
Magasinet om livet med depression og bipolar lidelse | Nr. 3 - 2018

Ny forskning
Metaforer former forståelsen for 
depression  side 4

Jubilæumsarrangement
DepressionsForeningen inviterer 
til 20års jubilæumsarrangement 
3. november. 
Køb billetten idag.  side 18

Foredrag 
Hør Jess Dorph fortælle om 
sine oplevelser med depression
 side 19

Gør som Sebastian Klein 
- Støt årets DepressionSUCKs 
kampagne, der i år har fokus på 
selvmordstanker  side 24-25

TEMA Mødet med sygdommen

8 
GODE RÅD
- til mødet med lægen



2  |  Balance nr. 3 september 2018 Balance nr. 3 september 2018  |  3

04    Metaforer former forståelsen for depression

06    Et hoved fuld af spørgsmål 

09    8 gode råd 

10     Nyt behandlingstilbud i almen praksis til mennesker med 

 depression og angst

12    Mødet med sygdommen, depression 

14    Collabri - håb for fremtidens behandling? 

16    Kan man blive helbredt for livet? 

18    Opslagstavlen 

20    Sommerhøjskolen på fuldt blus

22    Landet rundt 

24    DepressionSUCKS - ræk ud og ta' snakken 

26    Mød en frivillig 

28    DepressionsForeningen - oplysning gennem TV

29    Til næste gang  

30    Lokalgrupper 

Af Bodil Kornbek 
Formand for DepressionsForeningen

I dette nummer

Mød en frivillig
Marie føler, at hun har kunnet 
bruge sin erfaringer og kom-
petencer i rollen som højskole-
frivillig.

Collibri
– håb for fremtidens  
behandling?

Forslag til Finanslov 2019 har set dagens lys, og endnu en gang er det spændende at se, om psykia-
trien denne gang er tilgodeset. Oftest er indsatser og løft på psykiatriens område blevet finansieret 
via satspuljen, som består af midlertidige projektmidler. Derfor er spørgsmålet: Vil finansloven 2019 

sikre midler til psykiatrien, så vi får et tiltrængt varigt løft? Svaret på spørgsmålet er – JA. Det er positivt, 
at der med finansloven tilføres psykiatrien 100 millioner kroner.

Prioriteringen er ikke på psykiatri
Men det er dog  intet sammenlignet med afsatte midler til  “Skats IT” eller “Grænsehandel”. Nu skal 
vi ikke vurdere, om midler til skat er rimelige eller ej. Men finansloven er også udtryk for en politisk 
prioritering – og psykiatrien er ikke det område, der står højt på prioriteringslisten – endnu.

I DepressionForeningen ved vi godt, at det nemmeste er at være kritisk, men lad os dog være ær-
lige og slå fast, at heller ikke denne gang får psykiatrien det løft, der reelt er brug for. Vi er dog glade 
for, at psykiatrien stadig er på den politiske dagsorden, for det er nødvendigt, hvis vi skal kunne 
skabe de nødvendige forbedringer.

Danske Regioner med godt udspil, men...
Næsten samtidig med Finansloven kom Danske Regioner med et nyt udspil “Bedre behandling til 
mennesker med svær psykisk sygdom” – det udspil hilser vi velkommen. Dog ser vi også gerne, at 
Regionerne sætter handling bag ord, og prioriterer det i egne omend noget mindre budgetter.

Der er brug for, at vi i fællesskab sikrer ordentlig behandling for de dårligste i psykiatrien. Ambi-
tionen er, at dem med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige 
begrænsninger. Vi kan kun tilslutte os ønsket om at hjælpe de allermest syge til et bedre liv. 

Vi skal i mål sammen
I DepressionsForeningen forsøger vi altid at være konstruktive og påvirke udviklingen, så priorite-
ringerne for depressionsramte og mennesker med bipolar lidelse kommer højere på den politiske 
dagsorden. Der skal fokus på den forebyggende indsats, så fx dem der har haft depression for første 
gang ikke får tilbagefald. Det er helt centralt. Menneskeligt og økonomisk er fokus på at forebygge 
tilbagefald en god investering. Samarbejde med den praktiserende læge, arbejdspladsen, kommu-
nen og de pårørende er bare nogle af de nødvendige områder, der må arbejdes med for at skabe 
bedre vilkår for at komme sig, og for at få styrket håbet og visheden om et liv uden depression, og et 
liv hvor symptomer på bipolar lidelse kan håndteres. Man er ikke alene i sin kamp - vi er mange, der 
er sammen om dette fælles mål. ■

Kun i fællesskab sikrer vi bedre forhold
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Metaforer 
former forståelsen 
for depression

Af Mette Toft Rønberg

I og med at depression er en bred 
kategori, der rummer mange forskel-
lige følelser, tilstande og livshistorier, 

er der også mange forskellige måder at 
modtage, forstå og bruge en depres-
sionsdiagnose på. Som forskerne Anne-
Marie Jutel og Sarah Nettleton skriver, 
så er der ”paradokser indbygget i 
medicinske diagnoser. En diagnose kan 
rense for skyld og give skyld. Den kan 
legitimere og stigmatisere. Den kan give 
adgang til ressourcer, ligeså vel som 
den kan begrænse ens muligheder. En 
diagnose kan blive hilst velkommen eller 
afvist” (2011: 797, min oversættelse).
Peter på 34 år, som jeg interviewede, 
fortæller fx hvordan han oplever det 

som en meget blandet oplevelse at få 
stillet diagnosen. Han fortæller:
Det gjorde den forskel at få at vide, at 
du ikke er den store pivskid, du troede, 
du var. At det rent faktisk er grelt. Så 
det var lidt en lettelse at få konstateret 
den. Samtidig var det også lidt af et 
stempel. Jeg følte mig brændemærket. 
Men omvendt så hjalp det mig jo også 
til at sige, okay, nu har jeg taget en aktiv 
handling og prøver at gøre noget ved 
det her. Nu lysner det forhåbentlig lidt. 
Og så var der stadig de tanker der. Hvor 
længe skal det stå på? Hvor længe skal 
jeg blive ved med at tage de piller? Er 
det bare det ene år, eller er det flere år, 
resten af livet, eller hvordan kommer det 
til at være? 

Håb og frygt på samme tid
Nogle af de fælles erfaringer, der følger 
med at få stillet en depressionsdiag-
nose, er ambivalens, hvor diagnosen 
tilbyder lettelse, håb og frygt på én og 
samme gang. Det kan være en lettelse 
at få stillet diagnosen, fordi lidelsen nu 
har fået et navn, hvormed der følger et 
håb om, at den igangsatte behandling 
hjælper. En diagnose kan også være 

YouTube video. Videoen visualiserer 
depression som en tilstand, hvor for-
nemmelsen af at være en del af verden 
er afbrudt – primært på grund af en 
skadelig og invaderende agent, depres-
sionen, som er visualiseret ved hjælp af 
en sort hund – eller ”en sort djævel der 
sidder på skulderen”, som Hannah, be-
skrev det. Diagnosen og metaforen om 
den sorte hund giver i Hannahs tilfælde 
en troværdig forklaring på, hvorfor hun 
ikke kan leve op til sociale og kulturel-
le forpligtelser, såsom at varetage et 
arbejde og pleje sine venskaber. På den 
måde bruger Hannah den sorte hund 
og diagnosen til at fralægge sig noget 
af skylden og selvbebrejdelsen for sin 
manglende evne til at leve op til sam-
fundsmæssige krav. 

Nogle af de andre metaforer, jeg er 
stødt på, er lyden af depression fra et 
radioprogram og maleriet ”Skriget” af 
Edvard Munch, som Birgit bruger, da 
hun mener, at det visualiserer, hvordan 
hun føler sig ”fuldstændig i stykker”. 
Fordelen ved de her lydbilleder eller 
malerier er, at de i højere grad rummer 
depressionens kompleksitet og svært 
kommunikerbare natur, samtidig med at 
de kan give en fornemmelse af, hvordan 
depression føles. 

Begreberne bliver genfortolket
En af hovedkonklusionerne i afhandlin-
gen er, at en depressionsdiagnose ikke 
bare er noget, som et menneske passivt 
modtager, men derimod et begreb, som 
løbende bliver genfortolket og brugt på 
mange forskellige og kreative måder. 
Depressionsmetaforer spiller en afgø-
rende rolle i denne proces, da de mulig-
gør, at unikke livshistorier og sygdoms-
oplevelser kan blive sammenkoblet med 
den kliniske depressionsdiagnose på 
forskellig vis. ■

LÆS MERE
Man kan bladre i afhandlingen her: 
http://vbn.aau.dk/files/273744793/PHD_Mette_Roenberg_E_pdf.pdf

Med udgangspunkt i et større 

feltarbejde, har Mette Toft 

Rønberg forfattet en ph.d.-

afhandling, der handler om 

hverdagslivet med depres-

sion, og hvordan voksne 

mennesker oplever at få stillet 

en depressionsdiagnose. 

Undersøgelsen viser, at diag-

nosen opleves forskelligt fra 

person til person, og at den 

er præget af de metaforer, 

personerne bruger til at prøve 

at forstå sygdommen. Derud-

over er det også interessant, 

at opfattelsen synes at foran-

dres over tid.  

Nogle af de andre  
metaforer, jeg er stødt 
på, er lyden af depres
sion fra et radiopro

gram og maleriet ”Skri
get” af Edvard Munch

med til at legitimere lidelsen, norma-
li sere den og give en forklaring, som 
også andre mennesker kan forholde sig 
til. 

En anden gennemgående ting i mit 
feltarbejde er, at de fleste oplevede 
depressionsdiagnosen som en diffus og 
uhåndgribelig klinisk størrelse. Det var 
med andre ord uklart for dem, hvad det 
helt præcist vil sige at have en depres-
sion, og flere havde svært ved at se sig 
selv og deres livssituation afspejlet i 
diagnosen. Derfor startede en proces, 
efter at diagnosen var blevet stillet, hvor 
de ny-diagnosticerede gik på opdagelse 
for at undersøge, hvad depression 
egentligt er for en størrelse. For flere 
blev metaforer om depression af afgø-
rende betydning i denne proces. 

En af disse metaforer skildrer de-
pression som en sort hund i en populær 

Illustration: Frits Ahlefeldt



Hvorfor er jeg så træt?
Hvorfor kan jeg ikke det de forlanger af mig?

Kan det ses på mig at jeg ryster indvendig?

Bliver jeg symptomfri med den rette medicin og behandling?

Hvorfor er alt så uoverskueligt og trist?

Medicinen virker ikke, er det den rigtige?
Hvorfor skal jeg tage antidepressiv medicin?

Hvad gør medicinen ved min krop? Skal jeg nu være et medicinsk eksperiment?

Skal jeg medicineres resten af livet?

Skal jeg tage medicin resten af mit liv? Er de følelser og de tanker jeg har relevante?

Bliver jeg nogensinde glad igen?

Hvorfor lige mig?

Er jeg blevet gak i låget?
Hvad skal der ske med mig?

Hvorfor skulle der gå 33 år fra min første sygdoms periode til jeg blev diagnostiseret?

Og hvorfor skulle der gå yderligere et år inden jeg fik tilbudt behandling?

Hvorfor kan jeg som bipolar ikke få tilbudt psykolog samtaler?

Hvorfor er der flere ugers ventetid inden jeg kan komme i psykologisk behandling?

Hvordan skal jeg lige fortælle det til min kone og mine børn?

Skal jeg fortælle det til nogen?
Hvad siger arbejdspladsen og kollegerne, når de får det at vide?Kan jeg skjule det for mine omgivelser?

Vil jeg nogensinde blive set på, som andet end "hende med depressionen"?

Jeg kan huske min flovhed over at have en svaghed, frygten for at nogle fik det at vide.

Skal jeg være syg resten af mit liv?

Hvor længe skal det vare?

Bliver jeg nogen sinde rask? Hvornår bliver jeg rask - og lige som før?

Hvornår bliver jeg mig selv?

Genvinder jeg kontrollen?
Kan jeg nogensinde få det godt igen?

Bliver jeg nogen sinde mig selv igen?Kan det kureres? Er det arveligt eller er det svigt i barndommen?

Får mine børn det?Hvad med mine børn?
Min læge må da have fejldiagnosticeret mig?
Hvornår er det sygdommen som taler, og ikke mig selv?

Er jeg eller har jeg bipolar?

Hvordan skulle jeg tackle at der nu også stod depression i min journal?

Hvad kan jeg gøre for ikke at ryge helt ned i det sorte hul igen? Kommer jeg på arbejde igen?
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Et hoved fuld af spørgsmål
Når man første gang bliver 

konfronteret med diagnosen 
depression eller bipolar lidelse, 

popper det op med hundrede, ja måske 
tusinder af tanker og spørgsmål. Som 
du kan læse andet steds i dette maga-
sin, så handler det både om, at identiten 
og selvforståelsen er på spil, ligesom 
forestillinger om fremtiden samt helt 
konkrete spørgsmål om dagen imorgen 
sætter hjernen på overarbejde. 

Vi har spurgt ud i netværket om, 
hvilke spørgsmål andre tidligere patien-
ter stod med, den dag de fik diagnosen. 
Og om hvilke svar de i dag ville give på 
et udvalg af disse spørgsmål. Men selv 
om der er kommet mange gode svar 
ind, så er det vigtigt for os at understre-
ge, at disse blot skal tjene til inspiration 
og anderkendelse af, at man som ny-
diagnostiset står med en masse svære 
spørgsmål, som der måske ikke findes 
enkle svar på. I lighed med behandling, 
så er det, der virker for den ene ikke 
nødvendigvis brugbart for den næste. 
Vi tror dog på, at ligeværdige patientop-
levelser og reflektioner kan være med 
til at give inspiration og håb for andre. 
Så tak til alle jer, der har stillet jer til rå-
dighed med såvel spørgsmål, som svar. 
Det kommer vi som forening til at dykke 
mere ned i.

Symptomer
Hvorfor er alt så uoverskueligt 
og trist?
Det kræver konstant opmærksomhed, 
en hverdag med struktur og orden, 
medicin og søvn at holde sygdommen 
nede. 

Behandling
Hvad gør medicinen ved min 
krop?
Min personlig mening er, at medicin 
selvfølgelig ikke er godt for ens krop, 
men en nødvendighed for, at jeg ikke får 
det rigtig skidt. (Der er meget, som er 
usundt)

Kritik af behandling
Hvorfor er der flere ugers ven-
tetid, inden jeg kan komme i 
psykologisk behandling?
Det er også helt urimeligt. Jeg måtte 
selv vente i 3 måneder. Jeg ved, det 
er noget DepressionsForeningen har 
arbejdet hårdt på skal blive forbedret.

Åbenhed
Vil jeg nogensinde blive set på, 
som andet end "hende med 
depressionen"?
Der er altid nogen, som vi stemple 
dig - eller bare ikke forstår ret meget 
om psykiske lidelser, men brug deres 
reaktion som en indikator for, om det er 
mennesker, du har lyst til at omgive dig 
med. Fokuser på de mennesker, som er 
rummelige og giver dig god energi.

Rask igen
Bliver jeg nogensinde rask?
Om man bliver helt rask er individuelt. 
Nogle bliver helt raske, nogle får tilbage-
vendende depressioner og for nogle er 
det nødvendigt, at tage medicin i flere 
år eller resten af livet. Hvis man får me-
dicin, kan det godt tage 4-6 uger før det 
hjælper. Du skal nok få det bedre, det 
kan desværre bare tage lidt tid ... Det 
kan godt være, at du skal tænke over, 
hvordan du lever. Og det kan være, at 
der er nogle ting, du skal gøre ander-
ledes. Du skal huske at passe godt på 
dig selv og gøre nogle gode ting for dig 
selv, som gør dig glad, det kan være 
med til at gøre, at du får det bedre.

Finder jeg nogensinde mig 
selv igen?
Jeg fik depression i 2015, og i dag er jeg
 tilbage på min uddannelse. Jeg har 
også mit eget hus og en hund. Vi skal 
nok klare det, vi skal bare have tid.  

Arvelighed
Skyldes sygdommen noget 
arveligt eller er svigt i barn-
dommen?
Jeg har læst, at sygdommen er arvelig, 
men der skal noget til at udløse den. 

Det giver mening for mig både min mor-
mor og mor har kæmpet med den.

Forebyggelse
Hvad kan jeg gøre for ikke at 
ryge helt ned i det sorte hul 
igen?
Det jeg gør er: Jeg har valgt et mindre 
stressende job.Jeg dyrker regelmæssig 
motion, gør noget jeg kan lide. Sygdom-
men vil snerre af og til og jeg har endnu 
ikke helt lært at læse signalerne, før 
det går galt. Så er det godt at have et 
netværk, som kan.

Funktionsdygtighed
Kommer jeg på arbejde igen?
Selvom du bliver syg med en depres-
sion, vil rigtig mange igen vende tilbage 
til deres arbejde. For nogle vil det ikke 
være sundt eller muligt at vende tilbage 
på fuld tid. En løsning kan være at 
vende tilbage til ens hidtidige job eller et 
andet job på nedsat tid - fx i et fleks-
job. Mit sygdomsforløb har fået mig til 
at se på mit liv, og i dag er mit arbejde 
ikke det vigtigste. Det vigtigste for mig 
er nu min familie, og det at bruge min 
nedsatte energi på noget, der giver mig 
og andre værdi. Arbejde er ikke længere 
vigtig for mig. Det er min livskvalitet 
derimod. ■

At få en diagnose giver ikke kun afklaring. Ofte udløser det flere spørgsmål end svar. Vi har 

spurgt ud og indsamlet erfaringer om spørgsmål og svar fra tidligere patienter. Mest ment som 

inspiration til accept og reflektion.

En stor tak til følgende venner af 
foreningen, der har bidraget med 
personlige svarIllustration: Frits Ahlefeldt
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For langt de fleste mennesker er 
det første besøg hos lægen, hvor 
diagnosen depression eller bipolar 

lidelse bliver stillet, en forvirrende og 
overvældende oplevelse. For nogle er 
diagnosen forventet, for andre kommer 
den som et mindre chok. 

Og stort set alle, vi har talt med, for-
tæller, at oplevelsen kastede et væld af 
spørgsmål af sig. Ikke mindst fordi tiden 
hos lægen oftest er så begrænset, at 
oplysningerne har svært ved at bund-
fælde sig. 

Derfor har vi udarbejdet 8 gode råd, 
der kan forberede dig til dit møde med 
sygdommen og samtalen med din læge.

1. Registrer symptomer
Det er en god ide at registrere sympto-
mer og følelser i ugerne op til besøget 
for at give lægen de bedste forudsæt-
ninger for at stille en præcis diagnose. 

2.  Nedfæld symptomer og spørgsmål 
Det kan være svært at huske de ting, 
man har gået og tænkt/bekymret sig 
over, når først man sidder i konsulta-
tionen. Derfor er en huskeliste et nød-
vendigt redskab.  

3. Tag en pårørende med
Mange mennesker med depression har 
svært ved at huske og koncentrere sig. 
Det kan skyldes den særlige situation, 
men kan også være en del af sygdoms-
billedet.

Derfor er det en god ide at tage en 
pårørende eller en god ven med til læ-
gen, så I begge hører, hvad lægen siger, 
og har mulighed for at stille spørgsmål.

4. Du skal tale flere gange med lægen
Alt for ofte bliver diagnosen stillet ud fra 
en enkeltstående samtale eller udfyld-
ning af et symptom-skema. Men tøv 
ikke med at insistere på yderligere en 
samtale. En læge kan sjældent stille 
diagnosen depression efter kun en en-
kelt samtale med patienten. Det kræver 
mindst to samtaler, med ca en uges 
mellemrum.

5. Bland dig i behandlingen
Selv om lægen er den professionelle og 
har stor erfaring inden for behandlings-
systemet, skal du ikke være bange for 
at involvere dig i behandlingsplanen. Del 
din mulige tvivl og bekymring og forsøg 
at nå til enighed med din behandler. 
Mange beskriver, at de har fået stor 

hjælp af antidepressiv medicin, men 
dette må aldrig stå alene. Og måske 
er samtaleterapi hos en læge eller en 
psykolog nok.

6. Spørg ind til eventuelle bivirkninger
Ender I med at vælge medicin som et 
behandlingselement, så husk at spørge 
ind til den forventelige virkning, bivirk-
ninger og disses varighed. 

7. Få en klar aftale om opfølgning 
og evt. justering af indsats/behand-
ling
Senest tre måneder og gerne indenfor 
en måned efter behandlingens start, bør 
du have en samtale med din læge igen, 
for eventuelt at justere behandlingen. 

Opfølgning er særlig vigtig, hvis 
behandlingen ikke virker indenfor den 
forventede tidshorisont, eller bivirkning-
erne er for massive.

8. Søg information og støtte
Selv om du er godt forberedt og har haft 
følgeskab med til læge, kan der godt 
opstå spørgsmål og behov for struktur og 
forståelse. Søg information og støtte fx 
på DepressionsForeningens hjemmeside, 
DepressionsLinien eller andre tilbud. ■

TEMA   Mødet med sygdommen

8 gode råd 
- til det første besøg 
hos lægen

Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

3312 4774

RING...

TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENIGEN.DK
WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK 

3312 4774
Mandag - Fredag kl. 19.00-21.00

RING...
Depressionslinien

For dig der er ramt af depression eller 
bipolar lidelse og som har brug

for at tale med nogen, der forstår
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en tæt kommunikation mellem behand-
lerne, tæt opfølgning af den enkelte

patients tilstand, og behandling ud 
fra en struktureret behandlingsplan. 

Collaborative care virker i udlandet
Collaborative care er mere effektiv end 
almindelig behandling til at reducere 
symptomer på depression og angst 
[2–4]. Denne viden er baseret på uden-
landske studier, hvor collaborative care 
er afprøvet i sundhedssystemer (særligt 
det amerikanske), der adskiller sig fra 
det danske. 

Af samme årsag kan resultaterne ikke 
overføres direkte til Danmark, og derfor 
er det nødvendigt at afprøve collabo-
rative care tilpasset danske forhold [5]. 
Alment praktiserende læger, psykiatere 
og forskere i Region Hovedstaden har 
på denne baggrund udviklet en model 
for collaborative care kaldet Collabri 
modellen.  

Collaborative care afprøves i  
Danmark
I Collabri modellen samarbejder den 
praktiserende læge med en psykiater og 
en care manager. En care manager er 

Styrket samarbejde mellem almen 
praksis og psykiatrien 
I almen praksis kan kvaliteten af be-
handlingen øges ved at styrke sam-
arbejdet med psykiatrien. Collabora-
tive care er en samarbejdsmodel, der 
indebærer, at depression og angst kan 
behandles i almen praksis med hjælp 
fra psykiatriske specialister, herunder en 
såkaldt care manager. 

Care manageren har en tovholderfunk-
tion, og kan også varetage et kortvarigt 
samtaleterapiforløb. Formen på col-
laborative care har udviklet sig siden 
90’erne, og udover et multiprofessionelt 
samarbejde defineres indsatsen ved 

Care manageren har 
en tovholderfunktion, 
og kan også varetage  

et kortvarigt  
samtaleterapiforløb

Der mangler tilgængelige  
behandlingstilbud
Det estimeres, at op imod 30 % af men-
nesker med psykiske lidelser af ikke-
psykotisk karakter, herunder depression 
og angst, ikke modtager behandling 
[1]. Årsagen er oftest, at deres tilstand 
ikke erkendes, eller at der ikke er reelle 
behandlingstilbud tilgængelige. 

Almen praksis varetager den primære 
behandling af sådanne sygdomme, og 
denne kan eksempelvis bestå af støt-
tende samtaler, medicinsk behandling 
og/eller et begrænset antal sessioner 
med samtaleterapi. 

Dog er det kun en tredjedel af de 
praktiserende læger, der tilbyder egent-
lig samtaleterapi, og mange viderehen-
viser i stedet til Psykologordningen.

For patienterne betyder det ofte 
lang ventetid til behandlingsstart og en 
betragtelig egenbetaling. 

Henvisning til privat praktiserende 
psykiater eller pakkeforløb i psykiatrien 
kan også være en mulighed, men dette 
behandlingstilbud er kun til dem, der er 
svært ramt af en depression eller angst-
tilstand. 

en person med en mellemlang sund-
hedsfaglig uddannelse, f.eks. en syge-
plejerske, der har erfaring med arbejde 
indenfor psykiatrien, og uddannelse i 
kognitiv adfærdsterapi. 

Care manageren hjælper lægen med 
at varetage behandlingen, som kan 
indeholde undervisning i sygdommen 
(psykoedukation), kognitiv adfærds-
terapi, medicin eller en kombination 
heraf samt pårørendesamtaler. 

Den mindst indgribende men effek-
tive behandling tilbydes først. Sideløb-
ende følges udviklingen i sygdommen 
tæt, for at sikre at behandlingen inten-
siveres, hvis der er behov. 

Alt dette sker med vægt på den 
enkeltes ønsker og behov. Lægen har 
behandlingsansvaret, men kan til enhver 
tid tale med psykiateren, ligesom care 
manageren løbende sparrer med psy-
kiateren.

Indsatsen er tilpasset danske forhold 
med mulighed for henvisning til mere 
specialiseret hjælp f.eks. via Psykolog-
ordningen, ligesom care manageren kan 

hjælpe med kontakt til sagsbehand-
ler(e) i kommunen. Idealet er, at patien-
ten kan blive behandlet gratis i almen 
praksis med mulighed for at sætte ind 
tidligt i sygdomsforløbet pga. kort ven-
tetid og tilgængelige behandlingstilbud.
Effekten af collaborative care bliver eva-

lueret vha. lodtrækningsforsøg (rando-
miserede kontrollerede forsøg) i Region 
Hovedstaden, hvor det bl.a. undersøges 
om indsatsen har en gavnlig effekt på 
patienters selvvurderede depressions- 
og angst-symptomer, funktionsniveau 
og livskvalitet. 

Endvidere undersøges patienternes 
oplevelser med collaborative care, samt 
de økonomiske og organisatoriske kon-
sekvenser af indsatsen.

Resultaterne kan medføre et nyt 
behandlingstilbud 
Mellem 2015-17 blev Collabri modellen 
afprøvet, og på baggrund af erfarin-
ger herfra, er der vide-reudviklet på 
modellen. Den tilpassede model kaldes 
Collabri Flex modellen. Den samlede 
evaluering af collaborative care er fær-
dig i 2020. Til den tid står vi med et bud 
på en model, der organisatorisk er mulig 
at implementere, da den er blevet tilpas-
set undervejs, og evalueringen vil kunne 
svare os på, om den er bæredygtig 
både hvad angår effekt, patienttilfreds-
hed og økonomi. ■

TEMA   Mødet med sygdommenTEMA   Mødet med sygdommen

Nyt behandlingstilbud i  
almen praksis til  
mennesker med depression 
og angst
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Det er over 8 år siden, at jeg fik 
diagnosen svær depression. 
Selv om det er mange år siden, 

husker jeg stadig en følelse af lettelse 
over at få at vide, hvad der var galt med 
mig, og hvorfor jeg havde selvmords-
tanker og mistet lysten til alting. På den 
anden side følte jeg mig stemplet som 
værende ”sindssyg.”  Dertil kom at jeg 
følte, at alle kunne se det på mig, som 
om der stod stemplet i panden på mig: 
”Hende der skal vi undgå, for hun er 
psykisk ustabil”.

Tåget besøg hos lægen
Selve lægebesøget, hvor jeg fik diag-
nosen, husker jeg ikke meget af. Jeg 
havde heller ikke nogen tidsfornemmel-
se af besøget. Jeg sad og gloede ud ad 
vinduet, og så ud på trafikken, alt imens 
lægen stillede en masse spørgsmål.  
Puha tiden føltes uendelig lang. Til sidst 
sagde lægen: ”Anja, du har en svær 
depression, og det skal vi have gjort 
noget ved nu.” Jeg blev sendt hjem med 
en recept på antidepressiv medicin, og 
en ny tid hos lægen til en samtale.

Spekulationer der fylder op
Det næste der skete var en masse nye 
spekulationer, der dukkede op inde i 
mit i forvejen fyldte og forvirrede hoved. 
”Hvordan skulle jeg få det fortalt på mit 
feriearbejde, som jeg var sygemeldt 
fra?” ”Hvordan ville mine omgivelser 

reagere?” ”Hvordan kunne jeg fortælle 
min familie det ?” Det hele kørte bare i 
ring inde i mit hoved døgnet rundt.

Efter en god lang snak med en gam-
mel håndboldkammerat, fik jeg et godt 
råd til at få tankerne på afstand og bare 
lidt ud af hovedet.  Hun foreslog mig at 
skrive en slags dagbog over mine tan-
ker. Det begyndte jeg straks med. Det 
hjalp lidt efter lidt, og jeg gjorde dette i 
et stykke tid. Ud fra denne dagbog kan 
jeg tydeligt se, hvilke tanker der fyldte i 
mit hoved.

Hvad vil der ske i fremtiden? Bliver 
jeg nogensinde rask igen? Kan jeg 
overhovedet komme til at arbejde som 
pædagog igen med børn, med sådan 
en diagnose? Ville det ikke være et for 
stresset job at vende tilbage til? Ville jeg 
overhovedet komme til at arbejde igen? 
Ville jeg kunne spille håndbold igen, 
og være social med andre igen? Hvad 
tænker andre folk om mig, og hvordan 
vil mine omgivelser reagere? Skal jeg 
være åben omkring min sygdom eller 
ej? Hvad er der af bivirkninger fra medi-
cinen?

Samtalen med lægen blev afløst af 
behandlinger hos en psykolog, samtidig 
med den medicinske behandling. Det 
gav dog ikke den store effekt, og jeg 
havde en del bivirkninger fra medicin 
trods skift i denne.  Min læge oplyste 
mig heller ikke om, at mine selvmords-
tanker kunne blive forværret i starten af 

I sidste nummer af Balance 

efterlyste vi beretninger fra 

jer medlemmer om jeres 

møde med depressionen. 

Det har fået Anja til tasterne. 

Hun giver her en førstehånds-

beretning om sit møde med 

sygdommen, og om alle de 

spørgsmål, man kan sidde 

med. Men hun fortæller også 

om, hvordan hun med lige-

værd og fællesskab kom 

videre. God fornøjelse. den medicinske behandling. Det fandt vi 
selv ud af.

Støtte fra familie, netværk og  
forening
Den største støtte fik jeg af min nær-
meste familie og mine nye som gamle 
håndboldkammerater.  I slutningen af 
det år jeg fik diagnosen, fandt jeg frem 
til DepressionsForeningen via en bog 
med et link til deres hjemmeside. Hovsa 
var min første tanke, er der virkelig an-
dre end mig, der kender til at leve med 
denne sygdom?  

I 2011 var jeg så med på foreningens 
nyoprettede sommerhøjskole. Her ople-
vede jeg for første gang i mit liv at være 
blandt ligesindede, som virkelig forstod 

mig, og ikke mindst lyttede til mig. Jeg 
blev set som den person, jeg var, og 
ikke som min diagnose. 

Folk var heller ikke dømmende over 
for en, når der blev givet gode råd. De 
andre så heller ikke skævt til en, hvis 
der var aktiviteter, man ikke magtede 
at deltage i pga. manglende overskud. 
NEJ det var helt acceptabelt at sige fra 
og gå, når man havde behov for det.

Et godt råd til den praktiserende 
læge
Jeg ville  ønske, at min læge havde for-
talt mig om, hvor jeg kunne få kontakt 
med ligesindede, så jeg ikke havde følt 
mig så ensom i en lang periode. Enten 
kunne han have givet mig en e-mail eller 

et telefonnummer, så jeg havde haft 
andre end familien at læsse af på i den 
rigtig svære periode.

Det er jo hårdt, også at være en nær 
pårørende til et menneske med en psy-
kisk diagnose. Derfor er min opfordring 
og mit ønske, at der kunne laves flere 
lokalgrupper i de små bysamfund, både 
for de sygdomsramte og de pårørende.

Tak for det kæmpe stykke arbejde, I 
gør i foreningen. ■

TEMA   Mødet med sygdommenTEMA   Mødet med sygdommen

Mødet med sygdommen,  
depression 

Af Anja R Jensen, flexjobber i Rema1000
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I årevis har DepressionsForeningen  
råbt op om behovet for bedre be-
handling af mennesker, der bliver 

ramt af en depression. At der bør tages 
hånd om sygdommen allerede fra det 
første besøg hos den praktiserende 
læge. Vi har kritiseret, at indsatsen i alt 
for mange tilfælde bærer præg af util-
strækkelig overfladebehandling.

Samtalen i konsultationen om patien-
tens situation og udfordringer, diagno-
sticering samt orienteringen om planen 
for behandling, ventetider, eventuelle 
bivirkninger og aftaler om opfølgende 
samtaler (i det omfang det tilbydes), 
klares  alt sammen på det kvarter, der er 
afsat til konsultationen, og som lægen 
honoreres for.

En yderst vanskelig opgave – særligt 
hvis man skal give patienten en chance 
for at kunne følge med og forstå, hvad 
den nye diagnose vil betyde for patien-
tens liv nu og i fremtiden. Og helt umu-
lig, hvis patienten skal føle sig inddraget 
i behandlingsplanen.

Collabri – løsningen for fremtiden?
Men måske er løsningen nært fore-
stående. Over de sidste par år har der 

rundt om i landet været afprøvet en 
ny tilgang til behandlingsindsatsen for 
mennesker med depression og angst.  

Tilgangen bygger på den såkaldte 
”collaborative care” – hvor flere fag-
grupper samarbejder om behandlingen. 
I region hovedstaden kalder man pro-
jektet Collabri. DepressionsForeningens 
udsendte er taget på reportage ude i 
virkeligheden, hvor  projektet er i fuld 
gang.

Koordinerende sygeplejerske
Jeg er blevet inviteret til Hvidovre lidt 
uden for København. På førstesalen på 
Bytoften 5 midt i Hvidovre ligger prakti-
serende læge Niels Westeds klinik. Men 
det er ikke Niels, der tager imod. Det er 
derimod Anette Rotbøll. En smilende, 
yderst imødekommende og tydeligt 
erfaren sygeplejerske. Hun er care 
manager i projektet, dvs. den person, 
der koordinerer behandlingen mellem 
de forskellige faggrupper, men også den 
der i dette projekt står for den primære 
behandling og patientkontakt.

Det er Anette, jeg har aftalt mit besøg 
med, hende der sørger for, at jeg får 
en kop kaffe og et glas vand, og som i 

øvrigt viser mig tilrette. Niels kommer 
lige om lidt, han har lidt travlt, siger hun 
let undskyldende. Selv om Anette i sit 
arbejde som care  manager kun er i 
klinikken et par gange om ugen, bevæ-
ger hun sig hjemmevant rundt. Det er 
tydeligt, at hun har en stærk evne til at 
få tingene til at glide.  

Verdens bedste job
Jeg har verdens bedste job! Det giver 
bare så meget mening, udbryder hun. 
Hun har været med i projektet helt fra 
starten og er tydeligt begejstret.  

Anette har mere end 30 års erfaring 
som sygeplejerske. Heraf mindst 25 år 
i psykiatrien, som hun med egne ord 
har haft en personlig vision om at gøre 
mere menneskelig. Hendes nærmeste 
samarbejdspartner i projektet, prakti-
serende læge Niels Wested, slutter sig 
til os. Han er lidt mere tilbageholdende, 
eftertænksom og reserveret. De to 
supplerer hinanden godt. Også Niels er 
glad for ordningen. Det er en fantastisk 
mulighed for mig at kunne tilbyde mine 
patienter, fortæller han. Niels Wested 
har været praktiserende læge i snart 
15 år. Han vurderer, at behandling af 

patienter med angst og depression 
fylder omkring 10% i hans praksis, og 
at projektet har givet helt nye mulighe-
der for at levere en hurtig og effektiv 
behandling af denne gruppe patienter.

Bedre diagnosticering
Når en patient kommer hos lægen i Col-
labri-projektet, stilles der en foreløbig 
diagnose, og patienten orienteres om 
projektet. Herefter indkaldes patienten 
til en grundigere udredningssamtale hos 
care manageren. Og hvis samtalen giver 
anledning til at revurdere diagnosen 
eller problemstillingerne, konfererer care 
manager, psykiater og den praktiseren-
de læge sig frem til en fælles forståelse. 
På den måde kvalificeres diagnostice-
ringen og behandlingsplanen.

Samarbejde og tidlig indsats skaber 
resultater
For Niels er det en kæmpe fordel, at de 
er flere om behandlingen. At han, der 
sidder med behandlingsansvaret, kan 
trække på andre fagpersoner som fx. 
sygeplejersken og læger med andre 
specialer. Det er med til gøre den prak-
tiserende læge klogere, og med til at 
kvalificere behandlingen, mener han.

Og så giver projektet mulighed for 
at sætte en behandling i gang stort set 
med det samme. I gamle dage kunne 
man henvise til psykolog med den 
ventetid, der var, fortsætter Niels. Og så 
gik der lang tid før patienten så psykolo-

gen. Det er noget helt andet med dette 
projekt. Her kommer man i gang med 
det samme, og det er en klar fordel.

Afgørende med tæt opfølgning
Niels Wested peger på den løbende op-
følgning, som en anden væsentlig fordel 
ved projektet. Det svære ved samarbej-
det med psykologerne er, at de aldrig 
sender nogen form for besked om, 
hvordan behandlingen er gået, hvad de 
har opnået, og hvad terapien har gået 
ud på, fortæller han. Tidligere oplevede 
vi, at vi først så patienterne igen et halvt 
eller helt år senere. Nogle gange i langt 
større krise. Måske nåede de aldrig frem 
til psykologen, måske var kemien med 
behandleren dårlig, eller måske måtte 
patienten opgive, fordi pengene ikke 
rakte til yderligere behandling. Og så 
skulle man som læge begynde forfra.

I dette projekt er det muligt at følge 
behandlingen helt tæt på. I og med 
at der er et tæt samarbejde mellem 
care manager og praktiserende læge 
med ugentlig opfølgning og sparring 
samt tæt kontakt til en fast psykiater, 
er det muligt hele tiden at følge med 
og kvalificere arbejdet – ikke bare med 
den konkrete patient, men også som en 
læringsproces for lægen og sygeplejer-
sken.

Patienten med i kontrolrummet
Et andet væsentligt element er ind-
dragelse af patienten både i forhold til 
forståelse af sygdommen og til, hvordan 
behandlingen skal tilrettelægges. De al-
lerfleste siger jo, at de helst ikke vil have 
medicin, og det kan jeg godt forstå, 
siger Anette, men nu har vi muligheden 
for at starte op med noget psykoeduka-
tion eller kognitiv adfærdsterapi, og så 
lade være med at lukke døren helt. Så 
vurderer vi det løbende. Det er helt fan-
tastisk, at vi kan imødekomme patien-
ternes ønsker. Patienterne har meget 
mere indflydelse på behandlingen, og 
det øger effekten af den. Som Niels til-
føjer, så virker medicinen  i særdeleshed 
meget bedre, hvis patienten har tillid til 
behandleren.

Det betyder også, at man i  projektet 
giver medicinen mere hensigtsmæs-
sigt, mener han. Anette supplerer, 
at det samme gør sig gældende for 
mestringsarbejdet og den terapeutiske 
behandling. Det er de mest motiverede 
patienter, der får størst udbytte. I de 3-4 
måneder vi arbejder med dem, revur-
derer vi planen sammen med patienten 
hver 4. uge. Vi arbejder med udgangs-
punkt i den enkelte patients mål og 
ressourcer. Og selv om vi arbejder med 
en manualiseret kognitiv tilgang, tilpas-
ses den løbende til de mennesker, vi har 
med at gøre.

Opløftet over det engagement, der 
findes ude i virkeligheden, takker jeg 
af, går ned af trappen glad og fuld af 
forhåbninger til fremtidens behandlings-
indsats, og tager turen tilbage til konto-
ret i Valby denne solrige augustmorgen. 
Måske er der lys forude. ■

Collabri 
– håb for fremtidens  
behandling?

Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

TEMA   Mødet med sygdommenTEMA   Mødet med sygdommen

Praktiserende læge Niels Wested

Sygeplejerske og casemanager  
Anette Rotbøll



16  |  Balance nr. 3 september 2018 Balance nr. 3 september 2018  |  17

Selvom disponering af bipolar 

lidelse ligger i en, kan der gå 

år, før man opdager og ople-

ver sygdommen. Jeg er på en 

og samme tid ny og rutineret 

i ”gamet”. Bedre behandling 

har fået mig til at tro på en 

bedre fremtid. 

Det lyder måske lidt skørt, men 
jeg ligger og tænker på, om 
man kan blive helbredt for livet. 

Og hvad går min lidelse egentlig ud på? 
Hvad er sygdom, og hvad er bare almin-
delige Matthew? Selvom jeg har haft 
min lidelse, siden jeg var atten år, vil jeg 
nok mene, at det først er for et halvt år 
siden, at jeg egentlig rigtigt er begyndt 
at forstå, hvad den går ud på. 

Jeg har ellers læst folkesundheds-
videnskab på Københavns Universitet, 
skrevet opgaver om videnskabsteori, 
læst bøger om depression, bipolar 
lidelse, identitet, sygdoms-erkendelse, 
diagnoser, den bio-psyko-sociale-
model og det ene og andet. Men intet af 
det, gav mig ordentlige svar på ”hvorfor-
spørgsmålet”, og hvordan jeg kan leve 
mit liv anderledes, så jeg ikke bliver syg 
igen. 

For jeg synes ikke, at lærebøgerne, 
de videnskabelige artikler eller samtaler 
med psykiatere gav mig svar, så jeg 
kunne leve uden medicin…

Men der er svar. Og man er blevet 
meget bedre til at behandle min syg-
dom; det har jeg selv mærket, og det 
virker. Der er håb, selvom man har haft 
symptomer på bipolar lidelse i årtier – 
og man kan godt få et liv, der er godt. 
Meningsfuldt. Rart. Og sjovt!

Amor udløste mani
Nogle måneder før jeg blev 40, blev jeg 
meget, meget forelsket. Det var faktisk 
det, der flyttede mig mest. Pigen, der 
var midt i 30’erne, var min kvinde. Vi 
havde været venner i to et halvt år, og 
så pludselig -  i min hypomani -  gik det 
op for mig, at hun måske også holdt 
rigtig, rigtig meget af mig. Sådan på en 
romantisk måde. 

Og det havde lille, tykke Matthew 
faktisk lidt svært ved at håndtere. Jeg 
blev endnu mere stresset og fik en 
ordentlig mani. Sådan en, hvor alle 
omkring mig kunne se, at det ikke var 
så godt med Matthew, for han var ikke 
bare glad og forvirret. 

Matthew er skør
Heldigvis forstod jeg det, da folk for-
søgte at sige det til mig; sådan stille og 
roligt. Heldigvis blev turen forbi psykia-

trien i Risskov skånsom. Og personalet 
forstod godt, at når jeg sagde nej tak til 
medicin, så var det velovervejet, og de 
var gode til at respektere det. 
Det er jeg meget glad for. Og jeg synes 
egentligt ikke det ry, der er om stedet 
derude, er i orden. Det er simpelthen et 
rigtig godt sted at få hjælp.

De ansatte er ordentlige, kloge, lyt-
tende og dygtige mennesker. Jeg har 
ikke fortrudt, at jeg lod mig indlægge 
i de mere end et par dage, som jeg 
egentligt havde troet, jeg skulle tilbringe 
derinde i modtagelsen i starten af juni…

Livet efter udskrivelse er bedre,  
sjovere og roligere
Jeg tror og håber, at jeg er blevet nem-
mere at være sammen med; og også 
hyggeligere, og at jeg er blevet bedre til 
at lytte til mine venner og de mennesker, 
jeg møder. 

Og så går det bare meget bedre med 
at spille klaver, skrive digte og tekster, 
og med at snakke om politik, og med 
alle de andre ting, jeg synes er super-
sjove og fede. 

Heldigvis er jeg stadig tilknyttet am-
bulatoriet i Risskov. Så det kan være, vi 
støder på hinanden; og så må du gerne 
sige hej og fortælle, at du har læst artik-
len. For så bliver Matthew, der stadig er 
tyk og ikke så høj, i lidt bedre humør. ■

Kan man blive  
helbredt for livet?

af Matthew Frandsen, medlem af DepressionsForeningen 

TEMA   Mødet med sygdommen

Vi søger erfarne skribenter og læseglade 
anmeldere til magasinet Balance.

I DepressionsForeningen modtager vi ofte 
pakker fra forfattere og forlag, med spænd-
ende bøger om depression, bipolar lidelse og 
temaer, der relaterer sig til disse sygdomme.
Desværre lykkes det kun sjældent enmands-
redaktionen at få læst og anmeldt disse bøger. 
Til stor ærgrelse for forfatterne og til ulempe 
for jer læsere.
Men måske var det noget for dig at anmelde 
bøger. Så er du en flittig læser og har lyst til at 
være boganmelder, så kom med på holdet.

Er du mere til reportager, interview og debato-
plæg end til bøger, så hører vi også gerne fra 
dig. Vi har altid brug for skribenter.

Send en ansøgning til 
kasper@depressionsforeningen.dk  
med lidt om dig selv, om din motivation, og lidt 
om din erfaring med at skrive.  
Måske er du vores nye stjernerapporter eller 
boganmelder.  

BLIV SKRIBENT ELLER 
BOGANMELDER PÅ  
BALANCE !

WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK - TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
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Foredrag med Claus Søndergaard
Den 21. november arrangerer DepressionsForeningen i Nordjylland foredrag med  

Claus Søndergaard. Foredraget tager afsæt i bogen ”Tro, Stress og Depression”, som Claus udgav 

i 2017. Foredraget giver et hudløst ærligt indblik i et sygdomsforløb, der gradvist eskalerer med 

stress, depression og selvmedicinering og ender i et voldsomt sammenbrud. Det er historien om at 

stille skyhøje grad til sig selv, om at skulle være en supermand hver dag, der kan overskue og klare 

alt inkl. et stort pres på arbejdet, indtil det hele en dag krakelerer.  Kom og hør mere om de dyre-

købte erfaringer Claus gjorde sig med sin sygehistorie og om de kringlede veje ud af den igen.

Foredraget finder sted i Det gamle Rådhus, Torvet 5, 9400 Nørresundby. 

Deltagelse kræver billet, så hold øje med DepressionsForeningen i Nordjylland på Facebook eller 

kontakt Lise Juul Lauritsen på tlf. 23 23 22 56. 

ODENSE

VI HAR BRUG FORDIN HJÆLPDonationer er en forudsætning for vores arbejde. I øjeblikket 
mangler vi ca. 75 donationer på 200 kr. eller mere, for at kunne 

blive ved med at tilbyde skattefradrag i forbindelse med dona-
tion.
Læs mere på www.depressionsforeningen.dk/produkt/donation

KØBENHAVN

DepressionsForeningen fylder 20 år 
20 års jubilæum… kom og vær med

Lørdag d. 3. november

DepressionsForeningen inviterer til en festlig dag med spændende inspirerende indslag og  

interessante oplæg. Vi lover, det bliver en spændende dag. 

Tilmelding og køb af billetter sker via www.Billetto.dk  

Der er 250 pladser og prisen: Kr. 250 pr. person. 

Sted: Ørestads Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 København S

Tidspunkt: Kl. 14.30 - kl. 17.30.
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For 8. år i træk gennemførte 

DepressionsForeningen sit 

efterhånden berømte høj-

skolekursus på Nordfyns  

Højskole. Og igen i år var 

kurset udsolgt og med del-

tagelse af både nye kursister 

og en gruppe mere erfarne 

kursister. Ugen bød på fæl-

lesskab, inspiration og et 

væld af gode ferieoplevelser. 

Her kommer en kort repor-

tage fra ugen.

Trods en sommer på fuldt blus, 
er der ingen træthed at spore i 
solens kraftfulde stråler denne 

søndag i juli. Og selv om varmen og 
mange ugers manglende regn har gjort 
græs til tørv, og frodige træer og planter 
til halvslatne og lidende eksistenser, så 
er der også noget smukt og rart over 
sommervejret på Nordfyn. Ikke mindst 
på Nordfyns Højskole – nogle få kilome-
ter fra Bogense.

Søndag eftermiddag ruller en stor 
turistbus ind på højskolens parkerings-
plads. Essensen i DepressionsForening-
ens Sommerhøjskole – deltagerne - er 
ankommet. Debutanter og gengangere 
blander sig hurtigt med hinanden, og 
får vist vej til registrering og uddeling af 
værelsesnøgler af spændte frivillige og 
tidligere ankomne deltagere. Fællesska-
ber er i spil allerede fra første minut. 

Kurset er tilrettelagt, så kursisterne 
kan få en uge med ny viden, inspiration, 
konkrete redskaber og et enestående 
fællesskab. En uge hvor deltagerne har 
mulighed for at afprøve bevægelse om 
morgenen via thai chi, let løb, gåture eller 

en kombineret cykel- og morgenbade-
tur. Med foredrag om bl.a. håndtering af 
søvnproblemer, og om hvordan bevæ-
gelse i naturen kan styrke det mentale 
helbred. Og en uge hvor kursisterne kan 
dykke ned i kreative eller bevægelsesba-
serede værksteder, kombineret med ture 
ud af huset, sang, musik og meget mere. 

Men også en uge, hvor fællesskabet 
står over alt andet. Et fællesskab, hvor 
man kan være sig selv, dele erfaringer 
med hinanden, grine og græde, uden 
at der bliver løftet et øjenbryn. Og selv 
om de fleste deltagere – ikke mindst de 
helt nye - lige skal bruge en dag eller to 
på at finde sig tilrette, så forundres man 
over, hvor hurtigt det går. Måske er det 
de engagerede frivillige samt maden 
og de lækre salater; måske er det den 
friske nordfynske sommerluft eller høj-
skolens smukke omgivelser. Hvem ved? 
Dejligt er det i hvert fald. 

Tak for en dejlig uge til jer der var 
med i år - og til jer alle: Sæt kryds i ka-
lenderen ud for den 15. december, hvor 
vi åbner for tilmeldingen til Sommerhøj-
skolen 2019. ■

Sommer-
højskolen 
på fuldt blus

Af Kasper Tingkær, Generalsekretær
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Søndag den 2. september havde  
vi åbent hus i vores nye sundheds-
center i Haderslev. Forskellige 

patientforeninger var inviteret, og vi 
(Solcellen) havde en stand med mate-
rialer og pjecer fra DepressionsForenin-
gen. 

Der kom mange forbi for at få en snak 
og noget materiale med hjem. Vi trak-
terede dem med “gode råd”, som er en 
gammel sønderjysk småkage. Det var et 
særdeles vellykket arrangement. ■

Småkager og 
gode råd i 
Haderslev

LANDET     RundtLANDET     Rundt

Forskud på 
DepressionSUCKS

Lene har taget forskud på DepressionSUCKS og tilmed gjort det i fornemt sel-
skab. Sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen og skuespiller Paw 
Henriksen har Lene Clausen gjort opmærksom på DepressionsForeningen og 

vores DepressionSUCKs kampagne. 
Lene har selv haft depression som en del af svær PTSD, og været udsendt små 2 

år som NGO'er, FN- og NATO-soldat i starten af krigen på Balkan. 
”Da muligheden bød sig for at vise jeres fine sokker frem, og kun sokkerne var 

valgfrie, så var det selvfølgelig lige til ....!” fortæller hun, ”Jeg som veteran og de to 
herrer, fordi de godt ville støtte os sårede veteraner!”

”Håber det kan give lidt glæde, og har skabt lidt opmærksomhed i dag” skriver 
hun.

Du kan selv deltage i kampagnen og bestille et par sokker på  
www.depressionsucks.dk – hvem ved, måske løber du også på en kendt. ■

DepressionsForeningen 
til festival

Hvor møder man hr. og fru Danmark og får dem i tale? Når der er sol og som-
mer på plakaten, så er festivaler et rigtig godt bud! Derfor deltog frivillige fra 
Nordjylland for 4. år i træk på Nibe Festivalen, som fandt sted 4.-7. juli. 

Nibe Festivalen er Nordjyllands største musikfestival og blandt Danmarks 6 stør-
ste musikfestivaler. Med ca. 18.000 daglige gæster på festivalpladsen i de 4 dage, 
hvor musikken spiller, var der rig lejlighed til at nå mange mennesker. 

Et helt særligt lykkehjul med ordene ”sex”, ”alkohol”, ”lykkepiller”, ”selvmords-
tanker”, ”venskab” og ”livsglæde” hjalp til med at sætte dialogen i gang, og skabte 
rammer for mange gode snakke med festivalgæsterne. 

”Nogle gæster bliver stående og er med på en lytter. Andre går aktivt ind i diskus-
sionerne og deler med stor åbenhed deres egne historier og erfaringer. Det er en 
fantastisk oplevelse at være med”, fortæller Lise Juul Lauritsen. 

Der blev også uddelt små gevinster for at deltage i snakken i form af bolsjer, 
nøgleringe, kondomer, stempler og små shots (ribenasaft!). Alt sammen prydet med 
foreningens logo, så der blev slået et stort slag for foreningens synlighed. ■

Brugernes  
Bazar i 
Odense

Rådet for Socialt Udsatte arrange-
rede igen i år Brugernes Bazar 
i samarbejde med SAND, LAP 

og brugerforeninger. Bazaren er socialt 
udsattes eget ”Folkemøde”, hvor mere 
end 1.000 socialt udsatte, politikere og 
organisationer hvert år mødes til politisk 
debat og fællesskab. Bazaren blev af-
holdt i Kongens Have den 29. august. 

Årets tema var ”Socialt udsatte i 
systemet”. Jann Sjursen, som er for-
mand for Rådet for Socialt Udsatte, bød 
velkommen, mens børne- og social-
minister Mai Mercado stod for at åbne 
bazaren. Programmet bød på taler, 
paneldebat, musik, underholdning og 
mormors gode hakkebøffer til frokost. 

DepressionsForeningen var også re-
præsenteret med en stand på bazaren. 
Svend Olsen, Thomas Abildgaard samt 
to frivillige fra Depressionsgruppen 
i Odense oplevede stor interesse og 
drøftede flere interessante emner med 
ca. 100 brugere, politikere, behandlere 
og andre udsatte grupper, der kom forbi 
vores stand. Der blev også flittigt uddelt 
informationsmateriale til alle interesse-
rede. ■
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Hver dag vågner 
flere tusinde 
danskere op med 

et stærkt ønske om ikke 
længere at ville leve. For 
to af dem er ønsket så 
stærkt, frustrationen og 
beslutningskraften så stor, 
at de ender med at gøre 
alvor af tanken, og ved 
egen hånd afslutter deres 
liv. TO danskere hver dag. 
Et skræmmende faktum.

Alligevel er tanker om 
selvmord, noget vi kun 
sjældent taler om. Og vi 
andre kigger væk, ven-
der alt for ofte ryggen 
til eller lukker ørerne, 
når vi kommer for tæt 
på emnet. Måske er det 
frygten for at sige noget 
forkert, frygten for at 
det ”smitter” eller blot 
en konsekvens af, at 
vi har for travlt med os 
selv til at gå aktivt ind 
i problematikken. Det 
er ikke til at sige. Men 
alt for sjældent tager 
vi snakken. Og når vi 

forholder os tavse, er det praktisk talt 
umuligt at hjælpe. 

Men nu skal det være slut. Nu sæt-
ter vi temaet til debat. Og du kan være 
med. Hjælp os med at tage luften ud 
af tabuet, og vende de mørke tanker til 
håb og støtte. Køb dine kampagnesok-
ker i dag. 

Om kampagnen:
DepressionsForeningen markerer 
således European Depression Day den 
1. oktober 2018  med en kampagne, 
der sætter fokus på behovet for øget 
opmærksomhed på det store tabu, der 
er omkring  selvmord og depression. At 
tavshed kan koste liv. Vi opfordrer dig til 
at være med.

Kampagnens overordnede formål er 
at skabe øget opmærksomhed på de 
udfordringer, vi som samfund har med 
at hjælpe mennesker med selvmords-
tanker. Vi har svært ved at tale om det, 
svært ved at opspore mennesker i risi-
kogruppen, og svært ved at tilbyde dem 
den rette hjælp på det rette tidspunkt. 

Tager snakken i samarbejde
I DepressionsForeningen er vi dagligt i 
tæt berøring med mennesker, der har 
eller har haft selvmordstanker. En del 

har også selvmordsforsøg bag sig. I 
vores tilbud møder vi den smerte, som 
mennesker med depression og bipolar 
lidelse i perioder lever med. Får beskri-
velser af en hverdag, der er så plaget af 
depressive tanker, at alt håb om bedring 
er opgivet.

Derfor er vi også glade for, at vi i 
samarbejde med bl.a. DR, Livslinien og 
PsykiatriFonden i september måned 
på forskellig vis kan sætte fokus på 
området. Det sker med en række under-
søgelser, tv-dokumentarer og foredrag 
mm. 

I samarbejdets ånd har vi valgt at 
lade opgøret med tabuet omkring 
selvmordstanker være temaet for årets 
DepressionSucks-kampagne.

Redskaber til en svær samtale 
Vi ønsker at formidle budskabet om, at 
det nytter at tale om det, at det ikke er 
farligt, men helt afgørende at vi tør. På 
vores kampagneside kan du finde gode 
råd til, hvordan du kan tage en svær 
samtale, samt finde veje til yderligere 
støtte/hjælpe-muligheder. Du kan også 
finde beretninger fra mennesker, der har 
kæmpet og overvundet de mørkeste 
tanker. 

Vær med
Vi håber, du vil være med til at hjælpe 
denne vigtige kampagne på vej. Det kan 
du gøre ved at bestille et par sokker, 
og vise dem frem online den 1. oktober. 
Og gerne smide et ekstra bidrag oven 
i. Hver en krone vi modtager, vil blive 
brugt til at bringe budskabet videre ud 
til den danske befolkning, og til at styrke 
vore frivilliges arbejde med at kunne 
rumme, når selvmordstankerne trænger 
sig på hos et medmenneske. ■

DepressionSUCKS 
– ræk ud og ta' snakken!

På med sokken 
den 1. Oktober
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JEG SAVNER MIN SYGDOM 
Peter Hagelund er 31 år og bipolar, som 
også kaldes maniodepressiv. Han tager 
medicin for sin lidelse og er stabil, men 
Peter har det, som om han lever i en 
"leverpostejtilværelse". Han savner sin 
sygdom. 

Han savner manierne, der giver ham 
følelsen af at være uovervindelig. Derfor 
overvejer han at droppe sin medicin, 
men kan han genfinde manierne uden at 
ende i en dyb depression? 

JEG VIL DØ 
Hver dag er der ulykkeligvis to danske-
re, der tager deres eget liv. 

Det er en virkelig, virkelig dårlig idé 
at begå selvmord. Men det er en endnu 
dårligere idé ikke at turde tale om det. 

Anders Lund Madsen går ind i det 
mørke, vi helst vender os væk fra. For 
der er et lille lys derinde.

DepressionsForeningen 

- oplysning 
gennem TV

I DepressionsForeningen 

arbejder vi hårdt på at få 

løftet danskernes viden om 

livet med en depression eller 

bipolar lidelse. Ikke bare gen-

nem egne kanaler, som her i 

Balance og i vores nyheds-

breve, men hvor som helst 

muligheden byder sig.

Helt aktuelt har vi bidraget 

til og deltaget i to dokumen-

tarserier, der sendes på TV 

i september 2018. Nedenfor 

kan du se en beskrivelse af 

de to. Og på dr.dk kan du 

finde de allerede viste afsnit.

Mød en frivillig 

Navn: 
Marie Oksbjerg 
Mikkelsen
Alder: 22 år 
Bopæl: Aalborg

Hvad består dit arbejde i som frivillig?
Jeg har været frivillig denne sommer på 
DepressionsForeningens årlige sommer-
højskole på Nordfyns Højskole. Jeg var 
en del af et hold på otte frivillige, der hav - 
de til opgave at skabe et godt forløb for 
højskolens kursister. Vi havde hver især 
mange forskellige opgaver i løbet af 
ugen.

Mine hovedopgaver var primært at 
fotografere, at organisere morgenakti-
viteter som f.eks. cykelture til Bogense, 
hvor man kunne få en morgendukkert i 
havnen, og at snakke med kursister, der 
havde brug for et lyttende øre. 

Jeg lærte meget af de samtaler, jeg 
havde med kursisterne, og var rigtig glad 
for denne opsøgende opgave. Jeg var 
også med til at lave en brætspilcafé og 
forberede den afsluttende sommerfest. 

Hvorfor er du frivillig i netop  
DepressionsForeningen?
Jeg hørte fra en bekendt gennem mit 
psykologistudie om en sommerhøjskole 
med fokus på affektive lidelser. Så 
googlede jeg mig frem til Depressions-
Foreningens sommerhøjskole og tænk-
te, at det lød spændende. Jeg under-
søgte sagen og sendte en ansøgning til 

DepressionsForeningen. Heldigvis viste 
det sig, at det godt kunne lade sig gøre 
at komme med som frivillig på som-
merhøjskolen. På den måde endte jeg 
med DepressionsForeningen på grund 
af min interesse for frivilligt arbejde med 
mennesker - og et par heldige omstæn-
digheder!  

Hvorfor valgte du netop dette  
arbejde?
Jeg valgte arbejdet på sommerhøj-
skolen, fordi jeg synes, det lød som et 
rigtigt spændende arbejde. Jeg havde 
en klar fornemmelse af, at jeg kunne 
bidrage med mine kompetencer, og det 
at arbejde i et tæt team i en hel uge lød 
tiltalende. Jeg fik tidligt det indtryk, at 
arbejdet ville foregå i tæt samarbejde 
med de andre frivillige, samt foregå i en 
dejlig imødekommende stemning.

Sammen synes jeg, at vi frivillige 
havde en god oplevelse. Jeg håber og 
tror også, at vi var med til at skabe en 
god oplevelse for kursisterne. At skabe 
en sådan oplevelse var den forhåbning 
jeg havde, da jeg valgte arbejdet. 

Hvad var de største udfordringer i 
den opgave?
Den største udfordring var helt klart, at 
ugen var relativt travl. I løbet af ugen 
havde vi i perioder flere opgaver at skul-
le jonglere med, nærmest på én gang. 
Det var meget tilfredsstillende, når det 
lykkedes os, og det hele flaskede sig. 
Derudover var det en udfordring ikke at 
komme til at spise sig alt for overmæt 
for tit i den lækre mad, som højskolen 

serverede seks gange i døgnet, hæhæ.
 
Hvornår gik du glad hjem fra  
frivilligvagten?
Jeg var ét stort smil, da jeg kom hjem 
fra højskoleugen! Vi havde simpelthen 
haft en helt fantastisk uge. Selvom vi 
var trætte, så var smilet som malet på, 
fordi vores team var så dejligt at være i. 
Vi havde løftet noget i fællesskab. 

Det er alfa og omega for, om det er 
en god oplevelse at være frivillig på 
sommerhøjskolen: at vi gjorde det sam-
men. Jeg følte mig tryg i frivilliggruppen, 
og det var fantastisk, at jeg måtte være 
med til at dele den oplevelse. 

Hvad synes du er de vigtigste mærke-
sager inden for DepressionsForenin-
gens område?
De vigtigste mærkesager i relation til 
højskoleugen er at skabe et rum, hvor 
ligesindede kan mødes, og hvor der er 
mulighed for at dele oplevelser og erfa-
ringer. Andre i samme situation kan som 
ingen andre forstå, hvilke udfordringer 
man kæmper med som deprimeret eller 
bipolar. 

Vi forsøgte i løbet af ugen at tale 
om helt konkrete løsninger på hver-
dagsudfordringer, løsninger som man 
kunne tage med hjem fra højskolen. 
Forhåbentligt er det lykkedes nogle af 
kursisterne at få det implementeret i 
hverdagen; i hvert fald blev der på høj-
skolen udvekslet mange gode ideer og 
inspiration til at håndtere hverdagen. Det 
synes jeg personligt var stærkt at opleve 
- møder i vaskeægte øjenhøjde! ■
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Af Kasper Tingkær, 
Generalsekretær

Tyve år er ingen alder. Når man er 
tyve, er man på vej mod toppen 
af sin fysiske formåen. Stærk, 

myndig og med en tro på, at man kan 
overvinde alt. Klar til at erobre verden og 
gøre en forskel.

Sådan har vi det også i Depressions-
Foreningen, som nu har eksisteret i 20 
år. I næste nummer af Balance samler 
vi op på foreningens udvikling før og nu. 
Vi ser på sejre og nederlag og på, hvad 
fremtiden kan byde på.

Jeg tog S-toget den dag i 2003, hvor 
DepressionsForeningen havde invite-
ret til 5 års jubilæum, vist nok et sted i 
Lyngby ved København. Der var ikke det 
første arrangement i foreningen, jeg var 
med til, men det skilte sig ud.

Jeg havde i omkring et år været 
tilknyttet DepressionsForeningen som 
student, mens jeg ihærdigt forsøgte at 
gøre mit historie-speciale færdigt. Mit 
arbejde i foreningen bestod primært i 
at holde styr på databasen og besvare 
telefoner. Et superspændende studiejob 
med masser at udfordringer.

Mødet med uretfærdigheden
Men denne dag i 2003, blandt frivillige 
og medlemmer, skete der noget. En 

særlig gnist blev tændt. I en samtale 
med daværende bestyrelsesmedlem 
Kim Nicolaisen, fik jeg for alvor forenin-
gen og sagen ind under huden.

I en gribende, men også meget 
nøgtern beretning, fortalte Kim mig 
om sig selv, om medicineringen, sine 
utallige ECT-behandlinger og om sit 
liv med depressioner. Han fortalte om 
den begrænsning for livsudfoldelse, 
sygdommen lagde ned over ham. At 
han i perioder ikke kunne rejse sig for at 
børste tænder, endsige tage tøj på.

At han trods ønsket om nærhed og 
samvær, havde smertelig svært ved at 
holde kontakten til sine børn. Samt at 
han – når det var allerværst, og han var 
”bundet” til sengen, havde det så dårligt 
med sig selv, at han ikke syntes, han 
fortjente at tænde for fjernsynet. Han 
fortjente kun at lide. For mig helt ufor-
ståeligt, uretfærdigt og uholdbart. Det 
måtte jeg være med til at lave om på.

Hvilken historie står stærkest for dig?
Og her sidder jeg med 16 års arbejde i 
DepressionForeningen bag mig. Stadig 
optændt af håbet om at skabe bedre 
hverdage for mennesker, der er i berø-
ring med depression og bipolar lidelse. 

Og selv om jeg har hørt og er blevet 
inspireret af hundredvis af lignende 
fortællinger om livsvilkår, behandling og 
indsatser for mennesker med affektive 
lidelser, så står Kims historie stadig 
særlig stærkt i min hukommelse.

Måske har du en lignende historie? 
Hvad står klarest for dig i foreningens 
arbejde og historie? Hvad er den bedste 
oplevelse, du har haft med foreningen 
og dens frivillige?.

Hvad drømmer du om?
I næste nummer af Balance går vi i arki-
verne efter artikler, personer og aktivite-
ter, der har sat sig spor i forståelsen af 
den måde, vi tænker på sygdommene, 
behandlingen og på foreningen som 
aktør.

Men vi kigger også fremad. Hvor er 
forskningen, behandlingen, samfundet 
og ja, hvor er foreningen på vej hen? 
Også her vil vi gerne vide, hvad du tæn-
ker om fremtiden.

Hvordan ønsker du, at foreningen ser 
ud om 10 år? Hvilke sager eller aktivite-
ter drømmer du om, at vi tager op og gør 
til virkelighed? ■

20 år 
med forandring 
og fællesskab

TIL NÆSTE GANG               

Viden og information til forældre om unge med  
depression/bipolar lidelse

Køb hæfterne på DepressionsForeningens hjemmeside: 
www.depressionsforeningen.dk

Om at være forældre til et barn med depression 
Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen

Når børn og unge rammes af depression står forældrene og 
alene og uden viden om hvordan de griber situationen an. 
Dette hæfte forklarer depressionens årsager, symptomer 

og forløb hos børn og unge. Hæftet indeholder også 
afsnit om sygdommens indflydelse på familien og 

muligheder for hjælp i systemet.

Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse  
Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen

Når et barn eller et ungt menneske udvikler en bipolar lidelse, 
påvirker det i høj grad hele familien. Som forælder kan det være 
svært at forstå og at forholde sig til de ændringer, der sker med 
ens barn, som er i en depressiv eller manisk tilstand. Det er al-
mindeligt at reagere med usikkerhed, angst, bekymring, vrede, 
irritation, sorg og afmagt. At leve med et sygt barn belaster 
familien hårdt, og det kan være svært at
overleve i en hverdag, der i høj grad er præget af sygdommen. 
Hæftet beskriver væsentlige aspekter af bipolar lidelse hos 
børn og unge, sætter fokus på nogle af de vanskeligheder og 
udfordringer, der er forbundet med at være forælder til et barn 
med bipolar lidelse og giver støtte og inspiration til, hvordan 
nogle af udfordringerne og problemerne kan håndteres.

15 kr.

15 kr.
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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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Region Nordjylland
Frederikshavn bipolar og depression
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du er inter-
esseret i at komme i gruppen.
Lise, depression.bipolar9900@gmail.com

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

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

Ålborg-pårørende
Det Gamle Rådhus, lokale: Tinghusstuen, Torvet 5,
9400 Nørresundby
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
Nanna Eckholdt Jensen & Emilios Ermias Gogne
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
Tlf.: 60 24 30 79

Århus, gruppe for voksne med depression
Frivilligcentret, Grønnegade 80, 8000 Århus C
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, 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 

LOKALGRUPPER

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

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 
Transportvejledning og kort.
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, 8000 Århus C
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 ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80,  
8000 Århus C
Mandage i ulige uger, kl. 19.00 – 21.00
Kathrine og Helene 
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

Århus, forældre til unge og voksne bipolare
De 9’s lokaler
Skovagervej 2, 8240 Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først, kl. 19.00 – 21.00
Hanne Tranberg, 21 29 44 48
hannetr@me.com
Inge Rasmusen, 61 33 79 73
inge.B.rasmussen@gmail.com
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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


