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Foreningens nye værdier
viser hvem vi er og hvad
der er vigtigt for os
Jeg har et stærkt ønske om, at vi med vores værdier
klart siger, at vi alle er værdifulde, at man kan stole
på Depressionsforeningen, at vi er der for hinanden
og at vi sammen udvikler Depressionsforeningen.

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

G

eneralforsamlingen 2015 viste
deltagelse, engagement og vilje
til at udvikle Depressionsforeningen. Flere ønskede at stille op til
bestyrelsen, andre var optaget af det
lokale arbejde og andre igen af sommerhøjskolen, socialrådgiverlinien etc. Når vi
er sammen er det helt tydeligt, at vi udgør
en helhed, hvor drivkraften er at gøre en
forskel for de borgere og deres pårørende
med depression og bipolar lidelse. Der er
ingen som os, som er optaget af præcis
dette.
At være en del af Depressionsforeningen er også at være en del af et fællesskab,

hvor der er plads til at være sig selv, at
være tryg og hvor ligeværdighed er et
grundlæggende fundament. Her er plads
til og brug for alle.
Det er vigtigt, at det vi føler og oplever
også bliver beskrevet, så vi alle står på
fællesskabets grund. Vi har derfor i
foreningen det sidste år arbejdet med
at formulere vores værdier. Frivillige,
ekspertpanel, bestyrelse og mange flere
har været med til at formulere de værdier,
som klart og tydeligt skal sige noget om,
hvem vi er og ikke mindst, hvad der betyder noget for os I Depressionsforeningen.
Værdierne som fremover kendetegner

foreningen er ligeværd, engagement,
fællesskab og saglighed. Jeg har et stærkt
ønske om, at vi med vores værdier klart
siger, at vi alle er værdifulde, at man kan
stole på Depressionsforeningen, at vi er
der for hinanden og at vi sammen udvikler Depressionsforeningen.
I dette nummer bliver værdierne foldet
ud. Og skulle man have lyst til at bidrage
med tanker og historier inspireret af de
fælles værdier, så skriv evt. på facebook,
twitter eller fortæl din nabo eller fx studiekammerater, om hvem vi er. ■
Vi kan gøre en forskel!
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TEMA Fællesskab, ligeværd, engagement og saglighed

DepressionsForeningens

værdier

Af: Ann Sofie Gade

Hvad står DepressionsForeningen for ?
Det er ikke noget nemt spørgsmål.
Der er sket meget siden foreningens
oprettelse i 1998, til i dag hvor foreningen har omkring to tusind medlemmer fordelt i hele landet.
I vedtægterne står der: “Foreningens formål
er at virke som patientforening for mennesker, der lider af depression eller bipolar
lidelse, samt at varetage patienternes og
deres pårørendes interesser. Det er også foreningens formål at øge kendskab til og viden
om depression og bipolar lidelse”.

Det er en klar og præcis beskrivelse af
vores formål, men ikke en beskrivelse der
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udfolder hele fortællingen om DepressionsForeningen, eller som fortæller særlig
meget om det grundlag vi arbejder ud fra.
Det der ikke skinner igennem i denne
korte tekst er de mange forskellige mennesker der dagligt er med til at gøre
foreningen til lige præcis det den er.
Forskellighed og bredte er godt, men
det kan også være en udfordring. For
hvordan sikrer vi at DepressionsForeningen fortsat har et klart formål at styre
efter, så vores arbejde forbliver fokuseret
og vores budskaber klare?
Det er her at et værdisæt er afgørende.
Derfor har DepressionsForeningens

bestyrelse, frivillige og ansatte det sidste
halve år arbejdet på at formulere foreningens værdier. Resultatet er blevet:

DepressionsForeningen:
Et fællesskab i bevægelse
bygget på ligeværd
drevet af engagement
baseret på saglighed

TEMA Fællesskab, ligeværd, engagement og saglighed

Balance redaktionen har spurgt medlemmer og frivillige i
foreningen, om hvad I synes om det nye værdisæt
Mads Trier-Blom,
bestyrelsesmedlem:

Det er vigtigt at
have et fælles
værdisæt, fordi det
sikrer at vi arbejder
i samme retning.
Det er lidt som et stort dansegulv, hvor
alle danser deres dans. Værdierne er den
rytme der gør at vi skaber noget sammen.
Det har været en lang proces at finde
frem til dette værdisæt.
Vi har i flere omgange snakket med
menige medlemmer, frivillige kræfter og
hinanden.
Vi føler at værdi-sætningerne klart
formidler de retningslinjer, vi allerede
styrer efter, men som nu kan overleveres
til andre i en klarere form.
Det er min overbevisning, at netop
fordi det er så klar en opkoncentrering af
erfaringer, holdninger, viden og tanker,
kan det blive et effektivt redskab at styre
efter, for såvel gamle som nye medlemmer. Det kræver dog at redskabet bliver
modtaget godt og brugt i hverdagen.

Sascha Jensen,
frivillig i Balance
redaktionsgruppen

For mig er engagement det vigtigste.
Jeg valgte at blive
frivillige for at hjælpe mig selv og andre i samme situation
også fordi jeg brænder for at bryde tabuet
omkring det at lide af en psykisk lidelse.
Værdisættet er supergodt og fortæller
lige præcis hvad vi er for en forening.
Da mit frivillige arbejde indebærer at
jeg sidder alene, mangler jeg til dels fællesskabet, men på den anden side får jeg
fællesskabet på frivilligweekenderne.
Herudover er vi jo stadig fælles om at
sprede budskabet!

Lisbeth Poulsen,
frivillig foredragsholder:

Jeg var desværre
forhindret i at
deltage på frivilligweekenden, hvor
værdierne blev
diskuteret, men det virker som om at det
var en god proces.
Jeg synes, at ordvalget kort og godt
beskriver hvad DepressionsForeningen er - nemlig et godt fællesskab med
saglighed, engagement og hvor alle er lige
meget værd.
Værdisættet giver god mening i forhold
til mit frivillige arbejde i foreningen. Vi
kan kun løfte opgaven i fællesskab og
ved engagement. Hvis jeg ikke havde det,
kunne jeg jo ikke være frivillig og gå 100
% ind i mit arbejde som foredragsholder.
For mig er værdien engagement, det
som jeg repræsenterer, når jeg tager ud
og holder foredrag. Jeg brænder for mit
frivillige arbejde og kan derigennem være
med til at åbne op for tabubelagte emner.

Jytte Thomsen,

Sofie Skau,
bestyrelsessuppleant

Det er vigtigt at
have et værdisæt,
for at vi kan blive
helt skarpe på, hvilken type forening vi har, hvad den kan
tilbyde og hvor vi gerne vil hen.
Ved at få sat ord på vores værdier,
bliver det tydeligere for både medlemmer
og ikke-medlemmer, hvad DepressionsForeningen lægger vægt på, og det giver
bedre mulighed for at skabe en fælles
forståelse, der kan arbejdes ud fra.
Jeg synes, at det er en god og sigende
værdiformulering i forhold til hvad vi står
for i DepressionsForeningen - og alle de
fire værdier er vigtige. De fire værdier
hænger godt sammen og supplerer hinanden. Jeg tror, at det blev denne værdiformulering fordi hver af de fire værdier har
stor betydning for alt hvad der foregår i
foreningen.
Signe, frivillig
socialrådgiver på
Socialrådgiverlinien
og depnet.dk

deltager i pårørendegruppe

Jeg synes værdierne passer perfekt.
Pårørendegruppen bygger på
ligeværd, og jeg
kommer fordi jeg er engageret, og gerne
vil være med i et fællesskab. Saglighed
passer fordi det er pårørendesagen vi
arbejder for.
Jeg fik god hjælp da jeg havde behov
for det, og har derfor valgt at give lidt
omsorg tilbage til andre der har samme
behov

Jeg valgte at blive
frivillig, fordi jeg er
uddannet socialrådgiver og finder
psykiske lidelser interessante, da de er
"usynlige", uforudsigelige og individuelle.
Det er derfor vigtigt for mig, at kunne
hjælpe denne gruppe ved at vejlede dem
rigtigt.
Jeg finder værdierne præcise og gode,
og noget jeg kan se mig selv og mit frivillige arbejde i. Jeg mener, at jeg i foreningen er en del af et større fællesskab, hvor
vi alle er ligeværdige og deltager med
engagement. Mit frivillige arbejde bygger
meget på saglighed, men de andre værdier er også vigtige, for ellers vil man ikke
kunne møde personer i øjenhøjde.
Balance nr. 2 juni 2015
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TEMA værdier: Ligeværd

Cafe Blom

– en cafe bygget på ligeværd

C

afé Blom, på Nørrebro i København, er DepressionsForeningens sociale café og et fristed for
mennesker, som i kortere eller længere
tid har kæmpet med angst, depression
eller OCD. Cafe Blom er i høj grad bygget på ligeværd. Det er et sted, hvor den
enkelte bliver mødt som et helt menneske
og ikke en diagnose. Det er også et sted,
hvor mennesker mødes som ligesindede

på trods af skel i social status, eller som
Gitte Johansen, der er frivillig i Cafe
Blom, udtrykker det: ’Der lægges mere
vægt på hygge og socialt samvær end på
status eller diagnose’. Det også et sted,
hvor der er mulighed for at bevæge sig
fra at være gæst i cafeen til at være frivillig,
hvis og når man har lysten og overskuddet.
Ligeværd er en værdi som skinner
igennem, i den måde gæsterne møder og

omgås hinanden på, og i måden frivillige
og cafegæster interagerer med hinanden,
som Gitte Johansen siger: ’ I Cafe Blom
betragtes alle som ens’. Balance har
spurgt to cafegæster og frivillige, hvordan
de oplever, at værdien ligeværd er til
stede i hverdagen i cafeen. ■

Lotte Rosenkilde, cafegæst og nu frivillig i foreningen
Hvad er ligeværd for dig?
Rummelighed, accept, respekt, tillid og tryghed til at være præcis som
man er.
Nævn en eller flere situation(er) i Cafe Blom, hvor det er tydeligt for
dig, at ligeværd er centralt i cafeen?
Der er ingen forskel på at være frivillig eller bruger af cafeen. En situation jeg lige kommer til at tænke på, var en mand der brugte cafeen,
som oplevede at en situation eskalerede. Dette gjorde at en frivillig, som
arbejder i cafeen en gang imellem, sagde til ham, at han ikke længere
var velkommen i cafeen. Han følte sig meget ramt personligt. Heldigvis
blev der taget hånd om situationen, og man lyttede seriøst og åbent til
ham. Det gjorde, at det endte ud med en endnu dybere forståelse fra de
involveredes side om, at vi alle er sårbare og kan have en dårlig dag. Den
rummelighed er også udtryk for ligeværd.
Hvorfor er det vigtigt, at der er ligeværd i en social cafe?
Fordi vi alle er sårbare, og de fleste har følt sig mindreværdige/ stemplet
og måske ligefrem blevet udelukket fra samfundet generelt.
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TEMA værdier: Ligeværd

Louise Wulff, tidligere cafegæst og nu
frivillig i foreningen
Hvad er ligeværd?
At man bliver lyttet til og taget alvorligt. At man har medindflydelse og
medansvar i den udstrækning, man kan magte det.
Hvordan bliver der arbejdet med ligeværd i Cafe Blom?
Der er månedlige fællesmøder, hvor man som cafegæst kan ytre sin
mening, komme med forslag og tage del i driften af cafeen. Man har en
reel indflydelse i Cafe Blom, og beslutningerne bliver truffet i fællesskab.
Cafeens aktiviteter bliver desuden arrangeret af dem, der har tid, lyst og
gode ideer. Ikke kun af projektlederen og de frivillige. Det er ligeværd!
Hvorfor er ligeværd vigtigt?
Fordi mange mennesker, der kommer et sted som Cafe Blom, føler sig
mindre værd end andre. Det ligger i sygdommene, og mange er samtidig afhængige af et socialt system, hvor man let kan føle sig som et
journalnummer og uden magt over eget liv. Når man skal komme sig efter
psykisk sygdom, er det helt centralt, at man føler sig hørt og taget alvorligt. Det er en vigtig del af at kunne genskabe sin værdighed og opbygge
troen på sig selv, at man reelt har noget at skulle have sagt i forhold til sit
eget liv. At man helt konkret kan være aktiv og deltagende i de forskellige ting i cafeen - i det omfang, man magter det. Når man får en psykisk
sygdom braser ens liv sammen, og ens selvopfattelse er mere eller mindre
i opløsning. At komme sig handler om at genvinde magten og ”blive
kaptajn i egen båd” igen. Det kræver, at man får støtte til at være aktiv og
have medansvar - først i små bidder, senere i større omfang. Det er det, en
oase som Cafe Blom giver mulighed for.

Balance nr. 2 juni 2015
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TEMA værdier: Fælleskab

Depression

– en skygge for
fællesskabet

Ord har betydninger. Nogle ord har imidlertid også en
særlig klang. Ordet ”fællesskab” er et af dem. Det føles
godt; uanset hvad ordet ”fællesskab” måtte betyde, er
det godt ”at have et fællesskab”, ”være medlem af et
fællesskab”.

Af Anders Petersen

Fællesskab som plusord
Den polsk/engelske sociolog Zygmunt
Bauman har givetvis fat i den lange ende,
hvad begrebet fællesskab angår. Fællesskab er positivt ladet – med behagelig
tryghed, varme følelser, hygge og ikke
mindst med sikkerhed. I fællesskabet
føler vi os sikre – hjemme. Hvad mere er.
I fællesskabet kan vi forlade os på andres
velvilje. Hvis vi gør noget dumt, forkert
eller decideret tåbeligt kan vi regne med,
at fællesskabet træder til, hjælper og
tilgiver os vores fejltagelser. Men at indgå
i et fællesskab har også en pris. Den pris
kan måske bedst forstås som frihedens
pris. Ingen kan indgå i et fællesskab uden
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”Det er meget
frustrerende at have
fornemmelsen af, at
være en anden end den
jeg var tidligere… På et
eller andet tidspunkt
forsvandt den, der var
mig. Og så stod jeg der,
tom, på en eller anden
mærkelig måde”.

at give afkald på noget af sin egen frihed:
Fællesskaber fungerer med andre ord
kun, hvis man (også) indordner sig fællesskabets præmisser.
Depression og fællesskab
Men at tale om, at fællesskabets sikkerhed betales i frihedens valuta giver kun
mening, hvis man har et fællesskab at
indgå i. Og at indgå i et fællesskab indebærer, at man har kræfterne til at gøre
det. At man orker det. Og her kommer
depression ind i billedet. Talrige undersøgelser peger nemlig på, at deprimerede
oplever en væsentlig grad af frakobling.
For det første er følelsen af at være en

TEMA værdier: Fælleskab
anden person, end man tidligere har været, et gennemgående karakteristikum.
Følelsen af ikke at kunne genkende sig
selv og at have mistet sig selv til depressionen, er udtalt. Som en informant under
et interview sagde til mig: ”Det er meget
frustrerende at have fornemmelsen af, at
være en anden end den jeg var tidligere…
På et eller andet tidspunkt forsvandt
den, der var mig. Og så stod jeg der, tom,
på en eller anden mærkelig måde”. For
det andet indebærer en depression ofte
følelsen af frakobling fra den ”virkelige”
verden, som alle de andre bor og lever i.
Den ”virkelige” verden er noget man som
deprimeret er tilskuer til, og kun kan betragte på afstand. Depressionsverdenen
omtales derfor tit som en parallelverden,
som den deprimerede har for sig selv, og
som er svær at forklare over for andre. En
verden, som på mange måder er ensom.
På den måde kan en depression gøre det endog meget
vanskeligt at koble sig til
fællesskaber. At indgå i
fællesskaber kræver nemlig
personligt engagement, hvor
man giver noget af sig selv til
de andre. Men hvad hvis
man ikke føler, at man
har noget at give af? At
indgå i et fællesskab
kræver desuden, at
man har noget at være
fælles om. Men hvad
hvis ens lidelse, er det
eneste man har at dele
ud af?

depression kan medføre. Og her er det
faktisk ikke så væsentligt, hvad fællesskaberne drejer sig om. Så længe de vel at
mærke giver mening. Alene det at komme
ud og være sammen med andre om noget
meningsfuldt, virker opløftende. Her
er det væsentligt at pointere, at depressionsfællesskaber kan være glimrende.
Mennesker med samme lidelse har en
intern forståelse af hinandens situation:
De kan forstå hinandens verden. Men at
indgå i andre typer af fællesskaber, har
vist sig at være en vigtig brik i, at komme
ud af depressionens klør. Det kan være
alt fra politiske, kulturelle, idræts- eller
hobbyorienterede fællesskaber. Formen
spiller ikke den store rolle – det væsent-

lige er indholdet. At indgå i fællesskaber
gør det imidlertid ikke alene, men det
hjælper. En væsentlig præmis i denne
sammenhæng er, at tabuet omkring
depressionslidelsen ryddes af vejen. Tabuisering af depression indebærer mange
negative konsekvenser. Blandt andet har
det en kedelig tendens til at føre stigmatisering med sig, og det er sjældent nogen
god nøgle til at lukke et givent fællesskab
op med. ■
Reference: Bauman, Zygmunt (2001):
Fællesskab. København: Hans Reitzels
Forlag

Fællesskab som
mulighed
Nu er billedet heldigvis ikke
altid så dystert. En depression
er også en proces, hvor man
har op og nedture. Hvor man i
større eller mindre grad føler sig
i stand til at indgå i fællesskaber. Og her er vi inde på noget
centralt, som den sociologiske
forskning i depression underbygger. Fællesskaber er med til
at bryde det dødvande, som en
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TEMA Værdier: Engagement

DepressionsForeningen:

drevet af det frivillige
engagement
At en af DepressionsForeningens værdier er engagement
er ikke svært at forstå. Størstedelen af alle vores projekter
bygger på frivillig arbejdskraft, og uden de frivillige ville
der simpelthen ikke være nogen forening!

Af Anne Stenkær

V

ores formål er at øge kendskabet
til depression og bipolar lidelse
og forbedre behandlingen for de
mennesker der bliver ramt af sygdommene. For at kunne dette, er vi afhængige af frivillige til at være behjælpelige
med alt, lige fra telefonisk rådgivning til
fundraising.
Her kan du møde to frivillige, der på
hver deres måde yder en afgørende indsats for DepressionsForeningen:
Minna, telefonisk
rådgiver
Minna er en rar og
smilende kvinde på
70, der har haft en
karriere som bankkasserer. Minna
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hjælper, fordi hun selv er ramt af bipolar
lidelse og begrunder sine 15 år som frivillig hos DepressionsForeningen med, at
hun ønsker at gøre en forskel for andre.
Depression er en smertefuld tilstand, og
det er meget svært at ﬁnde overskuddet
til at søge hjælp, fortæller hun.
Minna er frivillig ved telefonen, både
fordi det giver hende en glæde at hjælpe
andre, men også fordi sammenholdet
med hendes kollegaer giver et godt
input i hverdagen.
’Hvis man lige har haft en svær
samtale med en bruger, kan det være
rigtig dejligt at snakke med de andre om,
hvordan man ellers kunne have rådført
personen. Eller blive bekræftet i, at hvad
man sagde, var det rigtige. Som rådgiver
kommer man jo med menneskelige råd og

hjælper personen i den anden ende ved at
vise medfølelse og ikke mindst forståelse
for deres situation’, fortæller Minna.
Bedste oplevelse
Den bedste oplevelse Minna har haft som
frivillig og som står klarest i erindringen,
var dengang en kvinde ringede ind til
hende, fordi hun havde påbegyndt selvmord men ikke ville dø alene.
’Samtalen varede mere end 3 timer.
Kvinden bad mig om at blive ved telefonen, for hun turde ikke dø alene. Jeg
havde ikke mulighed for at hente hjælp
til hende, da hun ikke ville fortælle mig,
hvad hun hed og hvor hun boede. Men
efter et par timer fandt jeg de oplysninger, jeg havde behov for gennem et
detektivarbejde. Jeg spurgte hende f.eks.

TEMA Værdier: Engagement

”Ved midnat ringede
Falck til mig og fortalte, at jeg havde reddet
kvindens liv. Det var
en kæmpe lettelse, og
jeg følte, at jeg havde
gjort en forskel i mit
arbejde som frivillig,
og det er noget, jeg
aldrig glemmer”.
om, om hun kunne holde støjen på gaden
ud, hvortil hun svarede, at hun levede på
4. sal, så det var ikke så slemt. Jeg brugte
min computer og fastnettelefon til at søge
informationer, mens jeg beroligede hende
og forsøgte, uden at hun fornemmede det,
at få alle oplysninger ud af hende, bortset
fra hendes navn. Dermed fandt jeg ud
af, hvilken by, hun boede i samt gade og
husnummer. Jeg fik kvinden overtalt til,
at jeg måtte ringe efter Falck, men hun
ville ikke på sygehuset. Falckfolkene kom
og fik styr på situationen, og det viste sig
at være et råb om hjælp, for kvinden ville
jo ikke dø.

Ved midnat ringede Falck til mig og
fortalte, at jeg havde reddet kvindens liv.
Det var en kæmpe lettelse, og jeg følte,
at jeg havde gjort en forskel i mit arbejde
som frivillig, og det er noget, jeg aldrig
glemmer.’
Mikkel, kontaktperson for
lokalgruppen Hørsholm
Mikkel er en frisk fyr
på 39 år, som har en
baggrund som lagerarbejder/blæksprutte
hos en leverandør
af elektronik. Han
har været frivillig i
halvandet år, og begyndte fordi han gerne
ville give andre håb, og vise dem at det
ikke er umuligt at få en normal hverdag
trods depression. Mikkel har selv været
deltager i Hørsholmgruppen, før han
blev frivillig, og han har altid gerne villet
hjælpe andre.
Mikkels dag som kontaktperson
starter som regel med, at han og hans

kollega Barbara mødes en halv time før et
gruppemøde og bruger tiden på at snakke
om nye kontakter eller afbud. Så nydes
der en kop te eller kaffe og lidt chokolade.
Når gruppemødet starter, er de otte deltagere og talen går på tur. Hvis der er et af
medlemmerne, der har noget særligt på
hjerte, bruges tiden på at tale om dette.
’Det giver mig et kæmpe overskud at se
andre løsne op for første gang og fortælle
hvordan de har det. og så se deres udvikling gå til det bedre’, forklarer Mikkel.
Bedste oplevelse
’Den bedste oplevelse var, mens vi var
på ferieophold i Gilleleje sammen med
to andre lokalgrupper. Vi havde fået søgt
penge til at kunne leje nogle feriehytter i en weekend i september måned, og
så var der ellers dømt fri leg. Det var en
fantastisk weekend med en masse dejlige
mennesker, hygge, grin og lange aftner,
der blev ved til den lyse morgen’, fortæller
Mikkel. ■
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TEMA Værdier: Saglighed

At basere sig på

saglighed
Hvis ikke du kan stole på DepressionsForeningen
– hvem kan du da stole på?

Af Kasper Tingkær

N

år depressionen hærger, eller
manien sætter hjernen i svingninger, er det umådelig svært,
at finde op og ned i hvad der skal ske, og
hvad der skal gøres.
I mange tilfælde er rådene direkte
modstridende. Det handler ikke bare om
behandling, hvor pårørende og andre
omkring én ofte står klar med mere eller
mindre gode råd. Og som syg er man jo
desperat efter at blive rask igen hurtigt.
Og er det nu medicin, terapi, motion, vitaminer, mindfulness eller krystaller, der
hjælper bedst? Rådene kan også handle
om, hvordan man forholder sig til studie
eller job, til kollegaerne og omgivelserne.
Hvordan vi arbejder
I DepressionsForeningen er vi af den
overbevisning, at selvom vi hver især
rummer potentialet til at være eksperter
i eget liv og sygdom, så er der ofte brug
for nogen, der kan hjælpe én på rette
vej. Når vi arbejder med saglighed er det
ikke fordi, der så findes én sandhed. Én
behandling der gælder for alle, eller et råd
der kan dække alle i deres udfordringer i
kontakten til job eller kommune.
Udfordringen er at finde ud af, hvad
der passer til den enkelte. Derfor hylder

12
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vi den deling af erfaringer, der foregår i
foreningen, i grupperne, på sommerhøjskolen, i telefonrådgivningen og på nettet
(depnet.dk).
Faglighed og evidens
Samtidig ønsker vi også at formidle, hvad
der findes af viden og særlig evidens,
for de forskellige typer af indsatser. Vi
er ikke eksperter, men følger med i og
videreformidler, hvad der sker på forsknings- og behandlingsområdet. Man skal
kunne sigte efter DepressionsForeningen,
når man søger råd. Vi kan ikke tilbyde
garantier for virkning og effekt. Men det
ville heller ikke være sagligt. Vi ønsker
at være troværdige og holder derfor fast i
nuancerne.
I forhold til behandlingen, så kigger
vi mod de anbefalinger, der kommer fra
sundhedsstyrelsen. Deres vejledninger
og anbefalinger drøfter vi så løbende
med vores ekspertpanel og andre førende
eksperter. Dette skaber rammen for den
vejledning vi tilbyder.
Bygger på historisk alliance
Det var en alliance af læger og patienter,
der i 1998 etablerede Depressionsfor-

eningen. Vi har altid set behandlerne som
samarbejdspartnere og ikke som fjender.
Ikke at man skal være ukritisk overfor
ringe behandling eller svigt, men fordi
det er i konstruktiv dialog og udvikling,
at vi forbedrer behandlingen. Og ønsket
om øget politisk og økonomisk fokus på
området, har vi let kunnet enes om. Det
er med udgangspunkt i denne alliance, og
det fælles fokus på behandling der virker,
at foreningen er bygget på saglighed. ■

Løb DHL med

DepressionsForeningen
i Aarhus og København
DepressionsForeningen løber igen i år til DHL.
Denne gang både i Aarhus og København.

Aarhus

København

Vi har bestilt et gåhold for dem, der er til en smuk
gåtur i Marselisborg skoven. Til dem der er til mere
fart, er der også et løbehold.
Når alle er i mål samles vi, snakker, spiser en bid
mad og hygger.
Har du lyst til at være med, så send en mail med
navn og telefonnummer til Hanne Tranberg
hannetr@me.com inden d. 15 juni, så sørger vi for
resten.

Vi har bestilt to løbehold, som vi håber at I vil løbe
med på.
Bagefter griller vi og hygger sammen. Arrangementet er selvfølgelig, både for dem der gerne vil løbe,
men også for dem der bare vil være med til grill og
hygge.
Vil du være med, så send en mail med navn og
telefonnummer til:
sekretariat@depressionsforeningen.dk

Vi må ikke glemme hyggen og alle kan være med!

Vi glæder os til at se en masse af jer!

Onsdag den 19. August 2015

Torsdag den 27. August 2015
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O D E N SE

Natur & Psyke – Stavis Ådal i Odense
Af Karen Margrete Nielsen, Odense Satsningsby
For mange mennesker kan det være afstressende og helbredende at

Praktisk:

opholde og bevæge sig i naturen. Menneskets biologiske mekanis-

Dato: Onsdag den 23. september kl. 10.30 til ca. 14.00

mer starter, og det giver forbedret søvn og øget livskvalitet. Derfor er

Sted: Stavis Ådal, hjørnet af Rismarksvej og Bogensevej. P. Pladsen ved

DepressionsForeningens Odensegruppe med til at arrangere en bytur i

Statoil tanken. Der går busser dertil.

grønne og historiske omgivelser. Naturvejleder og socialpædagog Benny
Jensen tager os denne gang med til Stavis Ådal. I det smukke landskab

Arrangementet er gratis og DepressionsForeningen betaler indgangen

kommer vi blandt andet forbi Carolinekilden som blev opkaldt efter

til Jernalderlandsbyen.

Caroline Amalie i 1831, badeanstalten hvor kun mænd havde adgang og
vi besøger selvfølgelig Jernalderlandsbyen, hvor alle bliver bragt 2000
år tilbage i tiden.

Tilmelding: Psykinfo Region Syddanmark på tlf. 99444546
Arrangører DepressionsForeningens Odensegruppe ved
Karen Margrete Nielsen og Psykinfo Region Syddanmark

Medbring madpakke og drikkevarer som vi nyder et dejligt sted undervejs.

Mød frivillige fra Aalborg på
Den Lille Fede

AALBORG

Af Sofie Skau, Aalborg Satsningsby

Den 1.-4. juli 2015 løber dette års Nibe Festival af stablen for 31.
gang, og for første gang vil DepressionsForeningen være repræsenteret. Vi har fået en stand på festivalens campingområde,
hvor vi vil være at finde onsdag, torsdag og fredag aften samt
hele lørdag.

Som bonus vil vi selvfølgelig rigtig gerne sprede kendskabet til vores forening !
Ved at øge synligheden af DepressionsForeningen er vi med til at give
flere mennesker muligheden for at nyde godt af vores mange tilbud og
aktiviteter.

Formålet med at tage til festivalen er at nedbryde tabuer
omkring depression og bipolar lidelse.
De fleste mennesker har kendskab til depression eller bipolar
lidelse på den ene eller anden måde - enten som ramte eller som
pårørende.
Ved at tale med festivalens gæster, viser vi, at vi ikke er bange
for at tale om sygdommene, og at det er muligt at være lige så
normal og velfungerende som alle andre til trods for en psykisk
sygdom.

14
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Vi glæder os til fire fede dage i Nibe med miljø, mennesker og gode
snakke om depression og bipolar lidelse.

OD E N S
E
DepressionsForeningens
Odensegruppe har åbnet ny
hjemmeside for medlemmer
på Fyn
Vi har i Odensegruppen oprettet en ny hjemmeside. Det er vores hensigt at
bruge hjemmesiden som supplement til den landsdækkende hjemmeside
depressionsforeningen.dk’.
Vi vil blandt andet informere om lokale arrangementer samt dele gode tips med foreningens medlemmer på Fyn.
Desuden vil vi gøre reklame for vores lokale grupper indenfor depression, bipolar lidelse og pårørende til personer
med depression/bipolar lidelse og deres pårørende.

Hjemmesidens adresse er: www.depressionsforeningen-fyn.dk
Klik forbi hvis du bor på Fyn og er nysgerrig efter at læse mere.

Bliv en del af DepressionsForeningens
nye Ulandsudvalg
DepressionsForeningens bestyrelse har besluttet at undersøge mulighederne for at optage et
projektsamarbejde med en forening for psykisk syge i Nepal. Foreningens navn er KOSHISH
og har kontor i Kathmandu.
I den anledning søger vi frivillige til et
lille effektivt ulandsudvalg, bestående
af 4-5 personer, der være med til at
udforme, planlægge og gennemføre et
projekt, som samarbejdet skal bygge på. I
udvalget vil der være repræsentanter fra
bestyrelsen.
Udvalgets arbejde vil bestå i at:
●	Udarbejde ansøgninger til Danske
Handicaporganisationer (DH), som

forvalter Udenrigsministeriets Handicappulje
●	Gennemføre de bevilgede aktiviteter
hjemme og i Nepal (rejse og ophold i
Nepal er dækket af projektet)
●	Afrapportere til DH efter endt projekt.
●	Aflægge regnskaber til DH efter endt
projekt. (Foreningens sekretariat vil
assistere her)
Er du interesseret og har du tid og kræfter til at kaste dig ud i et sådant projekt,

bedes du skrive lidt om dine kvalifikationer til Hanne Tranberg, hannetr@
me.com senest den 1. juli 2015. Har du
uddybende spørgsmål, kan du skrive eller
ringe til 2129 448.
Læs mere om projektet, hvad vi tilbyder
og hvad vi forventer af dig i opslaget på
vores hjemmeside: www.depressionsforeningen.dk
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Generalforsamling
i DepressionsForeningen
DepressionsForeningen afholdte den årlige generalforsamling den 21. marts 2015. Til
arrangementet fortalte komiker Sebastian Dorset sin personlige historie om vejen ud af
depression, og psykolog Jon Vilshammer fortalte om at komme sig trods bipolar lidelse
og depression. Desuden var der sat tid af til præsentation af bestyrelsens arbejde. Det
var en hyggelig og oplysende dag. Her er et par stemningsbilleder.

Formand Bodil Kornbek fortæller om foreningens
mærkesager

16
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Der var plads til både latter og alvor da Sebastian Dorset
fortalte sin personlige historie.

Psykolog Jon Vilshammers holdt oplæg om at
komme sig, trods depression eller bipolar lidelse,
foran et lydhørt publikum

Tak for det gode fremmøde!
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Diabetes kombineret med

depression
fordobler risiko
for demens
Af Kirsten Olesen , Kommunikationspartner Aarhus Universitet

Godt 2,4 mio. danskeres data
ligger bag det første studie, der
påviser en fordoblet risiko for at
udvikle demens, hvis man samtidig
lider af depression og diabetes.
Aarhus Universitet står bag studiet
sammen med University of
Washington. Og tallene har
overrasket forskerne.

18
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H

vis man er så uheldig både at
lide af diabetes og depression, så
øges risikoen for også at udvikle
demens med 117 pct. sammenlignet med
dem, der hverken lider af diabetes eller
depression.
Det viser et nyt, stort registerstudie fra
forskningsgruppen MEPRICA (Mental
Health in Primary Care) ved Aarhus
Universitet, der for første gang undersøger risikoen for at udvikle demens blandt
mennesker, der både lider af depression
og diabetes.
Studiet tager afsæt i data fra alle
danskere over 50 år, syge såvel som

”Vi vidste i forvejen,
at diabetes og depression hver især øger
risikoen for at udvikle
demens – det sker med
henholdsvis 20 pct.
(diabetes) og 83 pct.
(depression).

Hun tilføjer, at den nye viden primært
bør skærpe lægernes fokus på denne
særlige gruppe patienter:
”Og et oplagt sted at begynde er at opfordre til, at mennesker med depressive
symptomer går til læge”, siger hun.
Underbehandling af diabetes
kan spille ind
For selv om forskerne på nuværende
tidspunkt ikke ved, hvad der går galt,
kunne én hypotese være, at patienter med
depression ikke har det nødvendige overskud til at tage hånd om deres diabetes,
som derfor bliver underbehandlet:
”Vi ved, at mennesker med depression
oftere bliver underbehandlet i sundhedsvæsenet, når de samtidigt lider af fysiske
sygdomme. Hvis det også viser sig at
gælde i forbindelse med diabetes, kan det
måske bidrage til den øgede risiko for demens, som vi nu har fundet”, siger Anette
Riisgaard Ribe.
Hun tilføjer, at fremtidig forskning
forhåbentlig kan identificere de faktorer,
der gør kombinationen særlig farlig, og
dermed vise frem mod nye forebyggelsesog behandlingsmuligheder. ■

•	Demenssygdomme er i voldsom
vækst og rammer i dag omkring
5-6 pct. af personer over 60 år.
•	Studiet er foretaget i samarbejde med forskere fra Department
of Psychiatry and Behavioral
Sciences,
University of Washington, Seattle, USA.
•	Studiet er finansieret af Lundbeckfonden.
•	Data stammer fra følgende
danske, nationale registre: CPRregisteret, Diabetesregisteret,
Psykiatriregisteret, Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

raske - i alt 2.454.532 personer, hvoraf
knap 95.700 lider af både depression og
diabetes. Resultatet er publiceret online
i det videnskabelige tidsskrift JAMA
Psychiatry.
Risikoen er større end forventet
Og resultatet har overrasket forskerne:
”Vi vidste i forvejen, at diabetes og
depression hver især øger risikoen for at
udvikle demens – det sker med henholdsvis 20 pct. (diabetes) og 83 pct.
(depression). Men kombinationen af de
to har vist sig at give en større risiko for
demens, end vi forventede ud fra risikoen
for hver sygdom for sig. Så kombinationen af de to er en farlig cocktail”, siger
ph.d.-studerende, læge Anette Riisgaard
Ribe, Aarhus Universitet.
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Verdens Bipolar Dag
Med kampagnen ’Er du bange for MIG?’ og med
hjælp fra alle de engagerede frivillige i DepressionsForeningen satte vi, på Verdens Bipolar Dag
den 30. marts, fokus på stigmatisering af bipolar
lidelse. Kampagnen vakte genlyd i medierne, og
bl.a. TV 2 News og Berlingske Tidende kunne fortælle om vores kamp med at bryde tabuet omkring

Verdens Bipolardag i København
Af Kim Bach

I København markerede DepressionsForeningen den internationale
Bipolardag med et arrangement på Nytorv midt i København.
“God dag, må jeg spørge dig om noget ? Er du bange for mig ?”
“Nej, hvorfor skulle jeg være det ?”
Disse sætninger var ’icebreakeren’ til en masse gode snakke, da et
hold frivillige fra foreningen stillede op på den sidste vinterdag i
øsende regnvejr og blæst. Det var for koldt til at stå stille, så vi gik op
og ned af Strøget med balloner og flyers. Vi fik os nogle gode gåture
samtidig med, at vi fik rykket på nogle af de forbipasserendes fordomme og holdninger til bipolar lidelse og andre psykiske lidelser.
Det at møde et menneske med en bipolar lidelse, lod til at gøre et
stort indtryk på de forbipasserende, idet de oplevede, at der intet var
at være bange for, fordi vi tilsyneladende virkede lige så “normale”
som dem selv.
At tale åbent om psykiske sygdomme, og at sætte det hele lidt på
spidsen, er en af nøglerne til at komme videre med at tale om psykiske
lidelser, og om hvordan mennesker, der lever med dem, bedre kan
rummes i samfundet.
Så på trods af vejrgudernes ugunst fik vi markeret Bipolardagen,
og efter 5 timer på Strøget kunne vi afrunde dagen foran DepressionsForeningens plakater på Rådhuspladsen.
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bipolar lidelse. Det er dejligt at vores stemme er
blevet hørt, og at der har været opbakning omkring kampagnen.
Tusind tak til alle jer der har hjulpet med at
sprede budskabet!

På metrobyggeriets væg på Rådhuspladsen i København hang den
flotte fotoserie og opfordrede de forbipasserende til at tænke over,
hvordan de møder mennesker med bipolar lidelse i deres hverdag.

Kampagnesiden www.erdubangeformig.dk blev
hurtigt fyldt med billeder og jeres personlige
historier om livet med bipolar lidelse.

DepressionsForeningen fik foretaget en
undersøgelse om stigmatisering af bipolar
lidelse. Den viste bl.a. at 18,4 % af danskere
er utrygge ved mennesker med bipolar
lidelse.

World Bipolar Day i Aalborg

Der var bølgesprøjt på Limfjorden og en stiv kuling, men solen
skinnede og humøret var højt, da vi mødtes i KampagnekontoAf Sofie Skau
ret hos ’En Af Os’.
Trækvognen blev pakket med kampagnemateriale, og knap
Mandag den 30. marts 2015 var det World Bipolar Day, og det
markerede vi frivillige, i DepressionsForeningen i Aalborg, ved 100 balloner blev fyldt med helium. Så var vi klar til at sætte
at gå rundt i byens gader og sprede oplysning om, hvad bipolar fokus på bipolar lidelse, og vi var syv frivillige fra foreningen,
der drog ud i Aalborgs gader.
lidelse er.
Aalborgenserne var søde til at stoppe op, og mange tog imod
både postkort og balloner. Flere forbipasserende måtte have at
vide, at bipolar lidelse tidligere blev kaldt maniodepressivitet,
og mange blev derfor klogere på sygdommen.
Vi havde alle en fornemmelse af, at vi havde opnået både
oplysning om bipolar lidelse og bekæmpelse af tabuet, som omgiver sygdommen. Vi afsluttede dagen med at spise sandwich i
fællesskab – og havde en god snak om dagen i midtbyen, og om
livet med depression og bipolar lidelse.
Med nordjysk beskedenhed vil vi kalde kampagnen i Aalborg en succes, og vi glæder os til at kaste os over kommende
arrangementer og kampagner!
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Selvkritik og Skam

– en workshop i Odense v/ Krista Nielsen Straarup
Lørdag den 18. april 2015 deltog vi i DepressionsForeningens workshop i Odense
forestået af specialpsykolog Krista Nielsen Straarup.
Af Ole og Jette - nye medlemmer af DepressionsForeningen

D

et var vores første arrangement i
foreningen, så vi var lidt spændte
på, hvad det kunne bringe. Vi
havde meldt os ind i DepressionsForeningen cirka to måneder forinden, da vores
datter, som er bosat i New Zealand, havde
fået en depression.
Vi har ingen erfaringer med depressioner, men samtaler med hende morgen og
aften over skype gjorde det klart for os, at
vi havde brug for information og gode råd.
Dagen startede med et oplæg af Krista, hvor hun fortalte om uhensigtsmæssige leveregler, som depressive stiller op
for sig selv, og flere af de tilstedeværende
bidrog med personlige erfaringer. For os
som pårørende var det en øjenåbner, der
gav os en dybere forståelse for, hvorfor
livet på det punkt bliver så svært for
den depressive, for hvem kan leve op til

de barske leveregler, man sætter for sig
selv?
Vi blev præsenteret for forskellige
redskaber til at komme ud af tankespindet og til at reflektere over grublerierne
med henblik på at standse dem eller
bruge dem konstruktivt.
Forskellige kognitive samtaleterapier
blev uddybet og diskuteret, og en historisk udvikling inden for området beskrevet – det var tydeligt, at terapien er under
stadig udvikling og justering.
Derefter var det tid til selve workshoppen, som udviklede sig til uddybning og
diskussion af en række cases, hvor deltagere på skift beskrev en bestemt situation
med relation til depression.
Krista fik med uddybende spørgsmål og informationer på sokratisk vis
indkredset det centrale, og de øvrige

mødedeltagere bidrog flittigt med kommentarer.
En frivillig gengav fx med stor indlevelse en situation fra ugen forinden,
hvor hun følte, at hun i et offentlig forum
havde sagt noget, der måske var lidt overilet, og som efterfølgende havde forårsaget grublerier. Vi lo alle med hende, for
situationen var jo så velkendt for os alle
sammen, men det er ikke alle, der efterfølgende bruger så meget tid på negativ
selvkritik og grubleri som den depressive.
Slutteligt mundede arrangementet ud i
lidt åben snak og respons fra Krista. Alle
lyttede og bidrog.
Vi havde en meget udbytterig dag lærte rigtig meget om depression, selvkritik, skam og blev bedre rustet til at tackle
vore problemer. ■

Biopolargruppe på tur
Bipolar-gruppen i København var i maj
måned på "by-skovtur" ved naturvejleder Maria Birna Arnardottir. Vi startede
ved Enghave Station og så gik dagen
ellers med at finde frem til kendte og
ukendte grønne oaser i byen. Turen
sluttede i den Kongelige Biblioteks Have.
Det var en hyggelig dag med masser at
socialt samvær, information om Københavns natur og ny viden om de gemte
oaser. ■
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Foredraget ”I en kælder sort som kul”
med Jens Christian Meldgaard
Af Karen Mygind Strandgaard

D

en 18. marts 2015 holdt vi i satsningsby Aalborg et arrangement,
hvor præst i folkekirken Jens
Christian Meldgaard fortalte om sit liv og
sine erfaringer med det at have depressioner. Der var omkring tredive fremmødte
til foredraget. Jens Christian fortalte
levende og engageret og formåede at gøre
sine egne erfaringer vedkommende, så
han tryllebandt os alle. Jens Christian er
en erfaren foredragsholder og har rundet
de hundredehalvtreds foredrag. Til trods
for det høje antal blev fortællingen på
intet tidspunkt rutinepræget. Der var
masser af intensitet og følelser i rummet.
Én af Jens Christians gode pointer var,
at depression kan ramme os alle, og at
det er vigtigt at turde være åben om sine
egne erfaringer, dels for at få omgivelsernes støtte, dels for at være med til at
nedbryde de tabuer, der findes om det at
være ramt af psykiske lidelser. Selv holdt
Jens Christian det skjult for omgivelserne
i starten, fordi han var bekymret for folks
reaktioner. På daværende tidspunkt var
Jens Christian forstander på en efterskole, og hans bekymring gik dels på,
om medarbejderne fortsat ville acceptere ham som forstander, og dels på om
forældrene ville tage deres børn ud af
efterskolen. Da Jens Christian valgte at
Jens Christian
Meldgaard

Nogle af DepressionsForeningens frivillige i Aalborg, der
arrangerede foredraget.

fortælle om sine sygdomserfaringer, blev
han imidlertid mødt af positive reaktioner fra alle sider.
Ud over at fortælle om sine egne oplevelser, kom Jens Christian også ind på,
hvor vigtigt det er, at de pårørende ikke
bliver glemt, og at vi skal huske at spørge
til, hvordan de har det, og ikke rette
al fokus mod den sygdomsramte. Jens
Christian kom ligeledes med råd til mennesker i omgangskredsen om, hvor betydningsfuldt det er at være vedholdende og
at turde bruge ordet depression, når man
taler med den, der er ramt. Endelig var
Jens Christian omkring den opgave, der
ligger i at turde spørge mennesker, som
man kan mærke har det dårligt, om de
har det så skidt, at de har tænkt på at tage

deres eget liv. Han mener, at både som
medmenneske og i embedet som præst,
er noget af det vigtigste at turde spørge og
at turde ”være i det”.
Efter foredraget var der tid til spørgsmål. Der var mange gode spørgsmål og en
imponerende tillidsfuldhed og åbenhed
blandt tilhørerne. De havde i høj grad
taget budskabet til sig om, at der ikke
er noget at skamme sig over ved at være
depressionsramt, og at det er vigtigt at
turde være åben omkring det.
Vi er i øvrigt så heldige i satsningsby
Aalborg, at Jens Christian er blevet en del
af vores gruppe. ■
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FILM OG BØGER

om bipolar lidelse
Der er den seneste tid udkommet flere skønlitterære
værker og fiktionsfilm omhandlende bipolar lidelse. Det
tyder på, at filmskabere og forfattere verden over ønsker
at være med til at bryde tabuet omkring bipolar lidelse.
Her har vi fundet tre eksempler på anbefalelsesværdige
nye film og bøger om bipolar lidelse.

Af Ann Sofie Gade

Bog: Alt må vige for natten
Forfatter: Delphine de Vigan
I ’Alt må vige for natten’ skriver Vigan om sin søgen efter sin families sande
historie, og om sin mor der havde en bipolar lidelse. Vigan skriver uden at
ligge fingre imellem om morens liv på godt og ondt, og om hvordan det har
påvirket Vigan selv. Moren bliver igennem hele livet indlagt på flere psykiatriske afdelinger og er til tider meget præget af manier. På trods af dette er
der også lysere tider, præget af kærlighed og nærhed. Bogen er en sandfærdig
og rørende beretning om livet som pårørende og om at være præget af et
problemfyldt sind, men alligevel tage favntag med livet.
Vigans roman om moren og familiens smertelige historie har ramt en
nerve i hjemlandet Frankrig, hvor den er en bestseller, har vundet flere store
priser og bogen er bestemt værd at læse.
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Film: Mania Days (2015)
Katie Holmes og Luke Kirby
Instruktør: Paul Dalio
Filmen handler om to forfattere, der møder hinanden under en indlæggelse
på en psykiatrisk afdeling. De udvikler et romantisk forhold, som antænder
deres ekstreme følelser – både de gode og de dårlige. Filmen er baseret
på instruktør Dalios eget liv med bipolar lidelse. Han har selv tidligere i
livet været indlagt på et psykiatrisk hospital og mødte i den forbindelse
sin kone. Dalio har i denne sammenhæng udtalt, at forholdet mellem de to
karakterer i filmen repræsenterer hans dobbelttydige forhold til sin egen
bipolare diagnose. For selvom at han på egen krop har oplevet de mørke og
hårde sider af sin lidelse, mener han også, at den har bidraget med smukke
og magiske oplevelser.
Filmen vil kunne købes på DVD eller ses via streaming senere på året
herhjemme.

Film: Silver Linings Playbook (2012)
Bradley Cooper og Jennifer Lawrence.
Instruktør: David O. Russel.
Pat Solatano Jr. (Cooper) modsætter sig lægernes råd og lader sig udskrive fra
en psykiatrisk afdeling, hvor han er blevet henvist efter at have overfaldet sin
kones elsker. Med sig fra afdelingen har han fået diagnosen bipolar lidelse. Han
flytter hjem til sine forældre og prøver at få styr på sig selv og sit liv. Men det er
ikke let. Han kæmper med bivirkningerne af sin medicin og holder efter noget
tid op med at tage den. Pat mener, at han kan helbrede sig selv ved at leve sundt
og finde "the silver lining" (den røde tråd) i sit liv. Afgørende for dette er at han
får sit gamle job som lærevikar tilbage og genvinder sin kones kærlighed og
tillid, hvilket viser sig at være yderst krævende, da hun i mellemtiden har fået
et polititilhold imod ham. Midt i sit livs største kaos møder Pat den unge enke
Veronica der, selv slås med personlige problemer. Et had/kærlighedsvenskab
opstår mellem de to. Et venskab der skal vise sig at have afgørende betydning
for deres begges fremtidige ve og vel.
Filmen giver et underholdende, men dog ærligt indblik i livet med bipolar
lidelse. Cooper og Lawrence formår, med indlevelse og forståelse, at beskrive
livet med sindslidelser. Filmen portrætterer, hvordan livet i et samfund præget
af en misforstået normalitetssøgen kan være yderst krævende, hvis man ”ikke
passer ind”, men samtidigt indeholder filmen også smukke og nære momenter,
der indgiver håb.
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”At ville livet –
Samtaler undervejs”

Af Heidi Charlotte Sørensen & Karen Sandfær Norbøll

Læst af Charlotte Adserballe Dahl

Antal sider: 173
Forlag: Orion
Rekvirér eksemplarer til kr. 100,pr. eks. + porto og
ekspeditionsgebyr på kr. 40,på orion@psv1.regionh.dk

B

Heidi Charlotte Sørensen
(f. 1975) har siden 1998
haft et utal af indlæggelser,
flere behandlingsdomme,
hun har boet på i alt seks
botilbud og bl.a. fået diagnoserne paranoid skizofreni
og borderline.

I dag bor Heidi på andet
år i sin egen lejlighed i
Helsinge, men kommer
stadig i Orion, både som
køkkenassistent i Cafeen og
som bruger af Kulturhuset.
Hun har skrevet denne bog
i samarbejde med Karen
Sandfær Norbøll

(Fra forfatternes introduktion).

særdeles velskrevne og giver åbent, ærligt
og kærligt udtryk for, hvad det vil sige at
være for eksempel forældre til børn med
en eller flere psykiske diagnoser.
Bogen er let læselig og kan anbefales
til mennesker, der eventuelt kan sammenligne sig med forfatternes diagnoser,
deres valg i forbindelse med behandlingsinstitutioner, og de vanskeligheder
de har stået over for, både med hensyn til
behandlere, teorier og medicin.
Bogen er skrevet over en periode på
et år i samarbejde med bo- og rehabiliteringsstedet Orion i Hillerød, som har
været deres base igennem en stor del af
forløbet. ■

AT VILLE LIVET

AT VILLE LIVET

ogen er de to forfatteres personlige
historier om livet med en psykiatrisk diagnose, og om gang på gang
at gå i stykker, og efterfølgende langsomt
bygges op igen. Forfatternes diagnoser er
henholdsvis svær depression samt paranoid skizofreni og borderline.
Det er samtaler på skift mellem de
to kvindelige forfattere om deres møde
med det psykiatriske system, både
med hensyn til behandlingsmetoder,
medicinering og bivirkninger samt de
tilbud, som kommunerne giver indenfor
beskæftigelsesområdet eller i sidste ende
førtidspension.
Da de ikke er uddannet eksperter,
hverken indenfor psykiatri eller psykologi, er det udelukkende forfatternes egne
erfaringer og synsvinkler på det psykiatriske system, der beskrives.

Indholdsmæssigt er bogen opbygget
kronologisk, hvorved læseren bliver
indviet i forfatternes livshistorier lige fra
barndommen. Forfatterne skriver om
en ungdom med psykiatriske vanskeligheder, om at få stillet en diagnose og
den magtesløshed, der fulgte med. De
skriver om de mange jobskift på grund af
manglende overblik og energi, og om de
nederlag det medførte.
De skriver desuden om deres erfaringer med, hvilke hensyn de skal tage for
at undgå at blive yderligere syge, både indenfor det psykiatriske system og behovet
for engang imellem at blive indlagt for at
få ro til at komme sig, samt for eksempel
ved valg af boform.
Læseren bliver endvidere indviet i,
hvor forfatterne er i dag, hvilke mål de
har nået, og hvordan de planlægger at gå
videre med deres liv.”Bogen er vores personlige
historier med fortællinger om
liv, som
går i stykker og langsomt
Gennemgående for
beskrivelserne
bygges op igen. Gennem hele
bogen er den røde tråd, hvad der
har hjulpet ossom
til at få det
bedre
af de forskellige processer,
de
går
og nå dertil, hvor vi er i dag.”
igennem, er et utrolig nært og kærligt
bagland, ikke mindst
deres pårørende.
”Selvom Heidi og Karens liv har
udfoldet sig meget forskelligt fra
mit og selvom de harårsag
haft andre til, at
Det er tydeligvis en væsentlig
vilkår, så kan jeg genkende rigtig
mange af deres følelser, overveudfordringer og drømme
fra
de i dag i høj grad erjelser,
selvhjulpne.
Bogen
mit eget liv. Så bogen giver mig en
samtidig oplevelse af en stor menneskelig
mangfoldighed
og
en
stor
indeholder derfor også
to indlæg skremenneskelig samhørighed.”
vet af deres pårørende. De to indlæg er

Samtaler undervejs

En bog af:

Heidi Charlotte Sørensen

Karen Sandfær Norbøll

(Fra forstander Line Top Abildtrups
efterord).

ISBN: 978-87-997662-0-8
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Karen Sandfær Norbøll
(f.1977) kæmpede i mange
år med svær depression, og
havde fået stillet i udsigt, at
hun ikke skulle regne med
at komme tilbage i job.
I dag er hun på andet år
ansat i flexjob som ergoterapeut og recovery-mentor i Orion, et Bo- og Rehabiliteringstilbud i Region
Hovedstaden, Hillerød. Hun
har skrevet denne bog i
samarbejde med Heidi
Charlotte Sørensen

Depression og lyst
Alle, store som små, raske som syge, har vi en seksualitet og alle har vi drifter
og lyst. Har du en depression eller anden psykisk lidelse, er det helt almindeligt, hvis din lyst er påvirket og påvirkelig af din sygdom.
Af Gitte Ørskov, sexolog

Å

rsagerne er som oftest mange og
komplekse. For eksempel kan
en periode med nedtrykthed,
søvnforstyrrelser eller psykiske og fysiske
reaktioner i forbindelse med medicinændring, være årsager der nedsætter din lyst.
Uanset om du er med eller uden
partner, så kan seksualiteten være en
udfordring i større eller mindre grad, når
du er ramt af en depression.
Dig og din partner
Er du træt af at være træt? Ikke oplagt til
sex? Fortvivl ej, det er helt normalt. Du
er måske inde i en fase, hvor du sover for
lidt, har fået ny medicin, føler dig nede i
en bølgedal eller måske er jeres kommunikation dårlig, eller parforholdet trænger
til noget ny inspiration.
Her bliver du oftest nødt til at forholde
dig til din partner og jeres seksuelle
samliv. For jer begge kan det være yderst

Om Forfatteren:
Gitte Ørskov, 48 år, daater@heaven.
dk. Har Studeret klinisk og
alternativ sexologi i 3 år.
Har haft angst siden barndommen
og depressioner siden den tidlige
ungdom. Har været medicineret i
25 år, Gift i 23 år og Single i 5 år.
Har desuden været frivillig kontaktperson for Herning gruppen de
sidste 8,5 år.

svært, at få sexlivet til at fungere optimalt
når den ene har en depression. Det er
ikke let at være syg, men det er bestemt
heller ikke altid let at være partneren.
Til enhver tid er dialogen mellem jer
af stor betydning. Det er vigtigt at tale
om emner som; hvilke forventninger har
I til hinanden? Hvad ønsker hun? Hvad
ønsker han? Hvad vil du eller den anden
ikke? Hvilke fantasier har I?
Af stor vigtighed for et godt samliv er
også, at man er villig til at indgå kompromis. Ikke hermed sagt, at man skal gå
med til noget, som går over ens grænser!
Blot at man nogle gange er nødt til at
give lidt og tage lidt. Prøv at forstå din
partners lyst.
Et af nøgleordene til et bedre sexliv
med sin partner, er til enhver tid… tid!
Giv hinanden tid. Tag jer tid til hinanden.
Brug tid. Har I svært ved at dedikere jer
til hinanden på grund af tidsmangel, er
I nødt til at prioritere hinanden højere.
Simpelthen. For et godt sexliv behøver
ikke kun være ”ind og ud”. Et godt sexliv
kan også være, at man er opmærksomme
på hinanden og hygger sig med hinanden.
Simpelthen bare at holde om hinanden,
ae hinanden og nyde hinanden. Det kan
være et langsomt forspil, men det kan
også være en intens og kærlig udviklingsmetode. Sænk tempoet og igen - giv tid.
Der kan være utallige, andre udfordringer for jer, men villighed til positiv
ændring er altid godt.

Single og seksuel lyst under
depression
Er du alene, har du måske brug for at
forholde dig til din egen seksualitet. Her
er det vigtigt, at du giver dig selv lov til
at være et seksuelt væsen. Giver dig selv
lov til at røre ved dig selv, nyde dig selv
og din krop. Forkæl dig selv og gør det du
har brug for. Du kan for eksempel høre
dejlig, beroligende musik, tænde levende
lys og gøre din ”solo-sex” til noget rart,
noget der får en særlig betydning.
Husk: synes du at din lyst er nedsat i en
periode, behøver du ikke blive stresset af
det eller fortvivlet, for det er helt normalt!
Alle kan nemlig miste lysten, i kortere
eller længere perioder. Både kvinder og
mænd! ■
Go´ lyst til
jer alle!
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Giv et ’like’

og hjælp os med at vinde konkurrencen!

DepressionsForeningen er med i konkurrencen om 20 x 5.000 kroner fra OK puljen.
Vinder vi, vil pengene gå til årets sommerhøjskole.
Sådan gør du:
1) Gå ind OK Benzins Facebook
2) Find deres status om udlodningen
3) Vælg "seneste aktivitet" i feltet, hvor der nu står "mest relevant".
Feltet er i højre hjørne under OK Benzins billede (vigtigt!)
4) Scroll ned i kommentarfeltet til du finder DepressionsForeningens
opslag
5) Giv det et like
Afstemningen slutter den 15. juni, så skynd dig ind og stem.
Tusind tak for hjælpen!

Depressionslinien

– har nu udvidet åbningstiderne og holder derfor åbent alle dage undtagen
lørdag og helligdage.

MEMBER GET MEMBER
konkurrence
Vi har nu trukket lod blandt alle dem der
deltog i konkurrencen om at vinde et kro-ophold.
Vinderne blev mor og datter; Lis Kvistholm
og Anne Kvistholm Jensen.
Tillykke og vi håber at I får et dejligt
ophold på Kryb-i-ly kroen.
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Til næste

Ungdumsliv
i balance

Af Kasper Tingkær, redaktør og sekretariatschef

A

ntallet af unge, der bliver ramt af
depression eller bipolar lidelse
vurderes til at være i stigning.
I DepressionsForeningen har vi også et
øget fokus på unge. Flere steder i landet
er der etableret ungegrupper, og interessen for disse er stor. Vi har også flere
unge i frivilligkorpset. Det er dejligt, at vi
formår at sprede os på alderspaletten.
Starten på livet burde være håbefuld
Det næste Balance har derfor unge i
centrum. Det er næsten ikke til at bære,
når børn og unge mennesker rammes
af sygdom. Ikke mindst så alvorlige sygdomme, som dem vi beskæftiger os med.
De unge, der i samme periode kæmper en
kamp med at finde frem til, hvem de er, er
naturligt nok forvirrede, frustrerede og i
visse tilfælde fyldt af håbløshed.
Studiestart og hjælp
I et moderne samfund er der et stigende

pres på unge, for at de får sig en uddannelse. Hurtigt. Men studielivet er for
mange unge med depression og bipolar
lidelse en udfordring. Som alle andre
unge, skal de forholde sig til egne og
andres forventninger, men også sygdomsspecifikke udfordringer som kognitive
vanskeligheder. De har problemer med
at koncentrere sig, med at huske og
overskue kompliceret stof, som mange
studieretninger er fuldt af.
Vi vil forsøge, at:
●	Få beretninger fra unge, om hvilke
udfordringer, man står overfor i livet
med studier og sygdommene hængende over hovedet.
●	Se på hvad der er af støtte muligheder
og hjælp. Både i form af tilskud og
anden støtte
●	Forhåbentlig få nogle konkrete erfaringer fra unge, der klaret sig igennem
uddannelsessystemet

Ungetilbud i foreningen
– også for frivillige
I næste nummer vil vi også gå tættere
på de tilbud, der er i foreningen målrettet unge. Det handler blandt andet om
vores ungegrupper, vores ungeprojekt i
Cafe Blom og vores materialer rettet mod
unge. Vi hører også meget gerne fra dig
med ideer til aktiviteter (foredrag mv) og
tilbud, som du tænker kunne være relevant for foreningen at give sig i kast med,
og som kunne være af interesse/relevans
for dig som ung.
Vi vil også prøve at se på de muligheder, der er i foreningen, hvis man som
ung gerne vil være frivillig. Allerede i dag
har vi en del unge, der er engagerede.
Til frivilligfredage i sekretariatet, som
cafefrivillige i Blom, unge studerende,
der leder vores ungegrupper eller som
hjælper folk videre i det sociale system.
Men vi vil gerne have flere. ■
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER
Cafe Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
Kl. 14.00 -18.00
5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com
Café ODA Odense
Hunderupvej 31, 5000 Odense
Torsdage 16-20
53 84 15 08
cafeodaodense@Outlook.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C
Onsdage i lige uger Kl. 14-18.00
Cafe_oda@yahoo.dk
www..facebook.com/cafeoda
København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N Kontakt Frederik, før du
kommer første gang.. Onsdag i lige uger
Kl 19.00 – ca. 21.15 Frederik, 28 45 28 11,
fbrejl@hotmail.com
Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N Kontakt en af kontaktpersonerne før du kommer første gang.
Mandage i lige uger. Se kalender på bipol.dk/
bal med transportvejledning og kort. Kl. 18.45 ca 21.00 Mynte: 24232971, Chastine: 6166 1106
Eva: 4063 1022, bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver onsdag Kl. 18.30 – 20.30 Lis Silkeborg 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com Mette Richelsen,
metterichelsen@gmail.com, 30546869
Gribskov
FrivilligCenter Græsted Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag Kl. 15.00-17.00 Tina Carlsen, tinacarlsen2611@gmail.com Lis Silkeborg 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com
Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Lokalgruppe under opstart Jette Balslev 4034
6838, jette.balslev@gmail.com
Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
4700 Næstved Mandag i ulige uger. OBS: Skriv/
ring før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com
Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse Tirsdag i
ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Tanja Rasmussen
papaw@stofanet.dk / 23326550

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj Torsdag i lige uger Kl.
19.00 – 21.00 Jette Christiansen jech23baron@
outlook.com 26779667 Majken Tvarnø kamt@
mail.dk, 4362 2744

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

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A 2800
Lyngby Onsdag i ulige uger Kl. 18.30 – 22.00
Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168
dorte.hc@mail.tele.dk Line Wadum line@wadum.com, 25752275.

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

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm Tirsdage i lige uger Kl. 18.30 –
21.30 Barbara 40424810, Mikkel 51864402
Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm Torsdage i lige uger Kl. 19.00
– 21.00 Barbara 40424810, Karen Margrete
21936238
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Roskilde
Psyk-Info Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000 Roskilde
Næstsidste torsdag i måneden. Skriv/ring før du
kommer. Kl. 19.00 – 21.00 Musse Rindal, Tlf 4636
2945, musserindal@gmail.com
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Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7 En
gang om måneden. Kontakt Thomas for dato.
Kl. 19.00 - 21.00 Thomas Abildgaard 23612642
abildgaard@aarslevnet.dk Susanne 23456086
Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 - 21.00 Maria Horn,
mariaflorentzhorn@gmail.com, 61402140

Haderslev- Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal, 6100 Haderslev Mandage i lige uger OBS: Skriv/ring før
du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00 Merete
Lysgaard Hansen mebehansen@youmail.
dk 74522148 / 22838035 Birthe Poulsen, birthe.
poulsen@hotmail.com 40481462
Aabenraa, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200
Aabenraa NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde
1, mandag i måneden Kl. 19.00 -21.00 Klaus
Andresen, facebook.com/biposyd, 22152227,
klausandresen@mac.com
Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Hver
torsdag Kl. 19.00 - 21.00 Morten, 2277 2555, banditmanden@gmail.com Kristina Storm, kristina@
kiaknows.dk
Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for
nærmere info. Gitte Daater: 24401490
daater@heaven.dk
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Carsten
Mathiasen, 29880657, carsten@mathiasen.com
Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus Mandag
i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias Sørensen, tlf.
86 95 40 27/ 24890198 mathissjelle@mail.dk
Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk
hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00
– 21.00 Karen og Otto Andersen, 29431380/
61501380 karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448
Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl.
19.00 – 21.00 Inge Rasmusen, 6133 7973
inge.B.rasmussen@gmail.com
Aarhus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen 1.
gang. Torsdage i ulige uger Kl. 19.00 -21.00
Janne, 51950924 bipolargruppen@gmail.com

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker
mødet hos kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.

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

Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Kl. 19.00 – 21.00 Henriette Pedersen: henrys0401@gmail.com

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

Aalborg – ungegruppe
(Depressionsramte 18-26 år) Kampagnekontoret
En Af OS, C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først Kl. 19.00-21.00 Mail:
ptd9000@gmail.com Sofie Skau (efter kl. 15):
61913821 Lise Juul Lauritsen: 23232256

Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle Onsdag i lige
uger OBS: Kontakt Frederik, før du kommer første
gang. Kl. 19.00-21.30 Frederik, 2845 2811 frederik.
nu@gmail.com Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 21936238 kmndep@gmail.com

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

GUIDEANNONCER

FIND DIN PSYKOLOG
REGION HOVEDSTADEN
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261, 2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk
Psykolog Henrik Tingleff
Mindwork Psykologisk Center
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V, Tlf. 41 99 86 01
www.mindwork.dk
Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal, 2700 Brønshøj
Tlf. 20216165 bedst 9.00- 9.30
psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk
Kognitive Psykologer i København og
Næstved · CEKTOS v/ Pia Callesen
Gl Kongevej 178, 1; 1850 Frederiksberg C
Riddergade 7, 1; 4700 Næstved
Tlf. 55734849, www.cektos.dk

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

REGION SYDDANMARK
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Østergade 39, 1. s. 5600 Faaborg.
Tlf.: 51 26 64 55 (kl. 12-13).
Tlf. 62 61 76 19, karen@karenkeinicke.dk
Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita E. Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
74528186.
Overenskomst med sygesikringen

REGION NORDJYLLAND
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk
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HJÆLP DIN
FORENING!
Vi mangler pt. 87 donationer á min. 200 kr. for at nå i mål og
bevare vores godkendelse til at samle penge ind, og tilbyde
at folk kan trække pengene fra i skat. Denne godkendelse er
meget vigtig for foreningen.
Sidste år lykkedes det med nød og næppe og lige inden
årsskiftet. I år håber vi at være sikret tidligere.
Støt os via vores hjemmeside www.depressionsforeningen.dk
Du kan også blive fast donor og få trukket et fast beløb om
året, i kvartalet eller om måneden. Kontakt os, hvis du har
evnen og lysten til at støtte os fast.
Vi har brug for din hjælp til at styrke DepressionsForeningens
indsats for bedre behandling, støtte og netværk til depressionsramte, personer med bipolar lidelse og pårørende.
Tak for hjælpen!

