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eksploderede min facebook-inbox med 

opmuntrende beskeder fra venner,
bekendte og helt fremmede, der ville
takke mig for at stille op. Så fortryde

kunne jeg ikke, tværtimod"

Sebastian Dorset om at fortælle
åbent om sin depression, s.4
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Af Bodil Kornbek 

Formand for DepressionsForeningen

Veljen til ligestilling
Det er naturligvis glædeligt at psykisk 
lidelse i den grad er kommet på den 
politiske dagsorden. De kommende 
budgetforhandlinger som er i gang vil dog 
vise, om viljen til ligestilling også er reelt 
tilstede. Politikerne skal finde besparelser 
og såkaldte effektiviseringer for millioner 
af kroner for de kommende år, og det 
er sikkert en vanskelig opgave. Men vil 
politikerne have mod til at realisere de 
fine ord om at sidestille fysisk og psykisk 
lidelse i konkret handling trods presset 
økonomi? 

I DepressionsForeningen vil vi med mod 
og åbenhed fortælle vores historier igen 
og igen om de udfordringer den enkelte 
oplever som psykisk sårbar. Om bl.a. 
angsten for at miste sit job, om ensom-

hed, om ventetider på ret behandling, 
om manglende forståelse og viden på 
studiet, arbejdspladsen og i familien, om 
manglende hjælp i ret tid, om manglende 
sammenhæng i behandlingen. 
 
Vores historier handler om mennesker 
som er meget mere end ord på papir. 
Mennesker som med åbenhed fortæller 
deres livshistorie - og som burde mod-
tage samme mulighed for den bedste 
behandling uanset diagnose, for dermed 
at kunne holde fast i håbet om at komme 
sig.  ■

Regeringen, regionerne og kommunerne taler meget 
om psykisk sårbare og psykiske lidelser. Mange tiltag 
som ”sundere liv for alle”, satspuljemidler med fokus 
på pårørende eller kommunal fokus på recovery og 
brugerdeltagelse er bare en lille del af den politiske 
dagsorden. Der er et stærkt politisk ønske om at 
sidestille psykisk lidelse med somatisk lidelse 
- men det er nemmere sagt end gjort.

Vores historier 
handler om mennesker 
som er meget mere end 

ord på papir.
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svare så ærligt på spørgsmålene som mu-
ligt. Jeg havde kun det forbehold, at jeg 
ikke ville omtale venner og bekendte, fra 
dengang og nu, eftersom jeg ikke havde 
fået talt med dem inden interviewet.

Jeg synes, at hvis man først stiller op, 
så må man være ærlig. Ellers må man 
holde sig væk.

Hvorfor stillede du ikke op sammen 
med en gammel ven eller en anden 
nærtstående?
Det er faktisk fordi jeg de sidste 15 år ikke 
har talt med nogen om min depression 
eller om hvordan jeg havde det dengang. 
Det ville simpelthen være hårdere at 
skulle forholde sig til en ven, der måske 
blev ked af det eller på anden måde berørt 
end at gøre det sammen med dig, der 

 F    jernsynsprogrammet var en af de  
 første gange, hvor Sebastian  
 offentligt fortalte om sine ople-

velser med at have haft en depression. 
Balance redaktionsgruppen var derfor 
nysgerrig efter at høre om hvilke tanker, 
som han havde gjort sig, før, under og 
efter programmet, samt hvilke reaktioner 
han fik, da programmet var blevet sendt.  
De fleste medvirkede sammen med et 
familiemedlem eller en ven. Sebastian 
Dorset havde valgt at medvirke sammen 
med sin gymnasielærer, Depressions- 
Foreningens tidligere formand, Karen 
Margrete Nielsen. Derfor bad vi Karen 
Margrete Nielsen om at interviewe ham.

Hvorfor sagde du ja til at deltage 
i programmet?

At ’springe ud’
på åben skærm

I foråret sendte DR en række programmer, som hed ‘Sådan 
er det skøre sind’, hvor kendte danskere fortalte om det at 
have eller have haft en psykisk sygdom. En af dem var 
Sebastian Dorset. 

Jeg sagde ja for at få en mulighed for at 
vise at psykisk sygdom og depression sag-
tens kan være en forbipasserende ting, og 
at der ikke er nogen grund til at betragte 
de ramte som fortabte eller mærkelige. 
Man kan, i al ubeskedenhed, få et fint liv 
og klare sig glimrende, selv efter at være 
blevet slidt ned af en depression. Og for at 
få en mulighed for at fortælle, endnu en-
gang, at psykiske lidelser er sygdomme og 
ikke noget som helst andet, som person-
lige svagheder eller en manglende evne til 
at ”tage sig sammen”.

Havde du gjort op med dig selv hvad 
du ville fortælle, hvor langt du ville 
gå/ikke fortælle?
Jeg havde besluttet mig for, at eftersom 
jeg havde valgt at stille op, så måtte jeg 

Interview: Karen Margrete Nielsen
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Sebastian Dorset: 
Standup komiker og journalist.  
Arbejder som freelance journalist 
for en lang række talte og skrevne 
medier.

Karen Margrete Nielsen: 
Gymnasie- og HF lærer fra Odense 
Katedralskole 1981-2002. Formand 
for DepressionsForeningen 2006
– 2013. Nu bestyrelsesmedlem.

også har været åben omkring depression 
og psykisk sårbarhed. Det er altid lettere 
at blive forstået af nogle, der har været der 
selv.

Hvor meget, tror du, var du påvirket af 
at være en kendt person, der skulle 
fortælle noget privat?
Jeg opfatter faktisk helt ærligt ikke mig 
selv som en kendt person. Nok mest fordi 
jeg bor i København, hvor folk som regel 
har mødt nogen, der er meget mere kendt 
få minutter før de møder mig. Jeg glem-
mer simpelthen, at jeg har været i TV 
hver gang jeg skal købe ind eller gå med 
hunden. Hvis folk kigger, er jeg sikker på, 
at jeg har noget siddende. Så jeg tænkte 
kun på hvordan dem, som jeg kender godt, 
ville have det med hvad jeg sagde. Ikke 
mindst mine forældre.

Hvordan havde du det, da 
udsendelsen skulle vises?
Jeg kunne slet ikke tåle at se den. 
Idéen om at jeg skulle krænge mine fø-
lelser ud på DR1 gjorde, at jeg synes det 
var lettest at fortrænge det. Så jeg sad 
og skrev på min computer, men allerede 
halvt inde i programmet eksploderede 
min mail og facebook-inbox med søde 
og opmuntrende beskeder, fra venner, 
bekendte og helt fremmede, der ville 
takke mig for at stille op. Så fortryde 
kunne jeg ikke, tværtimod.

Hvilke reaktioner fik du? Var de, 
som du havde forventet?
Reaktionerne var overvældende og 
bekræftede hvor mange, der er berørt 
af depressioner: 10-15 mennesker, 
som jeg aldrig har mødt, skrev til 
mig på aftenen, hvor program-
met blev sendt og i dagene efter. 
Og hver gang jeg var ude i ugen 
efter, kom der mindst én person 
hen og takkede mig for pro-
grammet og for at have været 
”talsmand” for mennesker med 
psykisk sårbarhed. Efter ti dage var jeg 
til et arrangement, hvor det slog mig, 
at det var første gang ingen ville tale om 
programmet, og lige som jeg tænkte den 

tanke, tog lydmanden sine hovedtelefoner 
af og fortalte, at siden hans far havde set 
det program, kunne de for første gang 
tale om den depression, som lydmanden 
tidligere have lidt af.

Har du råd til andre, før de beslut-
ter sig for at fortælle åbent om deres 

sygdom?
Man skal være stærkere end man 

tror. Det var i hvert fald hårdt for 
mig at skulle dykke ned i min 

fortid, fordi jeg havde gået og 
fortrængt den.

Overvej om det er det 
rette forum, som du taler 

om det i. Er folk, der får 
din historie at vide, i 

stand til at håndtere 
den, og hjælper det 

DIG at fortælle 
den.

Jeg havde 
trods alt brugt 
20 år på at kom-

me mig, så jeg var 
klar til at tale.

Skal man spørge sine 
nærmeste, inden man 

beslutter sig?
Jeg synes, at man skal passe på 

med at give sig selv dårlig samvit-
tighed over hvordan ens sygdom 

påvirker ens pårørende. Det er dem, der 
skal være støttende og stærke, så det er 
ikke den deprimeredes opgave at tage 
hensyn til deres følelser. Man skal gøre, 
hvad man selv føler kan hjælpe og ikke 
hvad der MÅSKE kan hjælpe andre.  ■



at man, i forhold til chefen, kan be-
grænse åbenheden til en eller et lille antal 
personer. Men hvis man er åben overfor 
kolleger eller venner, kan man vanskeligt 
kontrollere, hvordan ens fortrolighed 
deles og forvaltes.

Det ser også ud til, at yngre mennesker 
er mindre åbne end ældre mennesker. 
49 % af de 16-34 årige mod 36 % af de 
55-71-årige hævder således, at de ikke vil 
være åbne omkring en psykisk lidelse. 
Den aldersbetingede holdningsforskel er 
umiddelbart forståelig ud fra det alminde-
ligt kendte forhold, at yngre mennesker er 
mere usikre på deres identitet, end ældre er.

Undersøgelsen viser også, at længere 
uddannede mennesker oftere vil skjule 
deres psykiske lidelse end kortere ud-
dannede mennesker vil. En forklaring på 
dette kan være, at relationer oftere er vig-
tigere for længere uddannede menneskers 
arbejdsliv, end de er for kortuddannede.

 Jeg fremhæver i denne artikel, ho- 
 vedpointerne fra rapporten  
 ’Stigma og psykiske lidelser, som 

det opleves og opfattes af mennesker med 
psykiske lidelser og borgere i Danmark’, 
der udkom i 2010 og fokuserede på 
hvordan stigmatisering opleves af dem, 
som udsættes for den, samt den danske 
befolknings erfaringer med, viden om og 
holdninger til mennesker med psykisk 
lidelse. Jeg fokuserer især på den del, der 
bygger på spørgeskemaer. 

Hvem er man åben overfor?
Undersøgelsen viser, at der er ret klare 
forskelle i besvarelser fra mennesker, som 
selv har haft eller har en psykisk lidelse 
og mennesker, som ikke har haft eller har 
en psykisk lidelse. En gennemgående ten-
dens er, at mennesker, som ikke har eller 
har haft en psykisk lidelse, forestiller sig, 
at de ville være mere åbne, hvis de skulle 

Åbenhed omkring 
psykisk lidelse på 
arbejdspladsen

Af Kåre Jansbøl, senior projektleder 
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners 

og Regioners Analyse og Forskning

KORA har i flere rapporter undersøgt, dels hvordan 
forskellige grupper af syge oplever åbenhed omkring 
deres sygdomme på arbejdspladsen, dels hvordan 
befolkningen generelt oplever psykisk syge. 

TEMA Åbenhed

6     Balance nr. 3  september 2014

få en psykisk lidelse end mennesker med 
psykisk lidelse er. Denne tendens ses bl.a. 
i besvarelsen af spørgsmålet om, hvem 
man vil undlade at fortælle om en psykisk 
lidelse til. (figur1).

Man kan således sige, at mennesker, 
som er mest tilbageholdende med at for-
tælle om deres psykiske lidelse, har flere 
erfaringer med psykiske lidelser, og at de 
kan have flere grunde til at være forsig-
tige med, hvad de fortæller.

Figuren viser også, at man vil være 
lige så åben overfor venner og familie, 
som man vil være overfor kollegaer, men 
at man vil være mere åben over for ens 
chef. En forklaring på dette kan være, at 
det, uanset ens ønsker, kan være vanske-
ligt at slippe for at inddrage chefen i ens 
sygeforhold.

Der kan altså ligge en realistisk 
begrundelse bag ens valg om at inddrage 
chefen. En anden forklaring kan være, 



Hvorfor tie?
Der er (mindst) tre gode grunde til at 
undlade at fortælle om sin egen psykiske 
lidelse: Man kan frygte negativ forskels-
behandling, man kan frygte positiv for-
skelsbehandling, og man kan finde emnet 
pinligt at tale om. Godt to tredjedele i 
undersøgelsen frygter negativ forskelsbe-
handling (71 %), en lille tredjedel (28 %) 
frygter positiv forskelsbehandling og en 
stor tredjedel (41 %) finder det pinligt at 
tale om egne psykiske lidelser.
Mennesker, som lider af depression, 
angst, OCD og andre ikke-psykotiske 
lidelser, ser endvidere ud til at frygte, at 
omgivelserne misforstår dem og tror, at 
de har skizofreni (som her er en sam-
let betegnelse for psykotiske lidelser). 
Både mennesker, som har og ikke har en 
psykisk lidelse, opfatter skizofreni som 
en af de værste diagnoser af alle diagno-
ser, inklusive somatiske lidelser. Det er 
derfor ikke underligt, at mennesker med 
depression omhyggeligt undgår, at deres 
diagnose bliver forvekslet med diagnosen 
skizofreni.

Mennesker med depression kan imid-
lertid også blive misforstået på den måde, 
at deres omgivelser ikke indser, hvor al-

vorlig lidelsen er. Vi kender alle til at være 
i mindre godt humør, og vi kan derfor 
komme til at overvurdere vores kend-
skab til depression samt undervurdere 
lidelsens alvorlighed. Når deprimerede 
er åbne om deres sygdom, skal de således 
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på den ene side sikre, at omgivelserne 
ikke tror, at de er eller ligner skizofrene. 
På den anden side skal deprimerede også 
sikre, at omgivelserne ikke tror, at de blot 
har en dårlig dag eller periode. ■

Figur 1: Andel, der ville undlade at fortælle andre om en eventuel psykisk lidelse:

TEMA Åbenhed
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Af  Kenneth Laursen, Akademimerkonom

Tale er sølv – Tavshed er guld. Et ordsprog som ville være 
passende og på sin rette plads i mange kontekster, men 
passer det også når vi kommer ind på det sårbare tema 
om åbenhed i forhold til psykisk lidelse og depression?

 Redaktør og sekretariatsleder  
 Kasper Tingkær lægger i  
 forrige nummer af Balance  

op til en diskussion om emnet.
DepressionsForeningen samt andre 

foreninger har en god platform til at 
kunne udbrede budskabet. Det er hvad 
foreninger, efter min mening, skal gøre 
på en effektiv måde, hvis tabuer skal ned-
brydes og debatterne skal i gang. Dette er 
desuden også vigtigt for at få betydelige 
og relevante punkter på den politiske 
dagsorden.

DepressionsForeningen har ved 
forskellige lejligheder haft gode indslag 
på både tv og i radio. Sådanne tiltag er 
effektive og nødvendige, mener jeg. Her 
er tale ikke sølv – men guld!

DepressionsForeningen kan formidle 
anonymiserede budskaber, som i sagens 

Tale er sølv 
– Tavshed er guld

natur, og i kraft af en samlet akkumuleret 
viden, beskytter den enkelte(s) personlige 
historie.

Men bredden udgøres, udover den fag-
ligt repræsenterede del af diskussionen 
og debat, jo også de ramte enkeltperso-
ners personlige historier.

Dén del, altså den personlige oplevelse 
og historie, er uomgåelig. Simpelthen 
fordi den personlige historie, fortælling 
og erfaring er substansen.

Til den personlige historie hører også 
de pårørendes historier. Historier som 
kan være svære at være åben omkring 
for den enkelte men i nogle tilfælde i høj 
grad også for de pårørende. Skal man 
som ramt af en psykisk lidelse være 
åben selvom det ville medføre ufrivillig 
åbenhed af andres (familier og venners) 
sårbarhed? Er tale også hér guld?

Sidst men ikke mindst: Hvad med ar-
bejdsgiverene? Er de ligeså parate til ”Det 
rummelige arbejdsmarked”, som der i 
visse tilfælde gives udtryk for? Forsvinder 
PR-værdien for virksomhederne sam-
men med kampagnerne imod tabu og 
fordomme?

For kampagner slutter – det gør beho-
vet for en indtægt ikke.

Ville tavshed netop her være guld?
Hjælpen kan findes, bl.a. i Depressions-
Foreningen, men beslutningen kan kun 
én tage og den kan være svær.  ■

IND-
SPARK
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– Undersøgelser peger på, at danskerne 
generelt er langt mere forbeholdne over 
for at have en kollega med en psykisk 
lidelse end en fysisk lidelse.

Åbenhed på arbejdsmarkedet 
har ikke været godt for mig

Af Jeannette Jensen,
Balance redaktionsgruppe

 Så skete det igen, at jeg blev ind- 
 kaldt til en samtale om mit 
 høje sygefravær på jobbet. Det 

har jeg efterhånden prøvet nogle gange. 
Men det ender altid med, at jeg selv går 
eller bliver afskediget. På de to sidste 
arbejdspladser har jeg åbent fortalt min 
nærmeste leder om min psykiske sårbar-
hed. Jeg er social- og sundhedshjælper 
og arbejder i ældreplejen. Da min leder 
ofte er sygeplejerske, skulle man jo tro, 
at der var forståelse for både fysisk og 

psykisk sygdom. Men det er ikke tilfæl-
det. Jeg er særligt sensitiv og mangler det 
”filter”, som de fleste mennesker har. Det 
betyder, at alt, hvad jeg oplever, går rent 
ind, og jeg bliver meget påvirket af det, 
som jeg ser, hører og oplever. I perioder 
har jeg brug for at trække mig tilbage fra 
jobbet, men det kan ikke forenes med et 
fast arbejde, hvor vagtplanerne er meget 
stramme.

Det sidste sted jeg var ansat, var der 
ingen forståelse for mennesker med psykisk 
sårbart sind. Da jeg var til samtale med min 
gruppeleder om mit alt for høje sygefravær, 
havde jeg taget det ”Balance-blad” med, 
hvor der er fokus på HSP (Hyper sensitiv 
person). Men hun gad ikke engang se på det 
og sagde: ”Ja, men når du har det sådan, 
hvorfor gør du så ikke noget ved det ?” Men 
det har jeg gjort, i rigtig mange år. Og jeg 
har det klart bedre end for ti år siden.

Uvidenhed og fordomme på 
arbejdsmarkedet
I løbet af de sidste par år er jeg begyndt 
at åbne op. Kun på den måde kan jeg 
være med til at få folk til at forstå, hvor-
dan det er at leve med et psykisk sårbart 
sind. Men indtil videre har min åbenhed 
ikke gjort noget godt for mig. Jeg er stødt 
på uvidenhed og fordomme hos både 
ledere og kolleger, og det er min erfaring, 
at arbejdsmarkedet er blevet mindre 
rummeligt i de senere år.  Men så længe 
at de psykiske sygdomme ikke er ligestil-
lede med de somatiske sygdomme, er det 
svært med forståelse fra omverden. Det 
undrer mig bare, at vi, som medarbej-
dere i social- og sundhedssektoren ikke 
er mere forstående overfor kolleger, der 
er psykisk sårbare.  ■

Fakta om 
psykiske lidelser og 
arbejdsmarkedet.

Af Karen 
Strandgaard, 
Balance 
Redaktionsgruppe

Tale er sølv 
– Tavshed er guld

Råd til dig der skal tilbage på 
arbejdsmarkedet efter sygemel-
ding med psykisk lidelse:
•  Der skal være styr på formalia 

vedrørende ansættelseskontrakt, 
jobbeskrivelse, kontorarbejde eller 
anden arbejdsfunktion. Kort sagt 
skal der være styr på alle de ydre 
ting, der kan virke forstyrrende.

•  Derudover skal der være en åben-
hed i forhold til at tale om hvordan 
det går.

•  Det er vigtigt ikke at fokusere for 
meget på sine skånebehov.  De skal 
være opfyldt men heller ikke mere.

•  Man opfylder en jobfunktion på 
linje med alle andre. Der kan stil-
les krav om fremmøde efter aftale 
og man må være obs. på at give 
besked om eventuelt fravær.

(Kilder: Psykiatrifonden, SFI; Center 
for Aktiv BeskæftigelsesIndsats)

Undersøgelser viser at mere end hver 
anden dansker mener, at psykiske 
lidelser kan have stor betydning for 
en persons karrieremuligheder. Dette 
underbygges af at hver femte dansker 
har talt usandt til deres arbejdsplads 
om årsagen til sygefravær på grund af 
psykiske problemer, hvor de i stedet 
har angivet fysisk sygdom

-2/3 af virksomhederne har oplevet, 
at en medarbejder har fået en psykisk 
lidelse. Stress og/eller depression er 
langt de hyppigste psykiske lidelser. 
De forekommer i to ud af tre tilfælde.
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det hjælper mig også til at se et mål med 
at holde mig rask. Udover det så er det 
verdens bedste terapi at holde foredrag, 
fordi jeg hele tiden skal forholde mig til 
hvordan det var for 5 år siden, da jeg var 
meget syg, hvordan er det i dag og der-
med hvordan jeg udvikler mig med  
min sygdom og hvor er det jeg gerne  
vil hen.
 
Er der situationer, relationer eller 
sociale sammenhænge hvor det er 
sværere at være åben?
Jeg er åben, men det er ikke det samme, 
som jeg fortæller alle om det. Der er jo 
situationer hvor jeg bare er Saras mor 
eller bare er studerende.

Har du haft nogen nævneværdige 
oplevelser, når du fortæller åbent om 
lidelsen?
Jeg har haft en der sagde: ”GUUUD du 
ligner jo slet ikke en psykisk syg” samt 
oplevet nogle mennesker, der ikke ved 
hvad de skal sige eller hvor de skal se hen. 
Men så prøver jeg bare at hjælpe dem ud 
af situationen med lidt humor.

går foran i kampen om at fortælle om 
sygdommen. Det er så vigtigt at få fortalt 
alle andre, at mennesker med en psykisk 
sygdom bare er helt almindelige men-
nesker med håb, drømme og fremtid. At 
de ikke kun er som medierne fremstiller 
dem: farlige, voldelige og utilregnelige.

Hvilke tanker gjorde du dig inden at 
du blev åben omkring din lidelse?
Jeg gjorde mig mange tanker omkring 
min familie og specielt mit barn, for de er 
jo en del af min historie og jeg var, blandt 
andet, nervøs for om det ville påvirke mig 
i forhold til at kunne få et job.

Men jeg tror, at min datter synes, at 
det er lidt sejt, og jeg synes, at det er vig-
tigt at vise hende, at det er væsentligt at 
tale om de ting, der er svære og gør ondt.

Hvad betyder det for dig at være 
åben omkring din bipolare lidelse?
Det betyder rigtig meget, fordi det er med 
til at gøre, at jeg altid fremtræder som 
’den jeg er’. Det er en del af min historie 
og det er en del af mig. På en måde tror 
jeg, at det gør mig mere harmonisk og 

TEMA Åbenhed

I DepressionsForeningen har vi 
en gruppe foredragsholdere, 
der frivilligt tilbyder at tage 
ud til både små og store for-
samlinger og fortælle deres 
historie, åbent og ærligt, til 
publikum. Balance har taget 
en snak med to af foredrags-
holderne om at være åben 
omkring sin psykiske lidelse.  

At bruge
åbenheden

aktivt
Af Camilla Maria Andersen, 

Balance redaktionsgruppe

Mikaela Sindesen
Alder: 32
Diagnose: Bipolar affektiv lidelse
Taler om: Min sygdoms historie og om 
hvordan jeg skaber et liv som ”rask”, hvor jeg 
fungerer på forholdsvis almindelige vilkår.

Hvad fik dig til at blive en del af fore-
dragsgruppen?
Jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om 
tabuer og at os, der har ressourcer til det, 
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Jeg var også blevet ’dømt’ på min datters 
skole, hvor nogle af lærerne vurderede alt 
ud fra at jeg var syg. Hvis mit barn havde 
glemt sit gymnastik tøj eller var ked af 
det, så var det på grund af mig. Da har jeg 
været stærk nok til at prøve at forklare, at 
nogle gange kan børn gå ud af døren uden 
gymnastiktøjet, uanset om de har en psy-
kisk syg mor eller ej, og nogen gange kan 
det være forvirrende at blive teenager, 
med eller uden en psykisk syg mor. Men 
jeg har kunnet gøre det med ro i sindet, 
fordi mit barn løbende har haft samtaler 
og forløb hos min behandler.

Har du et godt råd til andre der ønsker 
at være mere åben omkring deres 
psykiske lidelse?
Jeg tror, at det vigtigste er at mærke efter 
i sig selv. Er jeg klar til at svare på nærgå-
ende spørgsmål?

Jeg valgte at være åben overfor mange 
i min omgangskreds allerede fra starten 
da jeg blev syg. Primært af hensyn til 
mit barn så hun kunne tale med venner 
og lærere og familie om det. Det handler 
også om at turde sige: jeg er ikke perfekt. 
Det man får tilbage ved at være åben er 
ubeskriveligt. ■

TEMA Åbenhed

Hvad fik dig til at blive en del af 
foredragsgruppen?
Da jeg kom på førtidspension i april 2012 
på grund af depression, meldte jeg mig ind 
i DepressionsForeningen. Der var en arti-
kel i bladet Balance, hvor de søgte folk til 
foredragsgruppe. Det lød rigtig spænden-
de og jeg tænkte, at det lige var mig. Min 
familie, venner og faktisk alle omkring 
mig vidste, at jeg led af depression.

Hvordan er det at være åben omkring 
et emne der er et tabu i vores sam-
fund? Og føles det sårbart?
Det er oftest nemt for mig at være åben 
overfor de mennesker som hører mit 
foredrag, og jeg har ikke været udsat 
for et spørgsmål efterfølgende, som jeg 
ikke ville besvare. Der hvor jeg føler mig 
sårbar er når tilhørende er mænd på min 
alder. Eller hvis jeg kan mærke, at jeg 
har en dårlig dag og er bange for ikke at 
kunne fuldføre mit foredrag.

Hvilke tanker gjorde du dig inden du 
blev åben omkring det?
At holde foredrag er en god måde at få 
bearbejdet mit liv på. Det, som gjorde 
så ondt, dårligt ægteskab, skilsmisse, 
arvelighed, tab og sygdom. Det er en form 
for selvterapi. Jeg ville gerne fortælle min 
historie, hvis det kunne hjælpe andre i 
samme situation. Men mest for min egen 
skyld og for at forsøge at komme videre 
og få bearbejdet alt det svære.

Hvad betyder det for dig at være 
åben omkring din depression?
Det betyder rigtig meget for mig at være 
åben. Især fordi jeg selv har det svært 
med min diagnose. Jeg er jo et helt 
almindeligt menneske og vil ikke have en 
bestemt etiket på mig. At være åben er 
noget af det bedste jeg har gjort for mig 
selv. Jeg får så meget respons fra tilhø-
rende.

Er der situationer, relationer eller 
sociale sammenhænge hvor det er 
sværere at være åben?
Når jeg møder nye mennesker og når jeg 
dater mænd. Jeg er single. Jeg lyver nogle 
gange, fordi det er svært for mig at sige, at 
jeg er førtidspensionist og lider af depres-
sion. Hvis jeg sidder et sted med frem-
mede mennesker tænker jeg også nogen 
gange, at det egentligt ikke kommer dem 
ved. Måske ser jeg dem kun den ene gang. 
Jeg har fundet ud af, at indgangsspørgs-
målet i nye samtaler altid er ”Hvad laver 
du?” ”Hvor arbejder du?” - Jeg hader 
disse spørgsmål.

Har du et godt råd til andre, der 
ønsker at være mere åben omkring 
deres depression/bipolare lidelse?
Lad vær med at dømme dig selv så hårdt. 
Det er DIN egen fordom. Vær ikke bange 
for at være åben og ærlig overfor andre. 
Du vil opleve en anden forståelse fra 
andre mennesker, når du vælger at være 
åben omkring din lidelse. ■

Book en  
foredragsholder
På www.depressionsforeningen.dk 
er der en oversigt over foredragshol-
derne. Find den foredragsholder, som 
passer til arrangementet og send en 
mail til foredragsgruppen@depres-
sionsforeningen.dk.

Pris: Til interne arrangementer 
koster det transportomkostningerne 
og en lille gave til foredragsholderen.  
Når folk udenfor foreningen booker, 
koster det, udover de overstående 
udgifter, desuden en donation, som 
vi opfordrer til at være omkring 1500 
kr., der går til foreningen og uddan-
nelse af flere foredragsholdere.

Lisbeth Hvid Poulsen
Alder: 51 år
Diagnose: Depression
Taler om: Mit ægteskab, skilsmisse, mistet 
kontakt til barn, at være pårørende til en 
mor med depression, min sorg over mistet 
arbejdsevne, mit positive møde med det 
kommunale system og en førtidspension. 
Hvordan jeg har rejst mig og kommet godt 
videre i mit liv.
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ODENSE

AARHUS

AARHUS

D. 9. okt. 2014, kl. 9 - 16 på Flakhaven og i festsalen
på Odense Rådhus.
Kom til en festlig dag og hør f.eks. foredrag med håndboldspiller 
Lars Christiansen og koncert af Den Fynske Opera. Der er gratis 
forplejning i løbet af dagen. DepressionsForeningen er medar-
rangør, så kom også og få en god snak med os. 

SINDETS DAG I ODENSE

AARHUS DAGGRUPPEN FOR 
DEPRESSIONSRAMTE SØGER NYE 
DELTAGERE

Da vi har været få deltagere i daggruppen 
henover sommeren, vil vi minde Aarhus og 
omegn om, at vi har en gruppe for depressionsramte, og at alle er 
meget velkomne i den! 
Kontakt Mathias Sørensen før I kommer. 
Tlf. 86 95 40 27-24 89 01 98 / mathissjelle@mail.dk

INDVIELSE AF CAFE ODAS NYE 
LOKALER OG FEJRING AF CAFEENS 
2. ÅRS FØDSELSDAG 

Cafe ODA har slået fødselsdag og indvielse af nye lokaler 
sammen og inviterer alle til at komme forbi til en hyg-
gelig eftermiddag. Rådmand i Aarhus, Thomas Medom, 
foretager indvielsen af lokalerne og vi disker op med noget 
lækkert at spise og drikke. Desuden vil der være mulighed 
for at se vores lokaler, hilse på både frivillige og gæster 
og høre om, hvad Cafe Oda som værested, betyder for 
gæsterne. Alle er velkomne!
Dette sker torsdag d.25.9 kl. 16.00. 
CAFE ODA
Teglværksgade 12 kld.  
8000 Aarhus CDepressionsForeningens 

Odensegruppe søger frivillige 

Vi trapper vores indsats i Odense op og 
mangler frivillige til lettere opgaver. Har du 
nogle ekstra timer, eller andre spørgsmål, så 

kontakt Thomas Abildgaard: abildgaard@
aarslevnet.dk, tlf.: 23 61 26 42 eller 

Karen Margrete Nielsen  
kmndep@gmail.com, tlf.: 21 93 62 38

ODENSE
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KØBENHAVN

Alle hAr ret til 
en god hverdAg
Ergoterapeuter samarbejder med mennesker, 
der har en psykisk sygdom. Fokus er på 
ressourcer, relationer, aktivitet og deltagelse.
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og se filmen  
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socialpsykiatrien

etf.dk

Foto: Adam Rieper • Grafisk Produktion: Datagraf Communications

141895 ergo annonce.indd   1 19/11/13   13.58

Annonce

HAR DU LYST TIL AT UDBREDE 
VIDEN OM DEPRESSION OG 
BIPOLAR LIDELSE I KØBENHAVN?

Så meld dig som frivillig i Depressions-
Foreningens nye Københavnergruppe!

Københavnergruppen mødes en gang om 
måneden og arbejder på at gøre Depressions-
Foreningen mere synlig. 

•  Hvilken målgruppe i København bør vi 
satse på at nå bedre ud til? 

•  Hvilke sjove og anderledes arrangemen-
ter kan vi lave for at gøre opmærksom på 
sagen?

•  Er foreningens foldere at finde alle rele-
vante steder i København? 

•  Er der arrangementer og messer hvor vi bør 
være repræsenteret? 

Alt dette og meget mere arbejder vi på i Kø-
benhavnergruppen!

Desuden har vi lige skudt et nyt projekt 
i gang, som det også er muligt at invol-
vere sig i:

SANSEPROJEKTET
Igennem sansepåvirkninger, såsom musik, 
lyde, video eller lugte, skal oplevelsen af at 
have en depression og en mani formidles. San-
seprojektgruppen arbejder på at få stablet en 
udstilling på benene, skabt ud af et samar-
bejde mellem depressionsramte/ bipolare og 
diverse kunstnere.  

Vi søger frivillige til at planlægge projektet, 
fundraise, tage kontakt til diverse samar-
bejdspartenere mm. Kom og vær med – det 
bliver sjovt!

Har du lyst til enten at være frivillig i 
Københavnergruppen, eller i Sanse-
projektgruppen, så skriv en mail til: 
sekretariat@depressionsforeningen.dk



Årsager til henvendelse
Et af de områder som undersøgelsen af-
dækker, er hvad personer som har benyt-
tet sig af telefonrådgivning, finder vigtigt 
ved rådgivningen. Her viser undersø-
gelsen at 7 ud af 10 af de personer, som 
henvender sig, finder det vigtigt, at man 
ved en telefonrådgivning kan få hjælp af 
fagligt velfungerede rådgivere, mens det 
for 4 ud af 10 er en væsentlig kvalitet ved 
rådgivningen, at den kan gives uden om 
systemet, og at man kan være anonym.
Årsagen til opkaldernes henvendelse 
er behovet for gode råd og faglig viden 
til at tackle en bestemt udfordring eller 
situation. Derudover viser undersøgel-
sen, at gruppen af folk med en psykisk 
diagnose i lige så høj grad efterspørger tid 
til at tale mere generelt om svære følelser, 
som de efterspørger konkret rådgivning. 
Undersøgelsen viser desuden, at de 
opkaldere, der har behov for samtaler om 
svære følelser og om et svært liv generelt, 
oftere oplever at få den forventede rådgiv-

ning end dem der ringer for at få viden og 
fakta.

At man vælger at kontakte en telefon-
rådgivning betyder ikke nødvendigvis, 
at man mangler ressourcer i form af 
venner og familie. Undersøgelsen viser, at 
de fleste opkaldere har gode netværk og 
støttende relationer, som de er varsomme 
med at belaste for meget. Derfor aflaster
opkalderne deres pårørende ved at 
også at søge støtte og rådgivning hos de 
forskellige telefonrådgivninger. 1 ud af 
5 opkaldere svarer dog, at de ikke har 
nogen nære relationer overhovedet, eller 

Telefonrådgivning
hjælper en tredjedel af 
danskerne

Af Anne Stenkjær, 

Balance redaktionsgruppe

Psykiatrifonden har lige offentliggjort en under- 
søgelse om danskernesbrug af telefonrådgivning. 
Undersøgelsen viser, at 35 % af danskere med  
psykisk sygdom eller psykisk lidelse har benyttet 
sig af en af landets mange telefonrådgivnings-
tjenester. Dette vidner om, at telefonrådgivninger 
løfter en stor samfundsopgave i Danmark.

Ingers erfaring med telefon
rådgivning:

Inger er en kvinde med diagnosen 
bipolar med skizofrene islæt. Hun 
har gjort brug af rådgivningen flere 
gange og kan nikke genkendende til 
mange af de resultater som undersø-
gelsen viser, blandt andet følelsen af, 
at hendes netværk var belastet. Hun 
fandt desuden tryghed i at kunne 
tale med en uvildig part, der havde 
fagligheden i orden anonymt. Alle 
gange fik hun den hjælp, hun havde 
forventet, men hun sorterede også 
i tjenesterne. Skadestuen i Ålborg 
blev brugt til medicinske og kon-
krete råd, mens Nattelefonen var til 
almen menneskelig samtale. Hendes 
kendskab til rådgivningerne kom fra 
pjecer fra psykiatrisk skadestue.

Psykiatrifondens nye 
undersøgelse viser at 

telefonrådgivninger løfter 
en stor samfundsopgave 

i Danmark
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at de føler, at de ikke kan tale om deres 
psykiske problemer eller svære følelser 
med de nærmeste.

Hvem er det, der benytter
telefonrådgivning?
Undersøgelsen giver et billede af, hvem 
det er der benytter sig af telefonrådgiv-
ning. Her viser undersøgelsen at det, først 
og fremmest, er kvinder som ringer. Des-
uden har folk, der har søgt behandling 
hos lægen eller det øvrige sundhedsvæ-
sen, en større tilbøjelighed til at opsøge 
telefonrådgivning end de, der ikke har.

Information om telefonrådgivninger
Ifølge undersøgelsen har størstedelen af 
opkalderne selv fundet oplysninger om 
den telefoniske rådgivning blandt andet 
via søgninger på nettet. Andre er blevet 
inspireret af familie eller venner til at 
kontakte en rådgivning. En mindre del 
har fået information om muligheden for 
at søge hjælp hos en telefonisk rådgivning 
af personale i det kommunale regi eller 
hos sundhedsvæsenet.

Marianne Skjold, der er direktør for 
Psykiatrifonden, peger blandt andet på 
muligheden for at nå ud til flere dan-

skere med anden etnisk baggrund og ikke 
mindst flere mænd. Markant flere mænd 
har ikke benyttet sig af telefonrådgivning. 
Dette på trods af, at der er flere mænd end 
kvinder i undersøgelsen som svarer, at de 
ikke har et netværk, eller at de har et, men 
at de ikke deler deres problemer med dem.

Depressionsforeningens 
telefonrådgivninger
Depressionslinien

Telefon: 33 12  47 74  
Åbent fra man-tors kl. 19-21
Et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at tale med nogen, der forstår.  
Ved telefonen sidder frivillige, der har stor forståelse for hvad det vil sige at have 
depression, bipolar lidelse eller være pårørende.

Socialrådgiverlinien

Telefon: 33 12 47 74 
Åbent onsdage i ulige uger kl.17-18.30
Socialrådgiverlinien er et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at kende 
sine rettigheder og muligheder. Linien er bemandet af frivillige socialrådgivere, 
der forinden har fået en grundig uddannelse i, hvordan de bedst rådgiver menne-
sker med en depression eller bipolar lidelse.

Hvem ringer ikke?
Et andet område som undersøgelsen 
afdækker, er grundene til at folk ikke 
benytter sig af en telefonrådgivning. Her 
svarer størstedelen af “ikke-opkaldere”, 
at det var for stort et skridt at kontakte en 
telefonrådgivning. Dette svar kan både 
dække over, at der ikke har været brug 
for yderligere støtte i forhold til mentale 
helbredsproblemer, eller det omvendte, 
at behovet har været der, men man har 
haft det for dårligt eller har fundet det 
for grænseoverskridende og tabubelagt at 
tage kontakt.

Næsten halvdelen af ikke-opkalderne 
har overvejet at kontakte en telefonisk 
rådgivning. Desværre svarer hele 40% at 
de manglede viden om, hvem de skulle 
kontakte og hver tredje anede ikke at det 
var en mulighed.

Endnu en gang viser det sig, at mæn-
dene er mest tilbageholdende. De udtryk-
ker skepsis for, om hvorvidt en telefon-
rådgivning overhovedet kan hjælpe. ■

Kilde: Lysdal, Dorthe
’Telefonrådgivninger løfter stor samfundsop-
gave’  Psykiatri information, juni 2014, nr 2.
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Nu udbyder Fællesorganisationen 
ODA kursus for personer der enten 
ønsker at give eller modtage støtte 
i hverdagen. Gennem kurset er du 
med til at udvikle og afprøve et forløb, 
der skal styrke depressions- angst- og 
OCD ramtes bedring med støtte fra 
venner og familie. 

Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig primært til unge i 
alderen 18-30 år, men alle er velkomne til 
at tilmelde sig.

Som støttemodtager lider du af 
depression, angst eller OCD, og ønsker 
at vide mere om recovery tankegangens 
principper. Du vil også gerne prøve 
kræfterne af med at have en fast hver-
dagsstøtte. 

Som støttegiver ønsker du at tage 
aktivt ansvar for at støtte den depressi-
ons- angst- eller OCD- ramte i hans/hen-
des hverdag. Du vil gerne vide, hvordan 
du kan bruge dig selv til at fremme den 
ramtes recovery i hverdagen.

Hvad kræver det?
Det kræver, at du kan deltage i kurset på 
nedenstående datoer. 

Både støtte -givere og -modtagere får 1 

Hverdagsstøttere 
  søges!

Hvad er recovery?
Recovery er en proces, der gør, 
at mennesker kan komme sig af 
psykiske lidelser. Én af de af-
gørende faktorer for succesfuld 
recovery er de relationelle forhold 
til bl.a. familien og vennerne. 
Forskningen viser, at de borgere 
der har et stærkt socialt netværk 
også er dem der har lettest ved at 
arbejde sig ud af deres psykiske 
lidelse.

Lider du af depression, angst eller OCD - eller 
kender du én der gør? Så ved du hvor vigtigt det 
er at have venner og familiens støtte i dagligdagen. 

dags intensiv træning i recovery tanke-
gangens vigtigste principper og hverdags-
støtternes betydning for helbredelse og 
restitution. 

Som støttegiver får du yderligere 1 
dags træning i, hvordan du bliver en 
bedre hverdagsstøtter for dine venner og 
familie. 

Vi opfordrer gerne, at man tilmelder 
sig som ”par”, dvs. én støttegiver og én 
støttemodtager. Det er dog muligt at 
tilmelde sig som enten det ene eller det 
andet – i så fald vil vi forsøge at matche 
de tilmeldte så de tillærte teknikker kan 
afprøves i praksis.

Hvad koster det? 
Det er gratis at deltage i kurset som udby-
des på disse dage:

•  Træning i recovery og støtternes rolle i 
forløbet (for støtte- givere og modtage-
re) lørdag d.25. oktober 2014, kl.9-16 i 
København

•  Træning i ”peer support” og hverdags-
støtte (for støttegivere) lørdag d. 08. 
november 2014, kl.9-16 i København

•  Opsamlingsworkshop for alle mandag 
d.17.november 2014, hvor vi reflekterer 
over og evaluerer forløbet.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?
Tilmelding skal ske senest d.1. oktober 
2014 til projektleder Dijana Dix Omer-
basic på dijana@oda.nu 

Oplys dit navn, alder, mailadresse og tele-
fonnummer, og evt. den person du gerne 
vil matches med. ■
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Bliv en del af DepressionsForeningen socialrådgiverlinje og gør en kæmpe forskel for en 
gruppe udsatte borgere med depression og bipolar lidelse. Mennesker med disse lidel-
ser har ofte svært ved at finde rundt i de kommunale regler og regulativer. Måske har du 
det der skal til?

Vi tilbyder:
• Indsigt i, hvordan det ser ud fra borgerens synsvinkel
• Indsigt i, hvordan du rådgiver mennesker med depression
• Praktisk erfaring som socialrådgiver

Vi forventer:
• Du er (næsten) uddannet socialrådgiver. 
•  Du har styr på regler og paragraffer – særligt sygedagpen-

geloven
• Du tager 2 vagter om måneden
• Du er stabil og god til at samarbejde

Praktisk info
Socialrådgiverlinjen har åbent alle onsdage kl. 17-18.30. Vagterne til foregå i foreningens sekretariat i Valby eller der vil 
være mulighed for at betjene telefonen hjemmefra. Rådgivningen vil foregå enten på mail eller pr telefon.

Send os en ansøgning med en kort beskrivelse af din faglige baggrund og din motivation for at blive frivillig rådgiver til 
sekretariat@depressionsforeningen.dk. Vi skal have din ansøgning snarest mulig. 

Hjælp depressionsramte 
gennem den sociale 
  labyrint
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og opbakning, der er deltagerne imellem 
og fra de frivillige, som altid er klar til en 
snak.

Som Laura forklarer: ”Også bare det 
her med at møde folk der ved, hvordan 
det er, når man forklarer en situation. 
De kender det godt og har haft det på 
samme måde. Det er som om, der ikke 
bliver stillet spørgsmålstegn ved, om 
man bliver hjemme fra en aktivitet eller 
har brug for tid for sig selv’’.
Forståelse og hjerterum er karakteri-
serende for atmosfæren på Nordfyns 
Højskole hvor varmen føles særlig intens i 
mere end en forstand.
”Jeg tror ikke, at der er noget dårligt at 
sige om opholdet her, for man får også 
mulighed for at reflektere, og der er 
plads til alle ens følelser. Her er plads til 
alle og det mærker man tydeligt’”, siger 
Laura, som kan anbefale højskoleophol-
det til alle uanset alder. ■

 Så blev det endelig uge 30 og dermed 
 højskoleuge. De 56 veloplagte og  
 forventningsfulde deltagere, som 

kom fra hele landet, samt en lille gruppe 
af DepressionsForeningens engagerede 
frivillige, mødtes søndag eftermiddag d. 
21. juli for at tilbringe ugen sammen.

Aktiviteter for krop og sjæl
Formiddagene blev brugt på foredrag 
af psykologer og andre fagkompetente 
foredragsholdere, mens eftermiddagene 
blev brugt på aktiviteter for krop og sjæl 
såsom; at lave sund mad, outdoor, rid-
ning, smykkeværksted og kor. Derudover 
kunne deltagerne hver morgen vælge 
at starte dagen med enten en morgen-
løbetur, gåtur, yoga eller en cykeltur til 
stranden med indlagt dukkert. Desuden 
var der selvfølgelig masser af tid til sjov, 
hygge og nærvær med ligesindede i det 
gode vejr. Solen strålende alle dagene om 
kap med de mange glade deltagere.

Laura, på 21 år, deltog på Depressions-
Foreningens sommerhøjskole for første 

gang. Hun var  den yngste deltager på 
skolen, og for hende har det været en god 
mulighed for at komme i gang med en 
sundere livsstil og mere motion.
”Jeg får vækket nogle af de interesser, 
som jeg har inderst inde. For eksempel 
har jeg altid gerne villet i gang med at 
løbe, og det er som om det er lettere her 
end derhjemme, da man er et nyt sted 
hvor man ikke kender folk. Det er rigtig 
fedt med al den sport og aktivitet, som 
man kan få på højskolen men også med 
foredragene. Man lærer rigtig meget. Og 
så er det rigtigt lækkert, at der er så me-
get sund mad, og at man ikke skal tænke 
over selv at lave det. Jeg tror, at der er 
mange unge som jeg, der kunne få noget 
ud af at være her”.
 
Plads til Alle
Det er ikke kun Laura, som nød godt af 
den positive stemning, der har været på 
skolen og ikke mindst forståelsen for, at 
det er helt normalt at trække sig fra en 
aktivitet eller at blive ked af det. Mange af 
kursisterne har været glade for den støtte 

For fjerde år i træk dannede Folkehøjskolen i Bogen-
se rammen for DepressionsForeningens højskole. Det 
blev til en uforglemmelig og sjælevarm sommeruge 
med masser af aktiviteter på programmet.

Livskraften genvindes 
og relationer skabes 
på Nordfyns Højskole

Af Ditte Maria Hovmand Balance redaktionsgruppe
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og ”Tænketanken Lighed i sundhed”, har 
han i mange år været med til at udvikle 
vejen hen mod mere trivsel for medarbej-
dere, ledere og danskere generelt. Han 
forstår at levere et vigtigt og komplekst 
budskab på en letforståelig måde. Så der 
er lagt op til et spændende foredrag med 
efterfølgende mulighed for spørgsmål og 
debat. ■

FOREDRAG I DEPRESSIONSFORENINGEN

DepressionsForeningens Cafe Blom får 
besøg af Thomas Milsted 12. oktober 
2014. Han kommer og fortæller om 
stressudløst depression, og om hvor-
dan man som pårørende kan hjælpe 
og samtidig passe på sig selv.  

Hovedvægten i foredraget ligger i at lære 
pårørende, at det ikke nødvendigvis altid 
er resultater, der er vigtige i en hjælpe-
proces men i højere grad tilstedeværelsen 
i sig selv. Foredraget sætter fokus på 
individualiteten og det personlige i at 
hjælpe en anden. Det kan være hårdt og 
krævende at være pårørende, og hvis man 
ikke husker at tænke på sig selv i kam-

pens hede, risikerer man at pådrage 
sig en stressudløst depression.

Personlig balancegang
”Stress og depression er to meget 
komplekse lidelser og opleves derfor 
forskelligt fra person til person,” siger 
Thomas Milsted. Fra et psykologisk per-
spektiv fortæller Thomas Milsted om den 
balancegang det nogen gange er at være 
pårørende til en syg. ”Ikke alle pårørende 
udvikler egentlig stress og depression. 
Det afhænger af, den personlighed man 
har, og er man f.eks. særligt sensitiv, er 
risikoen større,” understreger han.

Moden foredragsholder 
Thomas Milsted har i mere end 15 år 
været en af landets mest benyttede 
foredragsholdere indenfor områder som 
stress, trivsel og arbejdsglæde. Som tidli-
gere leder af ”Center for stress og Trivsel” 
og nu medlem af ”Stresstænketanken” 

At være en god pårørende og 
samtidig passe på sig selv 
Foredrag og debat med Generalsekretær, 
foredragsholder og forfatter Thomas Milsted

Bodil Andersen er psykiater og har en 
mastergrad fra Oxford Universitetet i 
avanceret kognitiv terapi. Hun undervi-
ser desuden andre behandlere i Mind-
fulness. Mindfulness er en form 

for opmærksomhedstræning inspireret 
af zenbudistisk meditation og har vist 
sig at være yderst velegnet til forebyg-
gelse af depression og stress.

Praktisk:
Dato: 11.11. Kl. 19 - kl. 21,
 Sted: Tolbodgade 5, Odense ( Bus 191 
eller 40 ).
Gratis for medlemmer af 
Depressionsforeningen  
Ikke-medlemmer: 50 kr 
Tilmelding er en fordel, 
tlf.: 21 93 62 38 eller kmndep@gmail.com

Af Ditte Maria Hovmand, 

Balance Redaktionsgruppe

En aften om Mindfulness 
Foredrag Af Bodil Andersen fra Kognitivt Center Fyn. 

Praktiske oplysninger:
Foredraget er gratis og åbent for alle. 

Tid: Søndag den 12. okt. kl 15-17 
Sted: Cafe Blom, Julius Blomsgade 17,

2200 København N
Arrangør: Cafe Blom og
DepressionsForeningen

Thomas Milsted

KØBENHAVN

ODENSE
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”Hvordan undgår man de store kriser i 
livet?” ”Hvordan præsterer man bedst 
under hårdt psykisk pres?” ”Hvordan kom-
mer man hurtigst op af et sort hul? ”Hvad 
vil det sige at være en ”god” pårørende og 
hvilke simple tilgange der virker?” 

I en alder af kun 19 år stikkes Mikkel 

ned i et forsøg på at redde en ven-
inde, der bliver overfaldet af hendes 
ekskæreste. I aktionen rammes 
Mikkel livstruende i halsen, mister 
næsten fire liter blod, overlever kun 
lige og må indstille sig på et liv som 
handicappet, da knivstikket har 
lammet hele hans venstre arm. 

Mikkel forsætter med at præstere 
på højt niveau i sport og uddan-
nelse, nu bare med én arm, men han 
kan ikke lide idéen om, at han ikke 
har gjort noget ved sin skade. Derfor 
starter Mikkel et genoptrænings-
forløb, der af mange eksperter er 
betegnet som landets måske største 
succeshistorie indenfor genoptræning og 
resocialisering.  I dag er Mikkel 27 år, og 
har allerede flyttet et hav af grænser, gjort 
”ekspert-meninger” til skamme og sat helt 
nye standarder for, hvad man kan opnå, 
selv når livet er mest uretfærdigt. 

Det er med den historie i bagagen at 
Mikkel holder sit foredrag. Han tilpasser 

foredraget til både ”de ramte”, men har 
også fokus på dét at være pårørende. Han 
har stor erfaring, både fra sit eget livsfor-
løb og i hans efterfølgende virke, hvor han 
har rådgivet over 150 mennesker i deres 
livskriser og rehabilitering. ■

FOREDRAG I DEPRESSIONSFORENINGEN

Et foredrag af Mikkel Salling Holmgaard

Den 22.9.2014 kl. 
19.00  I Ishøj Kul-
turcafe Ishøj Øster-
gade 28, 2635 Ishøj 
– Gratis adgang

 Med humor, energi og præcision er 
Farshad klar til at give et livsbekræf-
tende og åbenhjertigt foredrag om det, 
som mere end 300 tusinde danskere – 
mange medarbejdere i en virksomhed 
– lider af, nemlig den tabubelagte fol-
kesygdom angst. I 2001 blev Farshad 
ramt af angst, som kastede ham ud i et 

langvarigt stormvejr. Foredraget er en 
tragikomisk beretning baseret på Fars-
hads egne oplevelser med angst, der 
også giver inspiration til livsglæde.

Arrangør: Depressionsforenin-
gens Lokalgruppe i Ishøj

Viljen til at opnå 
ekstraordinære resultater

Om Mikkel Salling Holmgaard
Mikkel lever af at være foredrags-
holder og initiativtager. Han er 
projektleder for sit eget selvstartede 
hjælpeprojekt – The Back to Life 
Project – som har visionen at gøre 
ekstraordinære resultater indenfor 
livskriser, rehabilitering og resociali-
sering til hverdag, i stedet for blot at 
være sjældenheder.  

Læs mere på:
www.MikkelSallingHolmgaard.com

”HVER MAND SIN LYKKEPILLE” 

Praktisk information
Tid: Onsdag d. 29. oktober 2014

kl. 19.00
Sted: Foreningshuset

Byrådssalen, 2. sal, Torvet  5 9400 Nørresundby 
Pris: Medlemmer:  50 kr.
Ikkemedlemmer: 75 kr

Billetter kan købes på 
www.depressionsforeningen.dk

Yderligere information og spørgsmål:
ptd9000@gmail.com

Thomas Milsted

Foredrag af Farshad Kholghi 

AALBORG

ISHØJ
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Balance Redaktionsgruppe
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Forfatter: 
Annette Aggerbeck

Antal sider: 208

Forlag: Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck

 Bogen ’skriveterapi’ af Annette 
Aggerbeck tager primært udgangs-
punkt i øvelsen med at skrive 

dagbog. Med dagbogsskrivning menes 
der et meditativt redskab hvor tanker, 
følelser og sindsstilstande nedskrives. 
Meningen er således, at det i højere grad 
bliver muligt at aflæse egne følelser og 
stemninger, da dagbogsskrivningen kan 
give et indblik i, hvad der foregår i ens 
underbevidsthed.

Indholdet i bogen er opdelt i fire dele – 
indledende er der gode råd til at komme 
i gang med dagbogsskrivningen, derefter 
en værktøjskasse med en række forskel-
lige former for skriveøvelser samt skriv-
ning inden for særlige arbejdsområder 
såsom sorg, styrket selvtillid og vægttab.
Hvert kapitel indledes med en informa-
tiv og forklarende tekst inden for hvert 
fokusområde, som f.eks. kan være; fris-

krivning, usendte breve, dialoger og mind 
maps. Teksten efterfølges af anvendelses-
muligheder og cases samt øvelser inden 
for det pågældende emne. Bogen har, 
foruden de emnerelaterede øvelser, også 
et særskilt kapitel med 100 øvelser, som 
læseren kan plukke af efter temperament 
og behov.

”Skriveterapi” kan læses samlet i et 
stræk og  /  eller bruges som opslags-
værk, alt efter hvad interessen eller 
behovet måtte være.

Væsentligt er det dog, at lysten til 
at skrive gerne skal være til stede på 
forhånd, da de fleste øvelser kræver en 
del skrivearbejde før det giver et tilstræk-
keligt udbytte. Desuden er enkelte øvelser 
ikke egnet for personer med en psykotisk 
tilstand, uden professionel vejledning i 
forbindelse med gennemførelsen af disse.
Bogen kan anbefales til fagfolk som f.eks. 

psykologer og psykiatere som inspiration 
til deres klienter, enten som selvstændige 
opgaver/øvelser eller til fælles løsning.
”Skriveterapi” er et enkelt redskab til 
selvudvikling og kan være en vej til at 
lære sig selv bedre at kende og opnå 
større selvaccept og tilfredshed i livet. ■

Anmeldelse: 

”Skriveterapi”
En bog om hvordan skrivekunsten kan være et 
nyttigt redskab til at dykke ned i underbevidstheden.
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 Selv efter at være kommet sig af 
depression, stress og angst døjer 
mange fortsat med kognitive van-

skeligheder såsom; at huske, koncentrere 
sig, orientere sig og at være social. Dette 
kan forhindre, at man kan få sin hverdag 
til at hænge sammen og passe sit arbejde 
eller uddannelse ordentligt. 

Den gode nyhed er, at der findes 
redskaber til at lære at kompensere på, 

og ligefrem genoptræne, hjernen i en eller 
grad. Forenklet sagt, har man fået skader 
i hjernen, som ved et brækket håndled 
skal der genoptræning til, når det er vok-
set sammen. Det er ikke sikkert, håndled-
det bliver helt ligeså godt som før, men 
det bliver funktionsdygtigt igen. Sådan er 
det også med hjernen efter en depression.
Louise Meldgaard Bruun er neuropsy-
kolog og ansat ved Ambulatorium for 
mani og depression i Aarhus. I denne 
bog beskriver hun dels, hvad der foregår 
i hjernen, hvor skaden sidder, og hvorfor 
der også kan være følelsesmæssige pro-
blemer, som kan føre til en ny depression. 
For følelser og tænkning er tætforbundne. 
Øvelser til genoptræning af hjernen
Bogen indeholder mange bud på, hvordan 
man selv kan genoptræne hjernen. Det 
handler om at få ’dannet nye spor i hjer-
nen’, til erstatning for de ødelagte spor. 
Sådan er det også efter f.eks. en blod-
prop i hjernen. Det tager selvfølgelig tid, 

men det hjælper at træne. Bogens enkle 
øvelser er på mange måder sund fornuft 
sat i system. F.eks. understreges det, 
hvor vigtigt det at tage pauser, at bruge 
kalender, og ikke mindst begynde med at 
kortlægge sin ”kognitive stil”, dvs. at få 
afdækket hvilke kognitive vanskeligheder 
man har. 

Bogen er bygget op, så mennesker med 
læsevanskeligheder også kan få udbytte 
af den. Den kan læses i små portioner og 
det er overskueligt at finde frem til de af-
snit, der passer til den enkeltes kognitive 
stil. Sproget er let tilgængeligt, også i den 
teoretiske første del, der indeholder en 
række gode figurer. På Psykiatrifondens 
hjemmeside er der små videoer med 
Louise Meldgaard Bruun og man har der-
med også mulighed for at få en mundtlig 
introduktion til bogen. En stor hjælp, hvis 
man har svært ved at læse. 

Jeg kan kun anbefale denne fine og 
overskuelige bog, også til pårørende. ■

Anmeldelse:

Saml tankerne. 
Sådan håndterer du kognitive 
vanskeligheder efter stress, 
angst og depression

Af Karen Margrete Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Endelig er der kommet en bog med gode 
redskaber til mennesker med kognitive 
problemer som følge af affektiv eller 
beslægtede mentale helbredsproblemer.

Vejl.pris
195 kr.

Louise Meldgaard Bruun,

Saml tankerne. Sådan håndterer 
du kognitive vanskeligheder 
efter stress, angst og depression, 

Psykiatrifondens Forlag 2014, 
91s.
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Af Charlotte Adserballe Dahl, 
Balance Redaktionsgruppe
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Forfatter: Hans-Jørgen
Vestergaard 

Antal sider: 127

Forlag: Mellemgaard

Digtsamlingen ’Subtotal’ af 
Hans-Jørgen Vestergaard er lidt 
usædvanlig da den er opdelt i otte 

afsnit, hvor hvert afsnit har en hoved-
overskrift.

Digtene er uhøjtidelige og beskriver 
på en jordnær og hverdagsagtig måde 
kærligheden til naturen, årstidernes 
skiften, episoder i hverdagslivet generelt, 
både ude og inden for menneskets private 
periferi.

Der beskrives både lysten til lyset, 
naturen, kærligheden og sex, men også 
opmærksomheden eller nærmere be-
vidstheden om den manglende forståelse 
af den mere mørke og triste side, som 
livet også indeholder – depressionen.

”Subtotal”, som er bogens titel, kan 
betragtes som synonym for en ”mellem-
regning” af, hvordan livet har formet sig 
indtil videre samt hvordan livet i øjeblik-
ket kan betragtes og opleves.

Bogen er absolut anbefalelsesværdig, 
også såfremt man, som læser, er ny i 
forbindelse med læsning af digte.

På bogens omslagsside står der: ”Det 
er hverdagens følelser og tanker, der 
kommer under behandling. På den ene 
side følelsen af livsangst, tvivl og usik-
kerhed og på den anden side oplevelsen 
af lykke, glæde og livsfylde.” - hvilket 
må siges at være summen af denne gode 
digtsamling. ■

”Subtotal”
En digtsamling, der med en underfundig, humoristisk 
og skarp poetisk pen, tager livsgreb på tilværelsen og 
dens mange facetter.

”MIT SIND FORSTYRRER HJERNEN,

ALLE TANKER KØRER RUNDT.

HVORDAN NÅR MAN IND TIL KERNEN

AF ALT DET, DER GØR SÅ ONDT?”

”EN TANKE TAGER DEN ANDEN,

MANGE FLERE STØDER TIL;

FYLDT OP, LIGE DER BAG PANDEN,

STARTER HJERNEN PÅ SIT SPIL.”

(”Tryllepennen” – 1 + 2 vers)
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værktøjer i privat sammenhæng. Ek-
sempler på øvelser er; forskellige dialog-
øvelser, spejling, empati og pauser stillet 
overfor forholdemåder til skamfølelser, 
leveregler og angst for den enkelte. 

Afslutningsvis indeholder bogen et par 
kapitler med vigtig viden om særligt sen-
sitive mennesker og deres udfordringer. 
Disse kapitler er særdeles informative, 
godt skrevet og værdifuld viden for den 
sensitive – både som behandler og privat 
person – samt til pårørende af sensitive.

Bogens indhold er skrevet i et letfor-
ståeligt sprog med mange eksempler, så 
enhver med interesse for psykologi, vil 
kunne have glæde af bogen. Endvidere 
er den opbygget på baggrund af psykolo-
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Forfatter: 
Ilse Sand

Antal sider:
136

Forlag:
Ammentorp

Balance nr. 3 september 2014     25

Ilse Sands bog tager primært ud- 
 gangspunkt i det faktum, at særligt  
 sensitive i højere grad end andre 

bliver drænet for energi i mødet med 
andre mennesker, hvorfor de skal lære 
at økonomisere med deres energi, både 
i professionelle som i private sammen-
hænge. 

Bogen indeholder en række gode 
redskaber som den særligt sensitive kan 
bruge i sit professionelle arbejde med 
mennesker. Men også private vil have 
glæde af bogen, idet den indeholder input 
for den enkelte til at praktisere udvalgte 

Anmelder: 
Charlotte Adserballe Dahl 
Balance Redaktionsgruppe

Anmeldelse: 

Værktøj til hjælpsomme sjæle 
- især for særligt sensitive, som hjælper 
professionelt eller privat

Har du et arbejde med tæt menneskelig kontakt såsom; social-
rådgiver, terapeut eller læge – eller er du et følsomt menneske, 
som let havner i hjælperollen i forhold til venner, partner eller 
familie – så er dette en inspirerende bog at arbejde ud fra.

giske teorier samt forfatterens praktiske 
erfaringer med terapeutisk praksis. 

Alt i alt en meget interessant bog med 
masser af gode råd og mange gode anvis-
ninger på, hvorledes man kan optimere 
og fordybe sin personlige udvikling. ■
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LANDET    RUNDT

Den 28. august 2014 deltog DepressionsForeningen og 
Cafe Blom i årets DHL løb i København. Det blev til en 
hyggelig og sjov aften med masser af løbe-sved på 
panden, gode snakke, solskin og dejlig mad. 
Redaktionen har samlet et par stemningsbilleder 
fra aftenen. 

 DHL med 
DepressionsForeningen 
og Cafe Blom
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LANDET    RUNDT

Danmarksrekort:
Anne Marie Geisler løber 219 km på 24 timer og 
samler samtidig ind til DepressionsForeningen. 

Folketingskandidat i Nordsjælland og medlem af Borgerrepræsen-
tationen for Radikale Venstre, Anne Marie Geisler Andersen, har 
netop sat ny danmarksrekord i 24-timersløb. På ét døgn tilbage-
lagde hun 219 km og vandt 24-timersløbet, der blev afholdt lidt 
uden for Prag.

”Varmen var dræbende, så det var først efter 60 km, jeg fik 
troen på, at det kunne lade sig gøre. Blot et par timer efter fik jeg 
dårlig mave på grund af alt det jeg fik for at opretholde væske- og 
saltbalancen. Jeg genvandt troen kortvarigt en enkelt gang, men 
langt størstedelen af løbet havde jeg ikke troen på det. Heldigvis 
bevarede folk omkring mig troen på, at jeg kunne gøre det. Det 
gælder særligt min mand Morten og hans gode ven Jens, som var 
helt fantastiske.”

I forbindelse med rekordforsøget samlede Anne Marie ind til 
DepressionsForeningen. ”Efter at have haft to depressioner har jeg 
indset, hvor meget løb betyder for min mentale trivsel. Jeg håber 
at kunne inspirere andre til at bruge motionen til at styrke deres 
mentale sundhed”.

Indsamlingen indbragte DepressionsForeningen i alt 6280 kr. 

I DepressionsForeningen ønsker vi Anne Marie Geisler til-
lykke med danmarksrekorden og takker hende for de indsam-
lede penge. Desuden opfordrer vi alle til at lade sig inspirere af 
Anne Marie Geisler, og benytte store som små begivenheder til 
at samle ind til DepressionsForeningens arbejde. 

Sidst i juni måned holdte jeg sommerfest 
for selvhjælpsgruppen for unge depres-
sionsramte i Århus. Alle tog eget kød med 
til grillen, mens jeg sørgede for sodavand 
og salat. Vi spiste og hyggede os sammen.
Senere på aftenen ringede det på døren, 
og to nye ankom. De havde begge kontak-

tet mig i ugerne op til sommerafslutnin-
gen og ville gerne deltage i gruppen, især 
nu hvor psykologer, og vel at mærke ikke 
depressionen, holder ferie. Jeg skulle selv 
rejse væk i juli, og havde opfordret Un-
gegruppen til at mødes i Café ODA. Men 
for at de nye skulle have mod til dette, 

inviterede jeg dem med til sommerafslut-
ningen, så de kunne møde de andre unge. 

De to nye blev taget godt imod, og alle 
fortalte deres historie med depression. 
Vi fortsatte snakken, mens vi nød kage 
og frugt. Det var en skøn aften og en god 
start på sommerferien. 

Sommerfest i 
Ungegruppen Århus

Af Rikke Kofod Hanna

 DHL med 
DepressionsForeningen 
og Cafe Blom
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AARHUS

For andet år i træk, vil Gallo være vært til et forrygende show den 
10. oktober i Musikhuset Aarhus, hvor aftenens program vil tage 
fat om det at leve med en psykisk lidelse, og ikke mindst fordom-
mene omkring det.

Formålet med Gallo Show, er at være med til at sætte fokus på 
at psykiatrien ikke skal gemmes væk, men i stedet vil vi gennem 
viden, humor og musik være med til give dig en sjov og lærerig af-
ten. Vi har sammensat et stjernespækket program, som vi glæder 

os at dele med jer. Gennem aftenen vil TV lægen Peter Qvortrup 
Geisling guide os gennem showet, samt bidrage med faglig viden 
omkring psykiske lidelser.  Jacob Haugaard vil komme med sjove 
anekdoter fra sit liv, bl.a. som nabo til Risskov psykiatrisk hospi-
tal. Sys Bjerre vil sørge for at musikken spiller, mens stand-up 
komiker Mick Øgendahl sætter gang i lattermusklerne. 

Vi glæder os til at se dig til Gallo Show 2014!

Gallo Show 2014

AKUT HJÆLP til DepressionsForeningen

Vi mangler pt. 61 donationer á min. 
200 kr. inden d. 31. december 
2014

Fradrag for gave-
giveren gør det 
for eksempel 
muligt for Anne 
Marie Geisler 
Andersen at 

samle penge ind 

til DepressionsForeningen. Det er derfor 
vigtigt for os at beholde denne mulig-
hed. 

Donér 200 kr. via. hjemmeside eller net-
bank, hvis du vil støtte vores indsats for 
bedre behandling, støtte og netværk til 
depressionsramte, personer med bipolar 
lidelse og pårørende. 

Tak for hjælpen! 

Hjemmeside: 
www.depressionsforeningen.dk/
webshop/ 

Netbank: Bankkonto: Reg.nr.: 
9541  Konto: 9625100. 

Hvis du ønsker skattefradrag fra 
Skat for donationer, så skriv “gave 
+ cpr nummer” i notatfeltet.

Nye regler fra Skat betyder, at vi skal modtage 100 gaver á min. 200 kr. om året 
for at bevare godkendelsen til at samle gaver ind med fradrag for gavegiveren. 
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Af Kasper Tingkær, 
redaktør og 

sekretariatsleder

Til næste

Når jeg bliver   
 gammel !

Jeg er fuld af beundring af folk, der 
formår at inspirere og berige men-
nesker omkring dem. Det gælder 

store kunstnere som Picasso, tænkere 
som Kierkegaard eller eventyrere som 
Marc O’ Polo. Alle tre har de påvirket min 
måde at betragte og leve livet på. Men 
jeg bliver også inspireret af forskellige 
mennesker omkring mig. Mennesker, der 
(endnu) ikke er verdensberømte, men 
som gør ting, der får mig til at tænke, 
drømme eller sætte nye mål, eller inspire-
re mig til nye måder at leve livet på. Ofte 
er det noget med at nyde livet mere, at 
være mere tilstede, gøre sig endnu mere 
umage, samt ikke mindst turde mere. 
 
Hjælp med at bryde tabuet
Jeg synes, det er inspirerende, det som 
Sebastian Dorset, Mads Trier-Blom og 
alle i vores foredragsgrupper gør, når de 
stiller sig frem, åbner sig og viser den 
skrøbelighed, vi alle sammen består af. 
De kunne bare lade være. Det ville være 

Jeg er en mand i fyrrene. Midtvejs i livet – hvis jeg er heldig. Jeg 
er således nået en alder, hvor der er masser af muligheder for 
at se tilbage og reflektere over livet, der er levet. Ikke sjældent 
tænker jeg hvilke spor, man mon sætter sig i denne verden. 

det letteste. Men de gør det for at hjælpe 
andre med, at komme gennem sygdom-
me, nedbryde tabuet og gøre det lettere 
for andre at åbne sig.  

I DepressionsForeningen vil vi rigtig 
gerne være med til at få de mange forskel-
lige personlige historier ud til flere. Håbet 
er, at historierne så ville inspirere endnu 
flere til at endnu vil dele deres historier, 
så folk uden depression og bipolar lidelse 
lettere forstår, hvad det handler om og 
folk med inspiration til at komme videre. 
Budskabet kunne sprede sig som ringe 
i vandet. Kunne du være interesseret i 
at dele din historie med os og andre, så 
kontakt os på sekretariat@depressions-
foreningen.dk.

Depression med rynker
I næste nummer af Balance vil vi se på 
en række af de aspekter af depression og 
bipolar lidelse bland ældre i Danmark.

Vi ved blandt andet,  at selvmords-
raten for mennesker med depression og 

bipolar lidelse er langt højere for ældre 
end for de yngre, og ikke mindst blandt 
mænd. I DepressionsForeningen arbejder 
vi på et par projekter, som vi håber en 
dag kan blive til virkelighed og som kan 
afhjælpe problemet. 

Selve behandlingen af ældre menne-
sker med psykiske lidelser kommer også 
under behandling. Hvorfor er sygdomme-
ne underdiagnosticeret og underbehand-
let blandt ældre?  Hvilke tilbud findes der 
for ældre? Er psykiatrien gearet til at tage 
sig af ældre? Er DepressionsForeningen?

Vi vil også meget gerne invitere jer 
medlemmer til at debattere emnet. Har 
I en god vinkel, som vores nye hold at 
frivillige skribenter, bør se nærmere på, 
eller har i et synspunkt til diskussionen, 
så tøv ikke med at skrive ind. ■
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER

Cafe Blom, København 
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N 
Mandage, Onsdage og Fredage. 
Kl. 14.00 – 18.00 5355 9567 
www.cafeblom.dk
bolette@cafeblom.dk

Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12, 8000 Aarhus C 
Åbent hver tirsdag. Kl. 14-18.00
Cafe_oda@yahoo.dk og hver torsdag 
kl.16-20. www.facebook.com/cafeoda

København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N. Kontakt Frederik, før du 
kommer første gang. Onsdag i lige uger
Kl 19.00 – ca. 21.15, Frederik, 28452811, 
fbrejl@hotmail.com

Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N. Kontakt Mads eller Eva 
via mail hvis du vil være med i gruppen – se 
kontaktpersoner. Mandage i lige uger. Se vores 
kalender på bipol.dk/bal, tryk på begivenhe-
den for at se detaljer. Kl. 18.45 - ca 21.00. 
Mads, Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866, bedst 
ml. 15 og 18. Eva; bal@TI22.dk, 4063 1022

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com, 
T. 28 77 52 27 Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 
T. 43 62 27 44

Lyngby
Toftebæksvej 8, Lyngby, Onsdag i ulige uger  Kl. 
18.30 – 22.00 Dorte Høy-Caspersen; 31 16 61 68 
dorte.hc@mail.tele.dk, Anders Larsen 
40 95 92 94, anderstennislarsen@hotmail.com

Kalundborg
Kontakt Rikke mht. lokalets adresse.
Første onsdag i måneden kl 19.00 - 21.00
Rikke Sundby, 41260278, rikke-sundby@live.dk

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm Tirsdage i lige uger Kl. 18.30 – 
21.30 Barbara 40424810, Mikkel 53272062

Hørsholm-pårørende 
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal, 
2970 Hørsholm Torsdage i lige uger Kl. 19.00 
– 21.00 Barbara 40424810, Karen Margrete 
21936238

Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000
Roskilde Næstsidste torsdag i måneden.
Kl. 19.00 – 21.00 Musse Rindal, Tlf 4636 2945,
musserindal@gmail.com 

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, Hver ons-
dag, Kl. 18.30 – 20.30, Lis Silkeborg 29 76 86 45
Lis_silkeborg@hotmail.com, Mette Richelsen, 
metterichelsen@gmail.com, 30 54 68 69

Gribskov
FrivilligCenter Græsted, Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag, Kl. 15.00-17.00, Tina Carlsen, 
tinacarlsen2611@gmail.com, Lis Silkeborg 2976 
8645 Lis_silkeborg@hotmail.com

Stevns
Jette Balslev 4034 6838, 
jette.balslev@gmail.com 

Næstved 
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22, 
4700 Næstved, Mandag i ulige uger. OBS: Skriv/
ring før du kommer første gang, Kl. 19.00 – 21.00
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com

Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse
Tirsdag i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Tanja 
Rasmussen papaw@stofanet.dk / 23326550

Lolland
Friviiligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84 st. 
Onsdage i ulige uger Kl. 15.00 – 17.00 Krista 
Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1642 / 
41183127

Falster
Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F 
Torsdage i lige uger OBS: Skriv/ring før du kom-
mer første gang Kl. 19.00 – 21.00 Frederik Brejl, 
28452811, frederik.nu@gmail.com 

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 
5-7 Mandage i lige uger Kl. 16.30 – 18.00 
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127

Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7 En 
gang om måneden. Kontakt Thomas for dato.
Kl. 19.00 - 21.00 Thomas Abildgaard 23612642 
abildgaard@aarslevnet.dk Susanne 23456086

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7 
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 - 21.00 Maria Horn, 
mariaflorentzhorn@gmail.com, 61402140

Haderslev- Depression og bipolar lidelse 
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal, 6100 
Haderslev, Mandage i lige uger OBS: Skriv/ring 
før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00 
Merete Lysgaard  Hansen mebehansen@
youmail.dk 74522148 / 22838035 Birthe Poulsen, 
birthe.poulsen@hotmail.com 40481462 

Aabenraa, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200 
Aabenraa NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde 
1, mandag i måneden Kl. 19.00 -21.00 Klaus 
Andresen, facebook.com/biposyd, 22152227, 
klausandresen@mac.com

Ribe
Vindrosen, Tangevej 6, 6720 Ribe Hver tirsdag 
Kl. 19.00 -21.00 Kristina Storm, kristina@kiaknows.
dk, 27599258

Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1, Esbjerg Hver 
torsdag Kl. 19.00 - 21.00  Henning Andersen 
21473313, balder280441@gmail.com Kristina 
Storm, kristina@kiaknows.dk

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for nær-
mere info. Gitte Daater: 24401490
daater@heaven.dk

Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg 
Onsdage i ulige uger Torsdage i ulige uger Kl. 
19.00 – 21.00 Carsten Mathiasen, 29880657, 
carsten@mathiasen.com

Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus 
Mandag i lige uger  kl. 14.00 – 16.00 Mathias 
Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 24890198 mathissjelle@
mail.dk

Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psy-
kiatrisk hospital) Månedligt. Ring/mail først 
Kl. 19.00 – 21.00 Karen og Otto Andersen, 
86892727/29431380 karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448

Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk 
hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 – 
21.00 Ulla Birgitte Alkjærsig, ua@viby-gym.dk, 
8622 7012

Aarhus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen 1. 
gang. Torsdage i ulige uger, Kl. 19.00 -21.00
Janne, 51950924, bipolargruppen@gmail.com

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80, 
Aarhus Mandage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00 
Rikke Kofod Hanna, 30263358, ungegruppe.
aarhus@gmail.com

Horsens
Pause grundet manglende interesse 
Kontaktperson:Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 
5040; kontakt@kruuse.nu 
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Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk 
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker 
mødet hos kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.

Psykolog Martha Brink Kristensen
Taastrup Hovedgade 104, 1
2630 Taastrup
Tlf.: 70 27 74 44
www.marthabrink.dk

REGION SYDDANMARK
 
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19, karen@karenkeinicke.dk

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita E. Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
74528186. 
Overenskomst med sygesikringen

REGION HOVEDSTADEN
 
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk

Psykolog Henrik Tingleff
Mindwork Psykologisk Center
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V, Tlf. 41 99 86 01
www.mindwork.dk

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal, 2700 Brønshøj
Tlf. 20216165 bedst 9.00- 9.30
psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

Kognitive Psykologer i København og 
Næstved · CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849, www.cektos.dk

FIND DIN PSYKOLOG
GUIDEANNONCER

HER KUNNEDIN ANNONCE STÅ!  KONTAKT: sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727

REGION NORDJYLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle Onsdag i lige 
uger OBS: Kontakt Frederik, før du kommer 
første gang. Kl. 19.00-21.30 Frederik, 2845 2811 
frederik.nu@gmail.com 

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere 
Karen Margrete, 21936238 kmndep@gmail.com

Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg 
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Henriette 
Pedersen: henrys@webspeed.dk

Aalborg – ungegruppe 
(Depressionsramte 18-26 år)
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads 
20, 9000 Aalborg Mandage i lige uger Kl. 19.00 – 
21.00 Mia og Sanne, selvhjaelpsgruppe@gmail.
com

Aalborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads 
20, 9000 Aalborg Hver 14. dag. Ring/skriv først 
Kl. 19.00-21.00 Mail: ptd9000@gmail.com
Sofie Skau (efter kl. 15): 20626261
Lise Juul Lauritsen: 23232256

DepressionsForeningen
Sekretariat Trekronergade 64 st. 2500 Valby tlf 
3312 4727 (13-16) Depressionslinien: 3312 4774 
(19-21) Alle hverdage sekretariat@depressions-
foreningen.dk www.depressionsforeningen.dk



DepressionsForeningen 
markerer European 
Depression Day d. 1. oktober
med en kampagne der skal bryde tabuer om
depression med humor og sokker! Og vi vil gerne 
have din hjælp. På selve dagen har vi brug for få 
sekunder af  din tid, hvor du fra din egen Face-
book/Twitter/Instagram profil kan dele et billede 
med hashtag #DepressionSucks

Nysgerrig? Læs mere om kampagnen på:
www.facebook.com/DepressionsForeningen

#DepressionSucks


