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Samme navn
- samme fælles kamp!
Uanset navnet har foreningen fortsat fokus på stærk og
afstigmatiserende formidling af både depression og bipolar lidelse.

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

D

et var af stor betydning, da vi
stemte om et muligt navneskifte
til generalforsamlingen d. 9 april.
Forud for afstemningen havde mange
udtrykt et stærkt ønske om et nyt navn
i foreningens seneste medlemsundersøgelse – et navn, der kunne rumme
hele foreningens målgruppe og samtidig
signalere håb og bedring. Bestyrelsens
forslag: ”Balance – foreningen for mennesker berørt af depression og bipolar
lidelse.” vandt ikke tilstrækkelig genklang
i forsamlingen til en ændring. Nogen
ønskede slet ikke et skifte. Andre mente
ikke helt, at det var det rette. Uanset
resultatet – vil jeg gerne takke alle for en
ordentlig og konstruktiv debat.
Bipolar lidelse på dagsordenen
Nu fortsætter vi i en fælles front til gavn
for affektive lidelser under det velkendte
navn, DepressionsForeningen. Uanset

hvad vi kalder os, udgør vi nemlig et
bredt og stærkt fællesskab af mennesker
med depression og bipolar lidelse. Det
skal vi kommunikere klart og tydeligt.
Og hvorfor denne påmindelse? Fordi
viden om denne lidelse er næsten ikkeeksisterende i vores samfund. Det har
betydning for den manglende spalteplads
i medierne, for prioriteringerne i sundhedsvæsenet, for interessen for forskning
på området og ikke mindst for den ramtes
sociale liv og relationer. For hvis bipolar lidelse og udfordringerne omkring
sygdommen ikke er noget ”vi taler om”,
bliver diagnosen alt for let et alt for tungt
stigma at bære. Derfor har vi denne gang
viet Balances temasider til bipolar lidelse
og de barrierer, som følger sygdommen.

samme muligheder som andre. Mange
får ikke brugt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, ligesom mange i perioder
oplever isolation og ensomhed. Dertil
kommer de mange, som først bliver tilset
og diagnosticeret af en specialist på området efter et langt og opslidende forløb
hos læger og andre behandlere. Et forløb
der for nogen tager flere år – med store
personlige omkostninger til følge.
Der er ganske enkelt for mange barrierer for mennesker med bipolar lidelse.
Og dem skal vi som forening være med til
at vælte gennem blandt andet oplysning.
Målet er et sundhedsvæsen, der tilbyder
den rette ekspertise og et samfund, der
møder mennesker med affektive lidelser
med åbenhed, accept og rummelighed på
alle niveauer. ■

For mange barrierer
Rigtig mange med bipolar lidelse oplever,
at de af forskellige årsager ikke har
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Når

grundpillerne
bliver rystet

På arbejdet, i parforholdet og på uddannelsen oplever alt for
mange med bipolar lidelse, at sygdommen og fordommene omkring den begrænser dem betydeligt. Afstigmatisering og rummelighed er en vigtig del af løsningen.
Af Ester Skibsted Holm, redaktør

F

or mange af de ramte rokker bipolar lidelse ved selve grundpillerne i
tilværelsen. Det bekræfter DepressionsForeningens seneste undersøgelse
blandt 492 mennesker med bipolar lidel
se, som blev offentliggjort i forbindelse
med Verdens Bipolardag 2016.
Blandt de adspurgte oplever 51% for eksempel, at de ikke har samme muligheder
for at tage en uddannelse som mennesker
uden psykisk sygdom. Når det kommer til
arbejdslivet, gælder det samme for 69%.
Og i forhold til at indgå i et parforhold,
mener 45%, at de ikke har samme muligheder som mennesker uden diagnosen,
mens 41% mener, at forældreskabet ikke
er lige så tilgængeligt for dem.
Barrierer for bedring
Specialpsykolog i psykiatri Krista Nielsen
Straarup fra Aarhus Universitetshospital
genkender billedet fra både sin hverdag
som behandler af mennesker med bipolar
lidelse og fra forskning på området. Ifølge
hende kan det have store konsekvenser,
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”Man kan have svært
ved at finde mening,
retning og struktur
i sit liv, føler sig let
stemplet som anderledes og bliver mere
isoleret. Det påvirker
selvværdet og kan
gøre en mere sårbar i
forhold til at blive syg
igen”.
Krista Nielsen Straarup,
specialpsykolog i psykiatri

når netop vigtige bærende elementer i
tilværelsen som arbejds- og familieliv
bliver ramt:
”Når man oplever barrierer på disse
områder, står det i vejen for bedringen,
og for nogen opstår der en negativ spiral:
Man kan have svært ved at finde mening,
retning og struktur i sit liv, føler sig let
stemplet som anderledes og bliver mere
isoleret. Mange har desuden kognitive
vanskeligheder. Det påvirker selvværdet
og kan gøre en mere sårbar i forhold til at
blive syg igen,” forklarer hun.
Konkrete og usynlige udfordringer
Forskning viser, at hele 60% af alle patienter med bipolar lidelse ikke genvinder
deres fulde funktionsniveau fra før de
blev syge i forhold til arbejde, fritid og
privatliv. Det er dog meget forskelligt
fra person til person, hvordan og i hvor
høj grad sygdommen påvirker ens liv. På
samme måde varierer det meget, hvad
man oplever som de mest markante barrierer. For nogle handler det om meget
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konkrete udfordringer med at få en
almindelig hverdag med både sociale,
arbejdsrelaterede og praktiske forhold
til at fungere, når ens funktionsniveau
og overskud svinger. For andre handler
det om selve stigmaet omkring sygdommen, frygten for andres fordomme og
den medfølgende hemmeligholdelse. Det
forhindrer dem i at leve det liv, de ønsker
– f.eks. det at deltage i sociale arrangementer, indgå i nære relationer eller søge
drømmejobbet.
Stigmatiseringens greb
I DepressionsForeningens undersøgelse
svarer 60%, at de enten har eller fortsat holder sygdommen skjult i større
eller mindre grad, ligesom 58% føler sig
begrænset af andres fordomme omkring
lidelsen. Også stigmatiseringen genkender Krista Nielsen Straarup – navnlig i
forhold til det ikke at have et arbejde:
”Man kan føle sig forkert og være bange

for, at andre vil tage afstand fra en. Meget
af vores identitet er jo bygget op omkring
arbejdslivet. Du kan måske godt skjule,
at du har en sygdom, men det er svært at
holde det hemmeligt, når du ikke har et
arbejde,” forklarer hun.
Som samfund kan vi i Krista Nielsen
Straarups optik være med til at modvirke
barriererne gennem særligt to indsatsområder. Det ene er at skabe et mere
rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked,
der kan tilpasses den enkeltes ressourcer.
Det andet er en generel afstigmatisering
af bipolar lidelse gennem et mere nuanceret billede af sygdommen, der, som hun
understreger, har ligeså mange forskellige
udtryk, som der er ramte.
På de følgende sider kan du møde mennesker på begge sider af barriererne og
deres forskellige udfordringer og måder
at tackle hverdagslivet med bipolar
lidelse på. ■

FAKTA
Tal fra DepressionsForeningens
undersøgelse blandt mennesker med
bipolar lidelse:
• 60% af de adspurgte har holdt eller
holder sygdommen skjult i større
eller mindre grad
• 58% har oplevet at føle sig presset
af andres fordomme omkring sygdommen
• 28% opsøgte først læge efter mere
end 5 år. 10% efter mere end 2 år.
• 69% mener ikke, de har samme
muligheder i forhold til arbejds
markedet
• 51% har undladt at søge et job, de
gerne ville have, på grund af sygdommen
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”De skal jo vide det”
Trods enkelte dårlige oplevelser er Marco Toft Knudsen åben omkring sin bipolar lidelse, når
han møder nye mennesker. Det er nødvendigt, mener han, i en hverdag, hvor sygdommen
ofte fylder meget.

Af Karen Mygind Strandgaard, frivillig og Ester Skibsted Holm, redaktør

Marco Toft Knudsen, 27 år.

”D

et er jo svært. Udadtil kan
folk jo ikke se, at man lider
af en sygdom. Rent fysisk
er der jo ikke noget i vejen – der kan jeg
jo cykle 250 kilometer. Det er bare træls,
at der er nogle begrænsninger på øverste
etage.” Når han forklarer roligt på sit behagelige nordjyske, er det næsten umuligt
at forestille sig, at Marco Toft Knudsen
flere gange har været indlagt på grund
af bipolar lidelse. Det er på samme måde
svært at forestille sig, at den 27-årige
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mand har måttet opgive tanken om en
uddannelse efter 10 forsøg, ligesom han
har måttet affinde sig med tanken om
et ufaglært arbejdsliv på højst 10 timer
om ugen. Arbejder han mere, bliver han
overmandet af stress, og i værste fald
fører det depressionen eller manien med
sig. Engang gik det netop galt, fordi en
velmenende arbejdsgiver ikke helt kunne
forstå, at den friske unge mand ikke lige
kunne lægge lidt flere timer på jobbet.
For Marco er det derfor vigtigt, ja helt
nødvendigt, at være så åben omkring
sygdommen som muligt, når han møder
nye mennesker.
Bange for at skræmme
Marco Toft Knudsen føler sig egentlig
hverken stigmatiseret eller socialt hæmmet af sin sygdom. I særligt depressive
perioder har han været nødt til at melde
pas til sociale sammenkomster, men
med en åben og ærlig tilgang til sine
egne begrænsninger er det lykkes ham at
finde fodfæste og forståelse blandt sine
medmennesker. Også når det kommer til
kærlighedslivet, mener han, at åbenhed
er vejen frem:
”Det har altid været noget, jeg har
fortalt dem, som jeg har datet – næsten

fra dag et af. Nogen venter. Jeg har bare
tænkt, at jeg ligeså godt kunne sige det
åbent. De skal jo vide det, for det er en
stor del af mit liv. Det er også træls at
sige det efter en måned. Så har
man jo næsten holdt dem
for nar. Men man er
da lidt bange for at
skræmme folk
væk,” forklarer
han med et
forsigtigt

Illustration: Frits Ahlefeldt
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grin. Selv har Marco kun haft en enkelt
negativ oplevelse med at fortælle en potentiel kæreste om sin sygdom:
”Jeg datede engang en pige, som bare
måtte melde pas og trække sig, da jeg
fortalte det. Hun var bange for at få børn,
som også led af bipolar lidelse, og det
kunne hun slet ikke klare. Det var kun én
ud af mange, men det gjorde da ondt alligevel. Man kan godt komme til at se sig
selv lidt som en fejl,” fortæller han.
Knockoutet af IKEA
Marco Toft Knudsen kan godt forstå, at
hans bipolar lidelse kan virke overvæld
ende for en potentiel kæreste:
”Hun skal jo affinde sig med de op- og
nedture, man har, og være stærk nok til at
klare, at man nogle gange ikke lige er helt
sig selv. Det påvirker jo hele ens rytme
i forhold til at kunne klare en hverdag,”
forklarer han.
For nylig var det for
eksempel en tur i
IKEA med al
støjen

og menneskemylderet, der slog ham helt
ud i flere dage efterfølgende. Og på de
rigtigt dårlige dage kan enkle ting som
det at lave morgenmad eller gå i bad være
næsten uoverskuelige udfordringer. Men
med tiden og alderen er Marco blevet
bedre til både at håndtere og acceptere
sygdommen og de store udfordringer, den
har givet ham, i forhold til særligt uddannelse og arbejdsliv.
”Det kan ikke nytte noget at dvæle ved
det”, understreger han bestemt. ”Man må
se fremad”.
Familie, forståelse og fleksjob
Når han kigger forsigtigt ind i fremtiden,
er familie og børn i sigte – barrierer til
trods. Den drøm er nu endnu tættere på
at gå i opfyldelse, efter han har mødt sin
nuværende kæreste:
”Hende, jeg er sammen med nu,
kendte i forvejen én med bipolar lidelse,
så hun har stor forståelse for det. Det
er en fordel. Det er ikke så fremmed og
skræmmende for hende,” fortæller han.
Under interviewet sidder han i, hvad der
for ganske nylig er blevet deres fælles
hjem, tæt på skoven uden for
Ålborg. Lige om lidt springer
han på cyklen mod Ålborg
Zoo, hvor han er i praktik som pedel, gartner og
praktisk gris mellem planter
og dyr. Måske bliver det til
et fast fleksjob. Det håber
han. Og der skulle også
gerne komme nogle børn en
dag, men som han siger: ”Det
haster ikke mere, end det
jager”. ■

Marco Toft Knudsen taler
åbent om elefanten i lokalet, inden den vokser sig
for stor.

Sociale barrierer og bipolar lidelse:
Ifølge DepressionsForeningens undersøgelse blandt folk med bipolar lidelse
fra 2016:
• holder 60% deres sygdom skjult i
større eller mindre grad.
• mener 45% af de adspurgte ikke,
de har samme muligheder som folk
uden psykisk sygdom, når det kommer til parforhold.
• har 47% undladt at deltage i sociale
sammenhænge uden alkohol pga.
deres sygdom.
• har 53% undladt at deltage i sociale
sammenhænge med alkohol pga.
deres sygdom.
• 53% har undladt at invitere folk
hjem til sig som konsekvens af sygdommen. ■

”

”Det har altid været
noget, jeg har fortalt
dem, som jeg har
datet – næsten fra
dag et af. Nogen
venter. Jeg har bare
tænkt, at jeg ligeså
godt kunne sige det
åbent. De skal jo vide
det, for det er en stor
del af mit liv. (…)
Men man er da lidt
bange for at skræmme folk væk,”
Balance nr. 2 juni 2016
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På den rette hylde
Mynte Arnadottirs bipolar lidelse lukkede brat døren til livet som
folkeskolelærer på fuld tid. Heldigvis skulle netop diagnosen vise sig
– med hjælp fra lidt nytænkning – at åbne nye spændende
indgange til arbejdsmarkedet.

M

ynte Arnadottir var rigtig glad
for sit arbejde som folkeskolelærer på fuld tid. Men det hele
begyndte at smuldre, da hun i 2009 fik
diagnosen bipolar affektiv sindslidelse.
Sygdommen kulminerede med en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, som hun
desværre blev udskrevet fra, inden hun
nåede at komme sig ordentligt. Tilbage
på arbejdet igen blev presset hurtigt for
stort, og hendes læge beordrede hende
at skære ned. Da hun gik til sin ledelse
og bad om nedsat tid, kom den såkaldte
paragraf 56 på tale – en aftale, der gør
sygefravær nemmere og mindre bekosteligt for både den ansatte og arbejdsgiveren. Men da tiden for en beslutning om
hendes fremtid på skolen kom, endte hun
alligevel med en fyreseddel.
Angsten for diskrimination
Efter at have været sygemeldt i 9 måneder startede Mynte Arnadottir sin egen
garnbutik op. Lange arbejdstider og ikke
tilstrækkelig med indtjening betød dog,
at hun efter to år som selvstændig igen
måtte søge tilbage mod undervisningsstillingerne. Men en usynlig barriere stod
i vejen:

8
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Af Anne Stenkjær, frivillig

"Jeg var til mange
samtaler, men blev
altid nummer to, og
jeg tror, det havde
noget at gøre med,
at jeg ikke fortalte
om min diagnose af
angst for at blive
diskrimineret. Så der
kom aldrig det der
flow i samtalen, fordi
jeg holdt noget
tilbage."

"Jeg var til mange samtaler, men blev
altid nummer to, og jeg tror, det havde
noget at gøre med, at jeg ikke fortalte om
min diagnose af angst for at blive diskrimineret. Så der kom aldrig det der flow i
samtalen, fordi jeg holdt noget tilbage."
I 2012 startede Mynte i en af
DepressionsForeningens lokalgrupper.
Her mødte hun Mads Trier-Blom (nuværende bestyrelsesmedlem i foreningen),
der fortalte hende om sin personlige
erfaring med at bruge sin bipolar lidelse
aktivt i forhandlingen om et job. ”Han
satte nogle tanker i gang hos mig,” husker
Mynte.
At bruge diagnosen
Efter lidt betænkningstid besluttede
Mynte Arnadottir sig for at søge ud over
lærerstillingerne. Hun ville også se, om
hun kunne bruge diagnosen positivt i
sit arbejdsliv og samtidig udnytte sine
kompetencer fra lærerfaget. Her faldt hun
over en efteruddannelsen ”Medarbejder
med brugererfaring” inden for socialpsykiatrien, hvor man kunne tage direkte
afsæt i sin brugerbaggrund.
Efter endt kursus kom hun i praktik
i Sydhavn psykiatri. Mens hun var der,
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FAKTA
Gudmunda Arnadottir
Kaldenavn: Mynte
Født: 1977
Status: Gift, har en søn på 7 år
Uddannelse: Folkeskolelærer
Beskæftigelse:
Projektmedarbejder og underviser på Skolen for Recovery,
Region Hovedstadens Psykiatri
Foto: Tine Juel

kom en stilling hende for øre, der blandt
andet omfattede undervisning af patienter og ansatte på en psykiatrisk afdeling.
Dét var jobbet, hun ville have. Så skuffelsen var stor, da lederen fra stedet ringede
hende op efter samtalen med et negativt
svar. "Det er en kæmpe fejl, det I gør her",
var hendes spontane reaktion på afslaget,
og det viste skæbnen sig at være enig med
hende i. Få dage senere ringede lederen
igen og tilbød hende stillingen. ”Man
kommer ikke med sådan en udtalelse,
hvis ikke man virkelig mener at være den
rette til jobbet,” lød begrundelsen.

Fyring førte til drømmejobbet
Da den første stilling var tidsbegrænset,
måtte Mynte endnu engang ud og søge.
Heldigvis havde hun nu fået foden indenfor, og det hjalp hende videre. Denne
gang var det i Region Hovedstaden på
den nystartede Skolen for Recovery som
underviser af både brugere, pårørende og
personale i psykiatrien.
Her er hun stadig 30 timer om ugen
og bruger dagligt sine egne erfaringer
med psykisk sygdom til at rådgive andre.
Og selvom hun ikke mener, fyringen
fra skolen i sin tid var berettiget, er hun

meget glad for den nu. Uden den ville hun
jo aldrig være, hvor hun er i dag – på den
rette hylde. Vejen dertil har været formet
af at møde de rigtige mennesker på de
rigtige tidspunkter, en god portion vilje
og sidst men ikke mindst lidt nytænkning. Særligt sidstnævnte er et vigtigt
redskab for Mynte Arnadottir. For som
hun selv formulerer det: "For mig er definitionen af sindssyge, at man forventer
nye resultater uden at afprøve nye ting." ■

Myntes tre råd til andre om arbejdslivet med bipolar lidelse:
vervej kraftigt, hvordan du skal komme omkring din diagnose. Tænk
1 Oover,
hvordan den påvirker din arbejdsevne, og hvordan rammerne for dit
arbejde skal være.
nogle klare grænser. Gå hjem fra arbejdet, når du har fri, og efterlad
2 Sdinætcomputer
på jobbet, så du ikke tager arbejde med hjem.
old din diagnose adskilt fra jobbet. Det skal ikke være et tabu, men lad
3 Hvære
med at give din diagnose lov til at overtage din identitet.
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Læserbrev

Pas på

pensionskasserne!
Henvender du dig skriftligt om et job, risikerer du, at de vender det
tunge skyts imod dig.

Af Josef K, anonymt medlem

J

eg har høstet erfaringer, jeg gerne
deler med andre førtidspensionister, der overvejer at søge et job.
Allervigtigst: Henvend dig mundtligt og
hypotetisk. Jeg var så uforsigtig at henvende mig pr. mail, hvilket resulterede i,
at jeg fik ørerne i maskinen.
Kafkask proces
Jeg blev tildelt førtidspension i 2005,
men i 2015 fik jeg lyst til at prøve kræfter
med et lønnet deltidsjob. For at sikre mig,
sendte jeg en forespørgsel til pensionskassen om, hvordan jeg ville være stillet i
forhold til pensionen, hvis jeg fik jobbet.
Da jeg efter måneders ventetid hørte fra
kassen, var det ikke et svar, men nogle
papirer jeg skulle udfylde om min bipolare sygdom og arbejdsevne. Jeg tænkte,
at det nok er noget, de gør med mellemrum – ren rutine – men et par uger efter
fik jeg et brev, hvoraf det fremgik, at de
nu havde bedt min psykiater vurdere
min arbejdsevne. De bad mig udlevere
udvidede årsopgørelser fra 2000 til nu –
med særlig henblik på min selvstændige
virksomhed og mine foredrag.
Jeg har hverken en selvstændig
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virksomhed eller holder foredrag. Har de
mon googlet mig og set, at jeg har skrevet
artikler gratis til foreningsblade og bøger
uden de store indtægter? Måske tror de
derfor, at jeg kan arbejde på fuld tid, og at
de derfor kan fjerne deres bidrag til min
førtidspension? Jeg begyndte at se mig selv
som hovedpersonen Josef K i Kafkas ”Processen”, som skal bevise sin uskyld i forhold
til en forseelse, han ikke har den fjerneste
anelse om at have begået.

jeg havde fået pensionen før 2003, for så
ville jeg have haft mulighed for en ”hvilende pension”, mens jeg prøvede kræfter
med et job. Men regeringen fjernede
denne sikkerhed i 2003, hvilket er en
urimelig forskelsbehandling og medvirkende til, vi på den nye ordning ikke
søger lønnet arbejde. Hvis vi går ned med
flaget, har vi udsigt til endnu en omgang
med sygedagpenge, arbejdsprøvning osv.
Hvem tør løbe den risiko? Jeg gør ikke! ■

Uden sikkerhedsnet
Jeg har nu indsendt kopier af mine tilgængelige årsopgørelser fra 2003 til nu. De vil
heraf kunne se, at jeg ikke tjener meget på
min såkaldt selvstændige virksomhed, og at
jeg kun er i stand til at arbejde i begrænset
omfang. I det seneste brev fra dem, oplyses
det, at man nu har oplysninger nok til at behandle min ansøgning om førtidspension.
Igen ”ikke forstået” – jeg har allerede min
førtidspension og ikke ansøgt om andet end
et svar på min henvendelse om deltidsjobbet.
Jeg holder nu lav profil med hensyn til
jobs, blandt andet fordi jeg ikke har noget
sikkerhedsnet. Det ville jeg have haft, hvis

Jeg begyndte at se mig
selv som hovedpersonen Josef K i Kafkas
”Processen”, som skal
bevise sin uskyld i
forhold til en forseelse, han ikke har den
fjerneste anelse om at
have begået.”

Socialrådgiverlinien

hjælp til dig, der er ramt af
depression eller bipolar lidelse

RING...
Hver Onsdag kl. 17-18.30

3312 4774
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende
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Sygemelding er
ikke løsningen
Drop sygemeldingen, og hold fast i dit arbejde. Så kontant lyder opfordringen fra to psykiatere i ny bog. For alt
for mange ender psykisk udløste sygemeldinger nemlig
ifølge forfatterne med at skubbe dem helt ud af arbejdsmarkedet.

Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og MSA

A

t blive sygemeldt med stress gør
dig ikke rask. Tværtimod risikerer du at sidde fast i en ond spiral,
hvor den "fred og ro", du troede, du
havde brug for, fører til social isolation,
mørke tanker og yderligere sygefravær.
I sidste ende risikerer du at ryge helt ud
af arbejdsmarkedet. Så dystert ser de to
psykiatere Jesper Karle og Lars Aakerlund på den stigende udbredelse af stresssygemeldinger i Danmark. Den bekymring er nu blevet til bogen ”Tag på arbejde
– fra sygemelding til samarbejde”.
Sygefravær avler sygefravær
Bogen bygger på psykiaternes mangeårige arbejde med tusindvis af patienter
med stress og psykisk lidelse.
"Vi har set så mange eksempler på, at
mennesker, der bliver sygemeldt med en
stressdiagnose, ender med at blive så dårlige af ikke at arbejde, at de til sidst reelt
set bliver udstødt fra arbejdsmarkedet.
Sygefravær avler sygefravær. Og det er et
kæmpe problem, både for de stressramte
og for samfundsøkonomien," fortæller
Jesper Karle.
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”

"Trods gode intentioner
løser fred og ro hverken
livets udfordringer eller
helbreder depression.
I stedet går vi rundt
derhjemme i selskab
med vores egne mørke
tanker. Det får man det
kun dårligere af. Og har
man stress, kan man
udvikle en egentlig
depression."
Jesper Karle, Psykiater

I Danmark er psykiske helbredsproblemer årsag til 70.000 sygemeldinger
hver dag. Det er halvdelen af alle sygemeldinger. Statistisk set ender omkring
en femtedel af alle, der har fået en stresssygemelding, med ikke at vende tilbage til
deres arbejde. En af årsagerne er ifølge de
to psykiatere, at sygemeldinger er blevet
for udbredte. Forskning tyder på, at der er
større chance for at komme af med stress
og undgå at udvikle en psykisk lidelse
som depression og angst, hvis man beholder sin tilknytning til arbejdet samtidigt
med, at man får hjælp til at håndtere sin
stress.
En afgørende tilknytning
"Nogle vil sige, at mennesker med stress
tager skade af aktivitet og handling.
Vi kan kun sige, at vores erfaring er, at
passende aktivitet ved stress er gavnligt
i forhold til at komme sig," siger Jesper
Karle.
Et af problemerne med stress er ifølge
ham og medforfatteren Lars Aakerlund,
at mange af dem, der får diagnosen hos
deres læge eller psykolog, i virkeligheden

De to forfattere i PPclinics lokaler i Gentofte. Fra venstre: Jesper Karle og Lars Aakerlund. Foto: Flemming Helsted

slet ikke har stress. De lider måske i stedet af behandlingskrævende depression
eller har ”blot” store problemer med at
håndtere livets udfordringer.
I begge tilfælde er det skidt at sende
folk hjem for at slappe af, advarer forfatterne.
"Trods gode intentioner løser fred
og ro hverken livets udfordringer eller
helbreder depression. I stedet går vi
rundt derhjemme i selskab med vores
egne mørke tanker. Det får man det kun
dårligere af. Og har man stress, kan man
udvikle en egentlig depression," siger
Jesper Karle og tilføjer, at jo længere tid,
man er væk fra sit arbejde, desto sværere
er det at vende tilbage.
"Derfor skal vi ikke sygemelde folk,
men hjælpe dem med at skabe de nødvendige forandringer eller få dem i behandling," forklarer han.
Vil ikke presse syge mennesker
Bogens advarsel mod sygemeldinger
handler imidlertid ikke om at presse
folk. Hvis man reelt er syg, skal man
ifølge Karle sygemeldes. Pointen er, at en
sygemelding ikke løser noget i sig selv, at
den ikke bør forlænges passivt, og at den

kun bør gives sammen med en plan for
tilbagevenden til arbejdet.
Bogen opfordrer arbejdsgivere, medarbejdere, pårørende og behandlere til
at lægge en fælles plan for, hvordan og
hvornår en stressramt medarbejder skal
vende tilbage til sit arbejdsliv. Planen
kan sagtens indebære at gå ned i tid i en
periode eller at få andre arbejdsopgaver
samtidigt med, at man får hjælp af en
psykolog. Men samarbejde og fokus på
medarbejderens ressourcer er afgørende,
mener de to psykiatere.
"Det er en væsentlig opgave for arbejdspladser og for ledere at medvirke til
at imødekomme medarbejderes behov, så
de stadig kan fungere," siger Jesper Karle.
Slip de negative tanker
Som specialist i tilbagevenden til arbejdslivet har Jesper Karle stort fokus på at få
vendt de negative tanker, folk ofte får om
sig selv, når de har stress. Det er ifølge
ham vigtigt at arbejde med:
"Man er godt på vej tilbage, når man
slipper tanken om, at 'jeg kan ikke arbejde, for jeg har det dårligt' og i stedet
tænker: 'ja, jeg har det elendigt. Jeg har
nogle helbredsproblemer, der nogle gange

kræver behandling. Men jeg kan stadig
leve et godt liv, jeg kan arbejde og fungere
på trods af det,'" siger han og tilføjer:
"Vi ser heldigvis også mange eksempler på folk, der kommer tilbage." ■

Om bogen:
Titel: ”Tag på arbejde
– fra sygemelding til samarbejde"
Forfattere: Jesper Karle og
Lars Aakerlund, PPclinic
Forlag: PPclinic
Udgivelse: 10. maj 2016
Pris: 179 kr.
www.ppclinic.dk

Balance nr. 2 juni 2016

13

Mød DepressionsForeningen på
Folkemøde Bornholm
Både formand Bodil Kornbek og generalsekretær Kasper Tingkær bidrager aktivt til løjerne i Allinge, når årets Folkemøde
løber af stablen fra d. 16.-19. juni.
Hør Bodil Kornbek slå et slag for en bedre psykiatri til arrangementet ”Sundhedsorganisationerne i samråd på Folkemødet”.
Her skal hun diskutere prioritering i sundhedssektoren med
formanden for Lægeforeningen og direktøren for Gigtforeningen – udfordret af spørgsmål fra politikerne Flemming Møller
Mortensen (S) og Carolina Maier (ALT).

BORNHOLM

Tid og sted: d. 17. juni kl. 16.20 i Danske Regioners telt (Selve
arrangementet begynder kl. 15.30).
Generalsekretær Kasper Tingkær overrækker Sundhedsparlamentets pris ”Bedste initiativ” til den patientforening, som har
gennemført årets bedste projekt eller kampagne.
Tid og sted: d. 16. juni kl. 18.30 i Sundhedsparlamentets telt.

Ny ungegruppe i Odense

O D E N SE

Er du ung i Odense og depressionsramt, og savner du nogen at udveksle erfaringer og råd med?
DepressionsForeningen Odense starter en ny gruppe for unge i alderen 18-28 år.
Tid: Torsdage i lige uger kl. 19.30-21.00 (Første møde tirsdag d. 14. juni)
Sted: Frivilligcenter Odense på Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C
Tag kontakt, hvis du gerne vil være med på: 40358649 eller unge.dep@gmail.com

Vi søger netrådgivere
Vi mangler frivillige til netrådgiving på vores
nye selvhjælpsside, MinHverdag.nu, samt
vores debat forum Depnet.
I den forbindelse holder vi også et kursus
til efteråret, hvor i vil blive sat ind i
nogle af de opgaver i vil få og
hvordan i bruger siderne.
Lyder det som noget for
dig, kan du kontakte os på
sekretariat@depressionsforeningen.dk for at høre
mere.
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Hold øje med
vores hjemmeside:

www.depressionsforeningen-fyn.dk
for nærmere oplysninger,
kommende arrangementer
og nyheder

Deltag i forskningsprojekt om ÅRHUS
søvnproblemer og depression
Har du problemer med at sove, og har du samtidigt fået stillet en depressionsdiagnose? Mange mennesker med depression har problemer med at falde i søvn, har mange opvågninger i løbet af natten
eller vågner tidligt om morgenen. Jeg er i gang med et forskningsprojekt, der undersøger, om psykologisk behandling af søvnløshed virker på såvel søvnproblemer som depression.
Derfor søger jeg deltagere mellem 18 og 67 år, som både har søvnproblemer og depression.
Du vil få undersøgt din søvn og desuden have mulighed for at deltage i gruppebehandling 5 uger i
træk. Deltagelse i projektet er helt ufarligt, og der er ingen bivirkninger.
Undersøgelsen foregår på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade, mens gruppebehandlingen
og de indledende samtaler foregår på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere, så kontakt:
Henny Dyrberg, Psykolog og projektleder.
Mail: henndyrb@rm.dk
Mobil: 60542423

DepressionsForeningen Nordjylland
på ’Den Lille Fede’
For andet år i træk har du muligheden for at møde os på Nibe
Festival. Ved at være til stede på festivalen ser vi mulighed for
endnu en gang at komme i dialog med helt almindelige mennesker. Erfaringen fra sidste år viser, at rigtig mange mennesker
er meget positive over for muligheden for at tale med andre, som
forstår, hvordan det er at have depression eller bipolar lidelse tæt
inde på livet.

NIBE

Derudover byder vi selvfølgelig på god snak og en kop kaffe i
vores telt.
Tidspunkt: onsdag den 29. juni til lørdag den 2. juli 2016.
Vel mødt i Skalskoven i Nibe!
DepressionsForeningen i Nordjylland

I løbet af de fire festivaldage vil vi på en utraditionel måde
forsøge at få festivaldeltagerne til at forholde sig til hinandens
psykiske velbefindende. Det gør vi med vores lykkehjul, hvor
temaerne i år er "venner", "alkohol", "sex" og "lykkepiller". Til de
heldige deltagere vil der være små, skæve præmier med foreningens logo.
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Lokalgrupper i

udvikling

Af Mette Prangsgaard Andersen, projektleder

Med nye fondsmidler i ryggen skal sekretariatet de kommende år samarbejde med foreningens
frivillige kontaktpersoner om at udvikle, styrke og kvalificere lokalgruppernes arbejde med at
yde den vigtige hjælp til selvhjælp.

D

epressionsForeningens frivillige
driver i dag 35 lokalgrupper fordelt over hele landet, hvor sindslidende og pårørende mødes i ligeværdige
samtaler. Grupperne udgør for mange et
vigtigt holdepunkt, hvor medlemmerne
finder tryghed, støtte og forståelse i en
svær livssituation.
Her kan medlemmerne dele og spejle
sig i hinandens erfaringer. Og fordi alle i
grupperne er berørt af affektive lidelser,

Frivilligkoordinator og projektleder Mette
Prangsgaard Andersen i braintorm på frivilligworkshop omkring udviklingen af ny
samtalemodel til brug i lokalgrupperne.
Foto: Kasper Tingkær.
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opstår der et særligt fortroligt rum, hvor
man kan tale om sin sygdom på nye
måder og sammen finde nye veje til en
meningsfuld og indholdsrig tilværelse
med psykisk sygdom. Det arbejde vil
DepressionsForeningen nu gerne kvalificere gennem et nyt pilotprojekt.
Mere støtte til grupperne
I DepressionsForeningen ved vi, at lokalgrupperne har en særlig værdi, som vi
alle sammen skal værne om. Det afspejler
sig også i den undersøgelse, som Socialt
Udviklingscenter SUS har foretaget af en
række af foreningens lokalgrupper i vinteren 2015. Her fremhæver de særligt den
store solidaritet i grupperne og en stor
tilfredshed blandt deltagerne. Samtidig
peger undersøgelsen på, at sekretariatet med fordel kan tilbyde de frivillige
kontaktpersoner mere sparring omkring
de udfordringer og dilemmaer, som de
oplever. Noget vi i DepressionsForeningen længe har ønsket at blive bedre til.
Vores lokalgrupper er alle forskellige.
Fælles er dog det særlige ansvar for møderne, som de frivillige tager på sig. Her
oplever flere, at det kan være vanskeligt
at strukturere samtalerne og sikre, at alle
deltagere tager noget med sig hjem. Vi

har derfor søgt om midler til at udvikle
nye konkrete samtaleredskaber, som vi
nu har været så heldige at få tildelt.
Afgørende involvering
I udviklingen af de nye redskaber er det
afgørende, at de frivillige kontaktpersoner involveres mest muligt. Derfor er der
i første omgang nedsat en pilot-arbejdsgruppe, og sammen med sekretariatet er
de lige nu ved at udvikle og afprøve nye
tiltag, der skal fremme den enkelte gruppes fælles fokus på at understøtte positive
forandringsprocesser medlemmerne
imellem. Alle skal nemlig opleve, hvordan
netop deres deltagelse bidrager til, at
både de selv og andre kan bevæge sig
hen imod en meningsfuld og indholdsrig
tilværelse.
Vi ser frem til at indsamle de første
erfaringer fra pilotarbejdet i slutningen af
juni og til på sigt at involvere alle de frivillige kontaktpersoner i udviklingen og
implementeringen af de nye redskaber. ■

Reportage

”Lyrik er ikke for
tøsedrenge”
– Poesisalon på Café Blom

Der blev både lyttet intenst og læst op af tilhørernes egne ordsyslerier, da Café Blom på en
solklædt majdag bød på afslappet poesisalon med forfatter Niels Hav.

Af Ester Skibsted Holm, redaktør

E

n duft af friskbrygget kaffe og
en munter summen fylder Café
Bloms lokaler på Nørrebro i
København. ”Skriver du selv digte?” ”Ja,
men jeg har ikke taget dem med. De er for
frække,” lyder det med smil i stemmen
fra det bløde sofahjørne, hvor et par af
de fremmødte med kaffe i kruset venter
på, at eftermiddagens poesiarrangement
begynder. Nogle bevæger sig ganske
familiært og snakkende omkring i caféen.
Andre er nye ansigter – lokket til af

Café Blom
DepressionsForeningens sociale café
for mennesker med angst, depression, bipolar lidelse eller OCD og
deres pårørende. Caféen ligger på
Nørrebro i København. Læs mere om
arrangementer og åbningstider på
www.cafeblom.dk
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dagens poetiske program. Solen skinner
stadig stærkt gennem vinduet, da forfatter Niels Hav tager ordet.
Ord til alle tider
I en rolig jysk tone og på fjedrende basketstøvler indleder han fortællingen om
sit forfatterskab, der har fundet læsere så
langt væk som i Iran og Kina. Undervejs
læser han op af sine finurligt filosofiske
tekster om alt fra de stakkels digtere og
natlige besøg af en afdød far til flygtige
forelskelser i Københavns mangfoldige
kvinder. Intens lytten bliver engang
imellem afbrudt af grin og nysgerrige
spørgsmål fra forsamlingen. Den røde
tråd i hans indledende oplæg er poesien
og dens betydning for mennesker til alle
tider – fra digte om drømme skrevet
i runer til Frank Jægers elskede linjer
om gule marker i ”Kirsten og vejen fra
Gurre”.
Poesien i inderlommen
”I bærer nok alle nogle ord med jer i det

skjulte,” siger Niels Hav let ledende ud i
forsamlingen. Flere fra publikum griber
opfordringen og deler de tekster, der
har sat sig særligt i dem. Alt fra Søren
Ulrik Thomsens 80’er lyrik til tekster fra
bedsteforældrenes væghængte korsstingsbroderier, absurd poetiske smskorrespondancer og PH’s ”Fandens oldemor” bliver læst op, vendt og drejet. Niels
Hav indtager rollen som den litterære
styrmand, der supplerer fra sin tunge
rygsæk af viden og veloplagte anekdoter
fra poesiens verden.
”Er det et digt?”
Nogle få modige deler egne digte. En
kvindelig poet læser op om Brøndbys
marginaliserede eksistenser og vækker både gys, genkendelse og eftertanke
blandt publikum. En mandlig ordsmed
læser et digt op fra en smartphone om
sin sengepissende kat, der nu ”MÅ VÆK”.
Nogle kluklér, mens andre undrer sig:
”Er det et digt,” udbryder en kvindelig
tilhører og sætter skub i en diskussion om

poesiens og digterens særlige DNA. Niels
Hav selv ser ikke poesien som én strengt
afgrænset kasse. Ligesom hans egne digte
denne aften står åbne for publikums
fortolkninger. Men på et punkt er han
helt klar i spyttet: ”Lyrik er ikke for tøsedrenge,” som han læser op fra digtet ”Til
digternes forsvar” undervejs. Dem var
der heldigvis ikke nogen til stede af i Café
Bloms rare rammer denne aften. ■

Uddrag fra Niels Havs digt
”Til digternes forsvar”:

Der blev lyttet intensivt, læst op af deltagernes egne og mere kendte poeters digte, da
Café Blom bød på en eftermiddag i poesiens tegn. Foto: Ester Skibsted Holm

Poesien er en
frygtelig pest,
de smittede går
rundt og jamrer
sig,
deres skrig forgifter atmosfæren
som udslip fra
mentale atomkraftværker.
Det er så psykisk.
Publiceret i samlingen ”Når jeg
bliver blind”, Gyldendal 1995.
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Café Bloms

FYRAFTENSCAFÉ
Lider du af depression, angst, OCD
eller bipolar lidelse? Er du på vej ud i
arbejde eller lige startet i job igen, så
er vores fyraftenscafé noget for dig
Fyraftenscaféen er åben hver onsdag fra kl. 16:30 – 18:30
Vi glæder os til at se dig

Julius Bloms Gade 17, kld
20
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Operation Karklud
i St. Heddinge

Udstyret med strikkepinde og ukuelig optimisme samler lokalforeningen i Stevns
ind til den sociale café, som giver dem og udsatte borgere i området et trygt
mødested.

Af Jette Balslev, frivillig kontaktperson i Lokalgruppe Stevns

I

DepressionsForeningens lokalgruppe
i Café Stevnen i St. Heddinge besluttede vi at lave en strikke-happening,
som skulle gøre resten af kommunens
borgere opmærksomme på Café Stevnens
eksistens. Caféen er værested for udsatte
borgere i Stevns Kommune og huser
desuden vores lokalgruppe for depressionsramte, som mødes hver anden onsdag
eftermiddag kl. 15.30.

respons. Men allerede en måned inden
begivenheden står vi med 1024 fine hjemmestrikkede karklude. Det har været så
utroligt og kærligt at opleve, hvordan alle
mulige forskellige mennesker er kommet
forbi med 2, 4, 10, 20 eller flere hjemmestrikkede klude.
Kludepynt i hovedgaden
Under ”St. Heddinge by Night” skal kar-

kludene hænges op i lygtepæle og træer
og pynte i hovedgaden. Det er vi lige nu i
gang med at indsamle snore og klemmer
til.
Vi er optimister og glæder os meget
til den store aften – og ikke mindst til at
få en indtægt på 20 kroner per klud, som
går ubeskåret til Café Stevnen og dermed
kommunens udsatte borgere. ■

Strik for psyken og Stevnen
Det er en kendt sag, at strikning er en
lise for sjælen. Og efter min uforgribelige
mening skal det helst være helt enkle opgaver, så man ikke løber sur i indviklede
opskrifter og bagefter ærgrer sig over, at
det færdige produkt ikke helt svarer til
det flotte billede på opskriften. Karklude,
grydelapper, køkkenhåndklæder og lignende er herligt at sidde med, mens man
snakker, ser fjernsyn, kører i tog osv. Og
så er det meget, meget beroligende.
Vi har derfor opfordret alle i kommunen til at strikke karklude som støtte
til Café Stevnen. Kludene skal herefter
indsamles og sælges den 24. juni til ”St.
Heddinge by Night”. Når folk har spurgt
mig, hvor mange, vi troede, vi kunne
indsamle, har jeg optimistisk svaret 1000
– ofte med et overbærende smil som
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At gøre en indsats

– et nepalesisk samarbejde
På besøg hos søsterforeningen Koshish lærte DepressionsForeningens udsendte om uvant
barske vilkår for psykisk syge i Nepal og fik samtidig plantet et frø for fremtidig udveksling
og samarbejde.
Af Karl-Henrik Baum, frivillig og Hanne Tranberg, bestyrelsesmedlem

M

ed ønsket om at udvide
horisonten, blive klogere
på psykisk syges forhold i
verdens fattigste lande og markere sig
som forening på den internationale scene
indledte DepressionsForeningen i 2015 et
projektsamarbejde med den nepalesiske
ngo Koshish, som arbejder for psykisk
sårbare mennesker. Med fondsmidler fra
Danida i ryggen førte dette i maj 2016 til
en forundersøgelsesrejse i Kathmandu
hos den nepalesiske søsterforening.
Psykisk syg uden rettigheder
”Koshish” betyder ”at gøre en indsats”
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på nepalesisk. Foreningen er grundlagt
af den meget idealistiske mand Matrika
Devkota, der har haft stor succes med
sit arbejde, som han i december 2015
modtog Human Rights Memorial Award
for. Hele to institutter er det lykkedes
ham at etablere for henholdsvis udstødte
psykisk syge kvinder og mænd, der lever
på gaden. Begge hjem bliver drevet med
private donationer, som fortrinsvis kommer fra udlandet.
I Nepal har psykisk syge ingen rettigheder, og der er ikke støtte til behandling
fra regeringens side. Regeringen henvender sig fra tid til anden til Koshish for at

få dem til at tage sig af en person med
svære psykiske vanskeligheder, men betaler kun en yderst beskeden sum i støtte
til foreningen.
Skam for familien
Ud over de to institutioner har Koshish
for øjeblikket kontakt med ca. 300 mennesker med psykosociale vanskeligheder.
Det er ikke meget i et land med omkring
27 mio. indbyggere. En del af forklaringen skal findes i den betydelige skyld og
skam, som er forbundet med psykiske
vanskeligheder i Nepal. Omverdenen må
helst ikke vide, når der er psykisk sygdom
i familien, hvorfor de syge typisk bliver
holdt inden for hjemmets fire vægge.
Landet er ekstremt fattigt, så der er
sjældent råd til medicin. Og hvis den
syge bliver udadrettet voldsom eller er til
skade for sig selv, bruges der forskellige
former for tvang, som for eksempel at
lægge folk i kæder eller lukke dem inde
i et bur. Nepalesisk lov giver desuden en
mand, hvis hustru har psykiske vanskeligheder, ret til at gifte sig med en anden
– uden nogen former for forpligtelser
over for den første hustru. Det modsatte
gælder ikke, hvis manden bliver syg.

DepressionsForeningen besøgte blandt andet nystartede selvhjælpsgrupper, der arbejder under meget vanskelige forhold præget af
stigmatisering og manglende midler. Foto: Hanne Tranberg
Udfordrende selvhjælp
Det ni dage lange ophold startede med
en to-dages workshop, som Koshish
havde planlagt. Via de 20 deltageres
livshistorier fik vi et levende indtryk af
forholdene for mennesker med psykiske
vanskeligheder i Nepal. Mange havde
været syge meget længe, men havde først
fået relevant hjælp inden for de seneste
år. Vi bidrog ved at fortælle om DepressionsForeningens tilbud til medlemmerne
og dele vores personlige historier om
psykisk sårbarhed. Dette førte til en fælles diskussion af, hvordan de ville kunne
bruge støtte fra DepressionsForeningen
i forhold til organiseringen af deres selvhjælpsgrupper.
De næste dage besøgte vi dels de
institutioner, Koshish driver, dels deres
tre helt nystartede selvhjælpsgrupper
lige uden for hovedstaden. Deltagelse i en

selvhjælpsgruppe er ikke så lige til i Nepal. Meget tit skal familien først motiveres til at give slip på den syge og derefter
overbevises om, at vedkommende faktisk
har rettigheder – et vanskeligt stykke
arbejde, som Koshishs frivillige forsøger
at udføre i lokalområderne.
En fremtidig udveksling
Efter en lille uge fyldt med oplevelser, ny
viden og indtryk var vi klar til at drøfte et
udkast til en projektansøgning sammen
med Koshishs bestyrelse og et par af de
ansatte. En af konklusionerne blev, at DepressionsForeningens erfaringer med at
drive selvhjælpsgrupper i Danmark ville
kunne bruges som udgangspunkt for et
styrket og forbedret tilbud til nepalesere
med psykosociale vanskeligheder.
Nepal er ekstremt fattigt, og vilkårene
for mennesker med psykiske lidelser er

meget forskellige. Alligevel har Koshish
og DepressionsForeningen nogle fælles
udfordringer, som det er ambitionen at
opbygge et frugtbart samarbejde omkring i fremtiden. ■

Om samarbejdet
Samarbejdet med Koshish er finansieret af Danida-midler og koster
ikke DepressionsForeningen penge,
ligesom der heller ikke går ressourcer
fra DepressionsForeningens opgaver
herhjemme til projektet.
Der arbejdes pt. på at få fondsmidler
til et videre samarbejde.
Læs mere om Koshish på foreningens
hjemmeside: www.koshishnepal.org
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Generalforsamling

med fremgang og filosofi
Der blev debatteret, lyttet intenst til indsigtsfulde indlæg, stemt om navneskifte og
gjort optimistisk status, da årets generalforsamling løb af stablen i Valby Kulturhus.

Af Kasper Tingkær, generalsekretær

A

llerede fra tidlig formiddag den
9. april troppede medlemmer fra
hele landet op til DepressionsForeningens generalforsamling. Stemningen var god, spændt og intens. Det
var tydeligt, at diskussionen om et muligt
navneskifte og de mange vedtægtsændringer gav dagen et ekstra krydderi.
De stemmeberettede blev registreret og
fuldmagter optalt. Alt var klart til en god
og spændende dag.
Borgmester åbnede i krydsild
Det var lykkedes at få Københavns
Sundheds- og omsorgsborgmester,
Ninna Thomsen (SF), til at indlede årets
generalforsamling. Hun fortalte om
nye tiltag i kommunen, men kom også
hurtigt i krydsild med en del af generalforsamlingens deltagere, der ikke alle var
fuldstændig enige med borgmesteren.
Alligevel var debatten god og konstruktiv,
og Ninna Thomsen lovede at invitere foreningen ind til nogle rundbordssamtaler
om fremtidens sundhedspolitik i Københavns Kommune.
Sproglige indspark
Årets faglige indlæg stod Ph.d. og adjunkt
ved CBS Rasmus Johnsen for. Fra et
filosofisk afsæt har han blandt andet
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forsket i det diagnostiske sprogs indtog
i hverdagssproget – og netop det var
omdrejningspunktet for hans oplæg.
Umiddelbart kunne det lyde højtravende
og tungt, men Rasmus Johnsen havde
forsamlingen i sin hule hånd med et både
spændende, relevant og underholdende
oplæg med mange aktuelle eksempler
fra populærkulturen. Den efterfølgende
spørgelyst blandt publikum var så stor,
at formanden fik problemer med at tøjle
tidsplanen.
Fremgang og fremtidsperspektiver
Engagementet blev ikke mindre, da Bodil
Kornbek slog an til den mere officielle
del af generalforsamlingen. Hun gav
en beretning om arbejdet i foreningen
det forgangne år. Foreningens kasserer,
Randi Bitsch, gennemgik regnskabet,
der blandt andet viste en stor stigning i
omsætningen. Gennemgående i begge
fremlæggelser var billedet af en forening
i fremgang. Samtidig fremgik det dog
også, at vi de kommende år har brug for
alle gode kræfter, hvis det skal lykkes at
blive en markant, stærk og bæredygtig
forening.
Valg i flere afskygninger
Den debat, der tiltrak sig mest opmærk-

somhed, var naturligt nok debatten om
foreningens mulige navneskifte. Bestyrelsen havde foreslået, at man skiftede til
navnet ”BALANCE – foreningen for mennesker berørt at depression og bipolar
lidelse”. Dette forslag blev nedstemt. Godt
nok var der et flertal for at skifte, men da
der skal være 2/3 flertal for en vedtægtsændring, blev navneskiftet forkastet.
Hovedparten af de øvrige vedtægtsændringer blev vedtaget af forsamlingen. Du
kan finde de opdaterede vedtægtsændringer – og i øvrigt en opdateret liste over
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– på foreningens hjemmeside. ■

Foto: Kasper Tingkær

Bestyrelsen
lægger fra land

Smukke kystnære omgivelser skabte rammerne for et
seminar på Kobæk Strand, hvor DepressionsForeningens
bestyrelse planlagde det kommende års arbejde og indsatsområder.

Af Bestyrelsen

P

å programmet denne weekend i
maj var en genopfriskning og justering af DepressionsForeningens
strategi.
Målet er fortsat at vokse med flere medlemmer og flere frivillige – ikke fordi vi
har storhedsvanvid, men fordi flere medlemmer og flere frivillige vil betyde, at
vores vigtige tilbud kan blive endnu bedre
og komme endnu længere ud. Vi har også
som mål fortsat at styrke organisationen,
hvorfor fundraising og projektudvikling
vil have en stor prioritet.
Mere aktivitet i alle regioner
Et nyt og særligt prioriteret område for
det kommende år er ønsket om flere
aktiviteter og arrangementer lokalt.
Derfor går bestyrelsen i gang med at
skabe grundlag for flere aktiviteter ved

at udvikle nogle standardformater for
arrangementer, og nogle redskaber til at
lette arbejdet med arrangementsplanlægningen.
I første omgang vil fokus være på satsningsbyerne for at sikre aktivitet i alle regioner. Tanken er at se på mulighederne
for at trække på erfaringer fra succesfulde arrangementer afholdt i én region til
arrangementer i de øvrige regioner.

Yderligere punkter, der blev behandlet på
seminaret:
• DepressionSUCKs kampagnen 2016
”Depression på arbejdspladsen” hvor
alle medlemmer opfordres til at tage del
i kampagnen
• Kommende fundraising-projekter
• Organisering af det regionale arbejde

Udvikling af vores støttende arbejde
I det kommende år fortsætter vi udviklingsarbejdet og opkvalificeringen af vores tilbud. Helt konkret arbejder vi med
vores egen samtalemodel og vejledninger
til de frivillige i lokalgrupperne. Og i
forlængelse af dette: en styrkelse af uddannelsesindsatsen for og supervisionen
af de frivillige.

• Rammer for foreningens internationale
arbejde
• Øget afrapportering om arbejdet i
bestyrelsen
• Kommende regionale kursusdage for
aktive og potentielle frivillige ■
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Kald mig bare
sindssyg
Psykiatrien og det syge sind serveres
for læseren uden o
 msvøb i Caroline
Livingstones selvbiografiske fortælling.
Af Maria Baden Fischer, frivillig

Bogtitel: Nat i april
Forfatter: Caroline Livingstone
Udgivelsesdato: 18. april 2016
Forlag: People’sPress
Sidetal: 190
Pris: 199,95 kr.

”N

at i april” handler om Caroline Livingstones møde med
sin egen sindssygdom i form
af manier, depressioner og psykoser;
selvmordsforsøg, psykiatriske afdelinger
og medicin. Caroline har en skizo-affektiv sindslidelse. Dette betyder, at hun i
perioder både har skizofrene og maniske/
depressive symptomer samtidig.
I bogen følger vi Caroline fra den nat
i april, hvor hun forsøger at tage sit eget
liv. Hun er 18 år og fortæller, hvordan
det falder hende meget naturligt at blive
sindssyg – at hun altid har set selvmordet
komme. Gennem sin opvækst har hun
flere gange oplevet, at hun ikke kan kontrollere sin psyke, og hun kæmper med et
væld af tanker, stemmer og angst.
En verden uden tabu
Efter selvmordsforsøget bliver hun ind-
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lagt på psykiatrisk afdeling. Her oplever
hun en helt ny verden, der har sin egen
logik og sit helt eget sprog. Men hun oplever også en frihed, da hun for første gang
i sit liv møder ligesindede, hvor det ikke
er tabubelagt at kalde sig selv for sindssyg
eller at tale om symptomer, medicin og
bivirkninger.
Nogle af bogens afsnit er blevet til,
mens Caroline befinder sig i maniske,
depressive og psykotiske situationer,
andre afsnit er skrevet i ugerne og dagene
efter. Derfor er bogen et unikt og medrivende indblik i en psykisk sygs tanker
og oplevelser råt for usødet. I nogle af
afsnittene føler og oplever man som læser
virkelig det kaos og vanvid, som Caroline

”Man må ikke sige
sindssyg. Enten skal
ordene være vædet i
kloroform eller også besmykkes med violer og
fløjlsbånd. Jeg vil have
lov til at sige sindssyg.”
Uddrag fra ”Nat i April”

indimellem befinder sig i, hendes tankemylder, angst og sindssyge.
Usødet indblik
Med en ligefrem og åben tilgang forsøger Caroline Livingstone med sin bog at
ændre den måde, som man ofte taler om
psykisk syge på. I stedet for at tale det
kliniske sprog vil Caroline meget hellere
kalde en spade for en spade og have lov til
at kalde sig selv for sindssyg. Håbet er, at
det umiddelbare sprog kan være med til
at nedbryde den distance, som lægelige
termer fremkalder. Om denne mission
lykkes vil kun tiden vise. Uanset hvad er
det en fascinerende skildring af det skrøbelige sind, som åbner op for en ny måde
at se det inderste indre på. Derfor vil jeg
på det varmeste anbefale både indviede
og uindviede at læse ”Nat i april”. ■

Bryd med de

dårlige vaner!
Ny selvhjælpsbog vil vise vejen mod et mere konstruktivt livssyn.

Bogtitel: 13 ting mentalt
stærke ikke gør
Forfatter: Amy Morin
Udgivelsesdato: 17. maj 2016
Forlag: Politikens Forlag
Sideantal: 225
Pris: 250 kr.

D

en amerikanske psykolog Amy
Morin har skrevet bogen ”13 ting
mentalt stærke ikke gør”. Bogens
13 kapitler indeholder hver en ting, som
mentalt stærke ikke gør. Du kan blandt
andet læse om, hvordan de mentalt
stærke ikke spilder tiden på at have ondt
af sig selv, at de ikke er bange for at være
alene, og at de ikke ruger over fortiden
eller opgiver efter første nederlag.
Bogen er skrevet på baggrund af Amy
Morins egen sorg over først at have mistet
sin mor og siden sin mand – netop da
hun var godt på vej til at have forliget sig
med sorgen over moderens død. Det blev
til et åbent brev, som senere blev til bogen
”13 ting mentalt stærke ikke gør”.
Velskrevet vejledning
I bund og grund handler bogen om, hvor-

Af Sascha Jensen, frivillig

dan man skal lære at slippe sine negative
mønstre for at kunne se mere positivt på
livet. Lykkes dette, er der nemlig, ifølge
forfatteren, en større chance for, at du
vil opnå succes i dit liv, få mere balance
og overskud ind i din hverdag og opnå
en øget modstandskraft over for stress. I
slutningen af hvert kapitel kommer forfatteren med sine konkrete bud på, hvad
der kan hjælpe, og hvad der ikke hjælper i
forhold til at bryde den beskrevne vane.
Trods forfatterens baggrund som
psykolog er bogen ikke skrevet i et kompliceret fagsprog. Den er velskrevet, og
sproget er let, flydende og tilgængeligt for
alle. Har du som læser tendens til stress
eller til at være negativt indstillet i mødet
med livets udfordringer, kan du helt klart
få glæde af at læse ”13 ting mentalt stærke
ikke gør”. ■
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Depressionslinien

For dig der er ramt af depression eller
bipolar lidelse og som har brug
for at tale med nogen, der forstår

RING...
Mandag - Fredag kl. 19.00-21.00

3312 4774
WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENIGEN.DK
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Til næste
Af Kasper Tingkær,
generalsekretær

Tilbage

efter sygdom
Mennesker, der er sygemeldt med depression, vil gerne tilbage til arbejdslivet.
Det kræver noget af arbejdspladserne, men hvad?

A

ldrig i mine 13 år i DepressionsForeningen har jeg hørt om en
depressions- eller stressramt, der
som det første efter en sygemelding
ønskede sig helt ud af arbejdslivet.
Tværtimod har jeg mødt mennesker med
et stærkt ønske om at vende tilbage – et
ønske om at kunne genvinde en hverdag
og bidrage til samfundet.
Desværre er historierne om lange,
svære og fejlslagne forsøg på at kæmpe
sig tilbage mange. Ifølge psykiater Jesper
Karle, som er interviewet i dette blad (s.
12), og hans kollega, Lars Aakerlund, er
det afgørende ved sygemeldinger med
depression eller stress, at man ikke
holder sig passivt hjemme i månedsvis.
I stedet anbefaler de, at man holder en
tæt kontakt til sin arbejdsplads og starter
hurtigt, men forsigtigt op.
Fortæl om din vej tilbage
Karle og Aakerlunds bog ”Tag på arbejde”
har givet anledning til en større debat i

medierne og sikkert også hjemme i stuerne. I næste nummer af Balance vil vi i
forlængelse af den diskussion se nærmere
på de udfordringer, der er i forbindelse
med at vende tilbage til jobbet og hverdagen efter en sygemelding. Vi hører i den
forbindelse meget gerne om dine gode
eller dårlige erfaringer med dette. For
hvilke udfordringer fylder mest? Er det
frygten for ikke at kunne klare sine opgaver, frygten for at blive fyret eller for at
blive syg igen? Og hvordan med forholdet
til kollagerne: er man bange for, at de vil
se ned på en, eller tror man på forståelse?
Træk i depressionssokken – gerne
med dine kollegaer
Fastholdelse på arbejdspladsen er netop
hovedtemaet for årets DepressionSUCKs
kampagne. Her vil vi meget gerne sætte
fokus på, hvad det koster virksomheder,
hvis ikke de formår at håndtere medarbejdere, der bliver syge med stress og
depression. Vi vil desuden se nærmere

på, hvordan både ledere, kollegaer og
den berørte medarbejder selv bedst kan
håndtere en sygemelding og sikre en god
tilbagevenden til arbejdslivet. Har du
inputs, hører vi meget gerne fra dig.
Men det er ikke kun, hvis du har en
historie og/eller modet til at stille op i
medierne, at du kan deltage i kampagnen.
Igen i år vil du få mulighed for at bestille
et par DepressionSUCKs. Måske kan du
endda lokke dine kollegaer til at trække i
sokkerne sammen med dig? I årets kampagne ønsker vi også at indgå i partnerskaber med arbejdspladser, der vil være
med til at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø og en stærk fastholdelsesindsats
ved depression og stress. Vi vil nemlig nå
derud, hvor det rykker noget. Og vi håber
du vil hjælpe til.
Send fortællinger, tips og inputs til:
sekretariatet@depressionsforeningen.
dk ■
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER
Café 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
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
5384 1508
Se mødedag
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00
Cafe_oda@yahoo.dk
www.facebook.com/cafeoda

Gentofte, Ungegruppe (18-25 år)
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
Skriv til Magnus, hvis du er interesseret
Magnus Jørgensen, mahjoor@gmail.com

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

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Onsdage i ulige uger, Kl. 18.30 – 21.00
Mikkel, depnord@outlook.dk, 51864402
Ea Aunø, barepraktisk@hotmail.com

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger, Kl. 18.45 – 21.45
Barbara 40424810, Mikkel 51864402
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk,
depnord@outlook.dk

Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger. Kl. 19.00 – 21.00
Ring/skriv, før du kommer.
Barbara 40424810
Karen Margrete 21936238, selvhjaelp@frivillighorsholm.dk
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Ishøj

Roskilde

Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Anna-Marie Hansen, 28775227
riemhansen@gmail.com
Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 4362 2744

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdagene den 31.03, 21.04, 19.05, 23.06 Kl.
19.00 – 21.00. Skriv eller ring, før du kommer.
Musse Rindal, Tlf 4636 2945,
musserindal@gmail.com

København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N
Kontakt Daniel eller Klaus, før du kommer første
gang.
Hver onsdag, Kl 19.00 – ca. 21.oo
Daniel, dmajholm@almanet.dk, 2077 1114
Klaus, helhalv@gmail.com, 2077 0199
Lars, lars1284@gmail.com, 2616 8031

København, Bipolargruppen
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kommer første gang.
Mandage i lige uger. Kl. 18.45 - ca 21.00
Se kalender på bipol.dk/bal med transportvejledning og kort.
Mynte: 24232971, Chastine: 6166 1106,
Eva: 4063 1022,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

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

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Onsdage i lige uger, kl.15.30
Jette Balslev 4034 6838,
jette.balslev@gmail.com

Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, Esbjerg
Hver torsdag, Kl. 19.00 - 21.00
Morten, 2277 2555, banditmanden@gmail.com
Kristina, kialinneberg@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com

Haderslev, Depression og bipolar lidelse

Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000
Frederiksberg.
Skriv til Maja hvis du er interesseret
Tirsdage i lige uger, Kl. 19:00 - 21:00
Maja, majawholm@jubii.dk, 2238 1552

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

København, Ungegruppe 18-26år

Kolding

Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15, 2000
Frederiksberg.
Skriv til Anna hvis du er interesseret:
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Anna, ungegruppe.kbh@gmail.com

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

København, Pårørende

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Hver onsdag, Kl. 18.00 – 20.00

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

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Mandage i lige uger, Kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127

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

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden i lige uger. Kl. 19.00 21.00. Ring/skriv gerne før
Anne Petersen, 61260783
annelagoni@hotmail.com

Odense - ungegruppe

Århus ungegruppe (18-26 år)

Frivilligcenter Odense på Toldbodgade 5-7
Torsdag i lige uger kl. 19.30-21.00
Tag gerne kontakt, inden du møder op.
Julie Bjørling, 40358649 eller
unge.dep@gmail.com

Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80,
Århus
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00 -21.00
Rune og Louise
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

Vejle

Frederikshavn bipolar og depression

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

De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 9900
Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Gert Lauritsen, 23232256,
depression.bipolar9900@gmail.com

Åbenrå, interessegruppe for bipolare

Frederikshavn Pårørende

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

De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 9900
Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Lise Juul Lauritsen, 23232256,
ptdb9900@gmail.com

Herning

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag. Skriv først. Kl. 19.00 – 21.00
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for nærmere info.
Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Horsens

Ålborg Depression over 26 år

Ålborg bipolargruppe

Pause grundet manglende interesse
Steen Kruuse, 75648660 / 22555040;
kontakt@kruuse.nu

Sinds lokaler, Sind Daghøjskole, Doktorens
Gyde 3, 9000 Ålborg
Mandage i ulige uger, Kl. 18:30-20:30
Sofie, bipolaraalborg@gmail.com.

Viborg

Ålborg-pårørende

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

C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først, Kl. 19.00-21.00
Mail: ptd9000@gmail.com
Lise Juul Lauritsen: 23232256

Århus

Ålborg – ungegruppe

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, tlf. 86954027 / 24890198
mathissjelle@mail.dk

(Depressionsramte 18-26 år)
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger, Kl. 16.30-18.30
Barbara og Maria,
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

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

Århus, 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, 21294448

Århus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først, Kl. 19.00 – 21.00
Inge Rasmusen, 61337973,
inge.B.rasmussen@gmail.com

DepressionsForeningen
Trekronergade 64 st. 2500 Valby, Tlf 3312 4727.
Træffes i tidsrummet 13.00-16.00
Depressionslinien: 3312 4774.
Linien har åbent alle hverdage 19.00-21.00.
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

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.

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

REGION ØSTJYLLAND
Lise Hansen, specialist og supervisor i
psykoterapi
Sundhedscentret
Nørreport 2, 2, 8400 Ebeltoft
tlf 86340133, email info@tegneterapi.dk
www.tegneterapi.dk
Overenskomst med sygesikringen
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Af hjertet tak!
– foreningen har arvet

Et tidligere medlem har betænkt DepressionsForeningen i sit
testamente med 25.000 kr. Det varmer og hjælper.
Store som små – alle donationer er med til at styrke vores
vigtige arbejde for mennesker med affektive lidelser, og vi
sætter uendeligt meget pris på hver og en.
Overvejer du at støtte, er mulighederne mange:

DEN
PERSONLIGE

DEN IDEALISTISKE

DepressionsForeningen
modtager i stigende omfang
donationer i form af arv fra
velgørende sjæle og fra lejligheder som fødselsdage
eller begravelser, hvor folk
frasiger sig gaver og
blomster.

DEN FASTE

DEN
NETVÆRKSBASEREDE

På donationssiden
www.betternow.dk kan
du oprette en indsamling
til fordel for DepressionsForeningen. Kun fantasien
sætter grænser…

DEN EKSTRA

På foreningens
webshop kan du med
dit dankort i hånden let
donere et beløb, mens du
køber bøger eller
merchandise.
Se under ’donation’ på:
depressions
foreningen.dk

Skift dit telefonabonnement til Greenspeak og
støt foreningen dagligt.
Læs mere om muligheden
for et idealistisk telefon
abonnement på:
www.greenspeak.dk

DEN HURTIGE

Grib telefonen og støt
os med en sms.
Sms: Balance til 1245
og du donerer 100 kr.
til foreningen

DEN KREATIVE

Strik penge til foreningen.
Via Facebookgruppen
Donation25 kan du donere
hjemmestrikkede karklude til
foreningen. Hvis du ikke strikker,
kan du købe en klud – til gavn for
både DepressionsForeningen
og den hjemlige
rengøring.

Fast PBS-støtte.
Vi har brug for mindst 100
donationer á 200 kr. hvert år.
Og hvert år kæmper vi for at
nå målet om at kunne tilbyde
skattefradrag for alle vores
donationer.
Kontoinfo: Reg: 1551
Kontonr.: 0009625100

DEN FRA CHEFEN

Overtal din chef til, at
årets medarbejderjulegave
skal være en donation til
DepressionsForeningen i
stedet for en grim vase eller et
reklame-knivsæt.
Det giver god karma. Og
vi tilbyder gerne et foredrag
på virksomheden
som tak.

NB. Husk, at du har mulighed for at trække det donerede beløb fra i skat.

