kristian Martiny, der er ansvarlig for fore-
stillingens dataindsamling og analyser, 
og ikke mindst de tre personer, Line, 
Randi og Daniel, hvis historier og syg-
domsforløb hele forestillingen er bygget 
op omkring. 

Under samtalen med forestillingens 
nøglepersoner fik publikum et spæn-
dende indblik i, hvordan det har været 
for Daniel, Randi og Line at stå frem på 
en stor teaterscene omgivet af ”rigtige” 
skuespillere og spille sig selv aften efter 
aften. 

'Menneskebyrden' har mødt stor 
interesse både generelt og specifikt fra 

lægevidenskaben og psykiatriens side. 
Efter forestillingen skrev en psykiater, at 
den havde fået hende til at revurdere, om 
vi er så gode til det arbejde, som vi tror, 
vi er.

Den type fagprofessionel selvreflek-
sion opnår man ikke ligefrem med et fin-
gerknips! 'Menneskebyrden' nuancerer 
vores viden om og forståelse for depres-
sion, og åbner vores øjne for de under-
liggende bebrejdelser, som depressions-
ramte møder hver eneste dag. Ved at 
få disse implicitte bebrejdelser frem i 
lyset er forestillingen med til for alvor at 
rykke noget i vores syn på og tilgang til 
depression. ■

Oplæg om følelser og kommunikation i  
Hørsholm lokalgruppe

DepressionsForeningens lokal-
gruppe i Hørsholm har planlagt 
en række foredrag og work-

shops til at inspirere og understøtte 
arbejdet i lokalgruppen. 

Oplægsrækken blev indledt den 29. 
januar af psykoterapeut Ulla Vincentsen. 
Under temaet ”Følelser, Kommunikation 
og Konflikthåndtering” satte Ulla Vincen-
tsen med sit oplæg fokus på følelser og 
viden om følelser som en vigtig forud-
sætning for god kommunikation. 

Oplæggets hovedbudskab var, at fø-
lelser er vigtige at lytte til, fordi de fortæl-

ler os om vores behov. Følelser og behov 
er to sider af samme sag. Men samtidig 
er det også vigtigt at være bevidst om, 
hvad det er for følelser, der melder sig. 
For man kan nemt blive ”snydt” af gamle 
følelsesmønstre, som er blevet indlært 
tidligt i livet. Derfor er det vigtigt at 
afveje, hvilke følelser det giver mening at 
reagere på i situationen.

Ulla Vincentsen kom også med prakti-
ske bud på, hvordan man kan sætte sine 
egne gamle følelsesmønstre under lup 
og arbejde med sig selv på dette felt. 

”Det har været en fantastisk oplevel-

se” fortæller Barbara Diemi, gruppeleder 
for Hørsholm lokalgruppe. ”Gruppedelta-
gerne var begejstrede og fik rigtig meget 
med sig. Så vi fortsætter i marts og frem 
til sommeren med flere oplæg til grup-
pen”.

Ulla Vincentsen har arbejdet som 
selvstændig psykoterapeut siden som-
meren 2012. Ved siden af arbejder hun 
også freelance for SIND, Landsfore-
ningen for psykisk sundhed, hvor hun 
holder foredrag og leder samtalegrupper 
og workshops for depressionsramte, 
pårørende og psykisk sårbare. ■
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En efterårsaften i november dan-
nede Nørresundby Gl. Rådhus 
rammen om dette stemnings-

fyldte foredrag, hvor Claus Søndergaard 
gennem ord, lys, billeder og lyd tog os 
med på en mental rejse, der begyndte i 
2012, hvor han blev stifter af ”Den Sik-
rede Institution Kompasset” for svært 
kriminelle børn og unge i Brønderslev. 

Dengang levede han et liv i overha-
lingsbanen med store ambitioner og 
gåpåmod for den nystiftede institution, 
men gradvist blev han mærket af de 
voldelige hændelser på institutionen og 
en hverdag med trusler og hærværk. 

Fra overhalingsbanen til nødsporet
En krop i konstant alarmberedskab, 
uro i kroppen og søvnløshed førte til et 
lægetjek og diagnosen stress. Det var 
svært for Claus Søndergaard at erken-
de, at han var stresset, og han ville ikke 
vise svaghedstegn overfor hverken sig 
selv, sin familie eller sine medarbejdere. 

Hans tilstand forværredes, og han 
blev senere diagnosticeret med en svær 
depression, som han havde meget 
svært ved at forholde sig til, da det rok-
kede fundamentalt ved hans selvforstå-
else og identitet. Følelsen af at miste sig 
selv samt konstante selvbebrejdelser 

førte til alkoholmisbrug, selvmedicine-
ring og selvmordstanker. 

Claus Søndergaard blev efterfølgen-
de indlagt på psykiatrisk hospital og op-
levede dermed et liv i totalt kollaps. Han 
beskriver det selv som at være ”fanget 
i sit eget private fængsel”, hvor daglig-
dagens gøremål virkede uoverskuelige, 
og alkoholen var det eneste, der kunne 
dulme det mentale kaos.

Vejen tilbage – christfullness,  
psykologi og familien
Efter henvisning til en psykolog fik Claus 
Søndergaard hjælp til at finde ro gen-
nem forskellige teknikker. Han skulle 
bl.a. afslutte hver dag med at skrive tre 
vigtige ting ned i sin positivitetsdagbog 
og herved ændre sit fokus fra de nega-

tive tanker, der fyldte alt i hverdagen. 
En anden teknik er det, han betegner 

som ’christfullness’, hvor han gennem 
meditativ bøn og afslappet åndedræt 
fandt ro. Gud er for ham en sparrings-
partner og mentor. Familien har også 
været en stor hjælp for ham. Særligt 
vennerne fremhæves, da de var støt-
tende, uden at de forventede at få noget 
til gengæld. Efter tre års fravær kom han 
i 2017 tilbage på arbejdsmarkedet, hvor 
han i dag er pædagog på en institution 
for unge og voksne med bl.a. Downs. 

Se, nu stiger solen
Claus Søndergaard fortæller, at han 
med foredraget gerne vil formidle håb 
og nedbryde tabuer, og det mener han, 
at vi kan gøre sammen. Han vil ikke 
længere kæmpe med sin egen eller 
andres forestillinger om det perfekte liv, 
men i stedet have fokus på at leve livet 
autentisk mellem nødsporet og over-
halingsbanen. Claus Søndergaard tog 
os med på en mental rejse, der meget 
symbolsk blev påbegyndt og afsluttet 
med sangen ”Se, nu stiger solen”. ■

Tilbage til livet

DepressionsForeningen Nordjylland inviterede i november 2018 Claus Søndergaard til at holde 

foredrag om, hvordan han rejste sig og vendte tilbage til livet efter en lang periode med stress og 

depression, der endte med total opløsning og psykiatrisk indlæggelse. Her spillede tro, psykologi 

og den nære familie en afgørende rolle.

Af Morten Dalsgaard Christensen, frivillig i 

DepressionsForeningen Nordjylland

Særligt vennerne 
fremhæves, da de var 
støttende, uden at de 
forventede at få noget 

til gengæld

Mød en frivillige 

Velkommen til Camilla 

Marcinkowski. Hun 

er 44 år, mor til to 

teenagere. Er journalist og 

kommunikationsrådgiver 

med flere videregående 

uddannelser bag sig. Ud over 

at skrive for Balance, bruger 

hun meget tid på at træne 

(spinning), dyrke yoga og 

meditere. Vi har interviewet 

hende om hendes oplevelser 

som frivillig for foreningen.

Hvordan kom du i gang med at 
være frivillig i DepressionsFor-
eningen? Jeg kom i kontakt 

med DepressionsForeningen for 15 år 
siden, da jeg besluttede mig for at prøve 
at være med i en gruppe, så jeg kunne 
møde andre, der levede med depres-
sion og bipolar lidelse. Det var en øjen-
åbner for mig, for i min omgangskreds 
kendte jeg ingen med psykisk lidelse. 
Så jeg var slet ikke vant til at dele noget, 
der for mig var så privat, men som i vir-
keligheden var helt almindeligt og men-
neskeligt. Fx mine mørke tanker, angst 
og selvhad. Det var rart og gjorde, at jeg 
i hvert tilfælde følte mig mindre sær. 

Hvorfor er du frivillig i netop  
DepressionsForeningen?
Jeg har lidt af depression i store dele af 
mit liv.

Hvorfor valgte du netop dette  
arbejde?
Jeg ved, at mennesker med depres-
sion er en patientgruppe, der i sagens 

natur - og i modsætning til eksempel-
vis kræftpatienter - generelt ikke har 
overskud til at kommunikere og stille 
sig frem i offentligheden. Derfor vil jeg 
gerne hjælpe, ved at bruge min faglig-
hed som journalist til at styrke medlem-
mernes mulighed for at kommunikere og 
få viden om fx ny forskning. 

Hvad er de største udfordringer i den 
opgave?
Psykisk lidelse er stadig tabubelagt, 
hvorfor det ikke altid er let at få kilder til 
at stå frem og fortælle om deres syg-
dom offentligt.

Hvornår er du glad efter en udført 
frivillig opgave?
Når jeg har sendt et udkast til en artikel 
til mine kilder, og de skriver tilbage, at 
jeg har formidlet deres ord på en god 
måde og skrevet en god artikel. 

Hvad synes du er de vigtigste mærke-
sager inden for DepressionsForenin-
gens område?
At nedbryde tabuet omkring psykisk 
lidelse, samt udbrede budskabet om, 
at man faktisk kan komme sig og blive 
velfungerende. Fx håber jeg, foreningen 
kan arbejde på at få ændret forsikrings-
selskabernes - og sygeforsikringen 
Danmark's - praksis om, at mennesker, 
der har lidt af eksempelvis depression, 
livsvarigt er udelukket fra at tegne en 
sundhedsforsikring. ■
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Vintersolens stråler kaster 

et lunt og nænsomt skær 

på den 40årige forfatter og 

skoleleder Maike Raahauge. 

Jeres udsendte har sat hende 

stævne for at blive klogere på 

livet som pårørende til men

nesker med psykisk lidelse, 

og på den bog om temaet,  

som hun barsler med, og 

som forventes at ramme 

boghandlerne samtidig med 

dette magasins udgivelse.  

Vi sidder på en cafe på et lille torv 
midt i København, og det er en 
glad og veloplagt forfatter, vi 

møder. Så det er ikke helt let at få inter-
viewet i gang. For jeg ved, der ligger 
tunge tanker og dyrt købte erfaringer til 
baggrund for bogen. Maike har psykisk 
lidelse tæt inde på kroppen. Hele tre af 
hendes allernærmeste pårørende har 

til det at være pårørende. Ikke bare har 
tiden vist, at det ikke blot var et one-
night-stand med psykiatrien, men et 
længerevarende og ulykkeligt forhold for 
broderen, med lange gentagne indlæg-
gelser. Men blot et par år efter var det 
hendes far, der blev ramt. Og senest 
hendes søn, der har kæmpet hårdt med 
depression.

Hvordan overlever man?
Men hvordan overlever man selv som 
pårørende. Hvordan finder man over-
skud til at klare sig igennem og til at 
hjælpe sine allernærmeste, når vi nu 
ved, hvor mange udfordringer, man ofte 
står med som pårørende

”Jeg kan ikke svare for andres vegne, 
men løsningen for os har i høj grad 
været noget så simpelt, som løbende 
at få talt om de udfordringer vi er løbet 
ind i. Også at finde mod til at få talt om 
de svære ting. Og samtidig at forsøge 
at holde fast i en ligeværdig relation,” 
forklarer Maike. 

Denne åbenhed har ikke altid været 
der, fortæller Maike. ”Det var først i 
forbindelse med faderens sygdom, at 
denne åbenhed manifesterede sig. Det 
var helt afgørende nødvendigt, at vi fik 
talt om det i familien. Vi var jo nødt til at 
organisere den hjælp, han skulle have. 
Det var en opgave, vi skulle have fordelt 
mellem os søskende.” 

Værktøjskasse til pårørende
Maike fortæller, at hun i bogen har for-
søgt at samle alle de værktøjer, der har 
virket for hende og hendes familie. Det 
er ikke sikkert, at det vil virke for andre, 
men måske kan det inspirere og åbne 
op for at turde spørge ind til ting fx hos 
behandlerne, som man måske ikke er 
alene om. ■

været hårdt ramt af psykiske lidelser. 
Således har både hendes far, hendes 
bror og senest hendes søn været ind-
lagt på psykiatrisk afdeling. Og selv om 
det er en pointe for Maike ikke at gå alt 
for meget op i diagnoser, så fortæller 
hun, at der er tale om tre vidt forskellige 
sygdomme og vidt forskellige forløb. 

Hvorfor skrive en bog?
Jeg lægger ud med at spørge ind til, 
hvad målet er med bogen 'Mellem Men-
neske og Psykiatri'. 

”Det begyndte vel egentlig mest 
som en personlig skriveproces, for selv 
at få styr på mine tanker og forestil-
linger. Give det et sprog. Jeg er jo vant 
til at skrive og bruger skriveriet som et 
kreativt frirum, hvor jeg er helt mig selv. 
Men efterhånden begyndte det at tage 
form. Og jeg erfarede, at når jeg åbnede 
op for de tanker, jeg havde gjort mig, så 
åbnede omgivelserne omkring mig også 
op”, fortæller Maike Raahauge. Og fort-
sætter ”Derfor er mit mål også at hjælpe 
andre, der står i en lignende situation. 
Jeg håber, at andre kan blive inspireret 
til at finde deres egen vej gennem de 

mange udfordringer, man står med som 
pårørende til et menneske, der rammes 
af en psykisk lidelse.”

Psykose ud af det blå
For Maike var det et kæmpe chok, da 
hendes bror pludselig og helt ud af 
det blå, blev indlagt med en psykose. 
”Chokerende, fordi han var den af os 
søskende, der havde en plan. En plan 
med uddannelser og et godt job. Han 
havde lige gennemført sin værnepligt 
uden problemer, og så pludseligt lå han 
der”, husker Maike tilbage. Hun måtte 
rejse til Bornholm midt i sin eksamens-
periode. Hendes verden var rystet.

Men det skulle ikke være sidste gang, 
hun skulle forholde sig til psykiatrien og 

En håndbog til pårørende: 
Mellem Menneske og 

Psykiatri
Af Kasper Tingkær

Maike Raahauge nævner 4 ting, der har været retningsgivende for hende. 
Måske kan de også fungere som rettesnor for dig.

1. Tillid.
- Tillid til at den syge og de pårørende vil det samme. 
- Tillid til at relationerne bærer igennem.
-  Tillid til systemet, at de også vil det bedste – også selv om det nogle 

gange føles helt anderledes.

2. Undervurder ikke økonomiens betydning.
-  De økonomiske konsekvenser af sygdomsperioderne spiller ofte  

negativt ind. 
- Hjælp i videst muligt omfang, og tænk i ligeværdige løsninger.

3. Aktiv brug af humor – også gerne den tragikomiske.
- Humor hjælper med at knytte bånd.
- Humor kan være med til at tage luften ud af de tungeste ting.
- Humor kan også være at se fjollede You Tube videoer sammen.

4. At skrive.
- Det hjælper at skrive. Gennem skrivningen kan man gøre sig fri.
-  Her er det muligt at formulere drømme, forbudte tanker og følelser og 

stykke brikkerne sammen.

Maike Raahauge

Mit mål er at hjælpe 
andre, der står i en 
lignende situation.
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Af Kasper Tingkær, 
Generalsekretær

Denne udgave af "Til Næste 

Gang antager en anden form 

end normalt. For efter mere 

en 12 år som redaktør af De

pressionsForeningens med

lemsblad, er tiden inde til et 

vagtskifte. Og en kommende 

styrmand (m/k) skal have 

albuerum til selv at sætte sit 

præg på såvel indhold som 

udseende. Denne lille klumme 

er derfor en dedikeret tak til 

alle læsere, der har fulgt os i 

stort og småt. Fra mig til jer.

Først og fremmest vil jeg sige jer en per-
sonlig tak. Hver og én. Tak for gennem 
disse mange år at have støttet op om 
det vigtige at arbejde med at nedbryde 
tabuer, sikre bedre forhold og generelt 
gøre hverdagen bedre for mennesker 
i berøring med depression og bipolar 
lidelse. Og selv om vi – med og uden 
orange sokker - er nået langt i forhold til 
anerkendelse og accept af sygdomme-
ne, så er der stadig behov for et generelt 
løft på området, vi er slet ikke i mål, og 
derfor er der god grund til at fortsætte 
kampen.

Fællesskab
Jeg vil også meget gerne sige tak til alle 
de af jer, som jeg har været i kontakt 
med på den ene eller anden måde. Tak 
for så velvilligt at have meldt jer til me-
dieoptrædener, til udfyldelse af et væld 
af spørgeskemaer og tak for at bidrage 
til fællesskabet med jeres historier og 
erfaringer. Tak for mange dybe samtaler 
og gode grin. Tak for alt det I har lært 
mig om livet, om håbet og om psykens 
mange nuancer.

Ligeværdighed 
Det, der fylder mest for mig, er dog den 
måde, hvorpå I er der for hinanden. Den 
enestående måde I evner at rumme og 
være på bølgelængde med hinanden. 
Ligeværdigt. Jeg ville ønske, vi var bedre 
til at minde hinanden om, hvor dygtige I 
allesammen er på netop dette område. 
Og hvor vigtig en kvalitet det er. Hvis 
resten af samfundet evnede det samme, 
ville Danmark med garanti have en helt 
anden sammenhængskraft. Vi ville være 
et mentalt foregangsland. 

Engagement
En særlig tak skal også lyde til alle de 
frivillige, der har lagt deres kræfter i 
foreningen gennem tiden, og som jeg 
har haft så stor fornøjelse (og mange 
udfordringer) med. Jeg er fuld af be-
undring for det arbejde, der er lagt og 

til stadighed lægges i foreningen for at 
støtte mennesker, der har brug for hjælp 
og nærvær. Mange frivillige har selv haft 
deres at tumle med, og alligevel har de 
fundet tid, plads og kræfter til at hjælpe 
andre, der også har det svært. Se det er 
engagement. Der burde være et billede 
af DepressionsForeningens frivillige, 
under ordet ”engagement” i Den Store 
Danske Encyklopædi.

Saglighed
En sidst skal takken lyde til skiftende 
bestyrelser, der med ambitionen om 
øget synlighed og hurtige udmeldinger, 
alligevel har holdt fast i en saglig kom-
munikation. Når man har som mål at 
hjælpe mennesker i krise, er man nødt 
til at forholde sig nuanceret og sagligt 
til området. Troværdighed er afgørende 
for en forening som vores. I de senere år 
har vi bragt oplevede erfaringer ind som 
supplement til den faglige viden. Det bli-
ver spændende at følge, hvordan de to 
former for viden samler sig til en saglig 
og forhåbentlig potent videncocktail.

Med et dybfølt ønske om alt godt 
fremover. For foreningen, samt for jer og 
jeres familier. ■

... for  
sidste gang 

TIL NÆSTE GANG               

Vagtskifte på 
generalsekretærposten

K ære medlemmer efter 16 års 
samarbejde med vores general-
sekretær Kasper Tingkær, tager 

Kasper nu fat på en ny retning i sit ar-
bejdsliv. Og DepressionsForeningen skal 
finde en ny kompetent generalsekretær.

Vemod, fordi det har fyldt så meget af 
mit liv og har givet mig så meget. Stolt-
hed og beundring, fordi jeg synes, vi er 
nået langt, har opnået mere end man 
kunne have forventet, og fordi forenin-
gen er fyldt med nogle af de sejeste, 
mest empatiske og indsigtsfulde men-
nesker, man kan forestille sig.” udtaler 
Kasper Tingkær.

 DepressionsForeningen har gennem-
gået en markant udvikling gennem de 
blot 20 år, foreningen har eksisteret. For-
eningen har udviklet sig til en markant, 
troværdig og relevant aktør i arbejdet 
for at sikre større forståelse, bedre 
vilkår, netværk og en bedre hverdag for 
mennesker med depression og bipolar 
lidelse. Og med en dedikeret og kompe-
tent indsats har Kasper Tingkær haft en 
betydelig rolle i den udvikling.   

 DepressionsForeningen har i denne 
periode været med til at sætte depres-
sion og bipolar lidelse på dagsordenen, 
ved at køre kampagner som #Depres-
sionSucks og #Erdubangeformig, men 
også i den løbende debat om stigma-
tisering, antidepressiv medicin og den 
manglende politiske prioritering af denne 
patientgruppe. Det er lykkedes at få 
tilskud til psykologhjælp, og komme et 
godt skridt på vejen for at sikre bedre 
opfølgning og bedre organisering af be-
handlingen for mennesker med depres-
sion og bipolar lidelse.

 Kasper og en stærk stab af ansatte 
er lykkedes med at sikre en øget profes-
sionalisering og styrkelse af det frivil-

lige arbejde, bl.a. gennem udvikling og 
implementering af en ny samtalemodel. 
Et arbejde der betyder, at brugere af 
DepressionsForeningens tilbud i højere 
grad end tidligere får skabt overblik, 
struktur, refleksion og inspiration til en 
ny og bedre hverdag.

En stor tak for Kaspers mangeårige 
engagerede indsats. Nu starter et nyt 
kapitel for begge parter. 

Bestyrelsen er allerede i gang med 
er lede efter en ny generalsekretær, der 
kan være med til at implementere fore-
ningens nye strategi, hvor ambitionen er, 
at vi kommer tættere på patientgruppen 
allerede fra dag ét. ■

Det er med vemod, 
men også stolthed  

og beundring, at jeg  
nu forlader jobbet i 

DepressionsForeningen
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der rykker
Deltag i en af DepressionsForeningens mange selvhjælpsgrupper/lokalgrupper. 
Her kan du dele dine erfaringer, oplevelser og spørgsmål med andre, der er i eller har 
været i en lignende situation. Og du behøver kun at fortælle det, du selv ønsker.
I en lokalgruppe vil du opleve at blive lyttet til og forstået, og ydermere er der gode 
chancer for at få håb, gode tips eller refleksioner, der kan bringe dig videre, med hjem.
På kortet her kan du se, hvor vi har lokalgrupper og sociale cafeer, men kig på hjem-
mesiden

https://depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/lokalgrupper/ 

for at finde de konkrete mødesteder og tidspunkter, samt hvem du skal kontakte.


