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Aktivitet på alle områder

Denne gang er det de største eksperter, der kommer med gode ideer til 
forebyggelse af nye depressioner. De største eksperter på depression er 
jo - når alt kommer til alt - os selv, os der har kæmpet og måske stadigvæk 
kæmper med depression.

leDeR

”Redningsplankeuddeling”. Læs mere om alt dette 
på opslagstavlen s. 10+11.

nye tiltag i støbeskeen
Bestyrelsen har mere travlt end nogensinde. Vi er 
i gang med at formulere en ny frivillighedspolitik, 
drøfter intenst hvordan vi bedst kommer igennem 
politisk med vores krav om adgang til alle for hurtig 
og relevant behandling, herunder især til kvalifice-
ret psykologbehandling. Men også for at få psykia-
trien væk fra satspuljen (puljen for socialt udsatte) 
og over på finansloven sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen. Samtidig diskuterer vi hvordan vi 
oplyser mere og bedre om depression og mani for at 
fjerne tabu og fordomme.

frivilligt arbejde kan også virke forebyggende
Men antallet og arten af aktiviteter står og falder 
med, om vi har frivillige nok. Vi vil gerne gøre det 
endnu bedre at være medlem af foreningen, herun-
der i høj grad at være til stede i alle dele af landet. 
Der er mange måder at være frivillig på. Det kan 
være som kontaktperson for en lokalgruppe, uddele 
foldere, være case i den lokale avis, lave fundrai-
sing, osv. Alle kan bidrage med et eller andet og det 
frivillige arbejde er bestemt ikke kun til gavn for 
andre. Vi har lige holdt uddannelsesweekend for de 
frivillige, som vi har gjort to gange om året i de sid-
ste fem år. Det er nemlig også sjovt og spændende at 
lave frivilligt arbejde, og kan i sig selv være med til 
at forebygge nye episoder gennem det netværk man 
får skabt. 

Af Karen Margrete nielsen, formand for Depressionsforeningen

De største eksperter giver svar
Hvordan stopper vi den negative tankespiral, før 
den sætter sig fast, og løber af med os? Hvad der 
er godt for mig til at holde mig depressionsfri, er 
måske ikke godt for en anden. De fleste ved jo godt, 
at medicin ikke gør det alene, at vi selv skal være 
aktive for at få og kunne bevare et godt liv på trods 
af frygten for en ny episode. 
På de næste sider giver flere af medlemmerne de-
res bud på, hvad der hjælper dem, i håb om at de 
dermed kan inspirere os andre og give ideer til nye 
og måske sjovere aktiviteter. Alle mennesker har 
godt af at røre sig, og for nogle er løb godt, mens 
andre hader det, eller ikke kan. DepressionsFor-
eningen har også i år løbet med i DHL-stafetten i 
København. Foruden motionsdelen gjorde vi dermed 
reklame for foreningen.

Psykiatritopmøde og Sindets Dag
I år får DepressionsForeningen et travlt efterår, og 
har selv i sommerferien haft ret travlt. Vi har haft 
en del medieomtale både i store dagblade og på tv. 
Det har - med en enkelt fuser imellem - været gode, 
fyldige og saglige indslag, der bl.a. har fokuseret på 
den nuværende tilskudsordning til psykologhjælp.
På arrangements-fronten er der også travlt. Nogle 
steder er der gang i arbejdet med at planlægge 
World Mental Health Day, også kaldet Sindets dag d. 
10.okt. Det Sociale Netværk afholder d.2. okt. for an-
det år, psykiatritopmøde, et initiativ tidligere stats-
minister Poul Nyrup Rasmussen står bag. Og senere 
på efteråret kommer DepressionsForeningens årlige 
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sortsyn og lysskrift
– om fotografi og terapi

Kan fotografi virke som terapi? Inge Gjesing har ved hjælp af kameraets objektivlinse haft held til at vende 
blikket bort fra sig selv og de sorte tanker. 

Tekst og foto af Inge engholm Gjesing, Rudme

Mange kunstnere har været sindslidende – men 
det betyder selvsagt ikke, at enhver sindsli-

dende derfor også er kunstner. På den anden side 
har man i mange år vidst, at kunstneriske udfol-
delser kan have en gavnlig indvirkning på psykiske 
sygdomme. Denne viden benytter man i terapi, og 
fine samlinger af kunst skabt af sindslidende kan 
ses på f.eks. Museum Ovartaci og Galleri Gallo, der 
begge ligger i Århus.

Oftest har man benyttet sig af kunstarter som 
maling, tegning og skulptur, men også fotografiet 
har fundet anvendelse. Det første eksempel på 
brug af fotos i en psykologisk behandling er fak-
tisk fra 1856 – knapt en snes år efter opdagelsen 
af den fotografiske teknik. I midten af 1970’erne 
begyndte man mere målrettet at eksperimentere 
med fotos i psykoterapi, og i 1979 afholdtes den 
første kongres om emnet i Illinois, USA. De første 
år var interessen begrænset til USA og Canada, 
men i 2008 kunne man afholde en international 
kongres i Turku i Finland med deltagere fra 20 
lande. 

fotografi og terapi
I den terapeutiske anvendelse af fotografiet skel-
nes der mellem to forskellige retninger. I den ene, 
der benævnes ”phototherapy” eller ”fototerapi”, 
benyttes f.eks. private familiefotos som udgangs-
punkt for en terapeutisk behandling. Fotografierne 
benyttes i terapien. I den anden retning, der be-
nævnes ”therapeutic photography” eller ”terapeu-
tisk fotografi” er der derimod tale om fotografering 
som terapi. Selve dette at fotografere ses som en 
terapeutisk eller helbredende handling. 

Det er den sidste af disse to retninger, der har 
fanget min interesse, efter at jeg selv har været 
gennem flere dybe depressioner. Kan man – som 
det hedder i titlen på en bog af psykologen Jan 
Phillips – betragte ”fotografering som en helbre-
dende kunstart”? Desuden er det denne retning, 
der tydeligst forbinder fotografering med brugen af 
f.eks. maling og tegning som et terapeutisk virke-
middel. 

Den terapeutiske brug af fotografering og brugen 
af andre bildende kunstarter forenes i den over-
bevisning, at man i billedet finder et mere direkte 
udtryk for et menneskes oplevelse af omverdenen 
og sig selv. Et udtryk, der ligger før sprogets og 
ordenes omveje. Men hvad er da den terapeutiske 
fordel ved at anvende fotografering frem for andre 
former for billedkunst? 

et foto springer frem
Den terapeutiske virkning af f.eks. maling og teg-
ning begrundes ofte med, at gennem den kunstne-
riske virksomhed lærer den sindslidende sig selv 
at kende og kommer i bedre kontakt med sine egne 
følelser. Den sindslidende skal udtrykke sig selv, 
som det hedder. Men hvad nu, hvis den sindslidende 
netop ønsker at komme væk fra sig selv? Hvad nu, 
hvis man fortvivlet kæmper for at slippe ud af den 
evindelige indadvendte grublen og selvkredsen, der 
plager den depressive?

I kunstarter som maling og tegning udtrykker 
man sig subjektivt. Men kan dette ”subjektive ud-
tryk” ikke netop forstærke den depressives selvop-
tagede og selvplageriske navlepilleri? Den depres-
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sive kan måske ligefrem væmmes ved tanken om at 
tvære sin elendige subjektivitet ud over et lærred. 
Imidlertid kan fotografiet i denne situation tilbyde 
en udvej. Hvorfor? Fordi fotografiet ikke på samme 
måde er et ”subjektivt udtryk”. Udtryksformer 
som maling og tegning er rettet mod det subjektive 
jeg. Fotografiet er ikke på samme måde bundet 
til det subjektive jeg og dets mere eller mindre 
plagsomme fornemmelser. Fotografiet indfanger 
derimod former og farver, der faktisk foreligger i 
den objektive omverden. Linsen på et fotoapparat 
kaldes jo også ligefrem for ”et objektiv”.

Maling og tegning opfordrer til indadvendthed og 
selvfordybelse. Fotografering kræver derimod en 
udadvendt årvågenhed. I det mindste for et øjeblik 
fjernes opmærksomheden derved fra det forpinte 
sind og rettes udad mod verden. Et foto frembrin-
ges ikke gennem ens egne grublerier og anstren-
gelser. Fotoets motiv viser sig uventet – måske i 
et splitsekund – og fotografens opgave er at gribe 
dette lykkelige øjeblik, hvor verden åbner sig. Plud-
seligt er det der! ”Man kan slet ikke tage et foto,” 
sagde den franske fotograf Henri Cartier-Bresson. 
”Et foto springer frem af sig selv. Det er fotoet, der 
tager dig.” 

lysskriften
Første gang, jeg selv for alvor oplevede fotografi-
ets forløsende evne, gik jeg opslugt af mine egne 
dystre tanker omkring i en skov med mit kamera. 
Imidlertid blev mine selvkredsende grublerier brudt 
som ved et trylleslag, da jeg blev overrumplet af 

mønstrene og farverne i de tilfrosne vandpytter på 
skovstien. Havde vandpytterne ikke været der hele 
tiden? Jo, naturligvis. Men først nu fik jeg blikket 
vendt bort fra mig selv og så dem virkeligt – hjulpet 
af fotoapparatets ”objektiv”.   

Siden er det blevet til tusindvis af naturfotos. 
Mest af abstrakte figurer på himlen og i vand, is og 
ild – og i rådnende ådsler. Kun en lille brøkdel af 
billederne viser sig holdbare ved nærmere efter-
syn, eller når de bliver forstørret op i et meterstort 
format til udstillingsbrug. Fotografierne skal være 
så tæt på den rå sansning som muligt. Beskæring 
og manipulering og bevidste arrangementer er 
bandlyst. Et godt fotografi skal fastholde over-
rumplingen – den overraskende drejning, hvor 
motivet ”springer frem af sig selv.”      

Depression, tungsind, melankoli, livslede. Det 
ukære barn har i tidens løb haft mange navne. Et 
smukt ældre ord er ”sortsyn”. Modsat betyder det 
græske ord ”fotografi” egentlig ”lysskrift”. Lys-
skrift – og et depressivt sortsyn. Da jeg så vand-
pytterne i skoven gennem fotoapparatets objektiv, 
oplevede jeg for første gang, hvorledes fotografiets 
lysskrift trak sit spor gennem det depressive sort-
syn, der forvrængede mit blik. Derfor er vandpyt-
ter også fortsat mit foretrukne motiv. ”Hvordan 
ser noget ud, når ingen ser det?” lyder et gammelt 
filosofisk spørgsmål. Måske er spørgsmålet noget 
vrøvl – som så meget filosofi. Men den tanke kan 
i hvert fald glæde mig, at vandpytterne ligger og 
lyser i skoven – også når ingen ser dem.  

TeMA: læSeRneS AnbefAlInGeR
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ODAs sociale værested, Cafe Blom kan snart fejre 

sin første fødselsdag – læs lidt mere om hvad

nogle af gæsterne fortæller om deres oplevelse af 

stedet.

Af Troels Kjær, praktikant og frivillig i 

Cafe blom

”Det gode ved Cafe Blom er, at man har et sted at 
høre til, det er rart som førtidspensionist.

Det udfylder noget af tomrummet efter at være 
stoppet med lønarbejde. Du får lidt en kollegial fø-
lelse overfor de andre gæster”. Sådan siger Benny 
på 59, der er kommet på cafeen siden januar.

Han fortsætter: ”Det vigtigste er at komme her-
ned, der er mennesker af min egen kaliber, inspi-
rerende, intelligente folk. Alle er meget opmærk-
somme på hinanden. Lidelsesfæller, hvor man hver 
især er lidt underlig, vi kan snakke om alt.”

Gæsterne i centrum
Midt i Nørrebros stenjungle, tæt på Runddelen og 
den kommende metrostation, finder du Cafe Blom. 
Et fristed for mennesker med depressioner, angst 
og/eller OCD. Brugerne er typisk medlemmer fra de 
3 foreninger, der er sluttet sammen i paraplyorgani-
sationen ODA. Det er dog slet ikke nogen betingelse 
at være medlem af en af patientforeningerne for at 
komme i Blom. Det er OCD-foreningen, som har 
lagt lokaler til cafeen, der har eksisteret fra sep-
tember 2009.

Her er bløde sofaer, kaffe på kanden, malerier 
på væggene og mulighed for at møde andre med 
lignende livsvilkår. 

Kvinder og mænd i alle aldre mødes her for at 
snakke, pjatte og drøfte seriøse emner, der både 
vedrører den enkeltes sygdom og andre dele af 
livet. 

Her kommer både gæster som er på og udenfor 
arbejdsmarkedet. Blandt sidstnævnte ses førtids-
pensionister, folk på kontanthjælp, syge- eller 

almindelige dagpenge etc. Og gæsterne er omdrej-
ningspunktet på stedet.

At overvinde sig selv
Puk, 25, der både er frivillig og gæst uddyber hvad 
det gode ved Cafe Blom er: ”Et sted uden præsta-
tionskrav, hvor folk med forskellige lidelser kom-
mer, men man har mange af de samme tanker som 
fylder, man får udvidet sin horisont. Det eneste man 
i udgangspunkt har til fælles er en sygdom, men for-
skellig alder, køn, uddannelse er forfriskende.”

Flere gæster nævner dog, hvor vanskeligt det 
var at gå ned på cafeen første gang, hvad enten det 
skyldes angst, generthed eller den generelle tabui-
sering af området.

For nogle er det svært, for andre næsten uover-
vindeligt at forcere de fem trin til kælderen på 
hjørnet i Julius Blomsgade 17.

At blive budt velkommen
Men når det lykkes, venter der for de fleste en posi-
tiv overraskelse. Sådan her beskriver Bente på 33 
oplevelsen: ”Jeg blev godt modtaget første gang af 
de andre gæster. Der var nogen der sad i sofaen og 
bød mig velkommen, spurgte hvem jeg var. Der var 
en hyggelig og afslappet atmosfære. Jeg følte mig 
velkommen”.

et fristed uden 
præstationskrav

CAfe bloM
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En del af gæsterne kommer hver gang der er 
åbent, andre en gang imellem. Alle, også pårø-
rende, kan kigge ned og få en snak eller bare sidde 
og fornemme atmosfæren. Der vil altid være nogen 
til at tage imod, hvad enten det er projektmedar-
bejderen, en frivillig eller praktikant. Man vil blive 
vist rundt og introduceret til stedet, og har man 
behov for det, kan man også kort fortælle baggrun-
den for at man har opsøgt cafeen.

Ingen forstillelse
Det skal understreges at cafeen ikke er et råd-
givningssted. Ved behov for dette, henvises til de 
respektive foreningers telefonrådgivninger, men 
man har altid mulighed for at udveksle erfaringer og 
opsamle brugbar viden.

På cafeen kan den enkelte gæst lade masken 
falde, og komme som vedkommende er. En kvinde-
lig gæst udtrykker det således: ”Det gode ved at 
komme her er at møde mennesker, som man kan 
være sig selv sammen med. Man behøver ikke at 
forstille sig. Jeg kan snakke om mine problemer 
uden at skamme mig.”

Arrangementer og økonomi
Cafeen er tænkt som et fri- og værested for gæ-
sterne, hvor der også på sigt forhåbentlig vil opstå 
aktiviteter af mere regelmæssig karakter.

CAfe bloM

Blom har haft forskellige arrangementer såsom 
kreativt værksted, blomsterterapi, udflugter, gå-
ture, grillaften samt jule- og påskefrokoster. Tine 
Ellitsgaard Gottschau er ansat som projektmedar-
bejder 10 timer om ugen, og er tovholder for arran-
gementerne.  

Det er §18 midler fra Københavns kommune der 
finansierer cafeen, og der arbejdes i skrivende 
stund på at søge en 3-årig bevilling til fortsat 
drift af cafeen. Derfor en appel til nuværende og 
kommende brugere om at bakke op om stedet og 
aflægge besøg. Gæsterne er livsnerven i vores lille 
oase. Lad Blom eksistere også når metrostationen 
åbner i 2018. Velkommen! 

Cafe blom
Julius Blomsgade 17, kælderen
2200 København N
Åben mandag og onsdag kl.14-18

Cafe Blom drives af ODA, fællesforeningen for OCD, 
Depressions- og Angstforeningerne.
 

Læs mere om Cafe Blom på www.oda.nu

Cafe Blom
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deprefiktion

Af Troels Kjær

Jeg har haft meget glæde af at læse og skrive. 
Mange kan havde svært ved at læse, når man er 

langt nede, glipper koncentrationen let. Men ikke 
desto mindre kan det være umagen værd at prøve.

Noveller er som regel kortere og måske derfor 
mere overskuelige at læse end romaner. Er novel-
ler for stor en mundfuld, er der jo digtene at falde 
tilbage på, såvel avisartikler som blade, hvad enten 
det drejer sig om specialiserede fagblade eller de 
mere kulørte.

Vi depressionsramte har jo ofte problemer med de 
kognitive færdigheder, men det er min erfaring at de 
også styrkes gennem læsning.

en roman ad gangen
Romaner kan være krævende, men udbytterige at 
kaste sig ud i. For mig har det været en fordel kun at 
låne en roman ad gangen på biblioteket og ikke låne 
nogen ny, før den gamle er afleveret og forhåbentlig 
læst. For at jeg ikke skulle bebrejde mig selv, at jeg 
nu igen slæbte en stak murstensromaner hjem, som 
jeg ikke fik åbnet.

Lad være med at bebrejde dig selv, hvis der er 
en bog du ikke kan komme i gang med eller holde 
koncentrationen om. Det er jo ikke nødvendigvis din 
skyld. Tag en med færre sider og måske et mere let-
tilgængeligt indhold.

Tunge tanker lettere på papir
Når det drejer sig om at skrive, kræver det selvføl-
gelig at du kan se en mening med at skrive eller fan-
tasere dig et andet sted hen i sproget. Hvis du ikke 
føler for fiktionsskrivning, kan du alligevel have 
glæde af at skrive dagbog. 

Fordelen ved en dagbog er at den kun er bereg-
net for en selv. Jeg har tit fundet at tunge tanker 
eller problematiske begivenheder på en, måske ikke 
logisk forklarlig, måde, kan gøres udholdelige eller 
i det mindste fjernes lidt fra en selv, hvis de fældes 
ned på papir.

Man kan måske se et forløb, en linje i ens livsfor-
løb, hvis man hver dag skriver dagens indtryk ned. 

Med hensyn til fiktion er der stor forskel på at 
skrive digte og prosa. Prosaen vil være lettest at 
gå til, hvis du har en ide om hvor romanen/novellen 
skal starte og slutte.

lad bogstaverne få frit løb
Med digte kan man i højere grad lade sin intuition og 
fantasi råde. Digte kan måske nemmere ”skrive sig 
selv”, selvom der selvfølgelig findes masser af prosa, 
der dyrker det fritflydende og ustrukturerede.

Nogle vil mene at kunst, ”rigtig” litteratur ikke 
bør blandes sammen med forfatterens selvoplevede 
erfaringer. Dette er jeg ikke enig i. Jeg synes som 
digteren Søren Ulrik Thomsen vist sagde, at hver 
gang en skribent sætter 2 ord sammen, vil det nød-
vendigvis sige noget om pågældende menneske.

For mig gør det ingen forskel om jeg skriver i hån-
den eller på PC`en. Da jeg var forfatterspire tilbage 
i 80erne, lånte min nabo mig en lille rejseskrivema-
skine. Den sad jeg så og klaprede mit 2. romanma-
nuskript ”Øen og stjernen” sammen på. 

Glad var jeg da det blev antaget og udgivet på Bor-
gens forlag i 1992. I min daværende optik forestil-
lede jeg mig anmeldelser og omtaler, og de kom da 
også. Bare ikke i det omfang og så positivt, som jeg 
havde håbet på. Skuffelsen og afmagtsfølelsen holdt 
sit indtog og jeg endte i en dyb depression.

Senere udgav jeg en novellesamling og en ny ro-
man, specielt den sidste blev godt modtaget.

Men da havde jeg lagt drømmen om et liv som 
fuldtidsforfatter på hylden. Skriveriet blev en hobby 
og ikke længere et spørgsmål om liv og brød. 

Det var på sin vis en befrielse.
Nu kan jeg ”tillade mig” bare at skrive løs og at 

skrive om hvad som helst. Prøv det. 

Det skrevne ord kan være til stor glæde, både det andre har skrevet og det, der flyder fra egen pen. 
Især dagbogsskrivningen kan være med til at lysne de sorte tanker og gøre dem mere udholdelige
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blomsterterapi

TeMA: læSeRneS AnbefAlInGeR

Af laila Månsson

A t arbejde med blomster er blevet en livsstil for 
mig. Blomster følger os gennem hele livet.

Jeg er vokset op med tæt kontakt til naturen, da 
jeg er født på en ø og min far var gartner. Interessen 
for naturen har derfor været omdrejningspunkt i mit 
liv.

Som 18-årig begyndte jeg at på uddannelsen som 
blomsterdekoratør og glæden ved at arbejde med 
blomster har hængt ved lige siden. 

blomsterne hjalp mig igennem depressionerne
Jeg fik min første depression, da min mor døde i 
1997, men blomsterne hjalp mig igennem.

Da min mand døde i 2006 løb jeg ind i endnu en 
depression og en psykose, jeg blev akut indlagt og 
fik bl.a. behandling med elektrochok ti gange. Jeg 
oplevede igen, at naturen og blomsterne hjalp mig 
igennem sorgen og sygdommen, og i dag brænder 
jeg for, at hjælpe andre som er kommet på kant med 
livet igennem sorg, stress og depression.

Den glæde, der indfinder sig, når man har lavet 
en smuk buket eller et blomsterarrangement er helt 
ubeskrivelig. Og det drejer sig ikke altid om at lave en 

buket med 20 blomster, et arrangement med to blom-
ster, en gren, lidt mos og nogle blade kan være lige så 
smukt. Ja faktisk er enkeltheden det ultimative.

blomster og natur stiller ingen krav
Naturen stiller ikke krav til os, men vi som menne-
sker stiller store krav til naturen. Lærer vi at leve 
med naturen og ikke imod den, har den en enorm 
kapacitet at tilbyde os.

I Sverige, hvor haveterapi efterhånden er meget 
brugt, har man gode erfaringer med rehabilite-
ringen, 70% af de, der har deltaget i haveterapi er 
vendt tilbage til arbejdslivet.

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med na-
turmaterialer og blomster i rehabiliteringsøjemed. 
Helt uden krav om præstation eller skæven til uret. 
Alt må tage den tid det ta’r. Jeg kunne således godt 
tænke mig at arrangere weekend-workshops for 
DepressionsForeningens medlemmer (kursus vil jeg 
ikke kalde det, for du skal ikke gå i lære, det drejer 
sig om at finde din specifikke indre kreativitet og 
fantasi). Hvis dette skulle have din interesse, så 
send mig en mail på swedelaila@yahoo.dk 

Blomster og natur har altid været en stor del af Lailas liv og naturen har hjulpet hende igennem svære 
depressioner.
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Opslagstavlen
Vinder af psykologhjælp.nu t-shirt

Mange havde talt rigtig og fundet 6 havfruer rundt omkring i sidste nummer af DepressionsTidende. Den heldige vinder blev Lena Vorre fra København, 
der nu kan se frem til at modtage en t-shirt med posten.

Vanløse - Bipolar lidelse 

tirsdag, 5. oktober 2010, 17:00 - 19:30 

Foredragsholder: Krista Nielsen Straarup, psykolog, 

Klinik for Mani og Depression ved Psykiatrisk Hospital i Århus

Krista Straarup Nielsen vil fortælle, hvordan sygdommen kan 

komme til udtryk, hvad der kan ligge bag, og hvad behandlingen 

kan bestå af, samt præsentere redskaber der kan være nyttige i 

håndteringen af sygdommen.

Sted: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. Kon-

takt: 3877 3350

Pris:85 kr. inkl. sandwich og vand Tilmelding:På www.psykiatrifon-

den.dk eller tlf. 3929 3909

Boganmeldelse:
Kognitiv Coaching 

– Forøg din ydeevne med kognitive principper.
Anmeldt af Jeanette Hassert 

Bogen er mest henvendt til professionelle, da der bliver taget ud-gangspunkt i, hvordan man skal bruge de kognitive principper i en session. Der bliver beskrevet hvordan man skal komme frem til de forskellige mål folk må have, og hvordan man skal forsøge at hjælpe med indre dialog, for at kunne hjælpe personen med at ændre tan-kegange. 

Kan også bruges som selvhjælpsbog
Man kan godt bruge den som selvhjælps bog og der er mange gode skemaer til at bruge i den forbindelse, man skal dog være opmærk-som på at det er en tung bog, at komme igennem, den er svær at læse, men har man mulighed for at fordybe sig i den, vil man kunne tage mange gode ting med fra den. 

Psykolog Irene Oestrich har skrevet bogen, der er udkommet på Dansk Psykologisk Forlag, og koster kr. 298,-.

World Mental Health 

Day/ Sindets Dag 2010

Cafe Blom

Redningsplanken uddeles i forbindelse 

med dette arrangement (se bagsiden).

Den 10. oktober i Cafe Blom kl. 15.00 - ?, 

Julius Blomsgade 17, Kbh N.

ODeNse
”IdIot” 

v. journalist Henrik dahl 
(kendt fra Rabatten)

Sammen med sin kone, Camilla Emborg 

har han på en både alvorlig og  

humoristisk måde skrevet bogen "Idiot" 

om sin bipolare lidelse set med patient 

og pårørende øjne.

tid: tir. d. 9. nov. Kl. 19 til ca. 21 

afhængigt af spørgelysten
Sted: Bolbro Sognegård

tilmelding og betaling: Paarup Aften-

skole, tlf.: 6613 0082, 
mail: info@paarupaftenskole.dk 

(tilmelding anbefales)10          Depressions Tidende Nr. 3/2010
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Opslagstavlen
Århus

Fredag d. 8. oktober kl. 13-16

Mød DepressionsForeningen 

sammen med DE9 

(sammenslutning af 

pårørendeorganisationer)

i Bruuns Galleri.

World Mental Health 

Day/ Sindets Dag 2010

Odense
7.okt. kl. 9 - ?.

sindets dag. dagen starter med kaffe og 

rundstykker udenfor rådhuset. 

Til frokost serverer Hjemmeværnet en varm 

ret samme sted. Om formiddagen og 

eftermiddagen er der taler, musik og boder 

på rådhuset. Om aftenen musik på 

Rytmeposten med gruppen Zoloft og med 

Henning stærk. 

Gratis billetter kan fås hos 

PIO Klaregade 34-36

Psykiatritopmøde 2010 

Psykisk sårbarhed og arbejdsmarked, 

uddannelse og inklusion er temaet, når 

Det Sociale Netværk afholder sit årlige 

Psykiatritopmøde den 2. oktober 2010 

på Frederiksberg Gymnasium 

kl. 10.00 – 16.30. 

På topmødet sættes der blandt andet 

fokus på førtidspensionsordningen, på 

barrierer og muligheder – herunder 

brugen af sociale mentorer, og på hvad 

der skal til for at bevare tilknytningen 

til arbejdsmarkedet – både for den psy-

kisk sårbare og for virksomhederne.

Det er gratis at deltage og tilmelding 

foretages på hjemmesiden 

www.detsocialenetvaerk.dk 

Hillerød
Ungegruppe under oprettelse. 

Er du interesseret, så kontakt Lis Silkeborg 
4581 1250 / 2976 8645

Lis_silkeborg@hotmail.com

Odense
13.sep. kl. 19-21, 

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50: Depression hos forskellige aldersgrupper v/psykolog Lisbeth Jørgensen 
Entré: 75kr 

Tilmelding: Paarup Aftenskole: 6613 0082 
 

22.sep. kl. 17-19: 
introduktion til foreningen, selvhjælps-grupper og med en stærk personlig beret-ning v/Emma Holtum, Århus. Se nærmere i kalenderen på vores hjemmeside. 

 
Vil du være med i en selvhjælpsgruppe og/eller være frivillig? Kontakt Karen Mar-grete Nielsen, 2193 6238 eller: k.margrete.nielsen@gmail.com. 

World Mental Health 

Day/ Sindets Dag 2010
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bevægelse, kunst og natur 
– kvalitet i livet trods depression

For Birgit giver motionen bevægelsesfrihed - en 
fornemmelse af at kunne bevæge sig hen hvor 
man vil. Selv i de perioder hvor depressionens 
fornemmelse af stagnation og stilstand er værst. 
Yoga, cykling og svømning er alt sammen med til 
at give indhold, struktur og sociale fællesskaber i 
hverdagen. Og samtidig minder også kunsten og 
naturen om, at livet trods alt er livet værd.

Af birgit Hartvig Hansen

”Hvad hjælper dig gennem depressionen” lød 
opfordringen i sidste nummer af Depressions Ti-
dende, som jeg hermed vil følge op på.

Der er nemlig flere ting, som hjælper mig om ikke 
gennem depressionen, for den er en daglig med-
spiller og har været det i efterhånden en del år, så 
til at få kvalitet i livet på trods.

Motionen giver bevægelsesfrihed
Det allervigtigste er forskellige former for fysisk 
aktivitet, som i øjeblikket udgøres af svømning, 
konditions- og styrketræning samt yoga, udover at 
jeg en formiddag om ugen underviser i afspænding 
og bevægelse. Hertil kommer, at cyklen er mit dag-
lige transportmiddel, som foruden at bringe mig fra 
sted til sted giver fornemmelsen af bevægelsesfri-
hed – at jeg kan bevæge mig derhen, hvor jeg vil.

Netop bevægelsesfrihed konkret og overført har 
haft stor betydning også i de dårlige perioder, hvor 
fornemmelsen af stagnationkan være udtalt. Så er 
det betryggende at vide, at jeg ved egen kraft kan 
bringe mig hen til f.eks. svømmehallen, hvor jeg 
efter en langdistance svømmetur har det væsent-
ligt bedre. Efter sauna og kaskader af koldt vand 
er krop og sjæl som født på ny. Jeg har i mange år 
kombineret svømning og mental træning, i og med 
at jeg spontant begyndte at svømme på positive ord 
og sætninger i stil med: ”jeg rummer glæde”, ”jeg 
er afbalanceret”, ”jeg lever i nuet”. Denne mentale 
del er jeg sikker på er en del af forklaringen på, 
at lige præcis den ugentlige tur i svømmehallen er 
noget af det, som jeg dårligst kan undvære, når det 
handler om at imødegå det depressive.

Yoga giver mental ro
Tilsvarende har jeg rigtig gode erfaringer med 
yoga, som også kombinerer det fysiske med det 
mentale. Bl.a. grundet en knæoperation har jeg 
haft en pause fra yoga, hvilket har tydeliggjort, 
hvor meget jeg får ud af at dyrke yoga både mht. 
kroppens bevægelighed og mental ro.

Både svømning i den udgave, som jeg praktiserer, 
og yoga tilgodeser krop og psyke - og at de indvir-
ker gensidigt på hinanden er jeg overbevist om.

Et par gange om ugen kaster jeg mig også ud i 
dét, som jeg kalder ”tonsetræning”, hvor pulsen 
kommer i vejret, og jeg bliver udfordret på min 
styrke. I mange år var det primært på hold, at jeg 
trænede; nu er det i lige så høj grad individuelt. 
Fordelen ved et hold er, at der er andre til at in-
spirere og ikke mindst til at holde energien oppe, 
når ens eget energiniveau befinder sig omkring 
eller måske under nulpunktet. Derudover bliver 
man tvunget ud i at være bare en smule social, 
hvor man måske ellers befinder sig i sin helt egen 
verden.

Pulsen i vejret
Nu er man jo efterhånden ved at finde ud af, at fy-
sisk træning og i særdeleshed såkaldt højfrekvent 
træning, dvs. hvor pulsen kommer i vejret, har en 
gavnlig indvirkning på depression. Jeg har været 
så priviligeret at have det med mig, inden det de-
pressive for alvor brød igennem, men et kig bagud 
fortæller mig dog, at ansatsen til depression har 
været der, også på det tidspunkt i mit liv, hvor jeg 
fra den ene dag til den anden valgte dans og bevæ-
gelse til. Det blev på bekostning af en uddannelse 
som bibliotekar, men år senere uddannede jeg mig 
til afspændingspædagog (nu: psykomotorisk tera-
peut) og kunne dermed også beskæftige mig med 
krop-psyke-sammenhængen på et fagligt plan.

Der er kun plusser, når jeg skal opregne, hvad 
bevægelse/fysisk aktivitet kan bidrage med i for-
hold til depression. Udover de allerede nævnte 
ved holdtræning, er fysisk aktivitet med til at give 
identitet og struktur i dagligdagen. Det kan ellers 
være noget nær umuligt, når man lider af depres-
sion. Samtidig gør man noget godt for sig selv, sin 
sundhed og sine hjerneceller. Det sidste, det med 
hjernecellerne, har jeg det rigtig godt med, da der 
jo sikkert bliver sat nogle til undervejs, så når jeg 
halser derudaf på en motionscykel og skal holde 
motivationen, tænker jeg på de små hjerneceller, 
som stimuleres.
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Gør den fysiske aktivitet til noget 
selvfølgeligt
Om det ikke kræver overvindelse at komme 
afsted? Jo, hver eneste gang, så at sige – i 
nogle perioder dog mere end i andre. Men 
da det typisk er i de dårlige perioder, at det 
er sværest at overbevise sig selv om, at det 
er en god idé at komme ud af døren og være 
fysisk aktiv, er det rigtig vigtigt at gøre det til 
noget selvfølgeligt. Så behøver man ikke hver 
gang at spørge sig selv, om man nu orker el-
ler gider – så vil svaret nemlig højst sand-
synligt være nej”, og det imødegår ikke det 
depressive.

Kunst og natur
Til at runde af med vil jeg nævne kunst og 
natur, som også er afgørende for, at jeg synes 
livet med depression trods alt er værd at 
leve. Jeg ville selvfølgelig helst være foruden 
det depressive, men når det nu er der, så er 
der trøst at hente både i kunsten og naturen.

Hvad kunst angår, opsøger jeg den gerne 
på museer i form af malerier, fotoudstillinger 
og på det seneste også installationskunst. Og 
til fortrinsvis klassiske koncerter og ope-
raforestillinger. Der er noget livgivende ved 
at give tid og rum til dét, der ikke lige kan 
måles og vejes, men som opleves i kraft af 
sig selv, og som går via sanserne snarere end 
intellektet.

Det samme er tilfældet med naturen, som 
ikke stiller krav, og hvor man bare kan være. 
Jeg holder allermest af havet, søer, enge og 
marker, hvor man uforstyrret kan lade øjet 
flugte og måske lytte til bølgernes brusen el-
ler lærken, der hænger i luften og slår triller.

På de mørkeste dage er det naturen jeg 
søger ud i. Også når jeg er på nippet til at op-
give alt, idet jeg er så heldig, at der er én ved 
min side, som sørger for at bringe mig derud.

Jeg sørger så også for både kunst og 
natur i mit hjem, så der altid er nogle små 
tableauer, hvor sanserne kan finde hvile og 
næring, og jeg kan blive mindet om, at livet 
trods alt er livet værd. 
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brug din sindslidelse som en 
kompetence på arbejdsmarkedet
– om at blive medarbejder med brugererfaring

En et-årig blanding af praktik og teori kvalificerer 
personer med mentale helbredsproblemer til at 
arbejde på bl.a. psykiatriske bosteder.  Det er de 
såkaldte MB’ere- medarbejdere med brugererfaring 
der er tale om. Erfaringer der giver MB’eren flere 
og andre perspektiver med i rygsækken end 
medarbejdere, der ikke har prøvet at befinde sig 
på den anden side af behandlingsbordet. Men 
hvad er op og ned på MB-uddannelsen? Det satte 
DepressionsForeningens praktikant sig for at finde 
ud af.

Af Troels Kjær

Interviewet med de to MB-konsulenter Jytte 
Rotbøl og Elisabeth Rix, der selv er MBer, finder 

sted en solrig julidag på tagterassen til en gammel, 
hyggelig villa i Lyngby. Her har MB-forløbet til huse, 
som en del af det socialpsykiatriske tiltag ”Nettet”. 

Kan I sige ganske kort hvad MB-forløbet går ud 
på og hvad der er det unikke ved det?
MB står for medarbejder med brugerbaggrund. Det 
er et uddannelsesforløb for mennesker som har 
en  relevant uddannelsesbaggrund, som selv har 
en sindslidelse og kommer ud og arbejde i psykia-
trien. Her kan de bruge egne erfaringer med en 
sindslidelse, være rollemodeller for andre psykia-
tribrugere, kan komme videre, få et andet liv. De 
kan være støtte for kolleger, som kan få andre in-
formationer fra folk som os, der har været der selv. 
Vi kan sætte ord på hvordan det kan være set in-
defra at have en sindslidelse. Det unikke er at man 
får vendt nogle af sine rædselsfulde erfaringer til 
en positiv kompetence, man kan bruge i arbejdsli-
vet. Får vendt noget skrækkeligt til en kompetence. 

Det giver en mening med galskaben. Hoveddelen af 
forløbet består af praktik, kombineret med under-
visning hver 14. dag.

MB-forløbet arbejder for at sindslidende skal 
hjælpe andre sindslidende. Men man ved fra 
arbejdsmiljøforskning at følelsesmæssigt bela-
stende job øger risikoen for sygefravær. er her 
indbygget et dilemma i MB-forløbet?
Psykisk syge er ligeså forskellige som alle andre. 
Det er meget den individuelle passen på sig selv 
som vi underviser i. Gennem psykisk sygdom lærer 
man også sine egne grænser at kende.

MBere mærker meget hurtigt, hvis der ikke er en 
ok stemning eller noget i vejen med arbejdsmiljøet. 
Så forløbet er med til at højne arbejdsmiljøet. Hvis 
man ikke er langt nok i sit eget recoveryforløb vil vi 
fraråde folk at starte hos os.

Vi prøver i visitationen, at timingen skal være 
rigtig, og at lære meget af vores visitationer.

I raporten om MB projektet kan man læse at  
72 % kommer i job efter MB-forløbet, men ved 
man noget om hvad der sker med de 28% der 
ikke gør det?
De har ikke svaret på spørgeskemaerne, men er 
ofte for syge til at fortsætte. Bliver afklaret gennem 
forløbet. Finder måske ud af at de ikke skal være i 
feltet.

Kan I prøve kort at beskrive noget der kunne 
være et vellykket og et mindre vellykket MB-
forløb?
Vi starter med det vellykkede, som typisk vil være 
et forløb hvor hjemkommunen støtter 100%  økono-
misk og socialt og giver borgeren den fornødne tid 
til at komme igennem forløbet.

Et rigtigt match mellem borger og arbejdssted. 
Og endelig at jobstedet er velinformeret og at alle 
synes det er en god ide.

Endvidere har MB-forløbet løbende optag, 
trætheden mindskes, man kommer sig i forløbet. 
MBerne bruger meget hinandens oplevelser fra 
arbejdspladserne. En ny dimension i arbejdet at få 
noget unikt som kollega og som bruger. MBere kan 
stille andre spørgsmål og genkende glemt angst.

Og det mindre vellykkede kunne være et hvor der 
er tilbagefald i sygdom, kommunal modvilje, dårligt 
jobmatch og netværket ikke bakker op.
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Hvad kunne de typiske forhindringer være i 
forløbet? Hvad vil typisk være godt for MBeren i 
forløbet?
Det er en rigtig dårlig ide hvis lederen presser 
MBeren ind på arbejdspladsen. Samt  når der sker 
noget uhensigtsmæssigt i sagsbehandlingsgangen.

MBeren finder og har fundet jobs på de store 
bosteder og værestederne. I omegnskommunerne 
og Frederiksberg. Det er et problem i jobcentrene 
i Københavns Kommune, og generelt, at kommu-
nen opererer med en række forhåndsgodkendte 
private aktører og derfor aldrig har visitereret til 
MB-projektet.

I Hospitalspsykiatrien kan man ikke tage fag-
grupper som ikke er godkendt i forvejen, eksempel-
vis pædagoger, man har en mere stram fagprofil. 
Distriktspsykiatrien er der, hvor man først får en 
fod indenfor. 

 
I rapporten om projektet, MB-en anderledes brik, 
står der : Det er en stor udfordring at få smidig-
gjort samarbejde mellem jobcenter, socialcenter 
samt social- og hospitalspsykiatri. Kan I be-
skrive hvori nogle af disse udfordringer består?
Blandt andet at kommunikationen er ikke eksi-
sterende mellem socialcentre og jobcentre. Der 
er forskellige lovgivninger, serviceloven og lov om 
aktivbeskæftigelsesindsats. Hospitalerne er under-
lagt psykiatrilovgivningen, socialpsykiatrien hører 
under serviceloven.

Det handler om at skabe forståelse mellem for-
skellige afdelinger. Sociallovgivningen ser oftest på 
borgernes rettigheder, og jobcentrene på pligterne.

Hvilke steder i landet er der MB-projekter, og 
adskiller de sig indbyrdes?
Århus adskiller sig meget fra os og arbejder tæt 
sammen med Professionshøjskolen derovre. Der er 
en mere teoretisk tilgang til tingene. I København 
er vi mere praksisorienterede. Det er det vi kan se 
skaffer folk i arbejde.

Findes der er en overordnet koordination af MB-
projektet på landsplan? 
Der findes ikke nogen overordnet koordination af 
forløbet. Der er uddannet ca. 20-25 stykker i Storkø-
benhavn.

Hvad er en Mber?
En medarbejder med brugererfaring, MBeren er en 
person med en mellemlang videregående uddan-
nelse indenfor det sociale, sundhedsfaglige eller 
pædagogiske område. MBeren har selv erfaring i at 
leve med en sindslidelse. Via det 1-årige MB-forløb 
opkvalificeres man med henblik på at blive ansat/
genansat i psykiatrien. 

Mb-uddannelsen 
Lyngby www.nettet.lyngby.dk tlf. 45 87 35 32.
MB- uddannelsen Århus: www.auhrisskov.dk/uddan-
nelse/kurser/mb-uddannelsen tlf. 7789 2325 

mb-forløbet kort fortalt

Af MB Konsulent Elisabeth Rix

For at deltage i MB-Forløbet skal man komme 
til en visitationssamtale her hos os.
Vi forsøger at finde ud af om man er rask nok, 
dvs. kan sætte et andet menneske i centrum, 
resten handler om at afklare borgerens behov 
og ressourcer.
Forløbet varer et år, hvor man dels er tilknyttet 
et praktiksted og dels deltager i undervisning 
og netværksdannelse her hos os hver 14. dag. 
Alle praktiksteder er blevet grundigt forberedt 
til, hvad det vil sige at have en MB’er som 
kollega. Praktikstedet stiller en medarbejder 
til rådighed som vejleder/sparringspartner for 
MB’eren.
Vi kommer på opfølgning på praktikstedet 
minimum tre gange i forløbet, hvor vi taler 
om hvordan det går, om timetallet er ok eller 
der skal ske eventuelle ændringer.
Derudover kan vi altid kontaktes – også 
udenfor normal arbejdstid, hvis det er nød-
vendigt.
Både under forløbet og især efter forløbet 
går vi aktivt ind og hjælper med at finde fast 
arbejde.
Alle forløb tilrettelægges individuelt i forhold 
til arbejdstid og sted, for at fremme den bedst 
mulige rehabilitering til arbejdsmarkedet, 
ligesom det er muligt at forlænge forløbet, 
hvis man ikke er helt klar efter et år.
Det er ens kommune der skal betale for 
forløbet, enten via jobcentret eller social-
forvaltningen.

fakta
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Da Charlotte fik diagnosen depression anbefalede 
lægen hende en tur ud af døren hver dag – om det 
så bare var ned til enden af haven og tilbage igen. 
En anbefaling der har gjort, at Charlotte føler sig 
bedre tilpas, når hun igen kommer ind ad døren.
Udover den daglige motion, har elektroniske medier 
givet Charlotte mulighed for at opretholde et socialt 
liv, når den direkte kontakt har været uoverskuelig.

Af Charlotte Andersen

Jeg kom ud af konsultationen lige så tudevorn som 
jeg trådte ind. Blot mere forvirret - og lidt krænket. 
Tankerne fløj gennem hovedet på mig - hvorfor havde 
lægen ikke sagt, at jeg var stresset? Tænk, at den 
læge, jeg havde haft igennem 20 år ikke vidste, at jeg 
ikke fik depressioner! Tænk, at han ikke kendte mig 
bedre… og jeg var ellers så glad for ham, men på det 
område her, havde han tydeligvis ikke mange kom-
petencer! Han havde stillet forskellige spørgsmål, og 
ret hurtigt konkluderet, at det var en depression, jeg 
havde. Havde skrevet en recept ud, som jeg kun mod-
villigt tog imod. Jeg skulle ikke ende som min mor 
- skulle ikke være afhængig af alt muligt psykofar-
maka. Spurgte ham, om man ikke kunne undlade at 
tage medicin - ville det ikke bare gå over af sig selv? 
Svaret var, at det ville det, men det ville tage meget 

længere tid. Så tog han min hånd og kiggede mig i 
øjnene. “Men prøv, om du kan komme ud af huset 
hver dag.. Om det så bare er ned i enden af haven 
og tilbage igen, er det guld værd. Og kan du komme 
længere er det endnu bedre. Motion er en god hjælp 
til medicinen“.

lægens ord om motion sad fast
Da jeg kom hjem ringede jeg på mit arbejde og 
sagde, at de måtte sygemelde mig i 14 dage pga. 
stress. Recepten smed jeg på bordet, og sendte ikke 
mange flere tanker den vej. Det gjorde min mand til 
gengæld, da han kom hjem. Han tog straks af sted 
og hentede det, og bad mig tage det, hvilket jeg mod-
villigt gjorde. Det var ikke det, jeg havde tillid til. Til 
gengæld sad lægens ord om motion fast. 

Da min mand om aftenen sagde, at jeg bare kunne 
blive liggende om morgenen - at han nok skulle tage 
sig af ungerne, følte jeg med det samme, at det var 
forkert. Hvis ikke jeg kom op om morgenen, ville jeg 
aldrig komme op! Jeg følte mig meget træt - men lige 
så bange. Og det var nok angsten, der mest af alt fik 
mig til at sige nej til min mand. Jeg ville op om mor-
genen, og jeg SKULLE ud af min dør hver dag. Det 
var målet for min dag. 

ud i haven og cyklen ind til byen
Den første tid nåede jeg ikke længere end ud i min 
egen have, for så at gå tilbage igen og smide mig på 
sofaen, og sove eller tude. Men jeg kom længere og 
længere væk. Dog var der et problem. Når jeg gik 

computeren giver mig den  tid jeg har brug for
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TeMA: læSeRneS AnbefAlInGeR

computeren giver mig den  tid jeg har brug for
ud af døren risikerede jeg jo at møde naboen eller 
andre mennesker, jeg kendte fra nabolaget. Alene 
tanken om det kunne i den grad afholde mig fra at 
komme af sted. Jeg var overbevist om, at de alle 
talte om mig, og syntes jeg var underlig. Men så fik 
jeg tanken at tage cyklen. Og eftersom jeg i alle nær-
liggende butikker kunne risikere at møde samme 
naboer osv., endte jeg med at cykle til den anden 
ende af byen for at handle. Ofte fik jeg ikke det 
halve med hjem, fordi jeg ikke kunne huske, hvad 
jeg skulle have, eller ikke formåede at læse sedlen, 
jeg havde skrevet hjemmefra. Men det er lige me-
get i denne sammenhæng, for det er motionen, det 
handler om. Jeg er umådelig taknemmelig for at min 
læge gav sig tid til at se mig dybt i øjnene dengang, 
jeg ellers syntes, han var aldeles inkompetent. For 
der var ingen tvivl om, at jeg ikke selv kunne styre 
hjernen - men hvor vidt jeg ville se at komme ud af 
døren eller ej - det kunne jeg selv gøre noget for! Og 
at jeg følte mig lidt bedre tilpas, når jeg kom hjem - 
det var helt sikkert!

e-mails og sms fastholder det sociale liv
En anden ting, der har hjulpet mig gennem tiderne 
er de elektroniske medier. E-mails og sms. Den 
totale, sociale ulyst til at være sammen med andre 
mennesker, der for mig fulgte med depressionen, er 
jo farlig. Farlig fordi det sociale netværk, man har, 
faktisk er umådeligt vigtigt for at komme videre, 
og derfor er så vigtigt ikke at miste. Men hvis man 
aldrig selv tager kontakt, glider kontakterne stille 

og roligt væk - man virker utilnærmelig, ligeglad 
(hvilket nok heller ikke er helt usandt i visse pe-
rioder). Men jeg fandt ud af, at jeg faktisk havde 
øjeblikke, hvor der var et lille bitte overskud, som 
kunne bruges til at kontakte venner og bekendte. 
En mulighed for kontakt, selv om jeg ikke på samme 
tidspunkt ville have været i stand til at føre en læn-
gerevarende samtale med nogen som helst! En lille 
sms eller en længere e-mail, som måske tog timer 
at skrive, men som måske også havde en helende 
virkning. Hvem ved? Jeg tænker i hvert fald, at det 
har betydet, at jeg har været i stand til at fastholde 
en del relationer, selv om der også for mig er en del, 
der er faldet fra. Men de elektroniske midler har den 
fordel, at man kan være lige så længe om at få dem 
gjort færdig, som man har brug for - man kommer 
ikke til kort, som man kan gøre i en reel samtale. 
For mig har det været vigtigt!

Tja - det er mig. Det, der virker for mig. Jeg er 
overbevist om, at enhver, der har en depression må 
finde ud af, hvad der virker for dem. Der er ingen 
generalisering. Det, der virker for mig, kan være 
sort snak for en anden. Men - er der nogen, der kan 
bruge det til noget er det jo kun godt.

 ….Og at kunne skrive det på pc´en har gjort, at 
jeg kunne bruge den tid, jeg havde brug for, og slette 
lige så mange gange, jeg havde lyst til. Og se - det er 
jo ikke særlig deprimerende!  

På vores hjemmeside
www.depressionsforeningen.dk

kan du oprette dig som bruger og bl.a. stille 
spørgsmål til andre brugere.

Også på www.depnet.dk kan du 
kommunikere elektronisk med andre

brugere af hjemmesiden.
Her kan du bl.a. læse andre brugeres 

dagbøger og stille spørgsmål 
til et udvalg af eksperter.

fakta
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Til næste gang...

Af Kasper Tingkær, Redaktør 

Kære Læser 
Så nåede du til vejs ende med vores forsøg på at 
lave ”Medlemmernes blad”. Et blad der giver et inte-
ressant og livsbekræftende indblik i, hvordan I med-
lemmer håndterer livet med eller efter en affektiv 
lidelse. Man kan ikke undgå at blive imponeret og 
inspireret over den store energi og gejst, der dagligt 
bliver lagt for dagen rundt om i landet.

Det er et blad, der i modsætning til mange af de 
tidligere blade, stort set er renset for ekspertbi-
drag. Ideen kom fra vores  - nu tidligere – prakti-
kant Troels Kjær, der på et redaktionsmøde fore-
slog dette tema. ”Hvad med at lade medlemmerne 
komme til orde”, sagde han.  Nu håber vi bestemt, 
at I føler, at I kan komme til orde i vores fælles blad. 
Det er vores mål at inddrage jer – mest muligt. Og vi 
sætter stor pris på de af jer der har overskud og lyst 
til at skrive ind. Både om forslag til temaer og med 
hele artikler. Bliv ved med det. Vi er meget lydhøre. 
Vi tager også meget gerne debatter op, hvis der er 
noget der særligt optager jer. Kort sagt: Hold jer 
ikke tilbage. Alle udgivelser skulle gerne være  
”Medlemmernes Blad”.

Til næste gang – Piller på Prøve
I det kommende blad hiver vi eksperterne ind i 
bladet igen. For næste gang behandler vi emnet 
”behandling med medicin”.  Vi ved, det er et kon-

troversielt emne, og at meningerne er delte - også 
inden for foreningen. Sådan skal det også være. 
Foreningens politik er at vi hverken råder til eller 
fra medicin (eller psykologbehandling for den sags 
skyld), der er op til den enkelte – i samråd med egen 
læge - at træffe det valg. 

forsigtig forening
I Depressionsforeningen følger vi de officielle anbe-
falinger og retningslinjer. Vi henviser derfor oftest 
til Sundhedsstyrelsens såkaldte referenceprogram, 
der er en tyk rapport om hvad videnskaben mener 
på dette område. (rapporten kan findes på www.sst.
dk ). Vi er meget bevidste om, at vi ikke er eksper-
ter i behandlingen og slet ikke behandlingen af den 
enkelte patient. 

Derfor har vi i DepressionsTidende også lagt en 
meget stram linje på dette område. Frygten for at 
bringe artikler, der fremstår som anbefalinger fra 
foreningen, gør at vi normalt er meget tilbagehol-
dende i forhold her. Det er grunden til, at vi kun i 
meget sjældne tilfælde tillader medicinske produkt-
navne i at optræde i vores blad. Kun i helt specielle 
tilfælde, hvis særlige grunde taler derfor. 

Tøjlerne slækkes 
Til næste gang slækker vi lidt på tøjlerne. Her vil vi 
forsøge at afdække en række spørgsmål, der relate-
rer sig det medicin. Vi påtænker at skrive en artikel 
om bekymringerne ved at skulle begynde med anti-
depressiv medicin.  Om de forskellige bivirkninger, 
der kan være. Vi vil forsøge at se på, hvad der er 
op og ned i diskussionen om, hvorvidt man bliver 
afhængig af den antidepressive medicin eller ej. Og 
hvordan er det nu med gravide, må de tage medicin 
eller ej? 

Vi har også fået et par henvendelser fra flere 
forskellige medlemmer, der har oplevet at deres 
medicin ikke virkede da de gik fra den almindelige 
medicin til et kopipræparat. Det burde ikke være 
muligt, men alligevel er det hvad vi hører. Men hvad 
er dine erfaringer med medicin?
Skriv til sekretariatet på  
www.depressionsforeningen.dk   
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Lokalgrupper DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: tlf. 3312 4727 eller e-mail:
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. 

lokalgruppe Sted Mødedag Tidspunkt Kontaktperson

Cafe Blom Julius Bloms Gade 17, 2200 Kbh.N Mandag + onsdag 14.00 – 18.00 Leder Tine Ellitsgaard Gottschau. Sekretariatet; 
3312 4727

København/Frederiksberg Frivilligcenter SR-B, Sortedam  
Dossering 5C, 2200 København N. Onsdag i lige uger Kl 19.00 - 21.15 Mathias Prægel (mobil 2255 5363) 

Mathias_praegel@yahoo.dk

Bipolargruppen, København

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dosse-
ring 5C, 2200 København N. Lokale 
A. Kontakt Eva via mail, hvis du har 
lyst til at være med i gruppen.

19.00 – ca. 21.00 Eva Ahnoff; eva@ahnoff.dk, 4063 1022

Pårørendegruppe  Kbh Vendersgade 22, kld. København K 16.9, 14.10, 11.11 2010 18.00 – 20.00 Alfred Munck; 9955 9355
alfmu@dongenergy.dk

Ishøj Vejlebrovej 105 st, Ishøj Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00 Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com, 
2877 5227, Majken Tvarnø 4362 2744

Lyngby Toftebæksvej 8, Lyngby Onsdag i ULIGE uger 18.45 – 22.00

Bente L. O. Fehler: 32136068/26550237, 
blo.fehler@hotmail.com 
Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 
dorte.hc@hotmail.com 
Jan Wohlfahrt, tlf. 4587 0755 · jan.w@privat.dk

Roskilde Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde

23.9.10, 21.10.10, 
26.11.10 19.00 – 21.00 Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@sol.dk

Hillerød Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12C Hver torsdag 18.30 – 21.00

Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645 
Lis_silkeborg@hotmail.com

Køge Den gule Dør, Sygehusvej 25 B Onsdag i ulige uger 19.00 – 21.00 Troels Borelli 5665 1245 · Ann Holm: 5614 1496

Næstved Futura FrivilligCenter Næstved, 
Farimagvej 22, 4700 Næstved. Mandag i ulige uger 19.00 – 21.00 Lene Stage tlf. 40 56 18 98

Maribo Maribo gl. Sygehus Onsdage i ulige uger 19.00 – 21.00 Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Odense, Unge Frivilligcenter&selvhjælp, Odense
Jens Benzonsgade 54 B

Under genoprettelse
Kontakt Karen Margrete

Karen Margrete Nielsen 
k.margrete.nielsen@gmail.com, 66 14 94 71

Odense, bipolar Frivilligcenter&selvhjælp, Odense, 
Jens Benzonsgade 54 B 16.00 – 17.30 Betina på 28 72 71 06

Svendborg 
Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Standby mht. faste møder. Altid 
mulighed for en snak med Claus

Mandag i lige uger
Kontakt Claus først. 19.00 – 21.00 Claus Christensen / 5135 8819; 

depressionsvendborg@hotmail.com

Svendborg – Pårørende
Gl. Skårupvej 3, Svendborg
Standby mht. faste møder. Altid 
mulighed for en snak med Annette

Tirsdag i lige uger.
Kontakt Annette først. 19.00 – 21.00 Annette Christensen

2186 1230 / parcelvej@os.dk

Esbjerg Hør nærmere hos 
kontaktpersonen

Esbjerg/Varde pårørende Væksthuset, Storegade, Varde Kontakt Ingelise Rossen, tlf.: 60181672
ros123@ofir.dk

Silkeborg Frivillig Center Silkeborg, 
Østergade 9, 1.sal  Mandag i lige uger 19.00 – 21.00

Leif Svaneborg, 86886164, leifsvane@mail.dk
Steen Frederiksen, 20757891, stf@ebst.dk
Bettina Søgaard, 40234793, 
soegaard55@hotmail.com

Vejle Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 c Onsdag i lige uger 19.00 – 21.30 Uni Hansen; tlf 29919083

Herning
Herning frivilligcenter, Fredensgade 
14. Ring gerne til Gitte inden du 
kommer første gang.

Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00 Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Holstebro Frivillighedshuset, Nygade 22
Blå mødelokale, 1.sal Onsdag i ulige uger 19.00 – 21.00 Anett Karit From · 9740 2724

Viborg De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 
8800 Viborg Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Grethe og Hans Daugaard 8667 6670

hans@fibermail.dk

Århus Kontakt kontaktpersonen Mandag i lige uger 14.00 – 16.00 Mathias Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 40143492, 
mathissjelle@mail.dk

Århus Kontakt kontaktpersonen Torsdag i lige uger 19.00 – 21.00 John Dahlin john-dahlin@9anet.dk 22 78 38 19

Århus, forældre til voksne 
bipolare

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov 
(psykiatrisk hospital) 2. mandag i måneden Kl. 19.00 – 21.00

Jette Lynge Jensen, lynge.jensen@hotmail.com, 
2556 3328. Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 
2129 4448

Århus, bipolar Kontakt kontaktpersonerne Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00

Michael Glibstrup, 6094 7008, 
bipolargruppen@gmail.com
Camilla Victoria Marcinkowski, 2339 0540, 
camilla_victoria@yahoo.com  

Horsens Pause grundet manglende interesse Kontaktperson:Steen Kruuse, 7564 8660 / 
2255 5040; kontakt@kruuse.nu

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

Lone Pedersen: l.sp.75@hotmail.com

Depressions-Foreningen Sekretariat, Vendersgade 22, Kld, 
1363 Kbh. K tlf 3312 4727 (9-16)

Depressionslinien: 
3312 4774 
(19-21) Alle 
hverdage

sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl. . 
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årets redningsplanke 
– hjælpsomhed belønnes

DepressionsForeningens årlige påskønnelse af mennesker, der gør en 
ekstraordinær indsats for at hjælpe når depressionssygdommen hugger til. 
Hvem synes du fortjener en påskønnelse fra Depressionsforeningen?

Af Troels Kjær, bestyrelsesmedlem

For 4. gang uddeler DepressionsForeningen ”Årets Redningsplanke”. Prisen 
uddeles som en anerkendelse af et menneske, der har gjort en særlig indsats 
for et eller flere af DepressionsForeningens medlemmer. Prisen signalerer, at 
det er vigtigt at nogen kan og vil træde til for at støtte og hjælpe, når depressi-
onssygdommen rammer og invaliderer et menneske. Hvem synes
du fortjener Depressionsforeningens redningsplanke? Hvem var din rednings-
planke i depressive perioder?

Kender du en, der fortjener prisen?
Skriv til Depressionsforeningen og fortæl hvorfor lige netop dette menneske 
bør modtage foreningens redningsplanke. Det kan være et menneske tæt på 
dig, en behandler eller måske en offentlig person, som i de seneste år har hjul-
pet dig eller andre depressionsramte.
Sidste år modtog afdelingsleder i Sydbank Mette Christoffersen prisen, fordi 
banken havde ansat den depressionsramte Claus Christensen i flexjob.

Uddelingen vil finde sted d. 10. oktober i Cafe Blom 
på Julius Blomsgade 17 i København i forbindelse med Sindets Dag.

Kig forbi fra kl. 15.00 hvor musikken spiller.
(læs mere om programmet på www.depressionsforeningen.dk)

Din indstilling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. september 2010
Indstillingen kan mailes til sekretariat@depressionsforeningen.dk 

eller sendes pr. brev til 
DepressionsForeningen, Vendersgade 22, 1363 København K.


