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Medicin, medicin, medicin

Valg af behandlingsform, eller fravalg af behandling, er og bliver den 
enkeltes personlige valg. Hvad der er godt for den ene, men ikke for den 
anden, kan vi ikke, og skal heller ikke på nogen måde, forholde os til i 
DepressionsForeningen. 

leDeR

der om tredje generation af kognitive behandlings-
former, hvortil bl.a. mindfulness hører. Der forskes 
i dyb hjernestimulation – lidt som en pacemaker 
– til ellers uhelbredeligt syge og helt invaliderede 
depressionspatienter, og til marts åbner Skov og 
Landskab på Københavns Universitet Nacadia, 
Danmarks første terapihave til stressbehandling.

Der bliver lyttet
Der sker så meget indenfor vores område, som 
giver grund til optimisme. Desværre er der også 
sorte skyer i horisonten, som forhåbentlig driver 
over. I øjeblikket revurderer Medicintilskudsnæv-
net, om tilskud til de dyrere antidepressive præ-
parater, skal fastholdes. Der er tale om medicin, 
der endelig har hjulpet mennesker, der har været 
igennem de billigere præparater først, men uden 
den ønskede effekt. En udvidet og kvalitetssikret 
adgang til psykologbehandling lader fortsat vente 
på sig. Psykiatriforbedringer ligger endnu under 
satspuljen frem for finansloven sammen med det 
øvrige sundhedsvæsen. Især de ikke-psykotiske 
psykiatriske lidelser, der til trods for at de tegner 
sig for over 95% af alle psykiatriske patienter, må 
igen se sig skubbet i baggrunden.

Der er flere tegn på, at foreningens ihærdige ar-
bejde for at forbedre vores medlemmers adgang til 
hurtig og relevant behandling, begynder at trænge 
igennem til beslutningstagerne. Senest har vi fået 
sat tilskudssagen på dagsordenen hos andre pa-
tientforeninger, de faglige selskaber og i pressen. 
Det er et sejt træk, men det betaler sig. Der bliver 
lyttet til, hvad vi siger. Men hvor kunne vi godt 
bruge mange mange flere medlemmer! Det ville 
styrke både vores indflydelse og økonomi.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår! 

Af Karen Margrete nielsen, formand for Depressionsforeningen

Spørg lægen til råds
Vi bliver tit spurgt til råds på telefonlinien, på sekre-
tariatet, som bestyrelsesmedlemmer, i grupperne el-
ler andre sammenhænge. Vi giver kun tre slags råd: 
skynd dig at gå til din læge, hvis du ikke synes, du 
kan få hjælp der, så find en anden læge hurtigst mu-
ligt, og læs/lær om din sygdom, når du er frisk nok 
til det. Overfor pressen, der gerne fisker efter vores 
mening om den ene eller den anden type behandling, 
refererer vi til Sundhedsstyrelsens referencepro-
gram, og evt. vores egne oplysningshæfter. Der er 
mange myter at punktere og fortsat stor uvidenhed. 
Det så vi et grelt eksempel på i en større avis i som-
merferien i nogle artikler om medicin eller ej under 
graviditet. Det er så nemt at skræmme i forvejen 
skrøbelige patienter og deres pårørende. Det er 
vores opgave at oplyse om bl.a. behandlingsmetoder 
og adgang til disse ud fra den nyeste evidensbase-
rede forskning. 

Sidste gang fokuserede vi på ideer fra medlem-
merne til hinanden til, hvad man selv kan gøre for 
at få det bedre. Tidligere har vi bragt artikler om ny 
forskning, og visse alternative behandlingsformer, 
f.eks. haveterapi. Denne gang er temaet så medicin, 
som er en central del af rigtig manges behandling. 
Valg af tema indebærer altså ikke en anbefaling, 
kun oplysning om emner, vi tror, er relevante og ved-
kommende for vores medlemmer.

Rivende udvikling
I løbet af den seneste generation har udviklingen af 
nye og bedre præparater til behandling af depres-
sion og mani gennemgået en rivende udvikling. 
Dosering af f.eks. lithium, og anvendelse af ECT er 
blevet forfinet. Det samme gælder på det psykotera-
peutiske område. Kognitiv behandling blev oprinde-
ligt udviklet til behandling af depression, i dag tales 
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op og ned på 
anTidepressiv Medicin
Har du også svært ved at finde rundt i TCA, SSRI og SNRI? Så læs med her i antidepressivernes ABC

Af Bodil Andersen, Privatpraktiserende speciallæge i psykiatri

Hvad sker der i hjernen?
For at kunne forklare effekten af antidepres-
siv medicin, er jeg nødt til at bruge lidt tid på at 
indføre læseren, i hvad depression er for en stør-
relse- rent biologisk. Altså hvad er de neurobiolo-
giske forhold, der er ansvarlige for at depression 
opstår, og hvad forstår man egentlig ved diagnosen 
depression?

en forstyrrelse på molekylært plan
Depression er et syndrom- en samling af markante 
symptomer, der optræder samlet i større eller 
mindre omfang. Disse symptomer skyldes forstyr-
relser i hjernens integration og koordination af 
forskellige hjernecentres funktioner. Årsagen til 
forstyrrelserne er ikke endelig fastlagt. Man har 
tidligere ment, at der var tale om et underskud af 
signalstoffer, senere at der var tale om defekt af 
eller mangel på modtagerstederne/ receptorerne 
for signalstofmolekylerne. I dag hælder man til, at 
der er tale om en forstyrrelse på cellulært/mole-
kylært plan. Ved hjælp af moderne billeddannende 
teknikker kan man se, at blodgennemstrømningen 
og stofskiftet i visse dele af hjernen, især pan-
delapperne og hippocampus, ændrer sig hos hos 
depressive. Man kan konstatere, at nogle vitale 
celler, bl.a i hippocampus, går til grunde, hvorefter 
der sker skade på nerveledningssystemet.

Hvordan virker antidepressiv medicin?
Virkningen af antidepressiv medicin kan muligvis 
være at normalisere nerveledningen ved at øge til-
gængeligheden af signalstoffer i hjernen. En anden 
mulig virkning er, at medicinen påvirker hjernens 
evne til at danne nye celler i stedet for dem, der er 
gået til grunde. Det kan være forklaringen på, at 
medicinen ikke virker med det samme: først skal 
medicinen påvirke et specifikt gen, som så skal 
medvirke til produktion af et enzym- en vækstfak-
tor, der skal bevirke dannelse af nye celler. 

Medicin skal genskabe balancen i 
nerveledningssystemet
Ved en depression er ganske mange områder af 
hjernen berørt. Aktiviteten i disse forskellige hjer-

neafsnit er påvirket i større eller mindre grad af 
bl.a. følgende signalstoffer, noradrenalin, seroto-
nin og dopamin. Behandlingen med antidepressiva 
er et forsøg på at genskabe balancen i nerveled-
ningssystemet.

Nogle antidepressive stoffer påvirker hovedsa-
gelig serotonin, men har dog også virkning på de 
andre signalstoffer. Det er gruppen af såkaldte 
SSRI præparater, som er de hyppigst anvendte 
antidepressiva. Populært sagt virker de ved at 
effektivisere udnyttelsen af serotonin. Andre præ-
parater påvirker primært signalstoffet  noradre-
nalin, NRI. Nogle stoffer har indvirkning på både 
noradrenalin og serotonin- de såkaldte SNRIpræ-
parater. Seneste skud på stammen er præparater, 
der påvirker melatonin. De "gamle" antidepressive 
stoffer, TCA , som står for tricycliske antidepres-
siva, har virkning i større eller mindre grad på 
serotonin, noradrenalin og dopamin. Andre stoffer, 
som man anvender i depressionsbehandling, er de 
stemningsstabiliserende stoffer f.eks lithium og 
lamotrigin, som har en helt anden virkningsmeka-
nisme og dermed også en anden bivirkningsprofil.

Nyere forskning viser, at antidepressiv medicin 
øger hjernens plasticitet og stimulerer cellenydan-
nelse bl.a. i hippocampus.

Behandlingen målrettes efter symptomer
Når man indleder behandling med medicin, er 
det vigtigt at se på, hvilke symptomer, der er de 
mest fremtrædende, så man kan målrette behand-
lingen. Man vil almindeligvis starte med et SSRI 
eller SNRI præparat. Hvis effekten udebliver, vil 
man forsøge et andet præparat i samme gruppe, 
da virkningen/bivirkning af stofferne varierer fra 
person til person. Hvis virkningen udebliver, vil 
man evt. supplere med en anden type medicin el-
ler forsøge med præparat fra en anden gruppe. 
f,eks tricyklisk antidepressivum. Hvis virkningen 
udebliver fuldstændig, skal man først og fremmest 
overveje, om diagnosen er rigtig. Herefter kan man 
overveje ECT behandling. ECT behandling foregår 
i fuld bedøvelse og under indlæggelse.

Fordi der ikke er en "enkel" årsag til depression, 
er der ikke noget præparat, der er mere rigtigt end 
andet. Hvert præparat har sin egen profil, hvilket 
man udnytter i behandlingen, så man kan tilrette-

TeMA: MeDicin
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lægge 
en be-
handlingsstra-
tegi, der er tilpasset 
den enkelte patient.

Har man en bipolar lidelse, vil man have mest 
gavn af stemningsstabiliserende medicin, hvoraf 
de mest anvendte stoffer er litiumsalt og epilepsi-
midlerne lamotrigin og valproat. Man kan kombi-
nere disse stoffer med antidepressiva samt med 
antipsykotisk medicin.

Hvem skal have medicin og hvem skal ikke?
Videnskabelige undersøgelser viser, at personer 
med lettere depressioner har mere gavn af motion, 
fornuftig kost, stressreduktion, lysterapi og samta-
leterapi end af medicin. Er depressionen moderat 
til alvorlig, får man den bedste effekt af en kombi-
nation af medicin og psykoterapi. Hvis depressio-
nen ikke behandles, er der meget stor risiko for til-
bagefald og generel forværring af lidelsen. Det er 
vigtigt at behandle alle symtomer. Typisk kan man 
slås med restsymptomer som træthed, initiativ-
løshed og koncentrationsbesvær. Det er måske til 
at leve med, men det er selvfølgelig ikke tilfreds-
stillende. Desværre tolker man sommetider disse 
symptomer som medicinbivirkninger og ophører 
med medicinen, fordi tristheden er væk- med det 
resultat, at man får et nyt tilbagefald.

Hvor længe skal man tage medicin?  
Det er der ingen fast regel om. Min tommelfinger-
regel er: Er det første depression fortsætter man 
med at tage medicin et år efter, at symptomerne er 
væk. Har man haft to-tre depressioner tidligere, 
fortsætter man med medicin i ca. fem år. Har man 
haft flere end tre depressioner, anbefaler jeg livs-
lang behandling med antidepressiv medicin, evt. 
med stemningsstabiliserende medicin. 

Bliver man afhængig af medicinen?
Undertiden kan man opleve ubehag, når man 
ophører med antidepressiv medicin. Sympto-
merne kan være overvejende fysiske: svimmel-
hed, kvalme, hovedpine, "elektriske stød". Der 
kan også være psykiske symptomer: mere angst 
eller nedtrykthed. Nogle antidepressive stoffer 
er sværere at komme ud af end andre. Grunden 
er ikke egentlig afhængighed, som man ser ved 
brugen af benzodiazepiner, men at hjernen ved 
medicinophør omstiller sig til en ny situation. Det 
varer som regel højst 14 dage, inden hjernen er i 
balance igen, hvorefter symptomerne forsvinder. 
Symptomerne kan være meget ubehagelige  og 
tolkes som et bevis på, at man ikke kan undvære 
medicinen, men det er ikke tilfældet. For at mind-
ske risiko for ophørssymptomer, anbefaler man 
langsom udtrapning.

TeMA: MeDicin
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TeMA: MeDicin

Bivirkninger:
Desværre er der bivirkninger ved stort set al me-
dicin, også ved antidepressiv medicin. Bivirknin-
gerne afspejler, hvor stoffet virker i hjernen.

De hyppigeste bivirkninger er mundtørhed, 
kvalme, hovedpine, træthed, sved, vægtøgning, 
søvnforstyrrelser og seksuelle vanskeligheder. 
Disse bivirkninger er oftest forbigående. Hvis 
ikke, er det ofte årsagen til, at man ophører med 
medicinen, hvilket kan have alvorlige følger. Skal 
man tage medicin i adskillige år, er det selvføl-
gelig vigtigt at finde en type medicin, man tåler 
uden voldsomme bivirkninger.

Skift af medicin
Hvis medicinen virker, og bivirkningerne er til at 
leve med, skal man selvfølgelig ikke skifte præpa-
rat. Hvis virkning udebliver, eller der kun er delvis 
effekt, skal dosis øges, eller et andet præparat 
afprøves. Sommetider skal man afprøve flere præ-
parater, inden man finder det bedst egnede. Det 
er derfor vigtigt, at man er i kontakt med sin læge 
regelmæssigt i opstartfasen. 

Kopimedicin
De fleste antidepressive stoffer findes i gene-
rika, altså kopier af et originalt produkt, som er 
udviklet af et medicinalfirma og afprøvet klinisk. 
Kopistofferne er ikke identiske med det originale 
produkt, idet der kan være forskel på tilsætnings-
stoffer, ligesom Lægemiddelstyrelsen tillader en 

ret stor variation i bioækvivalens (+/- 20 % i for-
hold til originalproduktet). Kopipræparaterne in-
deholder det samme aktive stof, men der kan være 
variationer i molekylestrukturen, der gør effekten 
anderledes. Kopipræparaterne er ikke testet i kli-
nikken, hvilket selvfølgelig gør dem meget billige 
at producere. 

Hvis man oplever, at man får tilbagefald efter 
skift til nyt kopipræparat, skal man henvende sig 
til sin læge og bede om et andet præparat. Har 
man oplevet mindst to tilbagefald på to forskellige 
kopipræparater, kan der søges enkelttilskud til 
originalpræparatet hos Lægemiddelstyrelsen.  

enkelttilskud til original-præparat

• Din egen læge skal søge på dine vegne

• Sagsbehandlingstiden er typisk 1-2 uger

• Kan gives med tilbagevirkende kraft 
 - dog højst seks mdr.

• Se www.medicintilskud.dk

FakTa
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BogAnMelDelSeR

lones ForneMMelse For gener 
Som genernes Smilla tager Lone Frank med sin bog ”Mit smukke genom” os langt ind i hendes 
egen arvemasse og på jagt efter hendes depressioners bagmænd og medskyldige. Det giver indsigt i 
depressionens rødder på en både klog og underholdende måde. 

Af eva Tingkær

Lone Franks mor havde en 
livslang depression, hendes 

mormor led af depressioner og 
Lone Franks far var maniode-
pressiv. Derfor har journalisten 
og biologen Lone Frank bestyr-
ket mistanke om, at hendes 
gener står bag hendes egne tre 

behandlingskrævende depressioner. 
Det er et af de mange afsæt for hendes nærmest 

navlepillende, nørdede interesse for gener. Nær-
mest på trods lykkes det hende at gøre rejsen ind 
i hendes eget genom og ud i genforskningen til en 
lige så stor page turner som en veldrejet krimi.

I en blanding af godt sprog, hudløs ærlighed 
og en tydelig kærlighed til biologien giver hun os 
andre lægmænd en chance for at forstå, de mulig-
heder, som vi hver især har for at lære os selv at 
kende. For i USA kan man købe gentest i super-
markedet, firmaer kan tjekke ens sandsynlighed 
for at få kræft, eller om man eventuelt skulle ned-
stamme fra Afrika. 

Lone Frank tester undervejs sit eget genom for 
både kræftrisiko, ophav, og hvordan hendes gener 
og depressioner hænger sammen. Bogen er dejlig 
fri for moraliseren, men forholder sig åbent til, det 

kolossale etiske minefelt, som det det uvilkårligt 
er, at vi kan teste os selv eller ufødte fostre for om, 
vi er disponerede for alt fra kræft til alzheimer. 

generne er medskyldige
Hun interviewer undervejs nogle af de fremme-
ste eller mere kontroversielle genforskere verden 
over, og trods det svære stof og mange fagudtryk 
er det temmelig underholdende. Langsomt be-
væger hun sig tættere og tættere på genernes 
medskyldighed i depressioner, og her lever bogen 
virkelig. 

Hun tager sine læsere med ud i det endnu kun 
svagt udforskede territorium, der med et fagud-
tryk hedder epigenetik. Det handler forenklet om, 
at depressionen kan sidde i generne, men vo-
res opvækst, vores opdragelse, og det miljø vi er 
vokset op i, afgør, hvor stor en rolle depressionen 
spiller i vores liv. 

Generne er med andre ord ikke en lonely rider, 
men opererer forskelligt alt efter, hvordan vores liv 
former sig. Lone Frank omsætter det omløftende 
til, at vores gener ikke er en spændetrøje, men en 
blød sweater, som man også selv har mulighed for 
at forme, hvis man vel at mærke kender det møn-
ster, den er strikket efter. 

Lone Frank, ”Mit smukke genom – historier fra genetikkens 

overdrev” Gyldendal, 308 sider, 228 kr. 

”Sindslidendes vilkår” af Kirsten Sefland er en 
indsigtsfuld bog. Man får et godt indblik i hvad det 
vil sige, for forfatteren, at leve med en sindslidelse. 
Der er en ærlighed, som rammer en på en måde, 
så man stopper op og får en til at tænke. Samtidig 
er det en beretning om, hvordan det er at befinde 
sig i det psykiatriske system, med hvad der til hø-
res af behandlingstilbud. 
Anmeldt af Jeanette Hassert

et blik ind i sindslidelsen for pårørende
Det er en rørende bog, som henvender sig til alle, 
der har berøring med det psykiatriske system, 

men især for mennesker med en 
bipolar maniodepressiv affektiv 
sindslidelse og deres pårørende.
Den kan med fordel læses af alle 
der arbejder i psykiatrien, for 
det første får de et lille indblik 
i hvordan det er at leve med i 
sindslidelse og at være indlagt, 
men også hvordan de med små 
ændringer, kan gøre en forskel 
i deres tilgang til de indlagte.

Kirsten Sefland 

”Sindslidendes vilkår”, Books on Demand, 92 sider, 89,- kr.

Tankevækkende HisTorie oM 
MødeT Med deT psykiaTriske sysTeM
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MeDicin elleR eJ? 

jeg var bange For 
aT blive sTeMpleT soM svag  

Af Tina-Maria Kjær

I  2008 blev jeg fyret fra et 
godt job pga. stress og ufor-

klarlige kropssmerter, og blev 
derfor langtidssygemeldt. Jeg 
var bange for at fejle noget 
psykisk, og løj om mine be-

gyndende anderledes tanker. Mit image skulle ikke 
have ridser i lakken.

  Jeg gik i 7 mdr. ved en psykolog, som mente at 
jeg kun havde alvorlig stress, måske fordi jeg var en 
stærk egenrådig kvinde eller måske fordi jeg valgte 
at overbevise ham om det- alt for at undgå at blive 
kaldt depressiv, det lød bedre med stress!

  
Psykiateren troede på mit pokerfjæs
I maj 2009 var jeg til en kort samtale hos en psy-
kiater, fordi min læge mente jeg ikke rigtig ” kom 
tilbage” på trods af terapien. 

Jeg forberedte mig i to dage på samtalen, jeg var 
urolig for hvordan jeg skulle optræde på en nor-
mal måde overfor psykiateren, og jeg havde utrolig 
svært ved at gå ind ad døren, der hvor "tosserne" 
var indlagt, jeg skulle bare have den samtale over-
stået og væk derfra igen. Som sagt så gjort – panik-
ken over at få diagnosen depressiv og dermed at 
skulle på medicin gjorde, at jeg havde mit bedste 
pokerfjæs på overfor psykiateren – og han troede 
på jeg var rask.   

Efter 20 min. var jeg ude ad døren igen, og ån-
dende lettet op. Hvis jeg virkelig havde en svær 
depression, så havde psykiateren opdaget det.

  
Skræmmende selvmordstanker
Vinteren 2009 begyndte jeg at isolere mig, jeg 
levede på sofaen i mit nattøj, blev ligeglad med 
alt, mistede alle følelser for min dejlige mand – og 
kunne ikke overskue noget som helst længere. 

Jeg vidste godt der var noget helt galt, jeg kunne

jo ikke længere genkende mig selv – men jeg kunne 
ikke ændre på noget, havde ingen handlekraft og 
min hjerne var på standby. Da kom de mange selv-
mordstanker snigende, og de skræmte mig! 

På den ene side vidste jeg godt, at gamle Tina-Ma-
ria ikke kunne drømme om at begå selvmord, men 
den nye udgave af mig synes det virkede okay… 

  Først der, 3 år efter jeg blev sygemeldt, var jeg 
kommet så langt nede, at jeg var klar til at turde 
bede om hjælp og erkende at jeg nok havde brug for 
medicinsk hjælp inden det var for sent. 

  Jeg brød grædende sammen foran en ny psyko-
log (med forstand på depressioner), og var hudløst 
ærlig omkring min frygt for at have en psykisk 
lidelse og erkende at jeg ikke længere var i stand 
til at håndtere min situation. Det var på én gang 
skræmmende, men samtidig en enorm lettelse. 

  
gode virkninger mentalt 
– men fysiske bivirkninger
Jeg startede med det samme på et SNRI- præparat 
og efter blot en uge kunne jeg mærke en forskel 
mentalt. Mit gamle selv, min kampånd og min lyst til 
at grine kom tilbage og alle tanker om selvmord var 
væk. Men jeg tog  8,5kg på, på blot 2 mdr.! Det ramte 
min selvtillid og var bestemt ikke det bedste, også at 
skulle kæmpe med, ved siden af det psykiske. 

Jeg har nu i 5 mdr. været på et andet SNRI-præ-
parat i lav dosis, hvor jeg ikke tager på i vægt. Men 
desværre er der andre trælse bivirkninger -  jeg 
har svært ved at svede normalt, og sveder nærmest 
i små forsinkede intense portioner, og er konstant 
meget tør i halsen. Jeg var indædt modstander af 
antidepressiv medicin, men i dag er jeg heldigvis 
blevet klogere, efter at ” sådan en som jeg” kom så 
langt ud i mørket, at jeg var nødt til at acceptere 
medicinsk hjælp. Konsekvensen af min stædige 
frygt for at blive stemplet som svag gjorde, at jeg i 
dag kæmper med kognitive problemer såsom man-
gel på koncentration og min korttidshukommelse 
er væk, efter at have gået i alt for lang tid med en 
ubehandlet svær depression. 

Jeg er stadig målløs over, hvor hurtigt den posi-
tive effekt viste sig, og hvor hurtigt jeg kunne gen-
kende og især mærke mig selv igen. Uden medici-
nen, er jeg sikker på, at jeg i dag ikke længere ville 
være i live. Derfor kan jeg kun opfordre alle til at 
bede om hjælp – også det medicinske. Vælg at turde 
tro på, at det er en styrke frem for en svaghed at få 
medicinsk hjælp i en periode for at vende tilbage til 
livet ;-)  

Tina-Maria har altid været en mentalt stærk 
og udadvendt kvinde, der har klaret sig selv 
og elsket at leve i nuet. Folk der fik psykiske 
problemer og som skulle have hjælp via medicin, 
var ressourcesvage individer var hendes faste 
overbevisning, indtil hun måtte sande at medicin 
var en nødvendighed for hende.
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Hellere MoTion end Medicin

MeDicin elleR eJ? 

Af ida Pedersen

I 2001 fik jeg min første 
svære depression og var 

indlagt en måned på psy-
kiatrisk hospital, der fik jeg 
medicin, som jeg straks holdt 
op med efter udskrivelsen. 

Jeg havde det fint indtil foråret 2003, hvor jeg fik 
min næste svære depression og blev indlagt igen. 
Denne gang gik jeg med til at tage medicin i et 
halvt år, hvorefter jeg fik hjælp til at trappe ud. I 
2005 fik jeg min tredje svære depression og blev 
tilbudt indlæggelse og en høj dosis antidepressiv 
medicin. Jeg takkede nej til indlæggelse og bad om 
mindre medicin end det anbefalede. Min familie 
slog sig sammen om at passe på mig, indtil bed-
ringen kom. Jeg fik tildelt en psykiater ambulant 
og fik beskeden, at når man havde haft tre svære 
depressioner, skulle man tage medicin for evigt. 
Det ville jeg bare ikke acceptere.

fiskeolie, motion og kognitiv terapi
Nu gik jeg i gang med at finde alt den information, 
jeg kunne finde om, hvordan man behandler en 
depression uden medicin. Hver gang jeg har fået 
medicin, har jeg følt, at hele mit stemningsleje blev 
påvirket, og jeg mistede noget af min livsgnist. Jeg 
valgte igen at tage medicin i et halvt år og derefter 
trappe ned. Når jeg luftede dette med min psykia-
ter og egen læge, var de sikre på, at det aldrig ville 
kunne gå. I min søgen efter alternative behand-
lingsmåder læste jeg om fiskeolie, citronmelisse og 
blåbær som alt sammen skulle have en god effekt. 
Mens jeg trappede ud tog jeg disse tre ting, og 
håbede, det gav en virkning. Flere gange læste jeg 
om gode resultater med kognitiv terapi og motion. 
Så jeg fandt ud af hvilket sted i landet, der var de 
bedste former for kognitiv terapi mod depression, 

og det skulle efter sigende være i Århus eller i 
Roskilde på Center for Kognitiv Terapi.

Min læge henviste mig til Center for Kognitiv Te-
rapi, og jeg fik 20 gange der. Dette gav mig virkelig 
meget. Jeg lærte om hvordan jeg selv opretholdt 
depressive tanker ved at være yderst selvkritisk 
og ofte køre mig selv ned. De tyve gange med kog-
nitiv terapi ændrede hele min måde at tænke på. 
Hvis jeg efterfølgende var i gang med at gå tilbage 
til mine gamle tankemønstre brugte jeg de ske-
maer, man får udleveret ved terapien.

Motionen stopper min stress
Samtidig med den kognitive terapi gik jeg i gang 
med at motionere ved løb og svømning. I dag 
løber jeg 6km tre gange hver uge. Hvis jeg mær-
ker depressive tanker, der presser sig på, løber 
jeg endnu mere. Hvis jeg i perioder ikke kan løbe 
grundet smerter i knæene eller ryggen, svømmer 
jeg i stedet. Jeg tror på, at jeg klarer mig uden me-
dicin, fordi jeg motionerer fast. I dag har jeg ikke 
taget medicin siden 2006, og vi skriver jo snart 
2011. Jeg har ikke haft en eneste depression. Der 
har været stress, men jeg har fået stoppet de de-
pressive tanker ved at løbe. Det er en kæmpe fri-
hed ikke at skulle tage medicin. Min egen læge har 
også måttet sande, at jeg havde mere i mig, end 
hun regnede med. Lægen havde ikke troet, at jeg 
ville kunne klare mig uden medicin særlig længe.

Jeg synes også at det hører med til mine erfarin-
ger, at jeg klarer et helt almindeligt job. Heldigvis 
fik jeg de to første depressioner, mens jeg stadig 
var studerende på universitetet. Jeg blev syge-
meldt en måned fra mit arbejde ved min sidste 
depression. Siden da har depression ikke givet mig 
nogen sygedage. 

Ida har flere gange fået antidepressiv medicin for sine depressioner, men har hver gang følt, at hun 
mistede noget af livsgnisten. Undervejs i forløbet har Ida derfor søgt efter alternativer til medicin og 
fanger i dag depressionen i opløbet med kognitiv terapi og motion.
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Opslagstavlen
Genfind livskraften – kunst, krop og 

mindfulness.
Tag med DepressionsForeningen på sommerhøjskole 
31.juli-6. august 2011. Læs mere på vedlagte papir og 

på www.depressionsforeningen.dk

Er du frivillig i DepressionsForeningen? 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen 

ud for d. 22. -23. januar 2011. 

Temaet denne gang er kunst, kost og natur.

Læs mere på bagsiden.

   

Mindeord
Mette Rossen 1979-2010

Natten til d. 18. okt. sov Mette stille ind. Hendes hjerte gav op.

For en del år siden flyttede Mette pga depression tilbage til sin fami-lie i Varde fra København, hvor hun arbejdede som sygeplejerske. Desværre fik Mette siden flere meget svære depressioner og deraf følgende mange indlæggelser. Hun forsøgte at vende tilbage som sygeplejerske på nedsat tid, men måtte opgive.

Efter mange års kamp mod depression, var Mettes liv endelig be-gyndt at fungere godt. Så godt, at hun i april havde overskud til at deltage i foreningens generalforsamling, stille op og blive valgt som suppleant. Mette har i flere år været en særdeles værdsat og respek-teret frivillig i foreningen. Hendes arbejde bestod i at fortælle åbent 
om sin sygdom også til medierne. 

Kort efter generalforsamlingen blev hun hasteindlagt med akut me-dicinforgiftning og hjerteproblemer. Mette var indlagt meget længe og fik også en pacemaker. Sidst i august var hun igen så frisk, at hun kunne deltage i vores frivillighedskursus. Derefter kom der igen pro-blemer med hjertet, ny pacemaker, og så sent som d. 13. okt. skrev hun på facebook, at nu havde hun det igen godt.

Vores sorg, savn og chok er for intet regne mod hendes families, og hendes kæreste, Martins. Vi ved, I selv er medlem af foreningen, og sender derfor her vores dybeste medfølelse med jer.

På bestyrelsens vegne
Karen Margrete Nielsen, formand

Frivilligkursus

Odense

”Selvmordsforebyggelse” v/ledende 

psykolog Christian Møller Pedersen, 

Århus Universitets Hospital. 

Depression er hyppigste årsag til 

selvmord. Tor. d. 10.feb. kl. 19-21,

 Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50. 

Pris 75kr. Tilmelding til: 
Paarup Aftenskole, 66130082,
 info@paarupaftenskole.dk 

Ny lokalgruppe oprettet. Er du interesse-

ret, kontakt Mette Johansen, 

tlf. 28250970, mettepigen88@ofir.dk 

Bipolar gruppe. Vi er begyndt at skrive 
interesserede op. 

Kontakt Karen Margrete Nielsen, 
tlf.: 21936238, 

k.margrete.nielsen@gmail.com 
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JuBilæuM

Opslagstavlen
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes før 1. maj. Bestyrelsen har besluttet at fremrykke datoen med en måned for den kommende generalforsamling. 

De seneste års erfaring har vist, at en ny bestyrelse ellers vanskeligt kan nå at komme ordentligt i gang før sommerferien. Vi inviterer derfor alle medlem-mer til generalforsamling i DepressionsForeningen 

lør. d. 26. marts 
kl. 11 – ca. 17 
i teatersalen, 

Valby kulturhus, 
Valgårdsvej 4.

Foredrag om kognitive vanskelighederSom sædvanligt indledes dagen med et foredrag. Denne gang bliver emnet,  hvad man selv kan gøre når man døjer med svigtende hukommelse, koncen-trationsbesvær, orienteringsevne, mv.Ikke-medlemmer er velkomne til dette punkt, men må betale entré (140,- kr. inkl. frokost). Foreningen giver håndmadder, kaffe og kage til de deltagende medlemmer.

De sidste år er der kommet rigtigt mange, og en del har rejst langt. Det er noget,der giver motivation for at fortsætte det frivillige arbejde. Bestyrelsen håber, der kommer endnu flere denne gang. Det en enestående chance for at lære andre foreningsmedlemmer at kende og dermed føle sig som del af en landsdækkende forening.

Selv glæder jeg mig til et gensyn til mange og et stort velkommen til nye.

Med venlig hilsen 

Karen Margrete Nielsen, 
formand for DepressionsForeningen

Program:
Kl. 10.30:  Registrering, uddeling af stemmesedler, godkendelse af evt. fuldmagter, kaffe/teKl. 11:00:  Velkomst, introduktion af foredragsholder:                  Psykolog Krista Nielsen Straarup, Kli-nik for mani og depression, Risskov ”Hvad kan jeg selv gøre for at fungere godt på trods af kognitive vanskelighe-der?”

Kl. 11.45:  (ca): pause
Kl. 12: 00:  Spørgsmål til Krista.Kl. 12:45:  Frokost
Kl. 13:15:  Registrering af nytilkomne medlemmer, og udlevering af stemmesedler og godken-delse af evt. fuldmagter.Kl. 13.30:  Generalforsamling                    Valg af dirigent

                 Bestyrelsens beretning v. formanden                 Regnskabsaflæggelse                  Godkendelse af budget                  Valg af stemmeoptællere                  Forslag til vedtægtsændringer, og af-stemning efter hvert forslag.  Kl. 14:30:  Pause
Kl. 14:45: Vedtægtsændringer, fortsatKl. 15:30: Præsentation af kandidater til bestyrelsenKl. 16: 00:  Kaffepause
Kl: 16:15:  Bestyrelsesvalg – skr.  – og stemmeoptælling.                  Valg af suppleanter
                 Valg af revisor
                  Valg af kritisk revisor

Kl. 16:55:  Afslutning

Tilmelding
Aht. madbestilling bedes I tilmelde jer hos sekreta-riatet på tlf.: 3312 4727/ sekretariat@depressionsfor-eningen.dk.                                     

Ikke-medlemmer er velkomne til foredrag og frokost mod betaling af 140,- kr. Beløbet skal indbetales til sekretariatet ved tilmelding på kontonummer: 9541 0009625100.

Generalforsamling 2011
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nåle Mod depression
En råkold aften sidst i oktober havde 
lokalgruppen i Holstebro besøg af læge og 
akupunktør Max Fogh fra Videbæk. Vi lærte 
meget, fik prøvet en masse og havde en dejlig 
aften, hvor vi hurtigt fik varmen.

Af ole Thinesen, lokalgruppen Holstebro

Max Fogh er først og fremmest praktiserende 
læge, men han har en uddannelse som aku-

punktør, og han gør ofte brug af akupunktur i sin 
patientbehandling.

Titlen på foredraget, som han indledte aftenen 
med, var ”Akupunktur på videnskabeligt grund-
lag”. Som titlen siger, kræver han videnskabelig 
dokumentation for akupunkturens virkning. Der 
skal enten foreligge konkrete undersøgelser el-
ler dokumentation i form af en udbredt empirisk 
praksis.

Akupunktur virker kort fortalt ved, at man ind-
fører en nål i nervebanen så tæt på synapsen som 
muligt. Herved frigives endorfiner, og det er noget, 
som bl.a. depressionspatienter har gavn af.

Max Fogh understregede kraftigt, at akupunktur 
ikke kan bruges alene, det er alene en hjælpefor-
anstaltning. Derfor kan akupunktur i sig selv ikke 
helbrede depressioner. Midlet kan ikke kurere. Det 
kan ikke erstatte almindelige medicinske/psykolo-
giske behandlingsmåder. Men rigtigt anvendt har 
det markante, positive virkninger.

I sit foredrag omtalte Max Fogh slet ikke de-
pression, og det gjorde en tilhører ham opmærk-
som på.

Hans svar lød: Der er ingen evidens for aku-
punktur og depression, men der er tydelig evi-
dens, altså tilstedeværelsen af undersøgelser, for, 
at akupunktur skaber ro og balance i sindet, den 
kan fjerne/lindre smerte, den har en dokumente-
ret positiv virkning på behandling af afhængighed, 
den er effektiv i behandlingen af angsttilstande og 
sidst men ikke mindst kan den give en god natte-
søvn. Når talen er om depression, er akupunktur 
altså alene et hjælpemiddel, men et fint hjælpe-
middel, afsluttede han sit foredrag.

Så lod han bomben sprænge.

Bomben springer
”Nu går I sammen to og to og lægger nåle på hin-
anden efter mine anvisninger”, sagde han. Det var 
en udtalelse, der skabte røre i gruppen.

”Er det ikke farligt?” ville nogen vide.
”Jeg har aldrig prøvet det før, hvordan kan jeg 

så gøre det?” sagde en anden.
Max svarede: ”Det er ikke farligt generelt. Der 

er visse punkter, man skal holde sig fra. Det er 
bl.a. punkter på brystkassen. Men de punkter, jeg 
viser jer, er alle ufarlige at stikke nåle i. Der kan 
komme lidt blod, men den eneste bivirkning er, at 
der ikke kommer nogen virkning, fordi du ikke har 
ramt punktet godt nok.”

De punkter vi fik anvist var, ud over kvalme-
punktet, alle seditative, altså punkter med en 
beroligende effekt. Så gik vi i gang, og der blev lagt 
nåle til den helt store guldmedalje. Både Max og 
gruppen kom på hårdt arbejde. Undertegnede fik 
bl.a. nåle mod en stoppet næse, og det hjalp med 
det samme, andre fik nåle mod spændinger i krop-
pen, lændesmerter og hovedpine. Til sidst lignede 
nogle rene hulepindsvin!

Hvad har en stoppet næse og lændesmerter 
med depression at gøre?
Jeg tror man kan sige det sådan: For en der lider 
af depressioner, kan smerte være en depressions-
udløsende faktor. Derfor vil det altid være godt at 

Evidens og tilstrækkelig empiri finder han 
for anvendelse af akupunktur på følgende 
områder:

•	 Smertebehandling
•	 Sinuitis (bihulebetændelse)
•	 Kvalme
•	 Afhængighedssymptomer/angsttilstande
•	 Uspecifikke mavesymptomer  
 (irritabel tyktarm) 

landet rundt 
– siden sidst
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Max Fogh lægger nåle på en deltager

fjerne eller dæmpe ydre og indre smerte. Her er 
akupunktur et fint hjælpemiddel til at skabe ro og 
balance i sjælen og fjerne/dæmpe fysisk smerte. 
Og du bliver ikke deprimeret af en smerte, der 
forsvinder.

Tiden gik hurtigt i selskab med Max, og pludse-
lig var det slut. Vi havde en god aften, vi lærte me-
get, vi fik prøvet akupunkturen af, vi kom på hårdt 
arbejde, og vi morede os med det.

Det i sig selv er et godt middel mod depression. 

nyT Fra oda 
oDA blander sig i debatten
ODA blander sig gerne i debatten omkring forhol-
dende for personer med ikke-psykotiske lidelser. 
Det er senest sket i Kristeligt Dagblad, hvor ODA i 
et debatindlæg stillede skarpt på de 350.000 angst 
og OCD-ramte danskere, som bliver holdt som 
gidsler på grund af alenlange forhandlinger mel-
lem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening. 
Forhandlingerne drejer sig om organisering af de 
25 mio. kr. der allerede fra starten af 2010 blev 
afsat til tilskud til psykologbehandling af angst- og 
OCD-patienter mellem 18-28 år. I ODA opfordrer vi 
forhandlingsparterne til at komme ud af starthul-
lerne og få sat udvidelsen af psykologordningen i 
værk.

Også i Århus Stiftstidende har ODA været på 
banen som debattør. Der sker fordi Region Midt-
jylland vil spare 20 mio. kr. på samtaleterapi. I 
ODA ser vi med bekymring på konsekvenserne for 
patienter med angst eller lettere depression.  Pa-
tienterne lades i stikken og mister reelt set deres 
eneste håb for samtaleterapi. Det på trods af at 
netop kognitiv terapi dokumenteret er en effektiv 
behandlingsform. 

ODA forsøger derudover via Det Sociale Netværk 
at gøre en indsats for, at temaet om en ”Styrket 
psykiatri” bliver synligt i en kommende folketings-
valgkamp.

Følg ODAs aktiviteter på www.oda.nu

Besøg café Blom på nettet
ODAs værested på Nørrebro i København har fået 
en hjemmeside. Her kan du læse om aktiviteter i 
cafeen, beretninger fra gæsterne, tjekke åbnings-
tider og meget mere. Find den nye hjemmeside på 
www.oda.nu/blom

 oDA er interesseret i dine oplevelser med det 
kommunale system
Dine oplevelser med det kommunale system tæl-
ler, når ODA i løbet af den kommende tid sparker 
en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i gang 
blandt medlemmer i ODAs tre foreninger. I under-
søgelsen spørges bl.a. til de barrierer og vanske-
ligheder du oplever, når du møder det kommunale 
system. Hold derfor øje med www.depressionsfor-
eningen.dk og DepressionsForeningens elektro-
nisk nyhedsbrev (får du ikke nyhedsbrevet kan du 
tilmelde dig på hjemmesiden).

Undersøgelsen gennemføres som et led i et 
ODA-projekt som fokuserer på at gøre mødet med 
det kommunale system lettere for ODAs patient-
gruppe.

Bestyrelsen og sekretariatet i ODA ønsker glæ-
delig jul
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blodprøver skal vise vej  Til den reTTe beHandling
Danske Lundbeck er i front med udviklingen 
af skræddersyet medicin til depressionsramte, 
der dog ligger 10 år ude i fremtiden. Professor 
i farmakologi mener dog allerede, man har stor 
mulighed for at skræddersy den eksisterende 
behandling af depression. 

Af camilla Victoria Marcinkowski, journalist

Det lyder lovende - specielt hvis man hører til 
de 40 procent, for hvem antidepressiv medicin 

har ingen eller minimal effekt: Du får taget en 
blodprøve, som viser, hvilken type depression, du 
lider af, samt hvilket lægemiddel, der passer til din 
biologiske profil og dermed overhovedet vil have 
effekt på din sygdom. 

Såkaldt 'skræddersyet medicin' handler om at 
bruge vores øgede viden om genernes rolle i udvik-
lingen af sygdomme - i alt fra kræft og hjertesyg-
domme til Parkinson og depression - til at vælge 
den medicin, der virker bedst på den enkelte pa-
tient. Resultatet skulle gerne være bedre behand-
ling, hurtigere effekt, færre bivirkninger - og færre 
udgifter til samfundet.

Depression halter bagefter
På kræftområdet har skræddersyet medicin alle-
rede betydet, at man i dag ved hjælp af en blod-
test kan vise, om en kvinde med brystkræft vil 
have gavn af en bestemt medicin (Herceptin). Det 
kræver, at hun har en bestemt genetisk variation, 
som kan påvises i en blodtest. I modsætning hertil, 
hører depression og psykiske lidelser generelt til 
sygdomme, der er sværere at diagnosticere ved 
hjælp af biologi og gener alene.

Det skyldes ifølge koncernforskningsdirektør i 
H. Lundbeck, Peter Høngaard Andersen primært 
to forhold.

- For det første er stadig er debat om, hvorvidt 
psykiatriske sygdomme overhovedet har noget 
med biologi at gøre, eller om det beror på ikke-
biologiske faktorer, som psykologi og samfundsfor-
hold. For det andet er den biologiske forståelse af 
hjernesygdomme først for nyligt blevet stor nok til, 
at man kan forsøge at udvikle skræddersyet medi-
cin mod lidelser som fx depression og skizofreni, 
fortæller han. 

Lundbeck, der er blandt verdens førende inden-
for udvikling og salg af medicin til sygdomme i 
CNS (centralnervesystemet), valgte i efteråret at 
satse på skræddersyet medicin frem for de nuvæ-
rende one-size-fits-all medicintyper, som fx antide-
pressiva. Virksomheden er bl.a. ved at udvikle en 
blodprøve, der kan afgøre, om en patient har de-
pression, hvilken type depression, der er tale om, 
samt hvilken medicin, patienten vil have gavn af.

- Kun 60-70 procent af patienter med depression 
har i dag effekt af deres behandling. Det kan bl.a. 
skyldes, at depression er en uensartet sygdom, og 
at visse biologiske typer af depression overhovedet 
ikke kan behandles med de medicintyper, vi har 
i dag, siger Peter Høngaard Andersen. Lundbeck 
har allerede identificeret en håndfuld gener, hvis 
aktivitet i blodet giver mistanke om depression. 

- Vi er nået til et punkt, hvor vi kan se, at de-
pression har et defineret biologisk fingeraftryk, 
altså at biologiske processer i kroppen og hjernen 
ændres, når man får sygdommen, siger han.

Forventningen er, at en blodprøve i fremtiden vil 
kunne stille diagnosen depression med 90 pro-
cents sikkerhed.

10 år frem i tiden
Endnu er Lundbeck ikke klar til at afprøve den nye 
test i kliniske forsøg. Der går sandsynligvis fem år, 
før det sker, og dernæst yderligere fem år, inden 
metoden er færdigudviklet og godkendt. Peter 
Høngaard Andersen understreger, at teknologien 
er så kompleks at der aldrig vil blive tale om en 
hurtig hjemmetest for depression. En psykiatrisk 
diagnose vil derfor fortsat blive stillet i samspil 
mellem patient og læge. 

- Der bliver tale om en test, som skal analyseres 
på et laboratorium, men håbet er, at man en gang i 
fremtiden kan lave en biologisk profil af patienten 
på baggrund af en blodprøve, som vil kunne hjælpe 
lægen med at vælge den rigtige behandling til pa-
tienten, siger han.

Lundbeck er indtil nu det eneste medicinalsel-
skab i verden, der satser på at udvikle skræd-

TeMA: MeDicin

Peter Høngaard Andersen
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blodprøver skal vise vej  Til den reTTe beHandling

dersyet medicin for psykiske sygdomme - også 
om 10 år vil der være one-size-fits-all medicin på 
hylderne, siger forskningsdirektøren. Den større 
viden om biologi og gener betyder dog, at mange 
patienter vil kunne undgå at skulle afprøve dusin-
vis af lægemidler - og kombinationer - før de finder 
noget, der virker. 

- Skræddersyet medicin handler også om at 
finde ud af, hvem der har gavn af de eksisterende 
lægemidler, siger han.

Fordi der vil gå mindst 10 år, før skræddersyet 
medicin til depressionsramte lander på apote-
kernes hylder, er det svært at sætte pris på, hvad 
behandlingen vil koste. En blodtest vil koste noget, 
mens nye lægemidler altid koster mere end de 
gamle. Omvendt er idéen, at patienten - og sam-
fundet som helhed - sparer mange penge og tid på 
at afprøve lægemidler der ikke virker.

Større grad af individuel behandling
Tænker man lidt bredere end blot på medicin er 
det allerede muligt i højere grad at individualisere 
behandlingen af psykiske sygdomme, mener pro-
fessor på Institut for Farmakologi og Farmakote-
rapi på Københavns Universitet, Claus Møldrup. 

- Det kan sagtens lade sig gøre, uden at det bli-
ver hardcore farmakogenetik (skræddersyet medi-
cin). Det handler fx om kommunikationen omkring 
et produkt, via sms-services eller iPhone applika-
tioner, samt hvordan man bedst muligt støtter og 
motiverer patienten til at følge en behandling, si-
ger Claus Møldrup, der ser gode muligheder for at 
få langt mere ud af de standardiserede lægemidler, 
vi har i dag, hvis man målretter behandlingen af 
den enkelte patient.

- Lige gyldigt, hvor godt et lægemiddel virker, 
nytter det jo ikke noget, hvis patienterne ikke put-
ter det i munden. Så selvom man ved, hvem der 
har gavn af medicin, har man stadigt brug for at 
individualisere hele set-up'et omkring behandlin-
gen, fx i forhold til kommunikation og motivation 
af den enkelte patient, mener Claus Møldrup. 

eu projekt skal sætte gang 
i udviklingen af skræddersyet 
medicin mod depression 
og skizofreni

Et stort EU-projekt 'NEWMEDS – Novel 
Methods leading to New Medications in 
Depression and Schizophrenia' bringer 
Europas førende forskere sammen om at 
finde bedre behandlinger mod depression 
og skizofreni. Projektet vil bl.a. fokusere 
på, hvordan et lægemiddels effekt i 
kroppen er bestemt af patientens gener, 
og hvordan man kan man bruge viden 
om generne til bedre at vælge den rette 
medicin til den enkelte patient. Forskerne 
vil samle blodprøver fra patienter med 
depression og skizofreni i en stor database, 
og ved hjælp af disse data skal hver enkelt 
medicinalvirksomhed få et langt bedre 
statistisk grundlag at arbejde ud fra, når de 
udvikler medicin.

NEWMEDS løber over de næste fem år 
og er finansieret af EU med cirka 50 
millioner kroner og af Den europæiske 
lægemiddelindustriforening EFPIA 
med cirka 100 millioner kroner. De 
deltagende virksomheder er Lundbeck, 
AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, 
Janssen Pharmaceutica, Novartis, Orion, 
Pfizer, Roche, Servier, Wyeth, deCODE, 
Psynova, SME GABO:mi. De deltagende 
forskningsinstitutioner er King’s College 
London (England), Karolinska Institutet 
(Sverige), University of Cambridge (England), 
Central Institute of Mental Health (Tyskland), 
CSIC (Spanien), University of Manchester 
(England), Bar Ilan University (Israel).

FakTa

TeMA: MeDicin

Claus Møldrup
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gravid eller aMMende og depriMereT  
– en kompliceret sag

Der er jævnligt offentlig debat om, hvordan man skal håndtere gravide eller ammende, som er deprimerede 
eller i risiko for at blive det. Et endegyldigt svar på diskussionen findes desværre ikke, man kan nemlig 
ikke udelukke at antidepressiv medicin kan skade fosteret, og samtidig kan depression i sig selv være en 
risiko for fødselskomplikationer. Derfor råder læge Niels Damsbo til at inddrage lægen eller psykiateren i 
graviditetsplanlægningen.

Af niels Damsbo, praktiserende 

læge, lektor i almen medicin

Videnskabelige artikler 
spænder fra, at det er skade-
ligt for fosteret eller barnet, 
hvis moderen får antidepres-
siv medicin, til at det er ska-
deligt, hvis moderen har en 

depression og ikke får behandling. Det er med til 
at skabe usikkerhed og bekymring hos den gravide 
eller ammende.

Som læge skal vi hver gang overveje, om det 
er bedst at behandle den gravide eller ammende 
kvinde med medicin for sin depression, eller om 
det er bedre at undlade medicinsk behandling og 
risikere en mor med depression med de konse-
kvenser, det kan have for moderen og hendes 
håndtering af graviditeten og barnet.

Større risiko for tilbagefald under graviditet
I Sundhedsstyrelsens referenceprogram om de-
pression fra 2007 er der et afsnit om behandling 
af gravide og ammende med antidepressiv me-
dicin. Her skriver man bl. a., at kvinder har øget 
risiko for at debutere med depressiv lidelse under 
graviditeten og i ammeperioden. Hertil kommer 
at risikoen for tilbagefald af tidligere depression 
er øget til 43 % under en graviditet. Man vil derfor 
ofte skulle tage stilling til evt. behandling i disse 
livsfaser.

Al antidepressiv medicin passerer moderka-
gen, og man kan derfor ikke udelukke påvirkning 
af fosteret. Mulighederne for psykoterapeutisk 
behandling af en depression bør således overve-
jes nøje. Imidlertid er der tilfælde, hvor medicinsk 
behandling er absolut nødvendig, fx ved akut svær 

depression eller stor risiko for recidiv af depres-
sion hos en kvinde, som ønsker at blive gravid og 
som allerede er i behandling. I sådanne tilfælde 
skal en mulig påvirkning af fostret opvejes mod 
den fare, som en ubehandlet depression udgør for 
såvel moderen som barnet. Det er således vist, at 
depression hos gravide i sig selv medfører øget ri-
siko for fosterskader og for fødselskomplikationer.  

Planlæg graviditeten i samråd med lægen
Behandling af gravide med antidepressiv medicin 
bør ske i samarbejde med en speciallæge i psykia-
tri og kun meget gennemprøvede præparater bør 
anvendes. Man skal være opmærksom på, at ved 
behandling af moderen i ugerne op til fødslen, er 
der risiko for symptomer  hos/påvirkning af barnet 
i dagene efter fødslen, hvor medicinpåvirkningen 
ophører. Derfor bør nyfødte udsat for antidepres-
siv medicin via moderen overvåges på en afdeling 
for nyfødte de første levedøgn. 

Nogle undersøgelser tyder på, at antidepressiva 
kan give en let øget tendens til spontan abort, lav 
fødselsvægt og nogle mindre alvorlige misdannel-
ser, men undersøgelsesresultaterne er usikre.

Der er altså ingen facitliste for, hvordan man 
skal behandle gravide og ammende med depres-
sion eller risiko for depression.

Det kan anbefales, at kvinder med depression 
eller tidligere depression planlægger en evt. gra-
viditet grundigt i samråd med egen læge og/eller 
speciallæge i psykiatri. En kvinde med depression 
eller risiko for depression, som er blevet gravid 
uden forudgående samråd med egen læge eller 
psykiater, bør kontakte lægen, så snart gravidite-
ten er konstateret, mhp. en drøftelse af, hvordan 
situationen skal håndteres.  

TeMA: MeDicin
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Min HiSToRie

Af Sara Rosenberg

Mit held
Jeg er mor til en dreng på 
3 år, venter en lille ny til ja-
nuar, er 28 år, gift med Filip 
og uddannet logopæd. 

Siden 2002 har jeg fået 
medicinsk behandling for 

panikangst. I 2006 får jeg diagnosticeret en mo-
derat depression i forbindelse med udtrapning af 
medicinen, da min mand og jeg ønsker et barn. 
Jeg går samtidig i kognitiv terapi ved en psyko-
log. 

Da jeg får depressionen, begynder jeg straks 
at trappe op i medicin igen, og lægen sender en 
henvisning til ambulant besøg hos en psykiater, 
for at få information om, hvilket antidepressiva 
jeg må få, selvom jeg bliver gravid. Til mit held og 
stik imod lægens intentioner, sender ”systemet” 
lægens henvisning til Akut team i Odense. Det 
aner jeg intet om. Lægen heller ikke. Så da jeg 
1½ dag efter bliver ringet op af et såkaldt ”Akut 
team”, forstår jeg ikke, hvad de vil. De tilbyder 
en samtale med en psykiater to dage efter vedr. 
medicin og graviditet.

Akut team odense – den gode start i 
behandlingen af min depression
Efter første samtale bliver jeg – ganske over-
raskende - tilbudt terapeutisk og medicinsk 
behandling ved Akut teamet. Og jeg glæder mig 
over, at få al behandling samlet ”under ét tag”. 
Jeg oplever et system, der har fuldstændig styr 
på tingene og som bærer mig, da jeg er aller-
længst nede. Ingen ventelister og ingen økonomi-
ske udgifter. Jeg føler mig i trygge, professionelle 
hænder! 

Jeg kommer i starten flere gange i ugen og 
hvis jeg har brug for det, kan jeg få en akut tid. 
Jeg bliver tilknyttet en terapeut, jeg er glad for 
og psykiateren følger mig nøje hele vejen igen-
nem. Han er tilmed en rigtig god terapeut! Huset 
arbejder ud fra kognitiv terapi og jeg får masser 
af godt hjemmearbejde. Bl.a. registreringsark 
over negative automatiske tanker og alternative, 
realistiske tanker.

Akut, intensiv behandling, der rykker!
Efter blot fire mdr. er jeg fri af depressions-
symptomer! Inden da har jeg, ud over individuel 
terapi, taget imod et gruppeterapeutisk forløb. 
Jeg har lært hvad depression er og hvorfor den 
kan opstå. Men bedst af alt har jeg lært mig selv, 
mine grænser og kroppens faresignaler at kende, 
så jeg kan forebygge tilbagefald. 

Distriktpsykiatrien i odense og Ribe 
Akut team anbefaler mig fortsat at arbejde med 
min personlighedsforstyrrelse, som ligger bag 
depressionen. De introducerer mig for Psykotera-
peutisk Afsnit i Odense, hvor der igen er gratis, 
terapeutisk behandling at få. Jeg kommer der 
nogle gange, inden vi flytter til Jylland. Dér beder 
jeg på et tidspunkt egen læge om en henvisning 
til distriktspsykiatrien i Ribe, for at få vurde-
ret min medicin og min tilstand. Snart er jeg i 
gang med gruppeterapi med andre unge, der har 
samme slags personlighedsforstyrrelser. Tera-
pien bliver skelsættende for min liv. I gruppen 
anvendes en psykodynamisk behandlingsmetode, 
der passer perfekt til mig. Jeg lærer at føle mine 
følelser og være autentisk. Jeg kommer i gruppen 
i 1½ år. Da jeg stopper i gruppen, går jeg derfra 
som et selvsikkert og mere harmonisk menneske, 
og jeg har det bedre nu end nogensinde før!

Min svaghed var min styrke
i jagten på den rette behandling
Indtil jeg kom i gruppeterapi i distriktspsykia-
trien, var jeg meget usikker på mig selv. Jeg var 
(for) hurtig til at give op og bad hurtigt andre om 
hjælp. Det har voldt mig vanskeligheder i mine 
relationer til andre, men i behandlingssystemet 
har det været en fordel. Jeg har opsøgt hjælp, 
så snart jeg har mærket det mindste. Og så har 
jeg været heldig. Derudover har det ikke været 
et problem for mig, at skifte mellem forskellige 
terapeuter og behandlingstilbud. Bare jeg fik god 
hjælp, var jeg tilfreds. Dét mener jeg, er årsa-
gen til, at jeg har fået positive erfaringer med 
behandlingssystemet. Og det er jo vældig proble-
matisk. For jeg oplever, at andre har svært ved at 
gøre det samme. Det er disse mange mennesker 
artiklen er til. Og det er et opråb til politikerne 
om, at sådan som systemet de fleste steder er 
skruet sammen i dag, så forudsætter optimal be-
handling af psykiske vanskeligheder, at man selv 
har erkendelsen, modet, viljen, den rette viden og 
ikke mindst økonomien til at få en god behand-
ling. Jeg kunne derfor ønske, at psykiatriens 
tilbud bliver mere synlige for alle og de samme 
tilbud findes i hele landet. 

en posiTiv HisTorie Fra beHandlingssysTeMeT

Der findes god og gratis behandling i psykiatrien 
– nogle gange kan det blot være svært at finde 
stederne. Læs Saras beretning om mødet med 
psykiatrien i Region Syddanmark.
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Til næste gang...
Af Kasper Tingkær, Redaktør 

Kære læser!
Pladsen er trang i Depres-
sionsTidende. Vi vil så 
meget med det, og får des-
uden rigtig mange gode 
input. Hver gang. Des-
værre er der ikke plads til 
det hele. Selv denne side 

har måttet lide den tort at blive halveret. En befri-
else vil nogen måske mene.

Men stadig flere medlemmer ønsker at komme 
mere til orde. Derfor kaster os allerede fra næste 
blad ud i et forsøg med flere sider, et nyt design 
og måske et helt nyt navn. Vi håber, I vil byde ind 
med tanker, ideer og ønsker til det kommende blad 
og dets udseende. (Se eventuelt mere om dette 
nedenfor). 

Det bliver desværre også lidt dyrere, så derfor 
forsøger vi os med reklamer og anden indtjening.  
Vi håber I vil tage rigtig godt i mod ændringerne.  
Vi håber, at det alt i alt bliver et bedre produkt til 
glæde for jer.

Temaet for næste blad: Sygdom og identitet
Hvordan ændrer det ens identitet, pludselig at 
være syg – syg med depression?  Hvordan er det 
bagefter? 

Og er der forskel på om det er unipolar eller 
bipolar lidelse. Hvordan reagerer opgivelserne - 
familie, arbejdsplads mv. - på én efter en sygdoms-
periode. 

I det kommende blad vil vi prøve at lægge arm 
med det meget store og komplekse emne ”Iden-
titet”.  Vi vil prøve at se på hvorfor nogle depres-
sionsramte ”bliver” deres sygdom, men andre for-
nægter at sygdommen er/har været en del af dem.  

Vi vil også prøve at undersøge, hvad giver det at 
være frivillig i DepressionsForeningen. Er det et 
plus eller et minus på ”identitetskontoen”? 

Hvad mener du?
Vi vil meget gerne høre, hvad du mener. Giv din 
mening til kende enten som en artikel eller blot i 
form af nogle få linjer. Du kan sende dit bidrag til 
sekretariat@depressionsforeningen.dk.

Tak og glædelig  jul fra redaktionen   

Et nyt år og et nyt medlemsblad står for døren, 
med flere sider og nyt design. Som med det nye 
år, er det nye medlemsblad endnu blankt og ube-
skrevet. Vi ved endnu ikke helt hvordan det skal 
se ud, men en ting er sikkert, vi vil gerne ind-
drage dig, kære læser, endnu mere. Hvad enten 
du har grafiske evner og tanker om bladets udse-
ende, ideer til temaer, billeder, personlige histo-
rier eller noget helt andet. Så hører vi gerne fra 
dig, der lyst til at præge bladet med farver, fotos 
og fortællinger.

fotokonkurrence
Send os dit foto og vind en t-shirt! Som noget helt 
nyt sætter vi fra næste nummer gang i en foto-
konkurrence. Omdrejningspunktet for konkur-
rencen er fotos inspireret af næste nummers tema 
– denne gang ”Identitet”.  Gå på jagt efter motiver, 
der illustrerer identitet og send os gerne en lille 
tekst om hvilke tanker du har gjort dig. Vi skal 
have dine billeder senest d. 20.2.2011. 
Læs mere om temaet – og find i øvrigt altid næste 
nummers tema her i rubrikken ”Til næste gang”. 

Har du i øvrigt billeder liggende, du har lyst til 
at dele med DepressionsTidendes læsere, så send 
dem endelig ind.

nyt design
Har du en grafiker i maven og/eller hovedet fyldt med 
gode ideer? Så vær med til at lægge den nye grafiske 
linje for Depressions Tidende – gerne noget der kan 
spille sammen med hjemmesiden. Kom med dit bud 
på skrifttype, farver mm. senest d. 20.1.2011, så vi 
kan nå at kigge det hele igennem inden næste num-
mer. Også her er der fine præmier på højkant.

nyt blad = nyt navn?
Skal DepressionsTidende have et nyt navn? Og i så 
fald hvilket? Send os dit bud og din mening senest d. 
20.1.2011. Der er bøger til de 3 bedste bud.

nye ideer
Har du ideer til temaer, nyt indhold i Depressions-
Tidende, fotos, artikler eller andet, så send det til 
os på sekretariat@depressionsforeningen.dk /De-
pressionsForeningen, Vendersgade 22, 1363 Kbh. K.

DepressionsTidende vers. 2.0 – giv dit bud og vind en præmie!
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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 19.00 - 21.15 Mathias Prægel (mobil 2255 5363)

Mathias_praegel@yahoo.dk

Bipolargruppen, København

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

11.1.2011 
8.2.2011 
8.3.2011 18.45 - ca 21.00 Eva Ahnoff; eva@ahnoff.dk, 4063 1022

Pårørendegruppe  Kbh Vendersgade 22, kld. København K 
Evt. skift af lokaler, kontakt Alfred

13.1.201 
10.2.2011 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

Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 
dorte.hc@hotmail.com 
Anders Larsen 4095 9294  
Else Holst 2261 5548

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

Torsdag 20.01.11 
Torsdag 17.02.11 
Torsdag 17.03.11

19.00 – 21.00 Musse Rindal, Tlf 4636 2945, 
musserindal@gmail.com

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

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

Hillerød – unge Under oprettelse Kontakt Lis Lis Silkeborg, 4581 1250 / 2976 8645 
Lis_silkeborg@hotmail.com

Køge Den gule Dør (i gavlen), 
Sygehusvej 25 B, Køge

Onsdag i lige uger eller 
efter aftale 19.00 – 21.00

Ann Holm: 5614 1496 
Troels Borelli 5665 1245 
Hanne Brøndum: 5687 0495

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 Frivilligcenter&selvhjælp, Odense
Jens Benzonsgade 54 B Kontakt Mette først Mette Johansen 2825 0970

mettepigen88@ofir.dk

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

Under genoprettelse 
Kontakt Karen Margrete

Karen Margrete Nielsen, 21936238, 
k.margrete.nielsen@gmail.com 

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

Conny Jensen 
28446271, mail: connybj@gmail.com

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 
Ole Thinesen, 
ole.thinesen@email.dk / 97411137/ 28111137

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

hans@fibermail.dk

Viborg, grp. 2 De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 
8800 Viborg

Onsdage i lige uger 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 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 19.00 -21.00

Michael Glibstrup, 6094 7008, 
bipolargruppen@gmail.com 
Ann Møldrup, 42 26 61 00, 
bipolargruppen@gmail.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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Magasinpost UMM
ID nr. 42800

kursus For 
Foreningens Frivillige

En sensommer-weekend i august samledes DepressionsForeningens frivillige 
til to dage med oplæg, diskussioner og gourmetmad. Knudshoved var 
den smukke ramme om kurset og bliver det igen under vinterkurset den 
næstsidste weekend i januar.

Tekst og foto: Hanne Boll overgaard

uddannelse og tak
Programmet for augustkurset var bredt sammensat af faglige oplæg, person-
lige fortællinger, diskussion med politikere samt masser af tid til både organi-
seret og helt uformel erfaringsudveksling blandt de frivillige. Stemningen var 
som altid afslappet, positiv og engageret. DepressionsForeningen har i flere år 
afholdt disse frivilligkurser for på én gang at uddanne foreningens frivillige og 
for at sige et beskedent tak for arbejdet i foreningen.

Vinterkursus om kost, kunst og natur
Det kommende kursus kommer på opfordring fra deltagerne på dette års vin-
terkursus til at handle om kost, kunst og natur. Der vil være oplæg ved natur-
vejleder Benny Jensen og diætist Allis Bek, som begge til daglig arbejder med 
patienter med depression. Desuden deltager musiker og grafiker Jakob Tran-
berg på kurset og vil med lyd, farver og ord fortælle om kunst og bipolar lidelse. 
Som altid vil der være afsat masser af tid til udveksling af erfaringer om det 
frivillige arbejde i DepressionsForeningen.

Engageret samarbejde ved en af posterne på lørdagens vandretur langs vandet ved Knudshoved. 

Psykiatriordførerne Anne Marie Geisler Andersen (radikale) og Karen Klint (socialde-

mokraterne) i snak med kursister efter søndagens diskussion af psykiatripolitik.


