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Det er flere år siden, vi sidst satte 

fokus på vores pårørende med et 

temanummer. Men i det sene-

ste foreningsår er vi begyndt at rette 

blikket på, at vi både er en patient- og en 

pårørendeforening. Det har vi gjort ved at 

afholde to weekendkurser for forældre til 

børn og unge med en affektiv lidelse.

Hvad er affektive lidelser?
Det er så svært at finde et dækkende navn 

for de lidelser, vi beskæftiger os med. 

Hvad dækker ’depression’ over eller ’bipo-

lar lidelse’? eller ’affektive lidelser’? Den 

snak må vi tage på et senere tidspunkt, 

men helst ikke for langt ude i fremtiden. 

Uanset betegnelse er der tale om forstyr-

relser og forvrængninger af følelser og 

virkelighedsopfattelse.

Netop koks i følelser og dermed 

følelsesliv er en relativt ukendt side ved 

disse sygdomme. En helt central del af en 

depression er, at man mister evnen til at 

føle, at man holder af nogen, og evnen til 

at føle at andre holder af en. Det er måske 

noget af det allerværste, og i lige så høj 

grad for de pårørende. 

Forventninger til at alt er som før
Et er, at man under en depression er 

”ikke til stede”, og ikke kan indgå i sine 

almindelige relationer. Men når depres-

sionen er ovre, er der forventninger fra 

omgivelserne og en selv til, at man nu 

er rask, kan deltage i de vanlige sociale 

sammenhænge, påtage sig de forpligtel-

ser, man havde før, osv. Det kan mange 

bare ikke, og kommer måske heller aldrig 

til det. Værst er nok, at nogle har fået, 

hvad der naturligt kun kan tolkes som 

en vis følelseskulde. Selvom det er en del 

af sygdommen, skader det selvfølgelig 

venskaber, søskendeforhold og nok især 

parforhold. Heldigvis behøver det ikke 

være permanent, men det kan tage uen-

deligt lang tid at få det følelsesmæssige til 

at fungere igen.

Mød andre pårørende
Bl.a. dette gør det ekstra svært at være 

pårørende og kan føre til brud. Hverken 

den tidligere syge eller den pårørende or-

ker det mere, og ingen af parterne forstår, 

hvad der er sket. Derfor er det godt at 

kunne snakke med andre pårørende, som 

har de samme oplevelser af måske ikke 

at blive afvist, men alligevel på en måde 

være blevet forladt.

DepressionsForeningen vil gerne 

oprette mange flere lokalgrupper for 

pårørende, men også generelt styrke 

tilbud til pårørende. Vi er også en pårø-

rendeforening, og det skal vores tilbud 

gerne komme til at afspejle. Pårørende 

har hårdt brug for at have et helle og for 

egenomsorg. ■

Af Karen Margrete Nielsen. Formand for DepressionsForeningen

Koks
i følelseslivet

Affektive lidelser gør det 
svært at ”være til stede” 
og svært at åbne sig op 
for kærligheden. Men det 
er også svært, at stå på 
sidelinjen. Det kan give 
dilemmaer og behov for 
at justere forventningerne.
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DepressionsForeningen er 

konstant i bevægelse, på nogle 

områder mere end andre. Jeg vil 

her give jer hovedindholdet af bestyrel-

sens beretning til generalforsamlingen 

d. 6. april. Beretningen vil blive lagt på 

hjemmesiden snarest efter.

Den største udfordring er fortsat at 

skaffe mange flere midler. Økonomien er 

sund, og vi har en temmelig pæn egen-

kapital. Men det har fortsat ikke været 

muligt at skaffe de nødvendige penge 

til større bemanding i sekretariatet, 

driftsmidler er noget af det sværeste at 

skaffe til. Det kræver intensiv fundrai-

sing og langt større medlemsfremgang. 

Medlemstallet stiger støt, men desværre 

langsomt.

Tak til alle de mange frivillige 
– det rykker!
Foreningen er helt afhængig af vores 

mange frivillige, som der heldigvis kom-

mer flere og flere af. Det gælder i lokal-

grupperne, på telefon- og socialrådgi-

verlinjerne, hjælp til at pakke breve eller 

bemande stande, yde ekspertbistand, 

fundraising, på højskolen, fortæller af sin 

livshistorie, cafévagt, bestyrelsesmedlem 

og endnu flere ting. Det er en usædvanligt 

flot indsats og gør, at foreningen rykker i 

forhold til medlemstilbud.

Lokalgruppekoordinatorer på vej
Arbejdet i og med lokalgrupperne er 

og har været i fokus. Det er vigtigt, at 

grupperne kører godt og stabilt, og at vi 

får flere af dem. Men det kræver også, at 

kontaktpersonerne får bedre forudsæt-

ninger for at mestre de svære situationer, 

at de bliver støttet og motiveret bedst 

muligt. Derfor er de to frivilligweekend-

kurser og de to endags arrangementer 

med erfaringsudveksling også blevet 

prioriteret højt, og vil blive det fremover. 

Etablering af et lille korps af lokalgruppe-

koordinatorer bliver til virkelighed i løbet 

af de kommende måneder.

Det har været et år med mange aktiviteter og mange nye 
frivillige, bl.a. har vi uddannet det første hold foredragsholdere, 
som nu er klar til at fortælle om depression og bipolar lidelse i 
det ganske land. 

Foreningsåret 
2012–13

På bestyrelsens vegne

Karen Margrete Nielsen
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underudvalgene til regeringens psykiatri-

udvalg, det via ODA netop er lykkedes at 

tilkæmpe os. Det drejer sig om et udvalg, 

der skal komme med anbefalinger på 

området: forebyggelse og tidlig indsats. 

Netop kerneområder for os, og i tråd med 

bestyrelsens beslutning om at prioritere 

arbejdet for sammenhængende patient-

forløb.

Engagerede eksperter
Uden et engageret ekspertpanel og andre 

dygtige fagfolk ville vi ikke kunne levere 

på et fagligt forsvarligt grundlag. De 

holder os løbende orienteret om, hvad der 

rører sig på behandlings- og forsknings-

fronten, ligesom de velvilligt stiller op 

med foredrag, artikler og rådgivning.

Men selv med mange flere midler, ville 

der ikke være nogen forening uden en 

stor flok dedikerede frivillige og et hårdt-

arbejdende og engageret sekretariat. Det 

vil vi gerne sige stort tak for. ■

egen livshistorie. Dette ud fra et 

ønske om at opnå en vis profes-

sionalisering. 

Det har fået flere ellers 

ukendte medlemmer til at melde 

sig som frivillige. Hvis pengene 

er der, vil der blive uddannet 

et nyt hold. Målet er at have et 

sådant tilbud til omverdenen 

over hele landet i overensstem-

melse med den del af forenin-

gens formål, der handler om 

information.

”Fjern frivillig fra CV’et”
Der er fortsat mange politiske 

sager, masser at kæmpe for og 

fordomme, der skal gøres op 

med. For ganske nylig fortalte 

et medlem, at han i forbindelse 

med afslag på en jobansøgning 

havde forhørt sig om, hvad han kunne 

gøre bedre i sin næste ansøgning. ”Ja, 

fjern punktet om, at du er frivillig i 

DepressionsForeningen, det ser jo ikke 

godt ud”. En anden kunne så fortælle, at 

hun ikke længere turde være ’case’, hun er 

pårørende, fordi hun er jobsøgende.

Lykkepillerne lever - endnu
Vi har været i både de landsdækkende 

talte og skrevne medier i løbet af året for 

at bekæmpe nogle af disse fordomme, der 

lever i bedste, eller rettere værste, velgå-

ende. Lykkepillebegrebet med alt, hvad 

det rummer af uvidenhed, er sejlivet. Det 

forekommer nogle gange som en mere 

end stejl bakke at komme op 

ad. Men der er lysglimt. Vi 

får flere og flere pressehen-

vendelser, og flere og flere 

studerende og skoleelever 

henvender sig i forbindelse 

med projektopgaver eller 

temauge. 

En plads i psykiatri-
udvalget:  Forebyggelse 
og tidlig indsats
Et andet tegn på større 

synlighed er den plads i et af 

Flere opkald til DepressionsLinien
Telefonlinjen kører stabilt og godt og har 

oplevet tilgang af unge kræfter. Antallet 

af opkald er svagt stigende. Vi så gerne 

en udvidelse af åbningstiden, men det 

afhænger igen af frivillige kræfter. Social-

rådgiverlinjen har eksisteret i knap et år, 

med succes. Om vi kan gøre linjen til et 

fast tilbud afhænger alene af, om vi kan 

rejse de fornødne penge.

Netværk på højskolen
Sommerhøjskolen blev igen en overvæl-

dende succes, og er igen et tilbud i 2013, 

også til ikke-medlemmer. Der er blevet 

gjort en særlig indsats for at følge op 

på de redskaber til at mestre dagligda-

gen, som bl.a. psykolog Henrik Tingleff 

underviste i. Efter en intens uge og nyt 

livsmod kan det være svært at holde fast, 

når dagligdagen igen presser på. Denne 

gang blev der også på deltagerinitiativ 

etableret en lukket facebookgruppe, der 

fortsat fungerer som ventil, når det hele 

bliver lidt for meget.

Det første kuld foredragsholdere er 
klækket
Mange har efterhånden været ude i en 

eller anden sammenhæng for at fortælle 

deres historie, men har måske famlet sig 

lidt frem. Vi har her i januar færdigud-

dannet det første hold, der kan bestilles 

til at repræsentere foreningen med deres 

Illustration: Mads Trier-Blom

DepressionsLinien har i det forgange år haft 

flere opkald end tidligere. Linien er åben alle 

dage (undtagen lørdag) fra kl. 19-21, 

3312 4774.

Det allerførste hold foredragsholdere er 

klar til at fortælle deres historie
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36-årige Michael har aldrig 

været i et længerevarende 

forhold. 

”Jeg ved ikke helt hvorfor. Måske er 

jeg bange for at lukke et andet menneske 

ind, fordi jeg er mere følsom end andre. 

Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, 

hvis jeg ’afslører’ at jeg har følelser for en 

anden,” siger han.

Michael har flere gange været forelsket 

på afstand og også mødtes med piger via 

netdating.

”Men dem, jeg mødte, sagde altid, at 

jeg ville blive en fantastisk kæreste… for 

en anden,” fortæller Michael, der har 

bipolar lidelse og er én blandt mange psy-

kisk sårbare, der bevidst eller ubevidst 

vælger at holde kærligheden og nærheden 

på afstand.

Ifølge eksperter er psykisk sårbare 

som alle andre født med evnen til at give 

og modtage kærlighed. Parforhold kan 

være en udfordring for alle mennesker. 

Men for mennesker med psykisk sår-

barhed kan det være ekstra svært. Dels 

kan en række psykologiske faktorer, som 

lavt selvværd, afhængighedsadfærd og 

humørsvingninger påvirke forholdet. 

Dels kan man som psykisk sårbar føle, at 

risikoen for at en kæreste forlader én eller 

skubber til en lurende mani eller depres-

sion er for høj. 

Vælger kærligheden fra
I mange tilfælde er konsekvensen, at man 

vælger kærligheden fra eller lever i par-

forhold, hvor man undgår nærhed.

”Jeg har haft en kæreste, siden jeg 

var 14 år. Men jeg har aldrig rigtigt taget 

imod kærlighed,” fortæller 57-årige Mar-

gith, der tidligere har lidt af depression.

Sidste år valgte hun at flytte fra sin 

kæreste igennem 32 år. Og for første gang 

kan hun i dag mærke sine egne behov og 

grænser. Samtidigt har hun fået øje på 

de strategier, hun ubevidst bruger for at 

undgå nærhed.

”Jeg kan se, at jeg altid har trukket 

mig mentalt væk fra min kæreste – for 

at beskytte mig selv fra at blive såret,” 

fortæller Margith.

At bruge selvbeskyttelsesstrategier er 

en udbredt ”metode” mennesker – både 

psykisk sårbare og alle andre – bevidst 

eller ubevidst bruger til at undgå nærhed. 

Det fortæller forfatter og terapeut Ilse 

TEMA Relationer

Af Camilla Victoria Marcinkowski

At lukke kærligheden 
ind kan være ekstra 
svært for psykisk 
sårbare, og mange lever 
derfor uden nærhed til 
andre mennesker. 
Men der er meget at 
vinde, hvis man tør 
åbne sit hjerte. 

Kærlighedens 
  svære
kunst 
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Sand, der netop har udgivet bogen ”Kom 

nærmere – om kærlighed og selvbeskyt-

telse.” Hun har i mange år holdt foredrag 

om emnet og oplevet, hvordan manglen 

på kærlighed ender med at gøre os ulyk-

kelige. ”Vores relationer har enorm be-

tydning for vores velbefindende. Det er en 

stor pine i livet og på en måde spild af liv, 

hvis vores relationer er smertefulde – el-

ler vi slet ikke har nogle nære relationer,” 

siger Ilse Sand. 

Ifølge Ilse Sand stikker vores selvbe-

skyttelsesstrategier ofte en kæp i hjulet 

for den nærhed, alle mennesker har brug 

for. Det kan være, at man bagatelliserer 

sine egne ønsker, flygter ind i sit arbejde, 

er aggressive overfor mennesker, der 

forsøger at komme tæt på, overspiser, så 

man ikke føler sig seksuelt attraktiv eller 

at man tiltrækkes af personer, der er uden 

for ens rækkevidde og konstant finder 

’fejl’ ved sin partner. 

”Selvbeskyttelsesstrategierne er ofte 

opstået i barndommen, hvor de har hjul-

pet os fx til at overleve en utryg relation 

til vores forældre. Problemet opstår, 

når vi tager strategierne med ind i vores 

voksenliv – hvor de kan sabotere vores 

mulighed for kærlighed. Nogle oplever, at 

det simpelthen gør for ondt, hvis et men-

neske kommer ind og rører vores hjerte. 

Og vi har alle sammen en automatisk 

modvilje mod at føle smerte,” siger hun. 

Ilse Sand beskæftiger sig ofte med 

såkaldt særligt sensitive mennesker, der 

ikke nødvendigvis er psykisk sårbare – 

lige som psykisk sårbare ikke nødvendig-

vis er særligt sensitive. Men udfordrin-

gerne er de samme. 

Et dårligt parforhold 
spænder ben for behandling
Ny forskning viser, at ens nære relationer 

har en betydning for hjernens udvik-

ling. Dårlige relationer i barndommen 

kan med andre ord gøre hjernen mere 

sårbar. Samtidigt peger forskning på, 

at et dårligt parforhold kan være med 

til at vedligeholde depression. Psykolog 

Jannie Kildested har undersøgt, hvordan 

mennesker med depression, der modta-

ger parterapi, klarer sig lige så godt og 

har færre tilbagefald end dem, der ”kun” 

modtager individuel terapi. 

”Ægteskabelig lidelse forhøjer risikoen 

for depression og forudsiger tilbagefald,” 

skriver Jannie Kildested i sin forsknings-

artikel. 

Hun forklarer, at sammenhængen 

kan skyldes, at mennesker med psykisk 

sårbarhed kan føle sig kritiseret af part-

neren, kan føle at de ikke er værd at elske 

samt have et meget lavt selvværd – alt 

sammen risikofaktorer for depression. På 

den lange bane kan det derfor være godt 

at inddrage partnere i behandlingen. 

Ifølge eksperter er det ofte ikke hen-

sigtsmæssigt at blive skilt eller helt at 

undgå nære relationer. Faktisk kan det 

ligefrem være gavnligt for mennesker 

med depression at bearbejde tidligere 

smertefulde relationer ved at arbejde 

med en nuværende (kærligheds)relation. 

Forskning viser, at mennesker der lever i 

et parforhold i gennemsnit lever længere, 

end dem der lever alene.

Værd at elske
Flere psykisk sårbare og sensitive menne-

sker, BALANCE har talt med, fortæller, at 

det at føle sig ’god nok’ og ’værd at elske’, 

er afgørende for, at de kan være i et par-

forhold. Én af dem er 72-årige Karin, der 

var gift i 13 år, men ofte led af angst og 

depression og altid følte sig som et offer. 

”Det tog mig lang tid at finde ud af, at 

jeg er god nok, som jeg er. I dag tør jeg 

godt at lukke andre ind i mit liv. Jeg er 

ikke bange for kærlighed og har et nært 

forhold til mange - både venner, børn og 

børnebørn,” siger Karin.

36-årige Michael fortæller, at han så 

småt er begyndt at føle, at han er værd at 

elske og at andre faktisk kan lide ham. 

Han ved også, at han ikke har lyst til at 

være alene resten af livet. Men i første 

omgang bruger han sin tid med den hest, 

han for nyligt har købt. 

”Den giver mig utroligt meget – også 

nærhed,” siger han. 

Michael er også meget bevidst om, 

hvorfor han undgår kærligheden. Og 

denne bevidsthed er ifølge Ilse Sand 

alfa og omega i forhold til at blive klar til 

nærheden.

At komme videre
At være sammen med dyr er dog et godt 

første skridt mod større nærhed. Men 

det er vigtigt samtidigt at arbejde med 

de ting, der afholder en fra kærlighed og 

fører til et liv i isolation. 

”Det behøver ikke at være igennem 

terapi. Man kan også øve sig i at opleve 

nærhed med en god ven, man føler sig 

tryg ved,” siger Ilse Sand.

Hun understreger, at det kan være 

meget smertefuldt at begynde at aflære 

de strategier, man hele livet har brugt til 

at holde andre mennesker på afstand. Det 

kan tage lang tid at blive klar til at lukke 

nogen ind. Men i sidste ende giver det 

større livskvalitet. 

”Heldigvis kan langt de fleste komme 

til at indgå i nære relationer,” siger hun. ■

TEMA Relationer

Jeg har aldrig rigtigt 
taget imod kærlighed
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TEMA Relationer

Pårørendes 
dilemmaer

Af specialpsykolog i psykiatri Krista Nielsen Straarup, 

Aarhus Universitetshospital, Risskov
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Bliver man skældt ud, afvist eller 

svigtet af den syge i den depressive eller  

maniske fase, er det vigtigt at forstå, at 

det er symptomer på sygdommen, og 

at personen ikke altid har kontrol over 

sin adfærd. Man må tillade sig selv at 

reagere og sætte grænser for, hvad man 

kan og vil være med til. Desuden er det af 

stor betydning, at man har en eller flere 

personer, som man kan tale med om de 

frustrationer, udfordringer og glæder, 

man oplever i forløbet. 

Ingen kan have overskud altid
Hvis man som pårørende gennem læn-

gere tid skal kunne yde støtte og hjælp, er 

man nødt til at tilgodese egne behov og 

at prøve at leve en så normal tilværelse 

som mulig. At holde fast i egne fritidsin-

teresser, positive oplevelser og forskellige 

former for frirum er afgørende. Ingen 

kan altid have kræfter eller overskud til at 

yde hjælp. Ingen kan altid være nærvæ-

rende, positiv og tilgængelig. Det kan 

være nødvendigt at tage en kortere eller 

længere pause indimellem. Det en fordel, 

hvis man kan dele ansvaret med andre 

pårørende. Hvis man selv oplever, at man 

gennem længere tid er følelsesmæssig 

overbelastet og/eller udvikler udtalt angst 

eller depressive symptomer, kan man 

opsøge sin egen læge for at få hjælp og 

støtte. ■

at den syge ikke ønsker hjælp. Dette kan 

sætte de pårørende i en vanskelig situa-

tion, hvor de skal finde grænsen mellem 

den enkeltes ret til at bestemme over sit 

eget liv – og pligten til at drage omsorg 

for at menneske i nød.  Hvis ens nærme-

ste f.eks. er manisk, kan man opleve et 

dilemma mellem, at man på den ene side 

ønsker at bidrage til at bremse tilstanden, 

og at man på den side ikke bryder sig om 

at gøre noget mod den andens vilje. Hvis 

den maniske (eller depressive person) er 

til fare for sig selv eller andre, er det på-

krævet, at man som pårørende kontakter 

behandlingssystemet, egen læge/vagt-

læge eller politiet mod den syges ønske. 

Selv om man kan tænke, at man gerne vil 

klare situationen selv, er det bedst at søge 

professionel hjælp så tidligt som muligt.

Juster forventninger og sæt grænser
I den depressive fase kan man tilbyde 

kontakt og støtte. Det er meget forskel-

ligt, hvad den enkelte har brug for og kan 

magte og ønsker. Mens nogle mennesker 

med depression gerne vil tale om, hvor-

dan de har det, foretrækker andre at blive 

afledt ved at tale om helt andre ting, eller 

ved at man foretage sig noget sammen. 

Man må som udgangspunkt prøve at re-

spektere, når den syge sætter grænser og 

justere forventningerne i forhold til, hvad 

personen rent faktisk vil og kan magte. 

Det er velkendt, at pårørende 

kan have svært ved at forstå og 

forholde sig til de ændringer, der 

sker med deres nærmeste, når han eller 

hun er deprimeret, manisk eller hypo-

man. Usikkerhed og rådvildhed er helt 

normale reaktioner. En række spørgsmål 

trænger sig typisk på: 

Hvad kan jeg gøre for at støtte og 
hjælpe? Hvilke krav og forventninger 
kan jeg stille til den syge? Hvad vil og 
kan jeg selv stille op til? Hvad kan jeg 
gøre for at passe på mig selv? 

Svar og løsninger er sjældent enkle og 

entydige. Som pårørende vil ens hand-

lemuligheder i den konkrete situation 

bl.a. afhænge af ens rolle i forhold til den 

sygdomsramte (forælder, søskende, ven, 

kæreste, barn), af egne ressourcer og 

muligheder for at få vejledning og støtte.  

Ligeledes spiller sygdommens art (f.eks. 

depression eller mani), sværhedsgrad og 

forløb samt den syges ressourcer og grad 

af indsigt i egne vanskeligheder også en 

afgørende rolle for, hvad der er hensigts-

mæssigt og muligt at gøre.

Et skridt af gangen
Generelt kan viden om de vigtigste symp-

tomer og forskellige faser i et sygdomsfor-

løb være med til at give en forståelse af, 

hvorfor personen reagerer som han eller 

hun gør, hvordan man bedst kan forholde 

sig, og hvad man måske må prøve at 

acceptere i en periode.  Et andet vigtigt 

princip er, at det er bedst at prøve at løse 

et problem ad gangen.

Støt den syge til at søge behandling
Ved såvel depression som mani er det vig-

tigt at søge at støtte den syge i at komme i 

behandling, Udfordringen kan her være, 

Det kan sætte de pårørende i en vanskelig situation, 
hvor de skal finde grænsen mellem den enkeltes ret til 
at bestemme over sit eget liv – og pligten til at drage 

omsorg for at menneske i nød.  

TEMA Relationer
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Indflydelse på familien
Det er almindeligt at forældre bliver 

meget urolige og bekymrede. Man kan 

rammes af dyb sorg og afmagt over, at 

barnet har det dårligt. Nogle forældre må 

tage orlov fra deres arbejde for at passe 

barnet, andre bruger meget af deres fritid 

på at hjælpe og aflaste. Mange forældre 

får en stærk trang til at handle og gøre 

noget for barnet for at få det ud af den 

triste tilstand. 

”Jeg var ved at blive kvalt af aldrig at 

vide, hvornår der var optur og hvornår 

nedtur. Jeg var altid på 24 timers vagt, 

følte jeg. Kunne aldrig vide hvornår tele-

fonen ringede og jeg skulle hente hende et 

eller andet sted, hvor det hele var blevet 

for meget,” - mor til 18-årig kvinde. 

Hvor meget kan man presse på?
Det kan være rigtigt svært ved at finde ud 

af, hvilke krav man kan stille til sit barn. 

På den ene side føler man trang til at få 

barnet i gang, på den anden side bliver 

man bekymret for, om barnet får det 

dårligere, hvis man presser for hårdt på. 

Der er sjældent et rigtigt eller forkert svar 

på, hvilke krav man kan stille. Det vigtige 

er, at forsøge i det små og se, hvad man 

oplever har en virkning. Det er dog ofte 

sådan, at det som er svært på kort sigt er 

rigtigt godt på lang sigt. At komme i gang 

er en væsentlig del af bedringen. Det er 

vanskeligt at bedres, når man lukker sig 

inde derhjemme. Det skaber kun ringe 

mulighed for at få succesoplevelser, som 

kan ændre den måde, man ser på verden 

og sig selv, mens man er deprimeret. Det 

er fornuftigt at presse lidt på for at få den 

unge ud at gå en tur eller spille et 

spil. Man skal ikke vente på, at 

lysten til at gå tur dukker op – 

den kommer typisk først, 

når man går turen eller har 

gået flere ture og opdager, 

at det faktisk er en rar afledning 

og adspredelse. 

Det er endvidere fornuftigt at 

begrænse snak med den deprime-

rede om, hvor skidt han/hun har 

det, og finde plads til at tale om 

helt neutrale ting. Selvom det 

virker fristende at spørge til, 

hvordan det går, risikerer 

man kun at få de nega-

tive historier - gentagne 

fortællinger om oplevede 

fiaskoer hjælper hverken 

den deprimerede eller 

forælderen. Det er 

vigtigt, at barnet/den unge forstår, at det 

ikke handler om manglende interesse, 

men kan se, at de mange bekymringer og 

negative samtaler ikke gavner nogen af 

jer. Afgrænsningen af det negative er en 

måde at drage omsorg for sit barn. 

Omsorg for dig selv
Den bedste omsorg du kan drage for dit 

barn, kan være den omsorg, du drager for 

dig selv. 

Husk at du også har brug for at slappe 

af og prioritere at lave ting, du holder af 

og finder energi ved. Det kan være meget 

vanskeligt at give sig selv lov til at prio-

ritere sig selv, når barnet har det dårligt. 

Man risikerer dog selv at brænde ud, hvis 

man ikke finder oaser, hvor man selv kan 

lade op. 

Sørg for at have nogen, som du kan tale 

med, når det hele er hårdt og tingene 

brænder på. Så husk at få talt om andre 

ting også.

Vær åben overfor dine omgivelser. 

Åbenhed giver omgivelserne mulig-

hed for at tage relevante hensyn til 

dig, og du viser ved dit eksempel, 

at depression ikke skal forties og 

tabuiseres.

Prioriter din tid. Vælg nogle 

tidspunkter hvor du lader 

andre tage over. ■

TEMA Relationer

Når et barn eller et ungt menneske rammes af depression eller bipolar lidelse påvirker det hele 
familien. Derfor søgte DepressionsForeningen tilbage i 2007 midler til et 4-årigt netværksprojekt 
for forældre til børn og unge med affektive lidelser. Efterfølgende har der været afholdt to kurser 
for forældre, på baggrund af disse kurser og erfaringerne i netværksgruppen er der nu udarbej-

Forældre til børn med depression eller bipolar lidelse

Depression

Illustration: 

Birgitte 

Prang
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nytteløst at argumentere med den unge 

under en mani.

Mellem sygdomsepisoderne er det ofte 

en udfordring som forælder at beherske 

balancegangen mellem på den ene side at 

være opmærksom på eventuelle sygdom-

stegn og på den anden side ikke at lade 

frygten for nye sygdomsepisoder domi-

nere helt. 

Når den unge får det bedre, vil han 

eller hun ofte søge at genskabe sin auto-

nomi, og det kan da som forælder være 

svært at vurdere, hvornår det er hensigts-

mæssigt at begynde at slippe ansvaret og 

kontrollen. 

Behov for viden
Forældre har som regel behov for viden 

om sygdommen, om de vigtigste symp-

tomer, de forskellige faser i et sygdoms-

forløb og behandlingen. Viden kan være 

med til at give en forståelse for, hvorfor 

barnet eller den unge reagerer, som det 

gør, hvordan du bedst kan forholde til 

det, og hvad du måske må prøve at ac-

ceptere i en periode. ■

over sin adfærd, der let kan opleves som 

egoistisk og hensynsløs. Den manglende 

sygdomserkendelse er en af de største 

udfordringer for omgivelserne under en 

mani. Som pårørende kommer man selv 

under følelsesmæssigt pres, og det kan 

være vanskeligt at reagere rationelt og 

hensigtsmæssigt.  I den maniske tilstand 

kan den unge være meget grænseover-

skridende eller afvisende over for sine 

nærmeste, især hvis der på nogen måde 

stilles spørgsmål ved hans eller hendes 

udtalelser eller adfærd. Som forælder 

erfarer man hurtigt, at det som regel er 

Det vanskelige samspil 
Når et barn eller et ungt menneske 

udvikler en mani, en depression eller en 

blandingstilstand øges det følelsesmæs-

sige stressniveau i familien. Usikkerhed, 

tristhed, angst, irritabilitet, afmagt og 

skyldfølelse er helt almindelige reaktio-

ner hos forældre.  Samspillet og kommu-

nikationen i familien kan på forskellig vis 

ændre karakter.

Under en mani opstår der næsten altid 

konflikter mellem den unge og omgivel-

serne. Det kan være svært for forældre 

at forstå, at den unge ikke har kontrol 

TEMA Relationer

det to hæfter til forældre til børn og unge med hhv. depression og bipolar lidelse. Forfatterne er 
Psykolog Lisbeth Jørgensen og specialpsykolog i psykiatri, Krista Straarup, som også har stået for 
grupperne. 
 I denne artikel finder du et sammenkog af de to hæfter.

Forældre til børn med depression eller bipolar lidelse

Bipolar 
 lidelse

•  ”Forældre til børn med depression”, 

 forfatter Lisbeth Jørgensen, psykolog og kognitiv adfærdsterapeut

•  ”Forældre til børn med bipolar lidelse” 

 forfatter Krista Nielsen Straarup, cand.psych og specialist i klinisk psykologi

Begge hæfter kan bestilles på www.depressionsforeningen.dk fra d. 15. april 

2013. Hæfterne er udgivet med støtte fra Socialministeriet på baggrund af et 

fire-årigt netværksprojekt for forældre til børn og unge med depression eller 

bipolar lidelse.

Illustrationer: Birgitte Prang, www.fruprang.dk

Illustration: 

Birgitte 

Prang
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Jeg vil fortælle min historie om, 

hvordan det er at være forældre til 

en datter med en depression. Det 

startede i sommeren 2010. Vi havde som 

forældre, godt bemærket, at Anja ikke 

havde de så godt efter hun var flyttet fra 

Viborg og her til Grindsted. Vi troede 

bare det var savnet til Viborg og hendes 

håndboldkammerater der. Efter et stykke 

tid, fandt vi ud af, at det ikke var det, 

men noget helt andet, og fik hende til 

lægen. Han konstaterede, at det var en 

depression. Vi fandt ud af, at hun havde 

gået med det et stykke tid, og ikke ville 

have snakket om det. Efter lægebesøget 

kom hun i behandling med medicin og til 

samtaleterapi hos en kognitiv psykolog. 

Bagefter kom hun på Café Jydepotten, 

som er et socialtværested. De var rigtig 

gode til at hjælpe hende og os. Det gik 

godt i lidt over et år.

Indlæggelsen
D. 27/11 2011 gik det helt galt igen. Anja 

havde det rigtig skidt. Vi måtte køre 

hende på psykiatrisk skadestue. Vi kom 

med ind til samtale. Det var noget af et 

chok at høre, at Anja havde været ved at 

planlægge at begå selvmord. Det gjorde 

helt ondt i hjertet, mit ønske som mor 

var, at de beholdte hende. Det gjorde de 

også. To dage efter blev Anja overført til 

psykiatriskafdeling i Hvirring. Der fik 

hun den rigtige behandling. Efter 14 dage 

kom hun hjem igen. 

Status nu
Anja har stadig dage, hvor hun kan have 

det dårligt. Hun kan nu arbejde på fuld 

tid, men det er svært for hende at finde 

et job. Vi har stadige dage, hvor vi er 

bekymret for hende, og ikke ved, hvordan 

vi kan hjælpe og støtte hende. Vi vil gerne 

hjælpe hende noget mere, men ved ikke, 

hvordan vi gør det bedst. Det er jo også 

hende, som skal arbejde med hendes egen 

udvikling. Vi kan støtte hende, men det 

er nogle gange svært, når man ikke er 

helt sikker på om, det man gør, er rigtigt. 

Derfor tager jeg med Anja på sommer-

højskole til sommer, men også for at få 

mere viden om sådan en sygdom, og for at 

møde andre pårørende, for det er hårdt at 

være pårørende til en depressionsramt. ■

TEMA Relationer

Af Ingrid M Jensen

At være 
pårørende 
til en 
depressionsramt

En mors 
fortælling om, 

at være pårørende 
til en datter med 

depression.

Vil du vide mere?

DepressionsForeningen har udgivet hæftet ”Depression og 

bipolar lidelse i familien”. I hæftet beskrives nogle af de typiske 

kommunikationsmønstre, der kan opstå mellem den sygdomsramte og omgivel-

serne. Der sættes fokus på nogle af de vanskeligheder og udfordringer, der kan 

være forbundet med at være nær familiemedlem, ven eller kollega, ligesom der 

gives støtte og inspiration til, hvordan nogle af udfordringerne og problemerne 

kan håndteres. Hæftet indeholder desuden personlige beskrivelser fra anonyme 

pårørende.

 Tekst: Krista Nielsen Straarup med bidrag fra Andreas Kilden, Vibeke Han-

sen samt anonyme pårørende. 54 sider, pris 40,-kr. inkl. porto, kan købes via 

www.depressionsforeningen.dk
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Mød andre familier med samme 

udfordringer, del erfaringer og 

oplevelser. Få redskaber til at passe 

bedre på dig selv og familien, med hjælp 

og foredrag fra bl.a. Anne Næstved, 

Cand. Psych. Aut., Kirsten 

Hansen, ergoterapeut, 

MHH, phd.stud., 

Karen Glistrup, 

familietera-

peut og Maja 

Lindemann, 

cand.psych. 

og forfat-

ter. ■

Med opfordringer fra medlem-

mer af de tre foreninger (OCD-, 

Depression- og Angst forenin-

gen) er det nu lykkedes ODA at lave et 

højskoleophold for hele familien. Oda 

arbejder, ligesom de tre foreninger, med 

at forbedre levevilkårene for folk med 

lidelser som stress, OCD, depression og 

angst. I vores arbejde bliver vi ofte spurgt 

’hvordan tackler man det at være foræl-

dre oveni de udfordringer man har med 

sin lidelse’. Forskning viser at det kan 

have alvorlige konsekvenser, at være barn 

af forældre med en psykisk lidelse. Og 

med de mange henvendelser fra forældre 

med manglende overskud, og ofte mange 

skyldfølelser, er det oplagt med højskole-

opholdet. Hér får man en uges fordybelse, 

frirum, foredrag og fællesskab. 

Redskaber til hverdagen 
og aktiviteter for hele familien
Ud over et pusterum fra dagligdagen, får 

familierne konkrete kommunikationsred-

skaber til at tackle samtaler i og med fa-

milien. Højskolen er et frirum, hvor man 

kan tale frit om sygdom og betydningen 

for familien blandt ligesindede. Det kan 

være svært og uoverskueligt for sygdoms-

ramte familier at få ferien og aktiviteter 

planlagt. Med højskolen skal man bare 

møde op. Vi har planlagt det hele, under-

visning for de voksne og underholdning 

for børnene.  

Mød andre i samme situation
Vi ved fra de tre foreninger, hvor givende 

det er at mødes med ligesindede og have 

muligheden for at snakke ud fra samme 

baggrund. Dette håber vi også vil ske 

på højskolen. Hvor både børn og voksne 

måske får udvidet deres netværk. For det 

er så vigtigt ikke at isolere sig, selvom det 

til tider virker som ens eneste valg. Jeg 

glæder mig og jeg håber vi ses, siger Lise 

Hogervorst formand for ODA. ■

Spørgsmål til ODAs formand Lise Hogervorst: 

En uges højskoleophold på Løgumklo-

ster, for familier med OCD, depression 

og angst. Masser af oplevelser, leg, latter 

og hygge med dine børn i fantastiske om-

givelser. Læs hele programmet på www.

oda.nu.

- Hvorfor en højskole med 
fokus på familier med 
OCD, depression og angst?

Familiehøjskole for familier 
med OCD, Depression og Angst 
- Børn som pårørende 
28. juli – 3. august 2013 

•  Lær at håndtere familielivet 

med en psykisk lidelse

•  Få redskaber til at passe bedre 

på dig selv og dine børn gen-

nem bl.a. samtaler

•  Del erfaringer med andre fami-

lier i samme situation

Tilmeld dig nu: 
Se priser m.m. på 
www.oda.nu

OBS: Rabat til medlemmer 
af DepressionsForeningen
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Hvad er flow?
Vi kender det alle. Man er fordybet i en 

god bog, søger efter noget bestemt på in-

ternettet og inden man ser sig om, er man 

kommet ud af en ”sti”, som fører til noget 

helt andet – og der er gået flere timer. El-

ler man løber, leger, strikker, arbejder på 

en opgave, ser TV eller, hvad det nu måtte 

være. Alt sammen aktiviteter, hvor man 

har været så fokuseret og koncentreret, at 

man har glemt både tid, sted og sig selv - 

denne tilstand kaldes flow.

Alle kan komme i flow, men nogle 

er bedre til det end andre. Dog er der 

håb forude for alle, idet det kan læres. 

Grundlæggende kræver det, at man kan 

koncentrere sig og fastholde opmærksom-

heden – hvilket kan foregå over kortere 

eller længere tid – alt efter den enkelte 

og interessen for aktiviteten. Når først 

flowtilstanden indtræffer, og man fuld-

stændig er opslugt af aktiviteten, er der 

ikke længere behov for bevidst styring og 

fastholdelse af den psykiske energi. Nu 

sker det af sig selv – man har ”givet slip”. 

Ved fastholdelse af aktiviteten, frigøres 

der en række resurser i det psykiske 

system. På denne måde skaber flowsitua-

tioner nye muligheder for vækst hos os 

alle. Ifølge forskningen gør flowtilstande 

det nemmere for os at få gode ideer, 

kreativ inspiration, dyb indsigt, aha-

oplevelser, tilgang til ”glemte” erindringer 

og stemninger samt grænseoverskridende 

associationer.  

Du skal blot følge dit hjerte og gøre 

ting, som er lystbetonet, som gør dig glad 

og som interesserer dig så meget, at du 

kan fastholde fokus. 

Flow 
- når vi er opslugt af det, 
vi er i gang med, 
når tiden står stille, 
og vi glemmer os selv
Af Charlotte Adserballe Dahl
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depression kan bære præg af et negativt 

tankemønster med selvdestruktive tanker 

som manglende selvtillid, sort/hvid tanker 

og negative tankespiraler i det hele taget, 

er flow en god metode til at stoppe denne 

tankerumination og fokusere på noget 

”udenfor” sig selv.

Midt mellem ”burnout”  (udbrændt) og 

”boreout” (kedsomhed) viser forskningen, 

at alle kan finde en flowzone, som lukker 

alle de negative tilstande ude og skaber 

positive følelser, fordybelse og engagement 

i aktiviteter og i andre mennesker. Ved at 

være i kontakt med den indre uro i krop 

og sind, som mange i ubalance oplever, 

kan der skabes en dyb form for flow, som 

i sidste ende kan være ensbetydende med 

en grundlæggende livsholdning og evt. 

livsændring.

Forskellen mellem mænd og kvinder
Forskerne er uenige om, hvorvidt flow er 

forskellig hos mænd og kvinder. Nogle 

mener, at mænd bedre er i stand til at være 

i flow, idet de primært fokuserer på få ting 

ad gangen, hvorimod kvinder i højere grad 

multitasker. Andre er dog uenige i denne 

påstand og mener, at det ikke handler om 

køn, men i højere grad er op til den enkelte 

og evnen til at koncentrere sig og holde 

fokus for at opnå flowtilstanden.

Flow rimer på flower
For nogle er det væsentligt, at omgivelser-

ne er indbydende og smukke at opholde sig 

i, i forbindelse med at opnå en flowtilstand. 

Således kan smukke blomster, indbydende 

duft, evt. god musik osv. være med til i 

højere grad at skabe en flowtilstand for den 

enkelte og fastholde denne tilstand. ■

ringer og stress er væk, tiden går helt af 

sig selv, uden at man tænker over det. 

Forskellen mellem flow 
og mindfulness
Både i sidste og nuværende årti, er mind-

fulness et modeord. Begrebet indeholder 

bla. øvelser som meditation, klarhed, 

tilstedeværelse ved at fastholde fokus 

på nuét, og hvor målet i sidste ende er 

”grounding” – hvilket betyder nærvær 

og tilstedeværelse i krop og rum - her og 

nu. Der er forskel på mindfulness og flow, 

selv om de har mange fællestræk.  Fæl-

les er en fastholdelse af en koncentreret 

tilstand, hvor opmærksomhedsfunktio-

nen er vedvarende og fokuseret på noget 

bestemt. Alligevel har begreberne hver 

deres retning, idet flow er udadvendt og 

mindfulness er indadvendt. Flow ses ofte 

i en arbejds- uddannelses- eller fritids-

situation, mens mindfulness mere bruges 

som en meditationsteknik samt som et 

filosofisk og selvudviklende begreb. Til 

forskel for mindfulness er flow mere 

tidsløs, hvorfor fortid, nutid og fremtid 

ophæves og går op i en højere enhed i en 

sammenhængende proces.

Hvorfor flow er godt 
ved humørsvingninger?
Netop forskellen mellem mindfulness og 

flow er årsagen til, at flow som begreb er 

særdeles givtigt i forbindelse med sving-

ninger eller fastholdelse af eks. negative 

tanker. Når man er mindful, styrker man 

sin indre kerne, og man får en større 

bevidsthed om sin egen psyke og det, som 

foregår i ens tankeverden. Og da denne 

tankevirksomhed f.eks. i forbindelse med 

Teoretisk lægges der flg. begrebsram-

me for udvikling af flow, der betegnes 

som: ”(Flow er) en fornemmelse af, at ens 

færdigheder står i et passende forhold til 

de foreliggende udfordringer i et målret-

tet handlingssystem, der giver tydelige 

signaler om, hvor godt man kan klare 

opgaven. Koncentrationen er så intens, 

at der ikke er nogen opmærksomhed til-

overs til at tænke på noget uvedkommen-

de eller at bekymre sig om problemer. 

Bevidstheden forsvinder, og tidsfornem-

melsen ændres”. (Csikszentmihalyi 2008 

– ophavsmanden til flow-begrebet).

Hvorfor er flow godt for psyken?
Der findes negative mentale tilstande, 

der er præget af koncentration, men som 

overhovedet ikke er i nærheden af flow. 

F.eks. kan tvangstanker og angst lægge 

beslag på bevidstheden, men så er der 

tale om et ubehageligt indre fænomen, 

der fastlåser personen i sig selv og der-

med forhindrer et positivt engagement i 

verden og med andre mennesker. Vores 

psyke er skruet sammen på den paradok-

sale måde, at det styrker selvet ikke at 

have fokus på sig selv. Moderne forskning 

i positiv psykologi – hvorunder flow 

hører til – bekræfter den gamle danske 

talemåde om, at ”den sjæl er syg, der kun 

ser sig selv”. Hvilket også kan understøtte 

teorien om, at fokus på næstekærlighed 

og omsorg for andre mennesker er posi-

tivt og givtigt for psyken hos den enkelte.

Når vi følger det, som bevæger os in-

deni, åbner vi os for flow og for dets hjælp 

til at udfolde vores potentiale. Det er en 

åbning til personlig udvikling og indsigt. 

Alt er i udvikling og bevægelse. Bekym-

Koncentrationen er så intens, at der ikke 
er nogen opmærksomhed tilovers 

til at tænke på noget uvedkommende 
eller at bekymre sig om problemer. 
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Ny lokalgruppe 
i Frederiksværk, 
Frivilligcenter Halsnæs

 

Selvhjælpsgruppe for depressive og bipolare.

Kontaktperson: Dorte Høy-Caspersen,

Mobil 31166168/ E-mail dorte.hc@hotmail.com

Kontakt Dorte for yderligere information om opstarten

Fyn kalder
 Vi har i Odense 2 lokalgruppen for mennesker med bipolar 

lidelse og en gruppe for mennesker med depression.

 Her er plads til flere i begge grupper. I grupperne mødes vi 

en gang hver 14. dag og har et par hyggelige timer sammen. 

For mange som har disse lidelser kan det være positivt at 

mødes med andre som har samme lidelse og i grupperne er 

der selvfølgelige altid rummelighed og tavshedspligt.

Kontaktperson for bipolar- og depressionsgrupperne:
Lars Frederiksen

Tlf.: 6060 2551 bedst 18-21.

Mail: fangelvej111@gmail.com

Er du pårørende 
til en depressionsramt?
Så ved du, at det kan være svært at opleve et familiemedlem 

eller ven blive ramt af en depression, og at det som pårørende 

kan være svært at håndtere, da det fylder meget i dagligdagen. 

Det kan være en hård tid at skulle igennem og der kan opstå 

mange spørgmål undervejs. Hvordan støtter man bedst mu-

ligt den depressionsramte, og samtidig passer på sig selv? 

Har du lyst til at høre andres erfaringer, og evt. fortælle 

om dine egne historier, så kom til pårørendemøder i Aalborg. 

Vi er en nyopstartet gruppe, hvor alle har et familiemedlem, 

der er ramt af depression. Vi mødes onsdag i lige uger, hvor vi 

deler vores erfaringer med hinanden. 

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at skrive 

til Sofie på ptd9000@gmail.com, eller blot møde op onsdag i 

lige uger kl. 19-21 i Kampagnekontoret En Af Os, C. W. Obels 

Plads 20, 9000 Aalborg.

Udflugt til Vigelsø 
i Odense Fjord
D. 30.april kl. 10.45 – 15 med naturvejleder. Mødested 

Klintebjerg havn 10.45. Gratis, men kræver tilmelding senest 

22.4. til PsykInfo tlf. 7572 4090, max. 25 deltagere.  Fælles 

transport fra og til Odense efter behov.

 Arr. DepressionsForeningen i samarbejde med SIND og 

PsykInfo Odense.

ODENSE

FREDERIKSVæRK
ODENSE

AALBORg
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Mænds sundhedsuge i ugen 10.-16. juni har sat mænd psykiske problemer på dagsordnen. Fordi der er store 

forskelle mellem mænd og kvinder, når det gælder psykiske lidelser, og fordi mænds psykiske problemer ofte er 

underbehandlede. 

Det betyder at:
•   Dobbelt så mange kvinder får diagnosen depression, og dobbelt så mange kvinder indlægges

•   Men flere end dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord

Måske er kun halvdelen af mænd med depression i behandling for det. Det skyldes bl.a. at mænd har svært ved 

at søge hjælp, og at det kan være vanskeligt for mænd at erkende, at de har en psykisk lidelse. Men også, at der 

kan være særlige måder, som mænds symptomer viser sig på. Og det er måder, som ikke altid forstås af omgivel-

serne og de professionelle. 

Der er to typer reaktioner som det ser ud til, at mænd har oftere:

De udadvendte Tilbagetrækning

• Vredesudbrud • Tilbagetrækning fra relationer

• Aggressivitet • Rigide krav om autonomi - “bare jeg kunne få

• Svag impulskontrol  lov at være I fred”

• Irritabilitet • Besættelse af arbejde

• Destruktiv tankegang • Benægtelse af smerte, sorg og savn

• Lav stresstærskel • Afvisning af hjælp

• Rastløshed • Voldsom selvkritik

• Misbrug • Misbrug

I Men’s Health Week vil vi sætte fokus på disse problemstillinger og på at der er noget at gøre. Bl.a. ved at tale 

åbent om det. Om det samarbejder over 50 kommuner og en række organisationer, bl.a. Selskab for Mænds 

Sundhed, Dansk Psykologforening, Depressionsforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Livslinien, Psykiatrifon-

den, En-Af-Os, Dialog Mod Vold, SIND. Studenterrådgivningen, 3F, Dansk Metal og mange flere.

Svend Aage Madsen, Formand for Selskab for Mænds Sundhed

Chefpsykolog, Rigshospitalet

Men’s Health Week 2013 
handler om mænds mentale helbred

Læs mere på www.sundmand.dk
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Program
11:00  Registrering fra kl. 11:00, Formiddagskaffe, -te og 

-rundstykke

12:00   Velkomst og Foredrag v. Psykiater Mogens Undén: 

“Når den antidepressive behandling ikke virker”

13:00  Spørgsmål og svar v/ Mogens Undén

13:30   Let frokost m/ sandwich og en sodavand/dansk vand. 

Det vil være muligt at registrere sig i frokostpausen 

også.

14:15  Generalforsamling

15:45  Kaffepause m/ kaffe, te, isvand og kage

16:05  Generalforsamling - fortsat    

17:00  Tak for i dag!

Arrangementet er gratis for medlemmer, men tilmelding er 

nødvendigt ift. forplejning. Tilmeld dig på: sekretariat@de-

pressionsforeningen.dk / 33124727

Priser for ikke-medlemmer: 
- formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.

- frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.

(Betales ved tilmelding via overførsel til 9541 0009625100, 

mærk gerne overførsel “gf”)

   General-
forsamling

Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningen, få ny viden 
om behandling og nyd en let frokost over en snak med andre 
medlemmer fra foreningen. Det hele foregår i Heerupsalen, 
Kulturstationen Vanløse.

Sted
Kulturstationen Vanløse

Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal

2720 Vanløse

Transport-info
Metro- og S-tog-station er nabo til Kulturstationen og bus-

serne: 13, 14, 22, 29, 142 og 861 holder på, eller i umiddelbar 

nærhed af Frode Jakobsens Plads. 

 

For biler er der parkeringskælder under kulturhuset (Fælles 

med Føtex) med 3-timers gratis parkering på P-skive. 

 

Lørdag 
d. 6. april 

2013
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Dagsorden
for Generalforsamlingen 2013
1.  Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.  Valg af stemmetællere

4.   Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemme-

fuldmagter.

5.   Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Karen Mar-

grete Nielsen 

6.  Regnskabsaflæggelse v. Kasper Tingkær 

7.  Afstemning om indkomne forslag

8.  Valg af formand

9.  Valg til bestyrelsen

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af statsautoriseret revisor

12. Valg af kritisk revisor

13. Eventuelt   

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen 

konstituere sig. Den nye bestyrelse vil d. 20-21. april afholde 

bestyrelsesseminar i Odense, hvor bestyrelsesarbejdet for det 

kommende år planlægges. 

Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i 

hænde senest fredag d. 29. marts 2013. Forslag kan sendes 

til sekretariat@depressionsforeningen.dk 

Forslag til vedtægtsændring af §8, stk. 4:

Fra: ”Foreningens formand vælges direkte på generalforsam-

lingen for ét år ad gangen.”

Til: ”Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlin-

gen for to år ad gangen.”

Formål: Få mere ro omkring formandsposten og formandsar-

bejdet.

Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af Depressi-

onsForeningen, der har betalt kontingent senest 14 dage før 

generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genopstiller til bestyrelsen: Karen Margrete Nielsen, Frederik 

Brejl, Hanne Tranberg, 

Sascha Jensen. 

Opstiller til bestyrelsen: Bodil Kornbek, Maria Florentz Horn, 

Linda Korsgaard, Trille Schou, Gitte Elisabeth Grønbech Niel-

sen, Sara Haghbin,  - flere kandidater kommer til - 

Der skal vælges 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 ekstra-

ordinære medlemmer. Ønsker du at stille op til bestyrelsen kan 

du melde dit kandidatur til bestyrelsen eller til sekretariatet. 

Bestyrelsens arbejde består af organisationsudvikling, strategi- 

og økonomiplanlægning, projektstyring, udvalgsarbejde, inkl. 

bl.a. udfærdigelse af ansøgninger, indhente tilbud. Bestyrelsen 

har ansvaret for foreningens aktiviteter og har traditionelt 

været engageret også i kursusplanlægning, skrivning af artikler 

til interne og eksterne medier, mv. For at være opstillingsberet-

tiget, skal man have været medlem af foreningen i mindst 14 

dage forud for generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesformand
Karen Margrete Nielsen stiller op til bestyrelsen, men genop-

stiller ikke til formandsposten. Efter 9 år har Karen Margrete 

valgt at give formandskabet videre bl.a. for at få arbejdstiden 

normaliseret og mere tid til privatlivet.

Som annonceret via nyhedsbrev og på hjemmesiden, skal der 

vælges ny bestyrelsesformand. Efter Karen Margretes offent-

liggørelse har Bodil Kornbek på opfordring, valgt at stille op til 

formandsposten. Bodil Kornbek har mange års erfaring som 

bestyrelsesformand og organisatorisk arbejde i andre sam-

menhænge. Hun er uddannet lærer, har været viceskoleleder og 

siddet i folketinget for Kristendomokraterne. Nu sidder Bodil 

bl.a. dels i Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse for Socialde-

mokraterne og dels arbejder hun som skolelærer.

Vel mødt til 

DepressionsForeningens 

Generalforsamling 2013!
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Kendetegnet ved særligt sensitive
Hele 20% af befolkningen er særligt 

sensitive – hvoraf 30% er udadvendte 

– hvilket betyder, at hovedparten er 

indadvendte med de karaktertræk, dette 

indbefatter. Særligt sensitive mennesker 

har et mere fint indstillet sanseapparat 

end andre. De har brug for mere tid alene 

og bliver nemmere overstimuleret. De 

har en større indlevelsesevne, er mere 

følsomme og derfor gode til at sætte sig 

ind i andres følelser.

De føler alting mere intenst end andre. 

Det gælder både glæder og sorger. Derfor 

er det væsentligt at kunne navigere i et 

samfund, hvor handlekraft, magt og 

succes bliver belønnet. Desto bedre man 

som sensitiv bliver til at håndtere sine 

karaktertræk med de mange indtryk, som 

det moderne liv giver, desto bedre åbner 

der sig en dør med et stort potentiale.

Kendetegnet ved særligt sensitive er, 

at deres nervesystem er mere fintfølende 

end hos andre – dog uden nødvendigvis 

at være skrøbeligt på en negativ måde.

De er ofte mere intuitive. De opfanger 

lynhurtigt en stemning i et rum, og de 

drager naturligt omsorg og tager ansvar 

for andre, ligesom de også oplever skøn-

hed og kærlighed dybere end andre.

Øvrige positive sider ved at være 
høj-sensitiv er bl.a.:
• De er meget sansende.

•  De optager på en fin måde informatio-

ner fra deres omgivelser og miljø.

• De er ofte intuitive og spirituelle.

• De er kreative. 

•  De er empatiske. Som høj-sensitive 

føler de med andre og kan skabe rela-

tioner, der er dybe og givende.

•  De er passionerede og intense. Og 

fordi de oplever så stærkt, vil de opleve 

stor glæde, men også stor sorg. De kan 

tage de dybe samtaler.

•  Alle disse kvaliteter er værdifulde for 

dem selv og deres relationer. De skal 

derfor ikke føle sig mindre værd grun-

det deres følsomhed, men bruge den til 

gavn for dem selv og andre.

•  Mange høj-sensitive er derfor bl.a. 

komplementære behandlere, healere, 

visionære, økologer, miljø-arbejdere, 

kunstnere såsom musikere, forfattere, 

sangere og rådgivere. 

Regelmæssighed og rutiner er vigtigt
For hverken at blive for over- eller un-

derstimuleret kan sunde rutiner hjælpe 

særligt sensitive til at komme i balance 

med sig selv. Det kan være et kvarters 

pause, hvor man kan meditere, tage en 

power nap eller blot ligge helt stille og 

mærke sig selv. Det kan også være godt 

med en pause, når arbejdsdagen er slut, 

for at finde ro inden aftensmad og vaske-

tøj overtager resten af tiden.   

Ved mange forandringer kan det være 

en hjælp, hvis man øver sig i at tænke 

situationen igennem, ligesom man kan 

have en række teknikker, som hjælper, 

når sanseapparatet er ved at koge over på 

grund af overstimulering.

Er HSP en sygdom?
HSP er ikke en sygdom, men på grund af 

perioder med over- og understimulering 

bliver den ofte forvekslet med symptomer 

som depression eller bipolar lidelse. HSP 

er derimod et karaktertræk, som kan 

stabiliseres ved en stabil livsstil. 

Det har tidligere været opfattelsen 

at det var arveligt, men på baggrund af 

informationer fra flere fagfolk inden for 

terapi såsom psykoterapeuter, psykologer 

osv. drejer det sig i overvejende grad om 

Har du altid følt dig anderledes? Er du særligt sensitiv 
over for lyde, lugte og andre folks følelser eller er du 
meget nyhedssøgende, eftertænksom og konfliktsky?

Af Charlotte Adserballe Dahl

Er du HSP
– en særligt 
sensitiv person?
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•  Føler usikkerhed/utryghed i samværet 

med andre mennesker.

•  Lider af fordøjelsesbesvær og spænding 

i solar plexus.

•  Føler ekstrem sårbarhed eller skaber en 

”falsk” følelse af kontrol, der afgrænser 

én i forhold til omgivelserne.

•  Er afhængig af for eksempel en partner, 

en livsstil, et job, mad, alkohol eller slik.

• Har et stort behov for anerkendelse.

• Gør alt for at undgå konflikter.

•  Har svært ved at træffe valg, være mål-

rettet eller få afsluttet en proces.

•  Lader andres følelser påvirke dig 

 meget. ■

laget for at få en henvisning f.eks. til en 

psykolog gennem lægen. 

Som med alle andre former for ka-

raktertræk med hver sine muligheder og 

begrænsninger gælder det derfor om at 

tilrettelægge en livsstil, som tager højde 

for evt. over- eller understimulerede pe-

rioder, således at personer med HSP kan 

leve et så normalt liv som muligt.

HSP – der er ude af kontrol 
– er kendetegnet ved, at man…..
•  Har svært ved at sætte grænser og sige 

fra.

•  Bliver stresset eller urolig af høj mu-

sik, støj og larm.

personer, som er vokset op i dysfunk-

tionelle familier. Det er med andre ord 

personer, som i sin barndom har været 

vant til at have alle ”antenner” ude for at 

vejre situationen. På den måde er deres 

sanseapparat blevet skærpet yderligere 

end normalt. Disse kan på et senere tids-

punkt i livet imidlertid have tendens til at 

udvikle depression. 

Det er således ikke i dag muligt at få 

en henvisning hos sin læge til en psykolog 

udelukkende på grund af HSP. Imid-

lertid udmønter perioder med over- og 

understimulering sig ofte i angstlignende 

symptomer, hvilket dermed bliver grund-

5 råd til særligt sensitive:
Hermed følger nogle enkelte råd, som 

kan give inspiration til at arbejde med sin 

sensitivitet:  

•  Accepter dig selv. Tænk på den gave, 

du har fået, som giver dig mulighed 

for at opleve verden langt mere intenst 

end dine omgivelser.

•  Skab gode rutiner. Start og slut din 

dag med at skabe ro om dig selv. Sørg 

for at spise sundt og sove nok.

•  Sæt tid af til dig selv mindst to gange 

om ugen. Du skal bruge mindst en 

time, hvor du laver noget, der gør dig 

glad. 

•  Undgå for mange indtryk på en gang. 

Gå på restaurant eller køb ind på 

tidspunkter, hvor ikke alle andre men-

nesker kommer. Planlæg din dag, så 

du kan tage til og fra arbejde, inden 

myldretiden.

•  Vælg et job, hvor du selv har mulighed 

for at styre arbejdspresset – hvis det er 

muligt. Indret din arbejdsplads, så der 

er rart at være. Start hver morgen med 

at planlægge dit arbejde, så du undgår 

for mange overraskelser og stress i 

løbet af dagen.   

 Kilde: Ted Zeff

5 råd til pårørende 
af sensitive personer:
•  Accepter, at I er forskellige. Særligt 

sensitive er ikke hysteriske eller 

overfølsomme. Kræv ikke af dem, at de 

bliver ligesom dem.

•  Giv særligt sensitive ro. Måske elsker 

du at shoppe lørdag eftermiddag, tage 

i Tivoli fredag aften eller arrangere 

sommerhustur for alle vennerne. For 

særligt sensitive kan det være en ud-

fordring med aktiviteter, der byder på 

mange indtryk. 

•  Nyd godt af særligt sensitives blik for 

kunst og æstetik. Særligt sensitive 

oplever kunstudstillinger, teaterfore-

stillinger og musik meget intenst. 

•  Vær stille sammen. Særligt sensitive 

har brug for at trække sig tilbage for 

ikke at blive overstimuleret. Lav akti-

viteter sammen, som skaber ro, også 

for dig. 

•  Tilgiv særligt sensitive. Når særligt 

sensitive bliver overstimuleret, kan de 

blive meget afvisende, ophidsede og 

vrede. De vil have brug for at trække 

sig tilbage og finde ro for at blive sig 

selv igen.

 Kilde: Ted Zeff

Henvisninger 
vedr. HSP: 

Litteratur:
•  ”Særligt sensitive børn” af 

Elaine N. Aron, Borgen, 2008

•  ”Særligt sensitives guide” af 

Ted Zeff, Borgen, 2009

•  ”Strong, sensitive boy” af Ted 

Zeff, Prana Publishing, 2010

•  ”Særligt sensitive mennesker” 

af Elaine N. Aron, Borgen, 2010

•  "HSP – når krop og sind er 

sensitivt" af Lars Lolk, Lindahl, 

2012

Hjemmesider: 
www.hsp-foreningen.dk

 www.sensitiv.dk 

www.larslolk.dk 

www.hsp-mimose.dk

gode råd til særligt sensitive og deres pårørende
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Vi glemmer os selv
Flow hører under positiv psykologi; Og 

ifølge Mihaly Csikszentmihalyi – som er 

ophavsmand til teorien – finder flow sted, 

når vi er opslugt af det, vi er i gang med, 

når tiden står stille, og vi glemmer os 

selv. Mao. flow opstår, når vi følger vores 

hjerte og træffer valg, som gør os glade.

Ud over uddybende kommentarer til 

denne teori og forskningen omkring den, 

giver forfatterne endvidere forslag til, 

hvordan man kan komme i flow.

Opnåelse af flow er individuelt, og 

oplevelsen kan finde sted lige fra at lege, 

male et maleri, læse en god bog, løbe, 

være fordybet i sit arbejde osv. osv.

Positive forandringer hverdagen
Desuden beskrives, hvorledes forsknin-

gen viser, at flowoplevelser kan skabe di-

rekte positive forandringer i en tilværelse, 

som ellers er præget af smerte, savn, 

lidelse, sygdom mangel på selvtillid osv. 

Anden del af bogen indeholder en 

række interviews med mennesker, som 

oplever flow i hverdagen. Det gælder 

både inden for kunst, sport og udvalgte 

jobområder.

Sidst i bogen er der kommentarer fra 

ledende, internationale forskere, som 

hver især har specialiseret sig i udvalgte 

områder, hvor flow kan anvendes. 

Endelig indeholder bogen en række 

henvisninger til hjemmesider, som inde-

holder uddybende informationer og tests 

inden for samme felt.    

Bogen kan faktisk anvendes af alle 

fagfolk, som arbejder med mennesker – 

både inden for erhvervslivet  samt den 

offentlige sektor. ■

BOgANMELDELSE

Forfattere: 
Frans Ørsted Andersen 
& Nina Hanssen 

207 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Vejl. pris
kr. 298,-

Anmeldt af Charlotte Adserballe Dahl

”Flow i hverdagen 
– Navigation mellem stress, 
kaos og kedsomhed”

Bogen handler om , hvordan flowteorien kan bruges til at 
få en stresset hverdag til at fungere bedre, både privat, i 
fritiden, i familielivet, på arbejdet og i uddannelse.
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Lukker ikke andre ind
Bogen ”Kom nærmere – om kærlighed 

og selvbeskyttelse” handler om, hvordan 

mange mennesker bevidst og ubevidst 

undgår nærhed og kærlighed i et forsøg 

på at passe på sig selv. Forfatteren Ilse 

Sand, der er praktiserende psykoterapeut, 

foredragsholder og tidligere sognepræst, 

har specialiseret sig i såkaldt ”særligt sen-

sitive”. Men bogen henvender sig til alle, 

også psykisk sårbare, som har svært ved 

at lukke andre mennesker ind – og som 

derfor lever mere eller mindre isoleret. 

Selvbeskyttelse
Ilse Sands pointe er, at mange bruger 

selvbeskyttelsesstrategier, der er opstået 

i barndommen som en beskyttelse mod 

smertefulde relationer – fx til forældre. 

Strategierne er opstået, fordi vores sind 

har en iboende trang til at undgå smerte. 

Men benytter vi os (ubevidst) af strate-

gierne som voksne, fører de ofte til mere 

smerte, end den, de forsøger at beskytte 

os imod. De fleste har en stor længsel 

efter at blive elsket, og selvbeskyttelsen 

dækker ofte over en sorg over relationer, 

fx fra barndommen, der ikke gav nærhed 

og kærlighed. Men det er pinefuldt at 

opleve, at man som voksen selv spænder 

ben for det, man længes efter. 

Velvalgte cases
Bogen er fyldt med eksempler, primært 

kvinder, som har eller har haft svært ved 

at lade kærester, ægtefæller og venner 

komme tæt på. De fortæller, hvordan de 

overspiser, ignorerer deres egne behov, 

vælger partnere, der ikke er gode for dem 

og opfører sig aggressivt over for andre i 

et forsøg på at undgå nærhed. De mange 

cases er velvalgte, fordi de viser, at man 

ikke uden videre kan lægge sine strategier 

til side og springe ud i kærligheden. Det 

tager tid og kræver hårdt arbejde. Ofte 

dækker strategierne nemlig over en stor 

sorg, der har brug for at blive bearbejdet.

Hjælp til bevidsthed om strategier
Ilse Sand skriver respektfuldt og positivt 

om et følsomt emne. Som læser mærker 

man, at hun ved, hvad hun taler om. Hun 

har mange års erfaring i at hjælpe men-

nesker med at forbedre de relationer, der 

er så vigtige for vores livskvalitet. Man 

mister aldrig modet, men sidder tilbage 

med følelsen af, at det kan lade sig gøre at 

slippe den uhensigtsmæssige selvbeskyt-

telse – der i sidste ende ”beskytter” en 

imod livet. Ilse Sand viser flere veje ud 

af isolationen og hen imod nærhed. De 

handler ikke blot om at gå i terapi, men 

også om at spørge venner og partnere om 

hjælp. Første skridt er at blive bevidst om 

sine strategier, hvilket ofte får dem til at 

miste deres magt. Det kan denne lille bog 

hjælpe med. ■

BOgANMELDELSE

Ilse Sand

104 sider

Forlaget Ammentorp 
2013

Vejl. pris
kr. 229,95

”Kom nærmere 
– om kærlighed og 

selvbeskyttelse”
Anmeldt af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist
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NyBORg

gensynsglæde
Denne lørdag morgen mødes 35 veloplagte 

frivillige til en dag med hyggeligt samvær 

og foredrag på DSB kursuscenter i Nyborg. 

Det er tydeligt at mange kender hinanden 

og glæder sig over at ses.  Jeg føler mig 

straks velkommen, selvom jeg deltager i 

frivilligkursus for første gang. Formålet 

med kurset er at klæde de frivillige på til 

at støtte og vejlede mennesker, der har 

depression eller bipolar lidelse tæt inde på 

livet. Temaet er: ’ Pårørende til mennesker 

med depression og bipolar lidelse’.

Kaffe og foredrag
Efter en hyggestund med samtaler over 

morgenmad og kaffe, byder formand 

Karen Margrete Nielsen de frivillige vel-

kommen. Psykolog Krista Straarup holder 

derefter foredrag om identitet og selvværd, 

og hvilke udfordringer man støder på som 

pårørende. 

At være frivillig og pårørende
I en kaffepause får jeg lejlighed til at tale 

med to deltagere, der er lokale kontakt-

personer for DepressionsForeningens 

pårørendegrupper og som privat er 

pårørende til psykisk syge. Maria deltager 

i frivillighedskursus for at få nye input, 

som hun kan få gavn af i sin rolle som 

kontaktperson. Samtaler med andre i 

samme båd og det at få et pusterum fra 

en til tider svær hverdag, er også vigtige 

bevæggrunde for hendes kursusdelta-

gelse. 

At være pårørende 
kræver vedholdenhed
Maria fortæller, hun har en eksmand med 

bipolar lidelse og en teenagedatter med 

funktionelle lidelser. Hun beretter om, 

hvordan hun kæmper for at få den rette 

hjælp til sin datter. En kamp der kræver 

vedholdenhed og overskud i sådan en 

grad, at det skræmmer hende at tænke 

på, hvordan andre syge, med mindre res-

sourcestærke pårørende, måske ikke får 

tilstrækkelig hjælp.

Jo mere viden jo bedre
En anden deltager Karen er her for at 

udveksle erfaringer med ligesindede og for 

at få endnu mere viden om sygdommen: 

”Jo mere viden man har, jo bedre kan man 

støtte andre”. I den forbindelse tænker 

hun også på støtte til sin voksne søn, der 

har bipolar lidelse. Karens søn har det i 

dag så godt, at han næsten er færdigud-

dannet som cand. it. Karen har dog en be-

kymring i den forbindelse. Hun overvejer, 

om den forsatte stigmatisering af psykisk 

syge kan blive en hindring for hendes søns 

muligheder for at få arbejde. Hun rejser 

spørgsmålet: ”Kan min søn være åben 

omkring sin sygdom i forbindelse med 

arbejdssøgning?”.

Kursus for frivillige til august 
Foreningen ser frem til at afholde frivil-

ligkursus igen til august. Har du lyst til 

at være frivillig i DepressionsForeningen 

kan du på www.depressionsforeningen.dk 

se hvilke frivilligopgaver, der er aktuelle 

lige nu. ■

DepressionsForeningens 
frivilligkursus

 god stemning og foredrag om at være pårørende 
Af Nadia D’Ambra, 

praktikant i DepressionsForeningen

En lille pause i dagens program om ”identitet og selvværd”.
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Kender du selv til at have angst eller 

depression og har du ressour-

cer til at hjælpe andre i samme 

situation?

Så er det måske noget for dig at blive 

frivillig instruktør på kurset Lær at tackle 

angst og depression.

Komiteen for sundhedsoplysning 

udbyder i samarbejde med Sundheds-

styrelsen et kursus til mennesker med 

symptomer på angst/og depression.  

Underviserne på kurset er mennesker der 

selv kender til at skulle tackle en hverdag 

med symptomer på angst og depression. 

Formålet med kurset er at give delta-

gerne inspiration til at leve det liv, man 

ønsker, på trods af symptomer på angst 

og depression. 

Som instruktør leder du kurset der 

består af 7 moduler á 2,5 time, en gang 

om ugen. Man følger et fast program 

og underviser 12-16 deltagere. I løbet af 

de 7 uger arbejder man med en række 

redskaber og emner, der kan bidrage til 

at reducere ens symptomer og forebygge 

tilbagefald. Kursister der har deltaget 

på kurset siger blandt andet, at de efter 

kurset er blevet bedre til at:

• at sætte sig mål og nå dem

•  håndtere symptomer på angst og 

depression

•  kommunikere med venner/familie

• bruge kognitive teknikker

86 % af kursisterne, vil anbefale kurset til 

andre. 95 % fortæller, at det er en fordel 

at instruktørerne selv har angst/depres-

sion.

Hvordan bliver jeg instruktør 
og hvad får jeg ud af det?
For at blive instruktør er det en forud-

sætning, at du selv oplever symptomer på 

angst og/eller depression – eller er i nær 

familie med én, der har symptomer på 

angst og/eller depression. Desuden skal 

du have tid, lyst og personlige resurser 

til at gennemgå et instruktørkursus og 

afholde kurser for andre.

Derudover skal du uddannes i at 

undervise på kurset ved at deltage på et 

instruktørkursus som varer 2x2 dage. 

Her får du træning i at lede kurser i 

kommunen efter en detaljeret undervis-

ningsmanual. Herefter kan du undervise 

i forskellige emner, fx håndtering af 

symptomer som træthed og nedtrykthed, 

problemløsning samt at forebygge tilba-

gefald ved at være opmærksom på trig-

gere og advarselssignaler. Herefter skal 

du undervise i en kommune. På de første 

2 kurser du holder, modtager du vejled-

ning i din undervisning. Man underviser 

altid sammen med en anden, der også har 

været på instruktørkursus.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg 
gerne vil være instruktør?
Kurset afvikles i mange af landets kom-

muner. Find en kommune nær dig der ud-

byder kurset, ved at klikke ind på www.

patientuddannelse.info. Her kan du finde 

et Danmarkskort hvor det er angivet 

hvilke kommuner der udbyder kurset til 

sine borgere og hvem du skal kontakte. 

Du er også velkommen til at kontakte 

Komiteen for sundhedsoplysning, så 

hjælper vi dig gerne videre.

Du kan skrive til Malene Norborg 

mn@sundkom.dk. Husk at angive dit 

telefonnummer, så ringer vi dig op. ■

Vil du vide mere: www.patientuddannelse.info

”Det er helt forrygende at være instruktør på Lær at tackle angst 
og depression. Man får meget tilbage som instruktør. På kurset 
opstår et fortroligt fællesskab, og jeg oplever jeg gør en forskel 
for mine kursister og de gør en forskel for mig. Jeg oplever en 

positiv feedback som giver mig et fantastisk drive”. 
 Charlotte, instruktør

Vil du undervise på kurser for 
mennesker med angst og depression?
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En klumme om at overvinde 
psykisk sygdom og genvinde 

herredømmet over sin hverdag.

klum
men

På denne plads vil du fremover i Balance kunne læse en klumme om 
at leve med angst, OCD eller depression og om at håndtere sygdom-
mene i det daglige liv. Der er mange lighedspunkter mellem 
sygdommene og ikke mindst i måderne, de kan overvindes på. 
I den første klumme er udgangspunktet et liv med tilbagevendende 
depressioner.

Marsvin 
i hverdagen

Af Hanne Boll Overgaard 

er projektleder i Fællesorganisationen ODA

Pelsterapi
En dag jeg var på besøg hjemme hos 

ODAs formand, Lise, i hendes daværende 

lejlighed i Lyngby opdagede jeg i et hjørne 

af stuen et stort bur, hvori et lille marsvin 

moslede rundt med en masse halm og 

nogle gulerødder. ”Det er min pelsterapi”, 

fortalte Lise. Pelsterapi?! 

Personligt har jeg ingen passion for 

hverken dyr i almindelighed eller mar-

svin i særdeleshed. Min oplevelse er, at de 

i bedste fald er ligegyldige og i værste fald 

udgøres af en endeløs række af opgaver 

med pleje og mad og dyrlæge og halm-

udskiftning og bur-rengøring og hvad-

har-vi. Samtidig har jeg tilladt mig selv 

at føle mig en anelse hævet over de, der 

slæbte rundt med deres dyr på gader og 

stræder, og som blev hjemme fra udlands-

rejser eller storslåede nytårsfester for at 

tage vare på deres bepelsede, umælende 

venner derhjemme.

Lise registrerede min vantro ved 

hendes påstand om, at marsvinet skulle 

kunne udrette psykiatriske mirakler 

gennem pelsen. Hun tog sig derfor tid til 

at beskrive det lille dyrs centrale plads i 

hendes arbejde med at leve et godt liv på 

trods af tilbagevendende depressioner. I 

de depressive perioder ligger hun apatisk i 

sin seng med en oplevelse af ikke at kunne 

føle noget og ikke at kunne forbinde sig 

til verden. Men i de perioder lægger Lises 

kæreste det lille marsvin på hendes mave, 

så hun kan holde om det. Hun mærker 

dets bløde pels, dets lille varme legeme og 

hvordan den lige så stille maser rundt i 

hendes hænder og trives med at være sam-

men med hende. Hun mærker, hvordan 

det lille marsvin er fuld af liv, og hvordan 

dets livfuldhed gennem den varme, bløde 

pels forplanter sig til hende. Det er pelste-

rapi. Det kan selv jeg forstå.  
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Små veje mod et bedre liv
Sådan finder alle os der er plaget af 

psykisk sydom små veje at gå i hverda-

gen for lige så stille at få det bedre. Små 

tricks der kan lindre, og som kan hjælpe 

os med at træde et lille skridt i retning 

mod et bedre liv, der er mindre styret af 

sygdom og mere styret af os selv. Det kan 

indebære et lille rund-moslende mar-

svin. Eller andet der af andre betragtes 

som fjollet eller ligegyldigt. Men når det 

lille marsvin med sin bløde pels og sit 

uproblematiske nærvær hjælper med til 

at bane vejen ud af depression. Så er der i 

sandhed tale om pelsterapi. ■

Sygdomshåndtering i dagligdagen 

Mennesker, der lider af angst, OCD, depression og bipolar lidelse kan i perioder være 

sat næsten helt ud af spillet, og deres dagligdag ligge underdrejet pga. sygdom. Men selv 

de, der er alvorligt syge, har ressourcer, som de kan bruge til at overvinde den forpinte 

tilstand.  

genvind hverdagen
OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen vil i ODA-samarbejdet 

fremover sætte fokus på netop, hvordan vi bedst hjælper mennesker med ocd, angst, 

depression og bipolar lidelse til at skabe sig en bedre hverdag på trods af den psykiske 

lidelse og genvinde det herredømme over deres liv, som sygdommen midlertidigt har 

frataget dem. 

Hvad gør du?
Som en del af det arbejde er vi derfor interesserede i at høre, hvad der har hjulpet dig 

eller dine pårørende til at klare hverdagen med psykisk sygdom. Hvad har du gjort for 

skridt for skridt at få et bedre liv og komme dig over depressionen eller den bipolare 

lidelse? Det kan fx være et ’redskab’, en teknik, en hobby eller hvad som helst der har 

hjulpet dig til bedre at håndtere dit daglige liv. Kontakt Hanne på tlf. 53521838 eller 

skriv til hanne@oda.nu. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi låner dig et øre
– på DepressionsLinien
DepressionsLinien er et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at tale med nogen, der forstår. Linien er bemandet af 

frivillige, der selv har haft sygdommene helt tæt på, og som er villige til at lytte og udveksle erfaringer. En enkelt samtale 

kan hverken gøre dig eller dine raske, men kan måske bevæge jer i den rigtige retning. Vores erfaring er, at det hjælper at 

tale med én, der forstår. 

DepressionsLinien er åben alle dage - undtagen lørdag 
- fra klokken 19 til 21 på telefonnummer: 3312 4774
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Jeg skriver denne kronik på vegne 

af “alle” psykisk sårbare. Noget er 

helt galt i det danske psykiatriske 

system. Jeg ved slet ikke hvor jeg skal 

starte eller slutte.

Regeringen vil afsætte 200 millioner 

kroner til psykiatrien. Det lyder godt, 

men det er kun en dråbe i havet. Men-

nesker bliver udskrevet til ingenting, og 

samfundet  er nødt til at bruge en halv 

milliard på psykisk sårbare hjemløse. Det 

kunne have været undgået.

At psykiatrien kun får 7% af satspul-

jen, de sidste 93% går til somatikken, 

synes jeg er urimeligt.

Jeg forstår heller ikke hvorfor psykisk 

sårbare stofmisbrugere, hashmisbrugere, 

alkoholikere, og så ganske almindelige 

psykisk sårbare mennesker som jeg selv, 

der bare ryger cigaretter, er indlagt sam-

men? Det skaber langt flere misbrugere. 

Det ved jeg, for jeg har desværre set det 

ske mange gange. 

Jeg har været indlagt i 3 ½ mdr.

på Sankt Hans Hospital (S:H:H) på en 

rehabiliteringsafdeling. Det gjorde, at 

jeg var rask i 9 mdr. efter indlæggelsen, 

det er den længste raske periode efter en 

indlæggelse, jeg har oplevet.

Stor forskel
På Bispebjerg har jeg været indlagt 9 

gange med varighed på højst 3 uger, og så 

har jeg næsten allerede været syg lige ef-

ter udskrivelsen. Den enorme forskel var 

faciliteterne, indretningen og de smukke 

terapeutiske omgivelser. Og selvfølgelig 

personalet der tog sig tid til os og patien-

ter havde et perfekt teamwork.

Jeg mener at lukningen af S.H.H. er 

den største fejl, der er begået i moderne 

dansk psykiatri. Det var en behandlings-

oase.

Jeg vil gerne råbe politikerne op. Nu 

har vi nået bunden. Vi har bl.a. mistet 

over 1000 sengepladser inden for de 

sidste 9 år, vi har i stedet brug for flere. 

Udskriv folk til noget. Ellers får I flere 

hjemløse, og ansæt noget mere perso-

nale, så dem der er der, ikke skal løbe så 

hurtigt og synes bedre om deres arbejde, 

hvilket også vil smitte af på patienterne.

Prikkerunder
Man er bange for prikkerunden, hvor 

man bliver udskrevet for tidligt, hvilket 

desværre sker tit. Jeg har oplevet det 9 

gange på Bispebjeg Hospital, altså hver 

gang. Og de sidste 4 gange jeg har været 

indlagt 6, 5, 4, 2 døgn. Hvordan kan de 

tro, at jeg kan blive rask så hurtigt igen? 

Prikkerunden er med til at gøre én mere 

syg, fordi man bliver bange.

Man får ikke de samtaler med sin kon-

taktperson, man har brug for. De har for 

travlt og det skaber uro.Jeg ved godt det 

koster penge, men det er ikke ting I har 

med at gøre, det er levende mennesker. 

Vil I have stressede, deprimerede fortrav-

lede personaler med stort sygefravær? Og 

vil i have mere syge patienter, der ikke 

har noget at foretage sig på afdelingerne, 

ud over at drikke kaffe, te, saftevand og 

ryge og sove?

Jeg synes vi har nået bunden nu. ■

(Indlægget er forkortet af redaktionen)

Af Kasper Endahl Hansen - Casualkkasper@gmail.com

  Indspark

Bunden
er nået
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Hellere rask og rig end syg og fat-

tig, fik Rejsekongen Simon Spies 

engang ganske vittigt  formu-

leret. Ikke så vittigt, hvis ikke man går i 

millionærens bukser, men i stedet tumler 

med ledighed og depressive symptomer. I 

det kommende nummer af Balance vil vi 

se på hvordan, de mange nye økonomiske 

reformer kommer til at berøre mange 

menneske med depression og bipolar 

lidelse.

Fokus på reformer 
En reform-tsunami skyller ind over lan-

det. Og de mange nye reformer, der ruller 

ud af gangene på Christiansborg, vil 

også komme til at påvirke hverdagen for 

rigtig mange mennesker, der har tegnet 

medlemskab i vores beskedne forening. 

Den seneste tid har vi således fået mange 

henvendelser fra medlemmer, der er be-

kymrede for deres situation. Uklarheden 

stresser dem. Det samme gør udsigten til 

lavere ydelser for kontanthjælpsmodta-

gere og kortere sygedagpengeperioder.  

Vi er derfor taknemmelige for, at vi 

har et hold frivillige socialrådgivere på 

vores Socialrådgiverlinje, som vi kan 

henvise til, og som hver fjortende dag 

gør et formidabelt job i rådgivningen til 

de medlemmer, der ringer ind. Men de 

mange nye reformer betyder naturligt 

også ændringer i rådgivningen, og vil 

påvirke flere end der måske er mulighed 

for at rådgive gennem linjen.  Derfor er 

der basis for en grundigere behandling. 

Vi vil i næste nummer af Balance gå mere 

i dybden med emnet, samt prøve at skabe 

et større overblik over, hvordan de nye 

reformer påvirker mennesker med depres-

sion eller bipolar lidelse. 

Vi vil også behandle, hvordan og i 

hvilket omfang økonomien virker som 

stressfaktor eller er den direkte udløsende 

faktor i forhold til at fremprovokere og 

forværre sygdommene. Vi vil også se på 

hvilke muligheder, der er for at for hjælp, 

både i det kommunale system og blandt 

private fonde. 

Send et tip og vind 200 kr. 
 Vi vil meget gerne høre om dine erfa-

ringer. Måske har du selv overvundet 

økonomiske vanskeligheder -fundet en vej 

gennem kaos. Eller måske har du bare et 

godt og praktisk råd til, hvordan man kan 

få skabt overblik over sin økonomi eller får 

pengene til at strække lidt længere. Tips til 

budgetplanlægning, opskrifter på billige 

middagsretter eller gode genbrugstips. 

Det kan også være tips om gratis fornøjel-

ser eller andre ting, der kan skabe mening, 

uden at det koster en bondegård. Dit råd 

kan gøre en forskel for ligesindede. Og så 

er der et gavekort til Netto på 200 kr. på 

spil til det bedste råd.  ■

Af Kasper Tingkær, 

redaktør og 

sekretariatsleder

Til næste

Medlemsbidrag
Indlæg og fotos til næste nummers tema om penge og reformer modtages meget 

gerne. Vil du dele din historie med os, så send den til sekretariat@depressionsfor-

eningen.dk. Max 2400 tegn inkl. mellemrum (1 A4 side). Deadline 15.5.2013

Money, money 

money...
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REgION NORDJyLLAND
 
Aalborg Psykologerne, Skyum 
og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 171199
Email: info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

REgION SJæLLAND

REgION MIDT

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

Psykolog Henrik Tingleff
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V
Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.dk

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

Kognitive Psykologer i København og 
Næstved
CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849
www.cektos.dk HER KUNNEDIN ANNONCE STÅ!  KONTAKT: sekretariat@depressions-foreningen.dk33124727

Find din psykolog

gUIDEANNONCER

REgION SyDDANMARK
 
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19
Email: karen.keinicke@adr.dk

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, 
Anita Eibye Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA, 
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
Tlf. 74528186 (De fleste hverdage ml 8-9)

Aut. psykolog Gert Radoor
Klaregade 19, 3. th., 5000 Odense C
telf: 2383 9068, www.psykologsjakket.dk
Kognitiv terapi - depression og angst 
behandling. Overenskomst med sygesik-
ringenv
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LOKALgRUPPER i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk 

Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker 

mødet hos kontaktpersonen.
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Lokalgruppe

Cafe Blom, København

København 
 

Bipolargruppen,  
København

 
 
Bipolar, rapid cycling og 
blandingstilstande 

Pårørendegruppe  Kbh

 
Ishøj

 
Lyngby 

 
Roskilde

 
Hillerød

Hørsholm

 
Hørsholm - pårørende

 
Græsted

Stevns

Næstved  

Sorø

Maribo

 
Odense 

Odense, bipolar

 
Haderslev- Depression og 
bipolar lidelse 

Esbjerg

 
Vejle

Herning

 
Viborg

Aarhus

Aarhus,  
forældre til voksne 
bipolare

Aarhus, bipolar

 
 
Horsens              

Café ODA, Aarhus

Aalborg 

Aalborg-pårørende

 
Depressions-Foreningen

Sted

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N. Kontakt Frederik, før du 
kommer første gang.

Se vores kalender på bipol.dk/bal, tryk på be-
givenheden for at se detaljer. Kontakt Mads, 
Dorte eller Eva via mail hvis du vil være med i 
gruppen – se kontaktpersoner.

Kontakt Flemming før du kommer i grup-
pen første gang. Biblioteket Danasvej 30B, 
Frederiksberg

Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th., 
2200 København N

Vejlebrovej 105 st, Ishøj

 
Toftebæksvej 8, Lyngby. Pladsmangel, midler-
tidigt lukket for tilgang. Kontakt Dorte.

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

 
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. 
sal, 2970 Hørsholm

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. 
sal, 2970 Hørsholm

FrivilligCenter Græsted, Holtvej , Græsted

Futura FrivilligCenter Næstved,  
Farimagvej 22, 4700 Næstved

Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø

Maribo gl. Sygehus

 
Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B, 
5000 Odense C

Borgercafeen, Jomfrustien 5 Haderslev 
 

Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg 

Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 c

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

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov  
(psykiatrisk hospital)

 
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus. 
Kontakt Michael eller Jette før du kommer i 
gruppen 1. gang.

Pause grundet manglende interesse

Hammershusvej 43, st. tv. 8210 Aarhus V

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg 

Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels 
Plads 20, 9000 Aalborg

Sekretariat, Trekronergade 64 st. 2500 Valby

Mødedag

Mandage og onsdage

Onsdag i lige uger 
 

Mandage i lige uger. Se vores 
kalender på bipol.dk/bal, tryk på 
begivenheden for at se detaljer.

 
Tirsdage i ulige uger

 
 
Onsdag i ulige uger

 
Torsdag i lige uger

 
Onsdag i ulige uger 

 
Næstsidste torsdag i måneden. 
(Januar dog 17.01.13)

Hver onsdag 

Tirsdage i lige uger

 
Torsdage i lige uger

 
Hver tirsdag

Mandag i ulige uger

 
Tirsdag i ulige uger

Hver tirsdag

 
Onsdage i lige uger

 
Onsdag i ulige uger

 
Mandage i lige uger 
 

Hver torsdag 

Onsdag i lige uger

Torsdag i lige uger 

Onsdage i ulige uger

Mandag i lige uger 

2. mandag i måneden 
 

Torsdage i ulige uger

 
 
Åbent hver tirsdag

Onsdage i lige uger 

Onsdage i lige uger 

tlf 3312 4727 (9-16)

Tidspunkt

Kl. 14.00 – 18.00

Kl 19.00 - ca 21.15

 
 
Kl. 18.45 - ca 21.00

 
 
 
Kl. 16.00 – ca. 19.00

 
 
Kl. 19.00 – 21.30

 
Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 18.45 – 22.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00

Kl. 16.00 – 18.00

 
Kl. 19.00 – 21.00

 
Kl. 19.00- 21.00

 
Kl. 19.00 – 21.00 
 

Kl. 19.00 -21.00  

Kl. 19.00 – 21.30

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00 – 21.00

kl. 14.00 – 16.00

Kl. 19.00 – 21.00 
 

Kl. 19.00 -21.00

 

 
Kl. 13-17.00

Kl. 19.00 – 21.00 

Kl. 19.00-21.00 

Depressionslinien: 
3312 4774 (19-21) 
Alle hverdage

Kontaktperson

5355 9567 - www.cafeblom.dk

Frederik, 30745279,frederik.nu@gmail.com

 
 
Mads, Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866, bedst ml. 15-18 
Dorte,  dmoellerp@gmail.com, 3918 1764 
Eva; bal@TI22.dk, 4063 1022

 
Flemming Høgstoft - tiptop39@gmail.com

 
 
Lene Schierling, schierlene@ofir.dk / 28260529

 
Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com, 2877 5227 
Majken Tvarnø 4362 2744

Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 dorte.hc@hotmail.com 
Anders Larsen 4095 9294, anderstennislarsen@hotmail.com

Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.com 

 
Lis Silkeborg 2976 8645 - Lis_silkeborg@hotmail.com

Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

 
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

 
Lis Silkeborg 2976 8645 - Lis_silkeborg@hotmail.com

Jette Balslev 4034 6838

Anita Sørensen 3131 3005 / depf4700@gmail.com

 
Tanja Rasmussen papaw@stofanet.dk / 23326550

Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1942 
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Lars Frederiksen tlf. 6060 2551 / fangelvej111@gmail.com

 
Lars Frederiksen tlf. 6060 2551 / fangelvej111@gmail.com

 
Merete Lysgaard  Hansen - mebehansen@youmail.dk 
74522148 / 22838035 
Ellen K Hansen: ellkhansen@gmail.com /74523933

Henning Andersen 21473313 
Susanne Kahl 60181043 /SusKahl@Gmail.com

Uni; tlf 29919083

Gitte Daater: 24401490 - daater@heaven.dk 

Carsten Mathiasen, 2988 0657, Carsten@mathiasen.com

Mathias Sørensen, 86954027/ 24890198, mathissjelle@mail.dk

Karen og Otto Andersen, 86892727/29431380 
karot.andersen@gmail.com 
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448

Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com 
Jette Metellus Christensen: 20102102

 
Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 5040; kontakt@kruuse.nu

Cafe_oda@yahoo.dk - www.facebook.com/cafeoda

Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk 
Lone Pedersen: l.sp.75@hotmail.com

Sofie Skau, ptd9000@gmail.com

 
sekretariat@depressionsforeningen.dk 
www.depressionsforeningen.dk
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Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800

Du kan nå 
det endnu!

Der er stadig få 
ledige pladser til
sommerhøjskolen!
Medlemmer og medlemmers pårørende 
får 500,- kr. rabat ved tilmelding senest 1.4.13

Se www.depressionsforeningen.dk/sommerhøjskole

UgE 30

KOM MED!!

NORDFyNS FOLKEHØJSKOLE


