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Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen

I dette nummer

Mød en frivillig
Michael Urban har haft en 
depression. I dag hjælper han 
andre ved at lytte.  

Debat-artikel
Vi bliver nødt til at fokusere på 
hverdagsudfordringerne og 
prio ritere området.

Hvordan lever jeg med depression eller bipolar lidelse? 
Får jeg den rette behandling? Hvad med mit arbejde?
Bliver det bedre end nu? Kan jeg i det hele taget få en hverdag til at fungere? 

Det nemmeste er at stille spørgsmål, det er betydeligt vanskeligere at finde svar. 

Der er brug for orden i kaos
Når først man har fået diagnosen, og alle ens tanker er et kaos, er der brug for hjælp og støtte til at 
se muligheder i hverdagen, opleve håb og at tro på, at man kan komme videre. Det er svært at finde 
ud af, hvordan man bedst griber sine problemer an, når man er psykisk sårbar.

Energien er næsten ikke eksisterende, og man har en tendens til at stille alt for store krav og for-
ventninger til sig selv. Men det er ikke nødvendigvis de store forventninger, der skal indfries, før man 
kan føle en bedring. 

Hvor finder man svar på sine udfordringer
For nogen er det at børste tænder eller tage et bad det første vigtige skridt. Det kan også være at gå 
den faste rute med hunden, eller at få sat struktur på hverdagen. Måske mindfulness til at få styr på 
sit tankemylder er dét, som er vigtigt for en.

Det kan også være at deltage i en lokalgruppe, hvor man kan blive lyttet til og høre, hvordan andre 
har det, og derved få den trøst, at man ikke er alene med sine udfordringer.

Nogen har brug for svar på konkrete spørgsmål – her kommer foreningens tilbud ind, såsom  
SocialrådgiverLinien, DepressionsLinien og Sommerhøjskolen, der muligvis kan give den afklaring, 
og det håb for fremtiden, der er så vigtig.

Hver person sine svar
Ethvert sygdomsforløb opleves forskelligt, og vi har brug for forskellige redskaber og støtte til selv at 
kunne handle skridt for skridt. I DepressionsForeningen arbejder vi for, at vores tilbud kan være med 
til at give den enkelte et tiltrængt fællesskab og nødvendig viden på vejen mod at komme sig. 

Man kan gøre meget selv, men der er brug for bedre behandling. Begyndende hos den praktise-
rende læge, som ikke bare skal udfylde recepter eller journaler. Lægen skal sørge for, at den som 
rammes af depression eller bipolar lidelse, kommer videre til de rigtige behandlingsforløb og får 
tilbudt supplerende hjælp efter behov. 

Vi vil gøre vores til, at vi får en tidligere og langt mere sammenhængende indsats. Uanset hvem 
vi er, og hvad vi har brug for, så er det helt centralt, at det enkelte menneske bliver mødt med dén 
støtte og behandling, som er nødvendig for at kunne komme sig. ■

At leve 
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TEMA   HverdagshåndteringTEMA   Hverdagshåndtering

Stigende fokus på 

mestring 
i hverdagen

Af Camilla Victoria Marcinkowski, 
journalist og medlem af DepressionsForeningen

Uanset om det er manglende 
handlekraft, kognitive vanskelig-
heder eller katastrofetænkning, 

der plager mennesker med affektiv lidel-
se, så skal en del af løsningen findes i 
hverdagslivet. 

”Vi er blevet gode til at hjælpe men-
nesker med psykisk lidelse til at hånd-
tere deres symptomer – fx igennem 
psykoedukation. Men symptomhånd-
tering øger ikke folks funktionsniveau. 
Derfor er det vigtigt, at vi går skridtet 
videre og hjælper folk med at komme 
sig ude i hverdagslivet,” siger Lene 
Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på 
Psykiatrisk Center København. 

jo mindre risiko har man for at udvikle 
depression, angst og mental funktions-
nedsættelse. En række kommuner, 
foreninger og organisationer er derfor 
i gang sammen med forskerne med 
at omsætte den nye viden til konkrete 
tiltag. At være aktiv og deltagende kan 
netop være en udfordring for mennesker 
med depression og bipolar lidelse. 

Ifølge Vibeke Koushede forsøger 
de deltagende kommuner at reducere 
barriererne for at deltage i eksempelvis 
idrætsklubber og foreninger; at få frivil-
lige til at følge psykisk sårbare til sociale 
aktiviteter; og at skabe mere inklude-
rende fællesskaber.

”Samtidigt er det vigtigt at spørge, 
hvad der er livskvalitet for den enkelte. 
Det nytter fx ikke noget, at Jytte fra 
kommunen tilbyder dig at deltage i 
porcelænsmaling, hvis det ikke giver 
mening for dig," siger Vibeke Koushede. 

Forsøg med patientstyrede indlæg-
gelser giver det samme billede. Trine  
Ellegaard fra Aarhus Universitet har 
lavet en ph.d. om patientstyrede ind-
læggelser. Den viser, at patienter bliver 
bedre til at mestre deres sygdom, hvis 
de må indlægge sig selv. Interessant er 
det også, at halvdelen af indlæggelser-
ne ikke skyldtes den psykiske sygdom. 
De skyldtes problemer, der handlede 
om noget andet - fx noget socialt, prak-
tisk eller økonomisk – altså udfordringer 
med hverdagen. 

Der er skruet op for mestring og det 
gode liv
Interessen for hverdagsmestring kom-
mer i halen af et årelangt arbejde med 
recovery, psykoedukation og patientind-
dragelse i psykiatrien. Det nye er, at der 
er skruet op for mestring – at hjælpe 
mennesker til at leve gode liv på trods af 
eventuelle funktionsnedsættelser. Og så 
har det sociale fået større betydning. 

Det viser sig nemlig, at brugerind-
dragelse og involvering af mennesker, 
der selv har været igennem sygdom, 
er yderst effektivt i forhold til at styrke 
mestring i hverdagen. 

”Rollemodeller indgyder håb på en 

Både i Danmark og internationalt 
er interessen for "hverdagsmestring" 
– som supplement til behandling og 
symptomhåndtering - stigende i forhold 
til depression og bipolar lidelse. Forsk-
ning viser nemlig, at den måde, man 
håndterer – eller ikke håndterer – sin 
hverdag på er afgørende. 

”Det handler om at sige, at selvom 
du får en psykisk sygdom, så har du et 
liv, du skal leve. Du har nogle drømme 
og mål, som du kan have brug for hjælp 
til at nå. Og en af vejene er at du bliver 
bedre til at håndtere, eller mestre hver-
dagen,” siger Helle Stentoft Dalum. Hun 
har skrevet ph.d. om illness manage-
ment recovery, mens hun var ansat i 
Region Hovedstadens Psykiatri. I dag er 
hun seniorkonsulent i Rambøll Manage-
ment. 

I sit ph.d.-projekt interviewede hun 
mere end 200 patienter med bipolar 
lidelse eller skizofreni. Noget af det, hun 
fandt ud af, var, at der er stor forskel 
på, hvad der motiverer mennesker til 
at komme videre efter at have fået en 
diagnose. At udfordringerne ved at have 
en psykisk sygdom varierer i løbet af 
livet. Og at et fokus på mestring af sin 

helt anden måde, end vi kan gøre som 
behandlere. De kan komme med kon-
krete råd til, hvad du kan gøre, hvis du 
fx står i en butik og bliver ramt af angst. 
De har prøvet det, og de er kommet 
videre,” siger Lene Falgaard Eplov. 

Forskningsoverlægen mener, at 
behandlingssystemet generelt har været 
for optaget af individet og for lidt af det 
omgivende samfund. 

”Mennesker kommer sig ikke i et 
vakuum. Du kommer dig i relation til og  
sammen med andre mennesker,” siger 
hun og tilføjer, at én af hendes ph.d.-
studerende netop er i gang med at 
undersøge, hvordan man kan støtte 

patienter i at bruge de mestringsstrate-
gier, de lærer i gruppeforløb, når de er 
hjemme i hverdagen. 

Et andet tiltag, der er ved at blive 
udbredt i danske kommuner, er mes-
tringskurset ”lær at tackle angst og de-
pression”. Det evidensbaserede kursus 
er udviklet af Komiteen for Sundheds-
oplysning [hvor DepressionsForeningen 
er partner, Red] og bruger ”peers”, 
der selv har haft angst og depression, 
til at undervise andre. Kurset tilbydes 

sygdom og recovery, hvor man invol-
verer tidligere og nuværende patienter 
er noget af det, som de nyeste behand-
lingstiltag bygger på.

Vigtigt at leve et socialt, aktivt, og 
meningsfuldt liv
Vibeke Koushede er seniorforsker hos 
Statens Institut for Folkesundhed og 
projektchef for projektet ABC for mental 
sundhed. Hun har været med til at un-
dersøge, hvad der mindsker risikoen for 
depression, angst og mental funktions-
nedsættelse. 

”Forskning viser, at mental sundhed 
styrkes ved tre ting: At vi 1) gør noget 
aktivt, 2) engagerer os i fællesskaber og 
3) føler, at livet er meningsfuldt. Derfor 
er vi nødt til at supplere behandling 
af eksempelvis affektiv lidelse med et 
større fokus på, hvad man selv kan gøre 
– sammen med andre,” siger Vibeke 
Koushede. 

Som led i ABC-projektet, er der lavet 
en række forskningsundersøgelser. I en 
undersøgelse blandt 6000 mennesker 
over 50 år var en af konklusionerne, at 
jo flere aktiviteter, man engagerer sig i, 
og jo bedre sociale netværk man har, 

allerede til voksne og afprøves nu i 38 
kommuner på unge mellem 15-25-år. 

Fokus på hverdagen giver risiko for 
nederlag
Eksperter er enige om, at hverdagsme-
string ikke kan erstatte behandling og 
forebyggelse. Og at der er en risiko for 
nederlag, når man lægger ansvar ud til 
den enkelte. 

”Det er let at sige til mennesker, at du 
skal selv. Men samfundet har et ansvar 
for at hjælpe,” understreger Lene  
Falgaard Eplov og nævner et debatind-
læg i en avis, hvor en patient efter at 
have mødt forskellige former for stig-
matisering og fordomme skrev: ”I kan 
rende mig i min såkaldte recovery!”. 

Vibeke Koushede er enig i, at stigma-
tisering stadigvæk er en udfordring. Og 
det er et paradoks, fordi en stor del af 
os enten selv rammes af psykisk lidelse 
i løbet af livet eller er pårørende til no-
gen, der bliver ramt. 

”I bund og grund er vi nødt til at 
sørge for, at flere af os forstår, at mental 
sundhed er en konstant proces, hvor vi 
alle sammen i nogle perioder har brug 
for hjælp og støtte til at håndtere hver-
dagen og leve gode meningsfulde liv," 
siger hun. ■

LÆS MERE
http://www.laerattackle.dk/angst-og-depression/

http://sundhedsformidling.dk/nyheder/2018/ungeindsats-fungerer-godt.aspx

http://www.abcmentalsundhed.dk/

I Danmark og andre lande 

stiger interessen for at give 

mennesker med eksempelvis 

depression og bipolar lidelse 

redskaber til at mestre hver-

dagen. Men ansvaret for at 

leve et godt liv må ikke blive 

for tungt, advarer eksperter.

Mennesker kommer  
sig ikke i et vakuum. 

Du kommer dig i  
relation til og sammen 
med andre mennesker.
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DepressionsForeningen har 

lavet en undersøgelse blandt 

folk med depression eller  

bipolar lidelse om deres ud-

fordringer i hverdagen. Især 

det sociale spiller en rolle, 

fremgår det af undersøgelsen.  

Et liv med depression og bipolar  
lidelse er naturligvis andet end 
blot at være syg og gå i behand-

ling. Livet består først og fremmest af 
hverdagen. En hverdag, hvor der måske 
skal købes ind og hentes børn, eller 
hvor man har et arbejde, der skal pas-
ses, og et parforhold, som skal plejes. 
Men hverdagen kan selvsagt være 
udfordrende for mange med depression 
eller bipolar lidelse, når man eksempel-
vis har kognitive vanskeligheder, søvn-

problemer, eller isolerer sig på grund af 
sin sygdom. 

Derfor har DepressionsForeningen 
lavet en stor spørgeskemaundersøgelse 
hos 945 respondenter med depression 
eller bipolar lidelse, for at få bedre kend-
skab til disse gruppers udfordringer i 
hverdagen, og hvordan de håndterer 
dem. 

Vi vil her i artiklen sammenfatte nogle 
af undersøgelsens vigtigste resultater, 
ligesom der løbende vil komme nye 

artikler i medlemsbladet eller i medi-
erne med udgangspunkt i resultater fra 
undersøgelsen. Samtidig vil resultaterne 
fungere som pejlemærker for Depres-
sionsForeningens fremtidige arbejde.

Store udfordringer i hverdagen
Først og fremmest er det tydeligt, at 
folk har mange forskellige udfordringer i 
hverdagen, og mange forskellige måder 
at tackle dem på. Ikke desto mindre 
er der nogle overordnede ting, som 
går igen, især vigtigheden af at have 
sociale relationer og støtte fra menne-
sker, som forstår ens situation, fylder 
meget i besvarelserne. Bekymringer 
om arbejde eller om aldrig at blive rask, 
er også gennemgående for mange. 
Dertil kommer, at næsten halvdelen af 
respondenterne svarer, at de i meget høj 

grad er udfordret på deres arbejdsevne 
og koncentration - det samme gælder 
evnen til at overskue hverdagen. 

Udfordringerne er altså ganske 

betydelige, og det kan næppe undre, 
at en del har prøvet flere måder til at 
håndtere disse udfordringer. Desværre 

ser effekten ud til at være begrænset for 
mange af respondenterne, og endvidere 
viser undersøgelsen, at kun omkring 
en tredjedel har fået effektiv hjælp fra 
andre, f.eks. pårørende eller kommunen. 
Antidepressiv medicin opleves som 
mere effektiv end psykologsamtaler, og 
samtaler med lægen har tilsyneladende 
ikke den store effekt.

Vigtigheden af socialt samvær og 
andres forståelse 
Noget af det mest slående ved undersø-
gelsen er, hvor meget sociale relationer 
betyder for folk; enten i form af, at de 
savner forståelse og socialt samvær, 
eller at de isolerer sig på grund af deres 
sygdom og manglende overskud. Som 
en respondent skriver: 

TEMA   HverdagshåndteringTEMA   Hverdagshåndtering

Når 

hverdagen 
truer

 
 

 
 
 
 

I hvilken grad påvirker/påvirkede sygdommen dine evner til at koncentrere dig, huske og overskue ting fx i forhold til 
arbejde eller daglige gøremål

 

 

 

I hvilken grad påvirker/påvirkede sygdommen dit forhold til familie, venner, kollegaer o.a.

 
 

 
 
 
 

Hvad har du gjort for at håndtere de nævnte udfordringer

Jeg er meget socialt  
anlagt, (…) men  

begyndte at isolere mig 
mere og mere, og i dag 

har jeg meget få  
mennesker i mit liv

Af Iben Foss, 

journalist og kommunikationsmedarbejder i 

DepressionsForeningen
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”Jeg er meget socialt anlagt, (…) men 
begyndte at isolere mig mere og mere, 
og i dag har jeg meget få mennesker 
i mit liv”, mens en anden forklarer, at 
sociale sammenhænge er svære, fordi 
de ”kræver overskud, overblik og en 
følgen med i verden, som kan være 
rigtig svær”. 

Når respondenterne skal svare på, 
hvilke bekymringer der fylder mest, er 
det også det sociale, som har størst 
betydning. ”Jeg savner det sociale, 
men tror ikke, at jeg er vigtig for mine 
venner. Så kører jeg mig selv ned med 
dette tankemylder, hvor jeg ikke tror, at 
jeg er værdsat af andre. Det påvirker 
mig, når jeg er i et selskab. Nogle gange 
har jeg lyst til at blive hjemme”, skriver 
en af respondenterne. Især følelsen af 
utilstrækkelighed i sociale relationer er 
dominerende, da hele 80% af respon-
denterne svarer, at de ”i høj grad” eller 
”meget høj grad” har bekymringer over 
ikke at være nok for andre.

62% af undersøgelsens deltagere skri-
ver, at de i høj eller meget høj grad op-
lever manglende lyst til at se andre, og 
53% skriver at de oftere bliver isoleret i 
høj eller meget høj grad. Denne isolation 
går ud over relationerne til venner, fa-
milie og kollegaer, men for mange føles 
det, som om der ikke er andre alternati-
ver, da der simpelthen ikke er overskud 
til at være i sociale sammenhænge, eller 
at man frygter ikke at blive forstået. 

Heldigvis beskriver flere, hvordan de 
omvendt har haft positive oplevelser i 
form af socialt samvær, hjælp og samta-
ler med bl.a. venner, familie, selvhjælps-
grupper og telefonrådgivning. 

Bliver jeg nogensinde rask igen? 
En anden udfordring, der fylder meget 
hos undersøgelsens respondenter er 
bekymringen for eget psykiske helbred. 
Således svarer 77%, at de i høj el-
ler meget høj grad frygter ikke at blive 
raske igen, og det mest hyppige svar på 

spørgsmålet om, hvad man ville vælge, 
hvis man kunne ønske én ting ander-
ledes for sin fremtid, er ikke overrasken-
de: At blive rask. 

Tæt knyttet til ønsket om at blive 
rask, er ønsket om at kunne vende 
tilbage til et normalt arbejdsliv. 65% af 
de adspurgte fortæller, at de frygter at 
være ude af stand til at vende tilbage til 
et normalt arbejdsliv. Dette tal skal ses 
i forhold til, at 29% af undersøgelsens 
deltagere er pensionister og stude-
rende, som altså ikke har et ordinært 
arbejde at vende tilbage til. 

Derfor må man formode, at der i 
virkeligheden er væsentligt flere af dem, 
som skal tilbage på arbejdsmarkedet, 
der er urolige over, hvorvidt de er i 
stand til det. Der er altså ikke tale om en 
gruppe dovne eller arbejdssky individer, 
men borgere, der er optaget af og villige 
til at kæmpe hårdt for igen at kunne 
bidrage til fællesskabet. 

fordi de har svært ved at fortælle andre 
om deres udfordringer. 

Ingen lette løsninger
De fleste af respondenterne har afprøvet 
en lang række metoder for at håndtere 
hverdagen bedre i forhold til sociale 
relationer, og hvor ville det være dejligt, 
hvis vi gennem undersøgelsen havde 
fundet en mirakelkur, som kunne hjælpe 
alle. Desværre ser det ud til, at effekten 
sjældent virker for de mange, men kun 
for en del. Det gælder både ift. hjælp 
fra pårørende, nedskæring af aktiviteter 
og brugen af planlægningsværktøjer. 
Konkrete rammer for at deltage i sociale 
aktiviteter, mindfulness og meditation 
har også begrænset effekt i forhold til 
sociale udfordringer, eller er slet ikke 
afprøvet. 

Den mest effektive behandling?
Til spørgsmålet om hvilken behandling, 
der har hjulpet respondenterne mest i 
hverdagen, viste det sig, at antidepres-

Den onde cirkel af bekymringer
Alle bekymringerne om socialt samvær, 
helbred og job mv. kan skabe en ond 
cirkel, der resulterer i yderligere stress, 
tristhed og tankemylder, som igen fører 
til søvnløse nætter, flere bekymringer og 
større afstand til en raskmelding. 

Undersøgelsens resultater viser altså 
med al tydelighed, at bekymringer er et 
vigtigt indsatsområde i forhold til folk 
med depression eller bipolar lidelse, 
hvor især det sociale spiller en stor rolle. 

Da mange beskriver, at de savner at 
snakke med nogen, som forstår dem, er 
det selvfølgelig oplagt for os at henvise 
til selvhjælpsgrupperne i Depressions-
Foreningen, vores telefonrådgivning 
eller lignende initiativer hos andre 
foreninger. Her sidder der frivillige klar 
med indsigt, erfaringer og empati. Vi hå-
ber ydermere, at mere viden på områ-
det, f.eks. i form af undersøgelser som 
denne, vil være med til at bryde tabuet 
omkring psykisk sygdom, så færre vil 
føle sig misforstået eller må isolere sig, 

siv medicin scorede højere end terapi. 
58% svarer, at medicinen har en god 
eller meget god effekt. 44 % oplever 
samme effekt af samtaler med psy-
kolog. Det betyder desværre også, at 
mange ikke oplever en positiv effekt ved 
medicinsk behandling og psykologsam-
taler. 

Vi er nødt til at sætte ind på langt 
flere områder og bruge langt mere 
energi på at afdække den enkeltes ud-
fordringer, så der gives den rette hjælp 
fra start. Ligeledes skal vi have mere 
viden om, hvad folk med bipolar lidelse 
eller depression selv kan gøre. På den 
måde kan vi forhåbentlig undgå, at lige 
så mange fremover vil havne i samme 
situation som den, der beskrives her af 
en respondent, der har isoleret sig: ”Jeg 
har ikke håndteret det på anden vis - 
det har derimod gjort mig så forbandet 
ensom”. ■

TEMA   Hverdagshåndtering TEMA   Hverdagshåndtering

 

 

 

I hvilken grad påvirker/påvirkede dine tanker og forestillinger om fremtiden?

 

 

 

Hvilken behandling og støtte hjælper/har hjulpet dig i hverdagen?

Illustration: Frits Ahlefeldt
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Det vil sige, at hele 25 % ikke oplever 
nogen effekt af behandlingen. Hvad 
værre er, at for mange af patienterne 
vender sygdommen tilbage og ikke 
sjældent med fornyet styrke. Det er 
vores – men også en del forskeres (læs 
fx. ph.d. Lisbeth Hybholdt eller Lone 
Deckers artikler på hhv. side 16-17 og 
20-21 nedenfor) påstand, at manglende 
håndtering af hverdagsudfordringer, i 
mange tilfælde spiller afgørende ind. 
Udfordringer med familiekonflikter, en 
presset økonomi, stress på jobbet, 
selvundertrykkende adfærd eller andre 
problemstillinger, modarbejder indly-
sende nok processen med at komme 
godt gennem sin sygdom. Derfor bør de 
også spille en større rolle i behandlings-
indsatsen fx gennem mere uddybende 
samtaler og støtte hos den praktise-
rende læge.

For hver eneste dag en dansker 
holdes fanget af depressionens 
invaliderende fangarme, koster det 

samfundet tusindvis af kroner. 
Hvis den ramte dansker på trods 

af sin sygdom har kæmpet sig ind på 
jobbet, er der stor sandsynlighed for, 
at ”produktiviteten” er markant lavere, 
end den plejer at være. Koncentrations-
besvær eller lavere energi spænder let 
ben for effektiviteten. Er vedkommende 
blevet hjemme med en sygemelding - 
selvvalgt eller på lægens ordre - koster  
det også; først for den konkrete ar-
bejdsplads og siden for kommune og 
stat i refusion og offentlige ydelser. 
Sundhedsstyrelsen anslår, at det årlige 
produktionstab beløber sig til op mod 
3,1 mia kroner. Alene for sygdommen 
depression.

Skyldfølelse for millarder 
Regningen for de mange tabte milliarder 
skal selvfølgelig ikke lægges den syge 
til last. Sygdommens indbyggede og alt-
overskyggende skyldfølelse er allerede 
en rigelig byrde at bære. Men pointen 
er, at der er penge at spare. Masser af 
penge. Hvis blot vi kan gøre behandlin-
gen mere effektiv og patientens evne til 
at håndtere sin hverdag og sine udfor-
dringer bedre. 

Det kræver, at vi lærer at forstå 
hverdagen. Ikke bare generelt, men 
også i forhold til den konkrete borger. 
En bedre forståelse af de mål, midler 

Investering i indsigter 
I DepressionsForeningen gør vi os ingen 
illusioner om, at et øget hverdagsfokus 
er en mirakelkur mod alle tilfælde af de-
pression eller bipolar lidelse. Men vi tror 
på, at den vil kunne styrke indsatsen for 
langt flere. Vi tror på, at det kan bringe 
de ramte bedre gennem sygdommen, 
virke forebyggende i forhold til nye 
episoder, og generelt set øge livskvali-
teten, funktionsniveauet og samfunds-
deltagelsen. I DepressionsForeingen har 
vi sat gang i arbejdet med at opsamle 
denne viden og inviterer gerne flere med 
ombord. Indsigten hjælper allerede idag 
borgeren til at få fornyet håb, konkrete 
redskaber og ikke mindst få ejerskab 
over mestringsstrategierne for hver-
dagen. Gevinsten ligger lige for, men 
kræver mere opmærksomhed. ■

og hverdagsudfordringer, den enkelte 
borger lever med, vil øge muligheden for 
at hjælpe konkret. 

Hverdagsudfordringer spænder ben 
for helbredelsen
Depression bliver i dag for langt de 
flestes vedkommende behandlet hos 
egen læge. Primært med medicin og i 
stigende omfang – for dem der har råd 
- med samtaleterapi. Effekten af disse 
to behandlingsstrategier har gennem de 
senere år været meget omdiskuteret.

Jeg tillader mig for en stund at lade 
diskussionen, om hvilken behandling 
- medicin eller terapi – der er mest 
effektiv, ligge. Det interessante i denne 
sammenhæng er, at de fleste undersø-
gelser peger på, at behandlingerne hver 
især kun virker helt eller kun delvist for 
ca. 75% af patienterne. 

Dyrt at sætte det blinde øje 
for hverdagsudfordringerne

Øget fokus på hverdagsudfordringer kan spare samfundet 

millioner af kroner. Det hævder DepressionsForeningens 

generalsekretær Kasper Tingkær i et opråb til såvel be-

handlere som politikere. Løsningen ligger lige for. Men det 

kræver, at området bliver prioriteret. 

Af Kasper Tingkær, generalsekretær i DepressionsForeningen

… og hjælp andre videre
 
DU og dine erfaringer kan være 
guld værd. Bliv frivillig og hjælp  
andre i samme situation med  
empati og strukturerede samtaler. 
Mange frivillige oplever, at de ved at 
hjælpe andre også hjælper sig selv.

BLIV FRIVILLIG

Efter en vellykket samtale  
er jeg høj af glæde over  
at kunne hjælpe et andet 
menneske.

WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK - TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
Illustration: Frits Ahlefeldt
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Mange vil sikkert kunne nikke 
genkendende til Michaels 
historie om et liv, hvor mørke 

tanker har været en del af hverdagen så 
længe, at man næsten ikke kan huske, 
hvornår de begyndte at dukke op. Men 
hvis 32-årige Michael skal pege på et 
tidspunkt i sit liv, hvor det var særligt 
svært at være ham, må det være i 
gymnasiet, da han både havde angst 
og en svær depression og var tæt på at 
give op. 

Heldigvis fik Michael hjælp dengang, 
og i dag lever han et liv, hvor han har ac-
cepteret sine udfordringer og er stolt af, 
hvad han har opnået på trods af dem. 
Michael peger på en række forskellige 
strategier, som hjælper ham i hverda-
gen. De har forskellige funktioner og er 
alle essentielle dele af hans hverdag. 
Men hvis han skal vælge én af dem, er 
træningen den vigtigste for ham:

”I hverdagene træner jeg typisk 
meget tidligt om morgenen, inden jeg 
møder på arbejde” fortæller Michael, 
der er uddannet cand.mag. i kommuni-
kation og arbejder indenfor marketing. 

”Træningen giver mig den bedst mulige 
start på dagen ved at kickstarte både 
min hjerne og min krop med energi til 
resten af dagen”. 

Og dén start er vigtig, for hvis Mi-
chael omvendt ikke får trænet, føler han 
sig træt og kan komme til at bebrejde 
sig selv den dårlige start på dagen, og 
så har de negative tanker nemmere ved 
at komme frem. Det kan trigge angsten 
og depressionen, og få dagen til at føles 
uudholdelig. 

”Når man lider af angst og depres-
sion, tænker man ofte meget negativt 
om sig selv og sin omverden, og derfor 
er det uhyre vigtigt at skabe de små 
sejre, så man hele tiden kan klare noget 
mere og kan kæmpe imod de negative 
tanker”, forklarer Michael. ”For mig er 
træning derfor en måde at booste min 
hjerne og krop med energi og styrke til 
bedre at klare hverdagen”.

Fordybelse i musik, videospil og 
bøger
Træningen er ikke den eneste form 
for hverdagshåndtering, som Michael 

Håndvægte 
og guitarspil holder de mørke 
tanker fra døren

Michael Christophersen har 

siden sin spæde ungdom 

lidt af angst og depression. 

Men gennem behandling 

og strategier til at håndtere 

symptomerne i hverdagen, 

er det lykkedes Michael at 

komme på ret kurs - selvom 

der stadigvæk er svære dage. 

DepressionsForeningen har 

talt med Michael om hans 

oplevelser og erfaringer med 

at finde strategier til at gøre 

hverdagen bedre.

benytter sig af; musik spiller en næsten 
lige så stor rolle i Michaels liv, og han 
har ikke tal på de timer, hvor han har 
fordybet sig i analyser af tekster og 
teknik, er gået til koncerter eller selv har 
sunget og spillet guitar.

”Jeg mener, at musik er den mest 
personlige af alle de kulturelle discipli-
ner, og jeg har altid kunnet finde artister 
eller bands med tekster og musikalske 
udtryk, som jeg kunne relatere til. Jeg 
har derfor kunnet finde inspiration og 
trøst i de konstruktive, kreative og 
ultimativt forløsende muligheder, som 
findes i musikken”, fortæller han. 

Bøger og videospil er også vigtige i 
Michaels hverdag. Ligesom med musik 
bruger han dem til at fordybe sig i. 
Han fortæller, at videospil er en form 
for eskapisme, hvor han bliver opslugt 
af den verden, som udspiller sig på 
skærmen. 

”Det hjælper mig med at flytte fokus, 
slappe af og koble fra i min hjerne. 
Bøger fordyber jeg mig også i, men på 
en anden måde, da jeg bruger dem som 
inspiration til at tænke anderledes, æn-
dre vaner, få mere disciplin og generelt 
arbejde med så mange aspekter af mig 
selv som muligt”

Hverdagshåndtering uden mirakler
Desværre er det ikke altid, de forskel-
lige strategier virker: ”Der er dage, hvor 
jeg hverken orker at spille guitar, synge, 
spille videospil, læse osv. De dage er de 
værste, for da kan jeg blive overrumplet 
af en ulidelig følelse af apati og magtes-
løshed”, fortæller Michael.

”På de dage prøver jeg at give mig 
selv plads og sige til mig selv, at det er 
okay, at jeg har det sådan nu, og at det 
nok skal blive bedre”. 

Michael mener heller ikke, at hans 
hverdagsstrategier med fokus på bevæ-
gelse, musik og spil mv. kan stå alene; 
medicin og terapi har været afgørende 
faktorer i hans liv med depression og 
angst. Alligevel pointerer han vigtighe-
den af at finde frem til de metoder, som 
man kan benytte sig af i hverdagen, 
også selvom man er i behandling.

”Den apatiske tilstand der kan være 
forbundet med medicinering, bør man 
så vidt muligt afhjælpe ved aktivt at 
opsøge konstruktive, kreative og inspi-
rerende aktiviteter, der kan skubbe den 
helende proces fremad. Disse aktiviteter 
vil gøre dig stærkere, klogere og mere 
bevidst om dig selv, samt give dit liv 
indhold og værdi”, slutter han. ■

Jeg kan ikke huske præcis, hvordan 
det begyndte, men det har været, da 
jeg var teenager og især i gymnasie-
tiden, at jeg for alvor udviklede angst 
og depression.

I gymnasiet oplevede jeg angstan-
fald, generel socialangst og svær de-
pression, og jeg var tæt på at droppe 
ud, fordi jeg havde det så elendigt.

Jeg fik snakket med mine forældre 
om det, og vi fik kontakt til en stu-
dievejleder og en psykolog, som det 
hjalp meget at tale med. Det var nok 
det største vendepunkt i forhold til at 
blive klar over, hvad der var galt, og 
til at vide, at jeg var nødt til at gøre 
noget ved det, hvis jeg ikke skulle gå 
til grunde.

Kampen for accept
Jeg har dog aldrig fortalt om det til 
særlig mange, og det er kun min nære 
familie og få andre, som kender til 
min historie. Min familie har i perioder 
været meget støttende, men i andre 

perioder har de haft svært ved at takle 
det, og jeg har uden tvivl til tider været 
umulig at have med at gøre.

Da jeg var yngre, havde jeg meget 
svært ved at acceptere det, da jeg 
bebrejdede og hadede mig selv for at 
have det sådan. Siden er jeg blevet 
mere accepterende overfor mig selv, 
fordi jeg i dag er mere bevidst om 
mine egne styrker og svagheder, og 
jeg er i stand til at føle stolthed over 
de ting, som jeg har opnået i mit liv på 
trods af mine problemer.

Jeg er uddannet cand.mag. i kom-
munikation, og arbejder i marketing-
afdelingen i et stort firma. I arbejds-
situationen forsøger jeg at fokusere 
fuldstændigt på mine arbejdsopgaver 
og løse dem så godt som overhovedet 
muligt. Herved prøver jeg at tilside-
sætte de negative tanker, jeg måtte 
have den givne dag ved at flytte fokus 
til noget konstruktivt og kreativt, som 
gavner både mig og virksomheden.

Michael Christophersen 
– et selvportræt
Vi har bedt Michael fortælle lidt om sig selv og om vejen 
mod de mange erkendelser.

Af Michael Christophersen

TEMA   HverdagshåndteringTEMA   Hverdagshåndtering

Af Iben Foss, 

journalist og kommunikationsmedarbejder i 

DepressionsForeningen
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Hverdagshåndtering i 
DepressionsForeningen 
- erfaringer der flytter 

G ennem 20 år har vi samlet og 
formidlet jeres erfaringer. Vi har 
set og oplevet på tætteste hold 

værdien af erfaringsudveksling mellem 
frivillige og brugere, mellem frivillige og 
medlemmer, og mellem medlemmer og 
medlemmer. 

Erfaringer på det følelsesmæssige  
plan. Erfaringer om medicin, om fami-
lierelationer, om dilemmaet med at ville 
være åben om sygdommen. Om over-
vældende tanker om skam, om vrede, 
om det ikke at kunne gennemføre læs-
ningen af en bog, eller at kunne holde 
ud at være sammen med sine børn. Alt 
det svære. 

Erfaringer, der er blevet delt og har 
fundet genkendelse hos andre. Det 
samme er erfaringer om virksomme 
strategier til konkrete udfordringer. 
De har tjent som inspiration til andre 
fx i forhold til at overleve familiear-
rangementer gennem forberedelse og 
forholdsregler, eller som dagligdags fif 
til at komme igennem en hverdag fyldt 
med angst. 

Ny tolkning af evidens
Alligevel har det taget år – også for os – 
at erkende den fulde værdi af denne er-
faringsudveksling. Primært fordi forenin-
gens kommunikation altid har tilstræbt 
saglighed. I mange år har vi således 
været bekymret for at ”besmitte” den 
evidensbaserede viden med anekdoter, 
der kunne bringe den søgende patient 
på afveje. Det er selvfølgelig stadig en 
risiko. 

At et medlem oplever, at en særlig 
behandling eller håndteringsstrategi er 
værdifuld for vedkommende, betyder jo 
ikke, at det gælder for alle andre. Det er 
stadig vigtigt at understrege, men i dag 
stiller vi os langt mere åbent og nysger-
rigt an. 

Faktum er jo, at vi trods mange års 
forskning stadig er langt fra at kunne 
sige noget præcist om, hvad der hjæl-
per den enkelte patient bedst muligt 
gennem sygdommen. Vi har kendskab 
til virksomme elementer, men vi kender 
ikke det fulde billede.

Jagten på mønstre
Derfor har vi de senere år taget opgaven 
på os, at finde frem til den viden og de 
mønstre, der ligger bag anekdoterne. Vi 
har gennem de seneste par år arbejdet 
med at indsamle viden om hverdagen, 
for mennesker ramt af depression og 
bipolar lidelse.

Vi har undersøgt oplevelsen af 
stigma, erfaringer med behandlere, og 
senest hvilke hverdagsudfordringer og 
håndteringsstrategier, der eksisterer i 
vores netværk. 

Denne viden bruger vi som baggrund 
for vores ammunition i forhold til det po-
litiske system og som input til de forsk-
nings- og behandlingsprojekter vi er en 
del af. Og vi bruger det til at udvikle nye 
tilbud til mennesker i berøring med en 
psykisk lidelse. Så stor tak til alle jer, der 
har deltaget.

Tilbud bygget på erfaringer
Tilbud som minhverdag.nu og som-
merhøjskolen er eksempler på tilbud 
udviklet på baggrund af denne indsigt. 
Og i pipelinen arbejder vi desuden med 
en podcast om håndteringsstrategier 
og et 12 ugers mailkursus til håndtering 
af en række udfordringer. Mere om det 
følger senere. ■

Af Kasper Tingkær, generalsekretær 

Mød en frivillig 

Hvad består dit arbejde i som  
frivillig?
De to vagter, jeg har på en måned, be-
står hver af to timer, hvor det er mig, der 
svarer telefonen, når der er nogen, der 
vælger at ringe til DepressionsLinien. 

I Formel 1 har de begrebet: “pitstop”.  
Her kommer bilerne ind under en runde 
og bliver efterset/set. Derefter kører de 
videre i x antal runder og kommer så ind 
til næste pitstop. Sådan ser jeg min rolle 
på linjen. 

De, der ringer ind, får mulighed for en 
samtale med en, der gider lytte til, hvad 
der trykker lige her og nu. De har ofte 
behov for anonymitet og for at blive hørt 
og “set”. De kan have mange spørgs-
mål om konkrete problemer i deres liv 
og spørger flittigt efter hjælp. Jeg skal 
forsøge at pege på mulig hjælp. Det er 
ikke altid, jeg kan vise dem videre, men 
jeg kan altid lytte til dem. 

Hvorfor er du frivillig i netop  
DepressionsForeningen?
Af flere grunde. Jeg har selv været 
nede med depression og har mærket 
følgerne deraf. Nedsat arbejdsevne, 
koncentrationsbesvær, træthed og jeg 
har tit svært ved situationer med ansvar 

og for mange mennesker. Men jeg fandt 
ud af, at jeg i begrænset omfang kan 
være tilstede for andre, der har brug for 
én der lytter, og én der engang imellem 
også forstår dem. 

Det er en stor hjælp i mit eget liv, at 
jeg kan bruges, som jeg er. 

Hvorfor valgte du netop dette arbejde?
Da “adgangskravet” er, at man skal 
have haft en depression eller bipolar 
lidelse, tænkte jeg, at dette lige var job-
bet for mig. Jeg er kristen og ser dette 
som et kald fra Gud til at være mod min 
næste, som jeg ønsker, min næste skal 
være mod mig. 

Og så det at jeg kan arbejde hjem-
mefra og ikke har en chef, der kigger 
mig over skulderen. Det betyder stor fri-
hed for mig at kunne sidde derhjemme i 
egne trygge omgivelser og snakke med 
mennesker, der har det svært. 

Hvad er de største udfordringer i den 
opgave?
Til tider er det voldsomt frustrerende 
ikke at kunne hjælpe disse mennesker 
med mere end de 30-40 minutter, som 
jeg typisk taler med den enkelte. 

Og så kommer jeg da nogle gange 
i tvivl om, om mit råd til en person nu 
egentlig også er det rigtige. 

Men langt de fleste samtaler slutter 
med, at ringeren har haft godt af, at der 
var én der lyttede. Og vi medarbejdere 
på linjen er nok efterhånden vant til, at 
der ikke er nogen facitliste til, hvordan 
en samtale skal udvikle sig. 

Hvornår går du glad hjem fra 
frivillig-vagten?
Det gør jeg altid. Endnu har jeg ikke 
oplevet det modsatte. Det er utrolig 
berigende at være til gavn for andre 
mennesker. 

Hvad synes du, er de vigtigste mær-
kesager inden for DepressionsFor-
eningens område?
Fokus på depression, bipolar lidelse og 
på de pårørende er for mig meget vig-
tigt. I dag tales der så meget om stress, 
men depression, bipolar lidelse og de 
pårørende synes jeg mangler opmærk-
somhed fra samfundets side. 

Tit føler jeg, at munden lukkes på 
den lidende med medicin. Depres-
sionsForeningen har derfor en vigtig 
opgave med at få synliggjort dét at være 
psykisk syg, herunder depression og bi-
polar lidelse, og ikke mindst at få fokus 
på de pårørende. 

Det er også vigtigt, at de raske i 
samfundet får lettere ved at turde have 
noget at gøre med “os syge”. Og det er 
vigtigt, at dem med lidelser tør tro på, at 
der er en vej igennem lidelsen. 

Det er mit håb, at mennesker kan 
få lov til at være, som de er, at de ikke 
skal føle sig uden for fællesskabet, men 
derimod elsket. Tænk om det en dag 
var sådan, at alle både syge og raske 
kunne være helt overbeviste om, at der 
er en plads til lige netop dem, hvor de er 
værdsatte og elskede. ■

Navn: 
Michael Urban
Alder: 56 år 
Bopæl: Lyngby

Illustration: Frits Ahlefeldt
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Patientuddannelse har vundet 

kraftigt indpas i behandlingen 

af blandt andet depression og 

bipolar lidelse i de senere år. 

Og selv om den overordnet 

viser gode resultater, er den 

ikke uden udfordringer og  

paradokser. Forskningen 

peger på, at det er helt af-

gørende, at læringen tager 

udgangspunkt i den enkelte 

patients hverdag. Lisbeth 

Hybholt har forsket i lærings-

processer i patientuddannelse 

og hverdagsliv. 

Den patientuddannelse, der 
typisk anvendes i sundheds-
væsenet, har til formål at styrke 

deltagernes egenomsorg, velvære, 
livskvalitet og håndtering af sygdom-
men, samt reducere deres behov for 
sundhedsydelser. 

Forskningen viser, at patientuddan-
nelse rettet mod mennesker med de-
pression har nogen effekt i forhold til 
at forbedre deltagernes efterlevelse af 
medicinordinationer og deres psyko-
sociale funktionsniveau, samt mindske 
symptomer og forebygge tilbagefald og 
nye sygdoms-episoder. 

Viden er fundamentet for at håndtere 
hverdagen – men det er langt fra nok
Forskning peger ret entydigt på, at 
viden om den sygdom, man lever med, 
er fundamentet for at kunne tackle syg - 
dommen på en hensigtsmæssig måde 
i hverdagen. Viden i sig selv fører dog 
ikke nødvendigvis til forandringer i 
hverdagen. 

Det, man lærer på et patientuddan-
nelses-kursus, skal give mening i for-
hold til ens egne rutiner og erfaringer fra 
hverdagen. Det væsentligste i patient-
uddannelse er altså, at den formelle 

viden bliver meningsfuld for den enkelte 
deltager, navnlig ved at inddrage delta-
gerens konkrete situation. 

Jeg har forsket i samspillet mellem 
hverdagsliv, patientuddannelsesgrup-
per og læreprocesser. Min forskning var 
rettet mod mennesker, der havde været 
indlagt med depression på psykiatrisk 
afdeling. Jeg har undersøgt, hvordan 
deltagerne i patientuddannelsesgrupper 
har tilegnet sig nye måder at leve deres 
hverdagsliv på, med det formål at passe 
på sig selv. 

Pauser og lystbetonede aktiviteter 
kan føles forkert  
Læringen opstod i en kombination af 
erfaringer, viden og muligheder fra 
deltagernes hverdagsliv, det kursusind-
hold underviserne formidlede, og ved at 
deltagerne sammenlignede deres egne 
reaktioner, forståelser og handlinger 
med de andre i gruppen. 

De mest fremtrædende læreproces-
ser handlede om at undgå nye depressi-
ve episoder ved at lære at skabe pauser 
i hverdagen. Det var enten pauser fra 
hverdagens pligter for i stedet at gøre 
noget lystbetonet, eller pauser for at 
skabe balance mellem aktivitet og hvile.

Paradokser i 
patientuddannelsen 

Af Lisbeth Hybholt Postdoc., sygeplejerske, cand.cur, ph.d.

Det kan lyde let og ligetil at skulle gøre 
mere af det energigivende og lystbeto-
nede i hverdagen. Men min forskning 
viste, at det kunne skabe konflikter i 
hverdagen, både i forhold til en selv og 
i forhold til de fællesskaber, man var en 
del af, når deltagerne begyndte at passe 
på sig selv ved at holde lystbetonede el-
ler nødvendige pauser i deres hverdag.

 Det kan blive en krævende daglig 
kamp at lære at holde pauser, f.eks. hvis 
man opfatter sig selv, og bliver opfattet  
af andre, som én, der altid sætter plig-
ter før fornøjelser. Der kan opstå det 
paradoks, at det kan tage mere energi 
end det giver at forfølge lystbetonede 
aktiviteter. Pauserne er ellers tænkt som 
et modtræk mod depression, fordi de 
skulle være energi-givende. 

Læreprocessen kræver energi, man 
ikke altid har
Det viste sig, at de depressive symp-
tomer nogle gange betød, at det var 

vanskeligt for deltagerne at gøre det, de 
havde lært var godt for dem. Det var et 
paradoks at de, når de havde det værst, 
ikke havde den energi og det overskud, 
der skulle til for at gennemføre pauser 
i hverdagen, netop når de havde mest 
brug for de pauser. 

Når de lystbetonede aktiviteter bliver 
en pligt
Nogle deltagere oplevede, at de qua 
deres depressive symptomer ikke op-
levede lyst; og andre holdt kun pauser-
ne, fordi de havde lært, at det var vig - 
tigt, hvis de ville passe på sig selv. Der 
op stod et paradoks, når det, der skulle 
være energigivende lystbetonede aktivi-
teter, endte med at blive en energikræ-
vende pligt.

Det er ikke kun en individuel proces 
at lære at passe på sig selv
Der var forskel på, om deltagerne var 
alene om at lære at skabe plads til pau-

ser i hverdagen, eller om de fik hjælp 
fra dem, de delte dagligdagen med. 
Det kan skabe konflikter både privat og 
på arbejdet. Derfor er det ikke kun en 
individuel proces at lære at passe på sig 
selv; det påvirker og involverer de men-
nesker, som man deler hverdagen med. 

Tal om paradokserne, om hverdagen 
og støt
På baggrund af min forskning vurderer 
jeg, at det er væsentligt, der tales om 
de konflikter og paradokser, som kan 
opstå i dagligdagen hos deltagerne i 
patientuddannelsesgrupper, når de er i 
gang med at lære at passe på sig selv. 
At der i undervisningen bliver taget 
udgangspunkt i deltagernes konkrete 
hverdagsliv og ressourcer, samt at del-
tageren i videst muligt omfang støttes i 
processen. ■

Illustration: Frits Ahlefeldt
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Kom og mød os til en snak og en kop kaffe på for-
eningens stand på Brugernes Bazar  onsdag den 29. 
august kl. 9 – 15 i Kongens Have i Odense. 
Brugernes Bazar afholdes hvert år i hele landet og ar-
rangeres af Rådet for Socialt Udsatte. Der er mulighed 
for at debattere med socialordførerne fra Folketinget, 
og Socialministeren deltager altid. 
Der er underholdning OG gratis morgenmad kl. 9 samt 
gratis frokost. Adskillige andre foreninger deltager 
også med en stand. Det plejer at være en festlig og 
farverig dag!
Thomas Abildgaard og Svend Olsen, Odense

Brugernes Bazar i 
Odense

DepressionsForeningen Nordjylland 
på Nibe Festival

NIBE

Sæt kryds i kalenderen  

3. november

Jubilæumsarrangement i DepressionsForeningen

Vi fylder tyve år og er i fuld sving med at  

planlægge et større arrangement i København,  

der skal markere denne begivenhed. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og følg med på 

facebook og nyhedsbreve for mere information

– for nogen så meget, at det koster dem livet.

Til september sky-
der Depressions-
Foreningen igen 
i år gang i vores 
kampagne Depres-
sionSUCKs. Men 
du kan allerede 
nu sikre dig vores 
kampagne-sokker, 
for blot 50 kr. Du 
må dog meget 
gerne støtte med 
mere, da de 50 kr. 
kun lige dækker 
omkostningerne.
Kampagnen, der efterhånden har samlet sig mange 
ambassadører, har til formål at nedbryde tabuet og få 
flere til at tale om depression. Og turde tale med men-
nesker, der lider af depression. 
Derfor opfordrer vi alle, der har modet til at tale med 
en depressionsramt til at bestille et par sokker og 
tage dem på, og dele et billede af dem på de sociale 
medier den 1. oktober. Har du et par fra sidste år, er 
du meget velkommen til at bruge dem.
I år gør vi det lidt anderledes. Vi har ikke et fast tema, 
men sætter i løbet af september måned fokus på en 
række aspekter af det at leve med en depression. 
Blandt andet vil vi flashe sokkerne og budskaberne 
allerede den 10. september, hvor det er Verdensdag 
for Selvmordsforebyggelse. Det anslås, at op mod 
halvdelen af dem, der begår selvmord, lider af en 
ubehandlet depression. 

Så Ta’ Snakken – tavshed kan koste liv.
1. Bestil dine sokker i dag http://depressionsucks.dk/
2.  Ifør dig sokkerne – gerne så ofte som muligt i  

september
3.  Del et billede af dig selv med dem på, på de sociale 

medier den 1. oktober
4.  Spred budskabet - du kan finde os på Facebook, 

Twitter, og Instagram

DepressionSUCKs
ODENSE

For 4. år i træk har du muligheden for at møde os på Nibe Festival. 
Ved at være til stede på festivalen ser vi mulighed for endnu en gang at komme i dialog med helt almindelige mennesker. 

Erfaringen fra de sidste år viser, at rigtig mange mennesker er meget positive over for muligheden for at tale med andre, som forstår, hvordan det er at have depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, eller de er interesseret i at få mere viden om disse emner.

I løbet af de fire festivaldage vil vi på en utradi-tionel måde forsøge at få festivaldeltagerne til at forholde sig til hinandens psykiske velbefindende. Det gør vi med vores lykkehjul, hvor vi med ordene "sex", "alkohol", "lykkepiller" "selvmords-tanker", "venskab" og "livsglæde" inspirerer til at starte snakken. Derudover har vi lidt reklameting med foreningens logo på, som vi uddeler. 

Tidspunkt: onsdag den 4. juli til lørdag den 7. juli 2018.
Vel mødt i Skalskoven i Nibe!
DepressionsForeningen i Nordjylland

Samtaler, der skaber refleksion og struktur. 

Viden og kampagner, der nedbryder tabuer, og 

fællesskaber, der skaber ligeværdige relationer. 

Redskaber, der giver håb og mening og retning i 

hverdagen.

DepressionsForeningen har i 20 år hjulpet men-

nesker, der er berørt af depression og bipolar 

lidelse. Men vi vil så gerne gøre endnu mere. Og 

her kan din hjælp være afgørende.

Du kan hjælpe os med at fortsætte udviklingen 

af vores samtalelinje DepressionsLinien, vores 

lokale selvhjælpsgrupper og de kommende  

mestringskurser for mennesker ramt af stress, 

                      depression eller bipolar lidelse.

Som indsamler har du mulighed for at gøre dine 

omgivelser opmærksomme på denne vigtige sag, 

og gennem dit netværk har du mulighed for at 

støtte sagen med mere end en enkelt donation. 

Hvis du opretter en indsamling, deltager du i 

konkurrencen om et højskoleophold samt billet-

ter til vores kommende jubilæumsshow.

Opret en indsamling og del gerne det glade 

budskab på de sociale medier under hashtaget 

#GivLysetVidere

https://dk.betternow.org/projects/depressions-

foreningen-projekt

Giv lyset og håbet videre
Bliv indsamler for DepressionsForeningen.

Opret en indsamling og hjælp os med at hjælpe flere.
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Det er velkendt, at mennesker 
med bipolar lidelse har kogni-
tive vanskeligheder, selv når de 

er i neutralt stemningsleje. Men har de 
også vanskeligheder med at håndtere 
almindelige hverdags-aktiviteter som 
indkøb, madlavning og rengøring? Dette 
er undersøgt af forskere fra Kompeten-
cecenter for Affektive Lidelser, Psyki-
atrisk Center København og fra Ergo - 
terapeut-uddannelsen, Professionshøj-
skolen Metropol. 

I projektet deltog 43 personer med 
bipolar lidelse. De var i neutralt stem-
ningsleje og vurderede selv, at de havde 
kognitive vanskeligheder. Alle boede i 
eget hjem. Knap halvdelen var i arbejde 
eller under uddannelse, en fjerdedel var 
sygemeldte, og ca.  en fjerdedel var på 
kontanthjælp eller fik førtidspension. 
Deltagerne var mellem 19 og 58 år med 
en gennemsnitsalder på 35 år.

Som led i projektet udfyldte deltager-
ne et spørgeskema, hvor de vurderede, 
hvordan de havde udført hverdags-
aktiviteter i den sidste uge. Dernæst 
fik de besøg af en ergoterapeut, som 
observerede dem udføre to hverdags-
aktiviteter. Typisk en madlavnings-op-
gave som fx at bage pandekager, lave 

Undersøgelse af hverdagens 
udfordringer

toast, kaffe eller en æggekage, samt en 
huslig opgave som fx at støvsuge, gøre 
badeværelse rent eller stryge. 

Ergoterapeuten anvendte en standar-
diseret undersøgelse, hvor det obser-
verede blev vurderet/scoret efter nogle 
fastlagte kriterier. Derefter blev disse 
scoringer statistisk behandlet, hvorved 
der kunne udregnes objektive mål for 
deltagerens kompetence til at udføre 
hverdags-aktiviteter. Disse mål blev 
sammenlignet med objektive mål for 
raske jævnaldrendes kompetence til at 
udføre hverdags-aktiviteter.

Undersøgelsen resultater
Resultaterne af den observations-base-
rede undersøgelse viste, at en tredjedel 
af deltagerne var fysisk anstrengte, og 
en tredjedel anvendte ekstra tid og var 
lettere uorganiserede. Det viste sig bl.a. 
ved, at nogle havde vanskeligheder 
med at finde de ting, de skulle bruge, 
eller de flyttede opmærksomheden væk 

fra det, de var i gang med, og de holdt 
en del pauser. Endvidere var der i flere 
tilfælde en sikkerhedsrisiko, fx i form af 
at glemme at slukke for komfuret eller 
brænde sig på strygejernet. 

Selvom kun få af deltagerne havde 
støtte i hjemmet, fx en støtte-kontakt-
person, så tydede resultaterne på, at 
op mod en tredjedel kunne have brug 
for støtte. Det gennemsnitlige mål for 
deltagernes kompetence i forhold til at 
udføre hverdags-aktiviteter svarede til 
kompetencen hos raske personer mel-
lem 60 og 85 år. Tankevækkende når 
gennemsnitsalderen på deltagerne var 
35 år.

Det at anvende ekstra tid på at ud-
føre hverdagsopgaver kan imidlertid 
være et udtryk for en hensigtsmæssig 
strategi. Et eksempel på dette var en 
ung universitetsstuderende, som skulle 
bage en kage. Han tog alle ingredienser 
frem, og efterhånden som disse kom i 
dejskålen, blev de sat tilbage i skabet. 
Efter observationen fortalte han, at han 
gjorde dette, fordi han havde tendens til 
at glemme, om han allerede havde kom-
met fx bagepulver i dejen. 

Den strategi medfører, at det tager 
længere tid at lave mad, men han havde 
ikke selv tænkt over denne sammen-
hæng. Hans familie blev ofte irriteret 
over, at han brugte så lang tid på at lave 
mad, og når de spurgte om grunden til 
dette, havde han ikke noget svar. Han 

besluttede at bruge ergoterapeutens 
observationer til at forklare familien, at 
det er en hensigtsmæssig strategi, han 
benytter sig af. 

I den selvrapporterede undersøgelse 
vurderede deltagerne generelt, at de 
havde færre vanskeligheder end det, 
observationerne viste. Dog rapportere-
de 20-50% af deltagerne, at de anvend-
te ekstra tid eller var fysisk anstrengte, 
når de lavede mad, købte ind, gjorde 
rent, vaskede tøj og kørte bil. Enkelte 
deltagere rapporterede, at de enten ikke 
kunne udføre hverdags-aktiviteter, som 
fx at lave varm mad eller køre bil, eller 
der var en sikkerhedsrisiko i forbindelse 
med udførelsen af disse aktiviteter.

Sammenhængen mellem resulta-
terne af de to undersøgelser, dvs. den 
selv-rapporterede og den observations-
baserede, blev også undersøgt. Det 
viste, at der ikke var overensstemmelse 
mellem, hvem der selv gav udtryk for 
vanskeligheder med at udføre hver-
dags-aktiviteter, og hvem der ifølge 
ergoterapeutens observationer havde 
vanskeligheder. 

Det er altid vigtigt at inddrage en per-
sons egne oplevelser, men som eksem-
plet ovenfor viser, gav observationerne 
deltagerne et nyt perspektiv på deres 
vanskeligheder, samt ofte en forhåbning 
om, at de kan få hjælp til at håndtere 
hverdagens udfordringer. Det er således 
vigtigt at inddrage begge undersøgel-
sesmetoder, da de viser forskellige 
aspekter af de vanskeligheder, som 
mennesker med bipolar lidelse oplever i 
deres hverdag. ■

Lone Decker, Lektor, Ergoterapeut-uddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

FAKTA
Mennesker med bipolar lidelse har 
ofte vanskeligheder i forhold til at 
udføre hverdags-aktiviteter. Det 
vurderer de selv, og det kan også 
observeres.

Selvom kun få af  
deltagerne havde 

støtte i hjemmet, fx en 
støtte-kontaktperson, 
så tydede resultaterne 

på, at op mod en  
tredjedel kunne have 

brug for støtte. 

Illustration: Frits Ahlefeldt
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For fjerde år i træk afholdt vi en 
workshop en lørdag i april fra kl. 
10 – 15. I år var temaet ”Skarpe 

Tanker”, som er titlen på en ny bog 
af psykologerne Line Hauptmann og 
Louise Meldgaard Bruun fra Aarhus. (se 
anmeldelse i december nr. af Balance) 

Vi var så heldige at få lokket Line 
Hauptmann til at køre workshoppen. 
Line er psykolog og specialist i kognitiv 
remediering. Dvs. genoptræning af tab-
te kognitive færdigheder, eller hvordan 
man kan klare sig på andre måder. 

Alfa og omega er at få økonomiseret 
mest muligt med de ressourcer, man 
har, samt hård kalenderstyring. Der kom 
et anerkendende blik, da slikposen gik 
rundt. Faktisk udløser den øgede spyt-
dannelse, f.eks. ved tyggegummi, en ke-
misk reaktion i hjernen, som er gunstig 
for kognitionen! Hvem vidste, at man 
skal informeres om tab af hukommelse, 
mens man er i behandling med ect? 

Det var en opmuntrende dag helt 
nede på jorden, og med masser af aktiv 
deltagelse og nysgerrighed. Alt er ikke 
ude, fordi man har mistet nogle kogni-
tive evner.

Karen Margrete Nielsen. ■

Bipolardag i 
Odense

Workshop: 
”Skarpe 
Tanker”

LANDET     RundtLANDET     Rundt

Paneldebat og film for  
fulde huse

DepressionsForeningens markering af World Bipolar Day faldt ikke helt på den 
officielle dato – til gengæld blev den lidt af en succes, da den fandt sted den 
19. april i Husets Biograf i København.

Her kunne den fuldt besatte sal se del 1 og 2 af Stephen Fry’s selvudleverende 
dokumentar ”The Secret Life of the Manic Depressive”. Forinden kunne gæsterne 
høre og bidrage til en paneldebat om stigmatisering i forbindelse med psykisk syg-
dom.

I debatten indtog instruktør og åben bipolar Peter Hagelund, overlæge Maj  
Vinberg, seniorforsker Lisa Korsbek og pårørende Sune Hellerup scenen. De fortalte 
medrivende om den stigmatisering, de oplever omkring psykisk sygdom, og ikke 
mindst den stigmatisering, man påfører sig selv. De fire paneldeltageres erfaringer 
og historier skabte ivrig debat og spørgelyst blandt biografens gæster.

Bipolargruppen, der er en selvhjælpsgruppe under DepressionsForeningen, stod 
for arrangementet – inklusive at skrive danske undertekster til samtlige de to timer, 
som dokumentarens to dele sammenlagt varede. Allerede nu er gruppen ved at 
summe over, hvad næste års markering af World Bipolar Day skal indeholde. ■

Bipolardagen i Odense var flyttet  
fra 30. marts (påskeramt) til 8. 
maj. Pænt besøg med mange 

unge.
At være bipolar er ikke så farverigt 

i virkeligheden som i fiktionen. Det er 
en alvorlig diagnose, men de fleste kan 
have et godt liv med gode vaner. Det er 
omtrent konklusionen på aftenens tre 
foredrag.

Niels Mark fra Musikbiblioteket 
fortalte om, hvordan musik kan bruges 
beroligende. Ikke kun Ambient og New 
Age, som er beregnet dertil. Undertiden  
hører han Ond Metal på vej hjem til 
København. Ozzy mod stress? Hellere 
end harpe. 

Overlæge Maj Vinberg fra Rigshospi-
talet fortalte om bipolare menneskers 
kognitive, øh, udfordringer. Intet stukket 
under stolen: der ER alvorlige kognitive 
følger. Men: det behøver ikke være en 
katastrofe, hvis man lever fornuftigt. 
Og Maj Vinberg mfl. forsker i nye typer 
behandling, pt. behandling med EPO (!)

En Af Os Ambassadør Thomas 
Abildgaard fortalte om sin hjemmela-
vede coping-strategi, Isbjørnemodellen. 
Den er opkaldt efter den vigtigste af de 
Duploklodser, han bruger til at organi-
sere sin hverdag og fokusere energi. 
Morsomt og pædagogisk. En metode, 
alle kan følge. Også uden klodser.

Opløftende og oplysende aften. ■

Lars Simonsen 
- på tærsklen af det 
store eventyr 

5. juni er demokratiets festdag, hvor vi fejrer den første danske grundlov. Men 
i år var Grundlovsdag noget ekstra særligt. Det var nemlig også dagen, hvor 
Lars Simonsen satte af for at svømme Danmark rundt for at støtte  

DepressionsForeningen og Julemærkefonden. 
DepressionsForeningen ønsker Lars rigtig god vind på turen rundt om Danmark. 

Ikke for meget vind, så bølgerne bliver for høje. Bare lige tilpas og gerne i ryggen 
hele vejen, så Lars og Ilse når til Sild og Rømø på den første dag som planlagt. Vejr-
guder, kan I fikse det? Please? 

Følg med i Lars færden på https://www.facebook.com/lifeisgoodfollowus/
Læs mere om projektet og hjælp os med at dele indsamlingssiden  

https://dk.betternow.org/fundraisers/swim-denmark1   
så Lars ikke svømmer forgæves! ■
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I snart 2.500 år har mennesket for-
søgt at forstå melankolsk depression 
gennem konkrete billeder. 
Sygdommen fremstår mere kom-

pleks end et brækket håndled, og som 
et forsøg på at skabe forståelse for et 
menneskes indre, etablerede græske 
Hippokrates humoral-patologien (teo-
rien om sygdommes opståelsesmåde) 
400 år f.Kr. I den skole er depression 
sort galde, der skvulper rundt i kroppen 
som en besk bryg af rædsler. 

Skønt tanken synes nærmest gakket 
i dag, er det let at forstå det behov, der 
formede den. Melankoli har til alle tider 
inviteret til overvejelser om forholdet 
mellem det indre og det ydre i et men-
neske, hvilket bekræftes i symptomato-
logiens historie – og i kunsten. 

Film giver følelser en form
Film er sat sammen af konkrete billeder, 
så ethvert vanskeligt begreb må fremvi-
ses som en egentlig situation, og derfor 
er instruktørers fortolkninger af depres-
sion særligt relevante, hvis man ønsker 
anden indsigt, end den lægebøger 
tilbyder. Film giver følelser en form, og 
sådan forbindes det indre med det ydre 
i denne dybt humanistiske kunstart. 

Ved at sætte sig i fiktive menneskers 
sted, opstår nemlig muligheden for at 
lære nyt om de virkelige mennesker og 
deres lidelser.

I nogle film optræder depression som 
en indledende tilstand, som protagoni-
sten (hovedpersonen) må vækkes fra, 
så et mål kan jagtes. Netflix-filmen 'I 

Don't Feel at Home in This World Any-
more' anvender blot sygdommen som 
den baggrund, hovedpersonen Ruths 
personlige udvikling skal træde tydeligt 
frem på, når hun jagter tyveknægte i ret-
færdighedens navn. Her vejer fremdrift 
tungest, og filmen skal ses for spæn-
dingens skyld. Ikke for depressions-
skildringen. 

Af Jeppe Mørch

Depression på 

film
Dystre film i lykkelige samfund
Hvert år udsender FN en World Hap-
piness Report, og de skandinaviske 
lande klarer sig som oftest strålende. I 
den seneste udgave er Norge og Dan-
mark nummer to og tre, mens Sverige 
klemmer sig ind på en niende-plads. 
Det betyder dog som bekendt ikke, at 
vi ikke kender til depression her mod 
nord; vores film har ofte tungsind i en 
bærende rolle. 

Lars von Trier er endda muligvis mere 
kendt for sin psyke end for sine værker, 
selvom sidstnævnte i vid udstrækning 
kan opfattes som en teknisk beher-
skelse af førstnævnte. Med Nympho-
maniac afsluttede han en decideret 
depressions-trilogi, der desuden består 
af Antichrist og Melancholia. 

Melancholia skal ses for depres-
sions-skildringens skyld. Ikke for 
spændingen. For den begynder med at 
afsløre, at filmen vil slutte med altings 
endeligt, når en blålig planet vædrer 
vores. Planeten Melancholia kan forstås 
som en ekstrem materialisering af 
hovedpersonen Justines depression, 
men filmen indeholder også svimlende 
eksempler på gestaltninger af sympto-
mer. 

Psykomotorisk hæmning tildeles 
en fatalistisk voldsomhed i en scene, 
hvor Justines fødder er viklet ind i gråt 
uldgarn, som sænker bevægelsen hen 
over en imposant golfbane. Hun er iført 
en brudekjole, der her gør depression 
til en forvrængning af den typisk så lyk-
kelige dag. 

Langsommelighed og humor som 
virkemidler
Mens der i mainstream-film spurtes 
hen mod et mål, så trasker personerne 
i kunstfilm ofte langsommeligt rundt, 
f.eks. i norske Joachim Triers værker, og 
hos svenske Roy Andersson.

I norske Triers 'Oslo, 31. august' 
skildres afstanden mellem fællesskabet 
og den deprimerede, når hovedperso-
nen Anders vader i ring og gentager 
fortidens destruktive adfærd, mens 
Anderssons 'Sange fra anden sal' 
holder det deprimerede individ fanget af 
generel apati i en karikeret verden, hvor 

ingen har en sund huds farve i ansig-
tet. Den svenske instruktør tyr også til 
tragikomik for at fremvise sygdommens 
kompleksitet og omgivelsernes mang-
lende forståelse. Sådan forsøger en far 
at forklare sin søns paralyse (lammelse) 
med, at knøsen engang skrev poesi. 

Når kunstfilmens narrative struktur 
(handlingen) er cirkulær, kan den gen-
give den spiral af negativitet, man kan 
føle som deprimeret.

Hverken von Trier, Trier eller Anders-
son foreslår nemme løsninger, men det 
betyder ikke, at værkerne er trøstesløse. 
De skildrer nemlig den melankolske 
depressions symptomer ved at konkre-
tisere følelser og indre fornemmelser 
som egentlige begivenheder. På film 
kan depression være gråt uldgarn, og 
det kan vi ikke læse os til i medicinske 
værker. ■
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I flere år brugte Mikkel alkohol og 
hash til at mildne sin depression, 
som han havde haft i mere end tyve 

år, siden han var en ganske ung mand. 
Et par genstande eller en joint om 

aftenen gjorde humøret lidt bedre. 
'De første år havde jeg ikke det store 

forbrug, og jeg oplevede, at hash og 
alkohol i mindre mængder hjalp på 

humøret og satte gang i min kreativitet. 
Efterhånden tog forbruget dog over-
hånd, og mine tanker blev mørkere. 

Men da jeg kontaktede psykiatrien 
for at få hjælp, skammede jeg mig så 
meget over misbruget, at jeg ikke for-
talte om omfanget af hash-rygningen og 
drikkeriet, og jeg gik derfra uden rigtig 
at tage imod nogen behandling.

Først et par år senere – i 2016 - hvor 
jeg fortsat drak og røg og havde det rig-
tig skidt, kontaktede jeg endelig Center 
for Rusmiddel-behandling i København.'

Mere end hver 3. patient med  
depression eller bipolar lidelse har et 
misbrug af alkohol og/eller stoffer
Mikkel, der ønsker at være anonym, 
men hvis fulde navn er kendt af redak-
tionen, er langt fra den eneste person 
med en psykisk lidelse, der har udviklet 
et misbrug ved at bruge alkohol eller 
stoffer som selvmedicinering.

Ifølge en stor dansk undersøgelse 
fra Københavns Universitet fra 2018 
har godt 28 procent af patienterne med 
depression, og godt 40 procent af pa-

tienterne med bipolar lidelse, et alkohol- 
eller stof-misbrug. Og en analyse fra 
Center for Rusmiddelforskning i Aarhus 
i 2009 skønnede, at omkring 50.000 

alkoholafhængige her i landet havde en 
depression ved siden af deres misbrug, 
hvilket er omkring 20 procent af alle 
depressionsramte. Til sammenligning 
har omkring 3 procent af alle danskere 
et alkoholmisbrug.

Mange selvmedicinerer sig med 
alkohol og stoffer, fordi de ikke får den 

Misbrug 
er udbredt blandt mennesker 
med depression eller bipolar 
lidelse

Af Per Sørensen, Journalist og skribent for Balance

Mere end hver 4. patient med 

depression, og næsten hver 

2. patient med bipolar lidelse, 

har et alkohol- eller stof-mis-

brug, viser ny dansk under-

søgelse. Misbrug forværrer 

ens psykiske lidelse, men 

mennesker med en dobbelt-

diagnose har lige så gode  

muligheder som alle andre for 

at blive ædru eller clean, siger 

en ekspert på området.

rette behandling, eller fordi de begyndte 
at drikke eller tage stoffer, før de kom i 
psykiatrisk behandling. Ofte går der fle-
re år, før de erkender, at de har udviklet 
et misbrug, og får gjort noget ved det. 

Små kommuner mangler  
kvalificerede tilbud
Kommunerne står for alkohol- og stof-
behandlingen i Danmark, og de større 
kommuner har været gode til at sikre 
bredspektrede behandlings-tilbud, der 
tilgodeser mennesker med en dobbelt-
diagnose. 

Men blandt andre har Lægeforenin-
gen kritiseret de mindre kommuner for 
at mangle faguddannet personale som 
psykiatere og psykologer. 

Lektor ved Center for Rusmiddel-
forskning i København, Morten Hesse, 
mener også, at det mest optimale er at 
have tilstrækkelig faglig kompetence 
samlet på ét sted. Men når det ikke er 
sådan alle vegne, er det blandt andet, 
fordi behandlings-området mangler 
penge. 

'Der er noget rigtigt i at sørge for, 
at folk har ét sted at gå hen. For det er 
forskelligt, hvordan man bliver behand-
let forskellige steder. Men problemet er 

også, at der er meget begrænsede res-
sourcer til at løse den her opgave.' 

Gode muligheder for at blive  
misbruget kvit
Morten Hesse vurderer dog, at selv om 
mennesker med et misbrug er mere 
komplekse at behandle, hvis de også 
har en psykisk lidelse, har de generelt 
gode muligheder for at blive misbruget 
kvit.

'Man skal passe på med at over-
betone, hvor slem en komplikation et 
misbrug er oveni en psykisk lidelse. 
Succesgraden er nogenlunde den 
samme, når man sammenligner misbru-
gere, der har en psykisk lidelse, med 
misbrugere uden en sådan. For hvis 
man er stærkt deprimeret ved siden af 
et misbrug, betyder det oftest, at man 
er mere motiveret til forandring.' 

Mikkel lagde både hashen og 
alkoholen helt på hylden i 2016 og gik 
efterfølgende i terapeutisk og medicinsk 
behandling for sin depression. 

'Det var faktisk langt nemmere at 
stoppe misbruget, end jeg troede. Fordi 
jeg havde det så dårligt, var jeg meget 
motiveret til at få nogle andre vaner. Og 
terapien gav mig værktøjer til at hånd-

tere de udfordringer, der fulgte med 
som clean og ædru, for det var nærmest 
et helt nyt liv, jeg fik. 

Jeg begyndte efterfølgende på en 
kandidat-uddannelse og fik en kæreste 
et års tid senere, og det havde jeg ikke 
haft i mange år. Det har ikke kun været 
nemt siden, men i forhold til min gamle 
hverdag er jeg meget mere glad og 
tilfreds', slutter Mikkel. ■

Mange selv-
medicinerer sig med 
alkohol og stoffer, 

fordi de ikke får den 
rette behandling...

Illustration: Frits Ahlefeldt
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DepressionsForeningen 
i medierne

Af Kasper Tingkær, 
Generalsekretær

For faste læsere af denne klumme 
vil det første møde med deres 
depression eller bipolare lidelse 

typisk ligge nogle år tilbage. Det viser 
vores undersøgelser. Alligevel vil mange 
sikkert kunne genkalde følelsen og de 
tusindvis af spørgsmål, der poppede op, 
da diagnosen blev stillet for første gang. 

Og selv om en del beskriver det som 
en lettelse og en afklaring at få stillet en 
diagnose, så kan det også give en eks-
plosion af tvivl og kaos i ens hoved, som 
i forvejen er på overarbejde.  

DepressionsForeningens bestyrelse 
har netop drøftet mulighederne for at 
hjælpe flere - tidligere - i deres syg-
domsforløb. En indsats, der kræver, at 
vi som forening forstår udfordringerne i 
dybden, er synlige og tilbyder relevante 
svar på de mange spørgsmål.

Og det er her, DU kommer ind i bil-
ledet, for til det har vi brug for DIN hjælp. 

Vi vil meget gerne høre om dine erfa-
ringer. Hvilke spørgsmål var de vigtigste 
for dig? Hvilke svar var til størst hjælp 
for dig? Og hvor fandt du dem? Skal 
vi hjælpe flere, skal vi hjælpe hinanden 
videre i fællesskab.

1000 spørgsmål til fællesskabet
I næste nummer af BALANCE vil vi  
forsøge at grave ned i de mange spørgs-
mål, man står med som ny-diagnostice-
ret. Vi vil – forhåbentlig med din hjælp – 
også forsøge at svare på spørgsmålene. 
Både dem, der gælder helt generelt, 
men også svar som knytter sig til den 
enkelte.  

Er praktiserende læger klædt godt 
nok på?
Vi vil også sætte lup på den støtte – eller 
mangel på samme – som mennesker 
med depression og bipolar lidelse får 
i kontakten med deres praktiserende 
læge. 

Vi får i stadig stigende grad henven-
delser fra borgere, pårørende og kom-
munale aktører, som er frustrerede over 
det, de oplever som manglende viden, 
tid eller interesse fra de praktiserende 
lægers side.

Der er ingen tvivl om, at de praktise-
rende læger er presset af opgaver og 
af stadig flere patienter. Men det er ikke 
acceptabelt, hvis ikke de evner eller ikke 
har de nødvendige rammer til at hånd-

tere den store andel af borgere, der er 
ramt af en affektiv lidelse. 

Som systemet i dag er tilrettelagt, er 
det tanken, at 90% af alle patienter med 
depression og bipolar lidelse skal be-
handles i almen praksis. Altså hos den 
praktiserende læge. I næste nummer af 
Balance ser vi på projekter, der forsøger 
at forbedre denne indsats, og vi ser på, 
hvad der kan gøres rent politisk.

Opfordring gentaget!
Men måske har vi overset noget. Hvad 
var dine oplevelser, da du mødte ”diag-
nosen”, hvad havde du brug for, og 
hvad hjalp dig bedst? Du er eksperten 
her. Den, der ved allermest. Vi håber, 
du vil bidrage - og på den måde hjælpe 
os med at hjælpe andre.  Du kan skrive 
direkte til mig på mailen:  
Kasper@depressionsforeningen.dk ■

Mødet 
med sygdommen 

TIL NÆSTE GANG               

DepressionsForeningens besty-
relse arbejder målrettet med at 
synliggøre foreningens arbej-

de mere. For det er vigtigt, at endnu 
flere mennesker hører om det vigtige 
arbejde, foreningen laver for mennesker 
ramt af depression og bipolar lidelse. 
Et arbejde DepressionsForeningen kun 
kan realisere takket være den store 
indsats, som vores engagerede frivillige 
gør hver eneste dag.  

Anstrengelserne har heldigvis båret 
frugt, for DepressionsForeningen har 
været i medierne flere gange i den 
seneste tid.  

Gik du glip af det? Hvis ja, er der 
ingen grund til at ærgre sig gul og grøn 
over det. Vi har samlet de vigtigste ar-
tikler og indslag nedenfor, så du hurtigt 
kan blive opdateret. ■

Af Hanne Müller
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Opret en Lokalgruppe

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe så 
kontakt DepressionsForeningens se-
kretariat på telefon 3212 4727 eller mail 
sekretariat@depressionsforeningen.dk 
Medlemmer er også velkomne i  
grupper uden for ens lokalområde.  
Tilmelding er ikke nødvendigt, men det 
er praktisk, hvis du kontakter kontakt-
personen inden fremmøde. 

Vær opmærksom på, at der kan ske 
ændringer i de enkelte grupper. 
Kontakt DepressionsForeningens 
sekretariat, hvis du ikke kan træffe 
kontaktpersonen. 
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i DepressionsForeningen
LOKALGRUPPER

Region Nordjylland
Frederikshavn bipolar og depression
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du er  
interesseret i at komme i gruppen.
Lise, depression.bipolar9900@gmail.com

Frederikshavn Pårørende
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du er  
interesseret i at komme i gruppen.
Lise, ptdb9900@gmail.com

Ålborg Depression over 26 år
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag kl. 19.00 – 21.00. 
Skriv først. 
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

Ålborg-pårørende
C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag kl. 19.00 – 21.00. 
Ring/skriv først
Lise Juul Lauritsen, 23 23 22 56,  
ptd9000@gmail.com

Ålborg – ungegruppe 
(Depressionsramte 18-26 år)
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger kl. 16.30 – 18.30
Maria Andersen & Mustafa Demir 
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

www.facebook.com/DepressionsgruppeAalborg/

Region Midtjylland
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger, kl. 19.00 – 21.00
Ivan Nielsen, Redline8600@gmail.com, 60 24 30 79

Århus, gruppe for voksne med depression
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 
Kontakt Mathias inden fremmøde. 
Mathias Sørensen, 86 95 40 27 / 24 89 01 98
mathissjelle@mail.dk
 

Region Sjælland
Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv., 4000 Roskilde
Torsdag, kl. 19.00 – 21.00
Skriv eller ring, før du kommer.
Musse Rindal, 46 36 29 45, musserindal@gmail.com 

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Onsdage i lige uger kl.15.30
Jette Balslev, 40 34 68 38, jette.balslev@gmail.com

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

Haderslev Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,  
6100 Haderslev
Mandage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Merete Lysgaard Hansen, 74 52 21 48 / 22 83 80 35
mebehansen@youmail.dk 
Birthe Vandsø Svendsen, 40 48 14 62
bvandsoe@outlook.dk

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

Odense, pårørende 
Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvej 15, 
5000 Odense C
Mandage i lige uger kl. 16.15 – 17.45
Lisbeth Handest, lisbethhandest@mail.dk

Lokalgrupperne mødes en til to hverdage 
om måneden i to timer indenfor tidsrummet 
18.00-21.30. Kontakt din nærmeste gruppe for 
yderligere oplysninger.

Café ODA Odense
Hunderupvej 31
5000 Odense
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
Tlf. 5384 1508
Se mødedag 
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk 
www.cafeodaodense.dk

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld
8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00 
Cafe_oda@yahoo.dk 
www.facebook.com/cafeoda

Café Blom, København
Julius Blomsgade 17
2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
kl. 14.00 – 18.00
Tlf. 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com 

Region Hovedstaden
Gribskov
FrivilligCenter Græsted, Holtvej, 3230 Græsted
Hver mandag kl. 15.00-17.00
Lis Silkeborg, 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød
SIND Huset, Milnersvej 13B, 3400 Hillerød
Mandage i ulige uger kl. 19.00-21.00
Hanne, 28 10 83 37

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger kl. 18.45 – 21.45
Barbara, 40 42 48 10, selvhjaelp@frivillighorsholm.dk
Mikkel, 51 86 44 02, depnord@outlook.dk

Hørsholm, Pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger, ring/skriv, før du kommer.
Barbara, 40 42 48 10, selvhjaelp@frivillighorsholm.dk 

Ishøj
Foreningshuset, Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj
Torsdag i lige uger, kl. 19.00 – 21.00
Jette Christensen, 26 77 96 77,  
jech23baron@outlook.com

LOKALGRUPPER

København Depression
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Klaus, før du kommer første gang. 
Hver onsdag kl. 19.00 – 21.00
Klaus, 20 77 01 99, helhalv@gmail.com
 
København Bipolar-gruppen
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kommer 
første gang. Yderligere information på gruppens 
hjemmeside: http://bipolargruppen.dk
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

Lyngby 
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A  
2800 Lyngby
Hver onsdag kl. 18.00 – 20.00
Anita Gabs-Pedersen, 21 43 67 95,  
anitagp@me.com

Århus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
OBS: Kontakt Kristina før du kommer i gruppen 
første gang. 
Onsdage i lige uger samt torsdage i ulige uger, 
kl. 19.00 – 21.00
Kristina, 28 55 25 70
bipolargruppen@gmail.com

Århus, forældre til unge og voksne bipolare 
De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov 
(psykiatrisk hospital) 
Månedligt, kl. 19.00 – 21.00
Ring/mail først.
Hanne Tranberg, 21 29 44 48, hannetr@me.com

Inge Rasmusen, 61 33 79 73
inge.B.rasmussen@gmail.com
Århus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80, Århus
Mandage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Kathrine og Helene 
aarhus-ungegruppe@outlook.dk
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Prøv os for en 20’er

Bliv medlem – Jubilæumspris

DepressionsForeningen fylder 20 år i år. Tyve år med samtaler, støtte, netværk 
og hårde kampe for bedre behandling og mindre tabu. Et engageret og ligevær-
digt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til en bedre hverdag med mening og 
muligheder. 
Et fællesskab der også gerne byder dig indenfor. Så har du ikke prøvet os før, 
men tænker at det måske kunne være relevant, så er det nu, du skal slå til. 
I hele 2018 tilbyder vi dig muligheden for at teste et medlemskab af for kun 20 
kroner. Jo før du melder dig ind, jo mere får du ud af det.

Sådan gør du (vælg en af følgende fremgangsmåder):
a.  Udfyld nedenstående og send til os. Overfør evt. med det samme via  

mobilepay til 53521838

b.  Gå ind på http://depressionsforeningen.dk/produkt/jubilaeums-medlemskab-
2018-kun-for-nye-medlemmer/ og betal via bankoverførsel, kreditkort eller 
mobilepay

Synes du 20 kroner er alt for billigt, tager vi også meget gerne imod donationer. 
Både faste donationer og engangsdonationer.

Med dit medlemskab bliver du en del af et fællesskab i bevægelse, du får ad-
gang til rådgivning og vejledning - og samtidig er du med til at støtte en vigtig 
sag. 

Fornavn Efternavn 

Adresse Postnummer

By E-mail 

Telefon Mobil

Betalt med Mobilepay ja/nej

Send til DepressionsForeningen, Trekronergade 64 st., 2500 Valby eller sekretariat@ 
depressionsforeningen.dk. Du modtager et velkomstbrev, når vi har aktiveret dit medlemskab.TAK


