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Et opgør med

forskelsbehandling

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

F

lere børn og unges mentale sundhed bliver presset. Unge har bl.a.
øget risiko for depression, hvis
der er depressiv lidelse hos forældre eller
hos nær familie, hvis der er familieproblemer, eller hvis der er en høj forekomst
af negative livshændelser.
Som forening har vores fokus primært
været på voksne med depressiv og bipolar
lidelse og på deres pårørende. Men vi vil
og må gøre mere. Vi har også et særligt
ansvar for at nå de unge. Et område som
har bestyrelsens bevågenhed.
Behov for samarbejde mellem
kommuner og regioner
I DepressionsForeningen påtager vi os
et ansvar ved bl.a. at arbejde for, at unge
med affektive lidelser kan få den hjælp
og støtte, som de har brug for. Vi skal
have fokus på deres behandlingsmuligheder og på at styrke samarbejdet mellem region og hjemkommune. Desuden
skal vi være med til at nedbryde de

enorme tabuer, der stadig er, og bekæmpe den skam, som mange har i forbindelse med deres psykiske lidelse.
Unge, der er psykisk sårbare, må
mødes af et samfund, som gør alt for
at forebygge og sikre adgang til tidlig
behandling. Det er meget bekymrende,
at der i 2016 blev konstateret 28.000 nye
tilfælde af angst og depression, og at
20 % af de 11-15 årige har et eller flere
tegn på dårlig mental sundhed i deres
daglige liv.
Det kniber med resultaterne
Både Danske Regioner, men så sandelig
også kommunerne har et stort ansvar for
at løfte den opgave, som vi kan forvente,
at de skal løfte. Men det kniber med resultaterne. Vejen frem er ikke endnu en
runde med effektiviseringer i regionerne, eller at kommuner ikke iværksætter
tiltag såsom tidlig opsporing af psykisk
sårbarhed, eller mangelfuldt samarbejde
mellem regioner og kommuner.

Vi kan ikke sidde med hænderne i
skødet, når vi ved, at 9 ud af 10 personer
med en psykisk sygdom har oplevet at
blive forskelsbehandlet på baggrund af
deres psykiske sygdom. Der er for mange, der må vente på den rette behandling, og forebyggelse og tidlig indsats er
en mangelvare. Det er urimeligt og på
ingen måde i orden, at vi ikke i større
grad tager de unge og deres problemer
alvorligt.
Der er store omkostninger forbundet
med psykisk sygdom både for den enkelte
selv og dennes pårørende. Undersøgelser viser, at næsten hver tredje dansker
opfatter sig selv som pårørende til et
menneske med psykisk sygdom. Mange
pårørende oplever ensomhed, fordi de
føler, at de står alene med problemerne og
tilsidesætter deres egne behov. Der skal
ske en forandring – og den skal ske nu –
både for de psykisk sårbare, men også for
deres pårørende. ■
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TEMA om Skam

Skam æder sjæle op
og fører til

sygefravær

Af Pernille Steen Pedersen

S

kam er på alles læber i forbindelse
med, at den norske serie SKAM
nu kører på 4. sæson. Skam er
imidlertid ikke forbeholdt teenagere.
Skam er også et problem på landets
arbejdspladser og spiller en vigtig rolle i
forbindelse med sygefravær på grund af
psykiske helbredsproblemer og herunder
ikke mindst depression.
Ud fra interviews med mennesker, der
har været sygemeldte med depressioner,

opdagede jeg, at der bag mange sygemeldinger ligger en skjult skamfølelse. Jeg
har dedikeret mig til at forske i, hvordan
vi i fællesskab på danske arbejdspladser
kan håndtere den skam, som jeg har set
dukker op i det moderne arbejdsliv.
Selvrespekt på spil
Skam er en følelse, som vi kan reagere
med i situationer, hvor vi har vores selvfølelse og selvrespekt i spil. Skam opstår,

Opmærksomhedspunkter ift. At styrke et arbejdsfællesskab:
1. Følelser må tages alvorligt i relationerne på arbejdspladsen i stedet for at
blive udskammet eller ignoreret. Vi kan ikke undgå stress, men vi kan i fællesskab håndtere stressreaktioner og skam
2. Skam vækkes relationelt, hvorfor løsningen også er relationel
3. I stedet for at opkvalificere individer må vi have fokus på at opkvalificere
relationer
4. Både lederen og medarbejderen er centrale, når relationer og moralske
konflikter skal håndteres. Lederen må anerkende medarbejderens indre
forpligtelser, der hører tæt sammen med idealet om, hvordan vi gerne vil
være. Lederen må imidlertid tage ansvar og derved hjælpe medarbejderen til
at komme videre fra sit ideal og få et nyt ideal, der i højere grad er i overensstemmelse med de krav, virksomheden stiller.
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når der kommer en for stor afstand
mellem, hvordan vi gerne vil være og
de faktiske muligheder. Det er én af de
allerstørste stressproblemstillinger i det
moderne arbejdsliv, at vi konstant må gå
på kompromis med det, vi selv synes er
en forsvarlig opgaveløsning.
Får vi ikke hjælp til at håndtere
denne problemstilling, kan der opstå en
allestedsnærværende angst for at blive
afsløret i at have gjort noget galt. Vi
bliver bange for at falde i andres agtelse
og derved at miste vores plads i gruppen. Denne angst kan skabe en decideret
handlingslammelse og sløre dømmekraften og producere et filter mellem
mennesker, så vi fejlfortolker alt, der
bliver gjort og sagt.
Så er det, at skammen for alvor får
fat, og det bliver pinefuldt. Vi bliver
mere selvkritiske og kritiske overfor andre og føler os værdiløse, inkompetente
og endda uansvarlige og føler, at vi gør
alting helt forkert. Selv om vi i virkeligheden blot har gjort det, som arbejdspladsen har bedt os om.

TEMA om Skam
Skam kan optræde som en larmende
skyldbevidsthed over at være netop den
person, som ikke lever op til sine forpligtelser. Man er skyldig på forhånd, ikke
for det, man gør, men for det, man er.
I skammen er der et element af fantasi
hvor man kan dømme sig selv og føle
skyld for handlinger, man aldrig har
udført – kun i tankerne. Man er sådan
én der gør forkerte ting.
To skam-reaktionsmønstre
Hvis en leder skal hjælpe, er det afgørende at have for øje, at det er forskellige ting, vi er bange for. I min forskning har jeg set, at der er to forskellige
reaktionsmønstre på skam, som jeg
kalder for “Problemløseren” og “Relationsmesteren”.
Ved problemløser-reaktioner er angsten knyttet til egne præstationer, og der
optræder tanker om at svigte andre ved
ikke at leve op til sit ansvar overfor dem.
Derfor er man særlig sårbar overfor forandringer, der indebærer at man f.eks.
skal løbe hurtigere og arbejde mindre
grundigt.
Ved relationsmester-reaktioner er
angsten knyttet til andre mennesker,
f.eks. en leder eller en kollega, og der
optræder en angst for at disse personer
vil én det dårligt. Derfor er man særligt
sårbar over for hårde ord og konflikter.
Det er vigtigt at understrege, at der er
tale om reaktionsmønstre. Som menneske indeholder vi begge mønstre, hvilket
figuren illustrerer.

Forskningen giver anledning til nye
kommunikative værktøjer, som kan
hjælpe mennesker til at blive på arbejdspladsen med de følelser, der nu engang
er, i stedet for at blive sygemeldt og sendt
hjem med angsten som eneste selskab.

Hvis en leder skal
hjælpe, er det
afgørende at have
for øje, at det er
forskellige ting, vi er
bange for
Anerkend følelsens eksistens
Hvorfor kommunikative værktøjer?
Hvorfor ikke nedsætte belastninger,
skabe forudsigelighed og give mere
indflydelse? Fordi det ikke altid er
muligt. Min forskning adskiller sig fra
den eksisterende forskning ved at tage
afsæt i, at vi ikke kan undgå stressreaktioner og tunge følelser som ved
depression. Vi kan derimod anerkende
deres eksistens og tage toppen af dem,
så de bliver til at holde ud. Dermed kan
langt flere være på arbejdspladsen med
de følelser, der er.
Vi må anerkende, at vi er mennesker
med følelser- og at vi håndterer disse
forskelligt. Vi hverken kan eller skal parkere følelserne udenfor i en “robusthedsgarderobe.” Vi er nødt til at tage højde
for vores fundamentale afhængighed af
andre, og at stress og skam er noget, vi
skal håndtere sammen. ■

FAKTA
Pernille Steen Pedersen er uddannet fra statskundskab (cand.scient.
pol) og har en ph.d. i ledelse fra
institut for Ledelse, politik og filosofi
på CBS. Her er Pernille også ansat
som post.doc . i dag. I efteråret
2016 udgav hun bogen “Slip stress
ud af skammekrogen – et forsvar
for arbejdsfællesskabet”, hvor hun
beskriver sammenhængen mellem
stres og skam og peger på nye måder
at tage højde for, at kompromisser
og anerkendelsestab er blevet en
central del af det moderne arbejdsliv. Pernille er derudover debattør
og foredragsholder. Forud for sin
afhandling arbejdede Pernille 10 år i
Beskæftigelsesministeriet, hvor hun
havde fokus på bl.a. sygefravær.
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TEMA Boganmeldelse

Den skjulte
skamfølelse

Anmeldt af Susi Trolle, Projektleder

Forfatter: Lars J. Sørensen
Titel: “Skam – medfødt og
tillært. Når skam fører til
sjælemord”
Udgivet i: 2013
Forlag: Hans Reitzels Forlag

“

Skam – medfødt og tillært. Når skam
fører til sjælemord”
Skadevirkningerne af ikke-erkendt skam
kan være den største enkeltfaktor bag
psykisk sygdom, men ligger ofte skjult
bag lidelser som angst og depression.
Dette er en af de centrale pointer som
chefpsykolog Lars J. Sørensen tager fat
på i sin bog Skam – medfødt og tillært.
For ham er det afgørende, at vi beskæftiger os med og bliver klogere på netop
denne følelse.
Lars J. Sørensen indleder med at forklare, at han er gået til skrivearbejdet ud
fra en fænomenologisk, altså en oplevet
vinkel. Og det kan man godt mærke.
Strukturen er en noget utydelig rettesnor, der er blevet væk et eller andet sted
i oplevelserne. Til gengæld er det netop
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Strukturen er en noget
utydelig rettesnor,
der er blevet væk
et eller andet sted i
oplevelserne
også bogens styrke, når man læser den.
For mig fremstår den lille bog som en
stor bog om et stort tabu – nemlig det at
vi alle kender følelsen skam. Vi kender
den som ødelæggende og smertefuld,
og samtidig er det netop vanskeligt at
forstå, hvad der er på spil. Skamfølelsen
trives nemlig bedst i det skjulte. Derfor
hjælper denne bog med at kaste lys ind i
skyggerne.
Lars J. Sørensen har som praktiker
– som tidligere chefpsykolog på Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland – mødt
så uendeligt mange mennesker, må man
tænke, hvor skammen over at være syg i
sindet gennemsyrer livskraften. Og derfor er denne bog læseværdig for alle med

psykisk sårbarhed, eller som har kontakt
med mennesker med psykisk sårbarhed.
Lars J. Sørensen er cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi
Læs mere på
www.integrativpsykoterapi.dk

TEMA om Skam

Er jeg god nok
som mig?
Vores projektleder Susi Trolle har i denne artikel taget livgreb med begrebet skam ud fra en læsning af chefpsykolog Lars J. Sørensens behandling af
emnet. Lars J. Sørensen er en af landets førende eksperter på området og har
flere bøger og artikler bag sig.

Af Susi Trolle, Projektleder

S

kam som begreb er ofte knyttet til
forestillingen om, at man har gjort
noget upassende, noget der vækker
mishag eller latter. Deri ligger et socialiserende aspekt – et kompas for, hvad der
er rigtigt og forkert, i et givent samfund.
Men i chefpsykolog Lars J. Sørensens
optik ligger sagens kerne ikke i det, man
gør. I langt større grad handler det om
det, der ligger bagved, og som trives i det
skjulte. Skam vedrører i langt større grad
den man er, end det man gør.
At blive set – men ikke set på
Mennesker har brug for at blive set og
respekteret, som dem vi er, i stedet for at
blive set på og vurderet. Når det lille barn
følger sine forældre med øjnene og bliver
genspejlet med et kærligt blik, kan det se,
hvem det er. Men hvis det lille barn oplever ikke at blive spejlet, ikke at blive set
som sig selv, kan det ikke mærke sig selv,
eller se hvem det er. Ikke at blive set som
det menneske, man er, kan føre til det
som Lars J. Sørensen kalder sjælemord.
Meget defineres derfor i barndommen,
men også som voksen er det vigtigt, at
blive set som menneske.

At føle sig forkert
Skam opstår ud af den smertefulde
bevidsthed om at føle sig forkert. På den
måde rammer skamfølelsen mennesker
inde i deres inderste essens. Her folder
ordets forgreninger sig ud, ved ikke at se
et menneske, som det er, men i stedet se
(ned) på og vurdere, ikke at have øje for
det særligt menneskelige i det menneske,
man står overfor. Heri skænder man
dette menneske. Man gør det skade.
Skam bag psykisk sygdom
“Skadevirkningerne af ikke-erkendt
skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk sygdom.”
Skriver Lars. J. Sørensen. Men skamfølelsen ligger ofte skjult bag andre lidelser,
og kan være svær at få øje på. Depression
og angst kan så at sige forvirre billedet, så
det kan være svært at få øje på den skjulte
skam.

at vedkommende er blevet psykisk
syg ved at blive påført skam.”
Lars J. Sørensen peger på, at symptomerne på psykisk sygdom er en ubalance,
der kræver opmærksomhed. Ofte udpeger
symptomerne nemlig vejen til raskhed,
såvel som de peger på noget sygeligt.
Det milde blik
Centralt står det at blive set på med kærlige øjne. Det var det, der skulle hjælpe det
lille barn med at mærke sig selv, og senere
se sig selv som et livsdueligt voksent menneske. En god terapeut kan hjælpe den
enkelte med at overkomme den indre
vurderende stemme man som menneske
udvikler parallelt med det blik, man er
mødt med. At få hjælp til at se med mildhed på sig selv kan være med til at hele
gamle skamfulde følelser.
Andetsteds i dette blad kan du læse
mere om Compassion – en medfølende
tilgang til sig selv. ■

“Omfanget er så stort og fremtrædelserne ofte så iøjnefaldende, at
man kan overse det åbenlyse, nemlig at personen ikke blot skammer
sig over sin psykiske sygdom, men
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TEMA Compassion

Compassion

- en vej til at forblive
et rationelt menneske
Af Henrik Tingleff & Vibeke Lunding-Gregersen,
Mindwork Psykologisk Center.

E

n af vores stammoders allerbedste
ideer var at rejse sig op på to
ben.
Derved opnåede hun en evolutionær
fordel, som aldrig er set før eller siden.
Hun betalte med en lille smule hurtighed for et fænomenalt overblik.
De seneste år er det desværre som
om, vi er begyndt at lægge os ned på
alle fire igen. Sælge ud af arvegodset for
en hurtigere sprint på den korte bane.
Problemet er blot, at vi risikerer at miste
overblikket og fordelen.
Og vi mister trivslen og balancen.
Vi fodrer den primitive hjerne
De fleste af os kender det: En hverdag
der består af jonglering af børn og
arbejde, korte deadlines, stort arbejdspres, effektiviseringer og organisationsændringer. Så er der også alt det fede:
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De projekter vi er dybt passionerede
omkring – både hjemme og på arbejdet.
Forfremmelsen vi jager, de rette tagsten,
den sunde kost eller de ambitioner, vi
hjælper vores børn med at udleve. Sam-

Vi er online 24-7, vi
flasher fede fotos
på Facebook og
Instagram om det
gode liv
fundet skubber godt til med nedskæringer og fremdriftsreformer. Sådan er livet
anno 2017 for rigtig mange af os!
Hertil kommer så, at det moderne
samfund og den teknologiske udvikling

skaber uendelige og konstante muligheder for sammenligning og konkurrence, der hele tiden presser os videre
og videre. Vi er online 24-7, vi flasher
fede fotos på Facebook og Instagram om
det gode liv, og vi konkurrerer om den
sundeste, flotteste eller farverigeste ret
på børnehavens “tag en ret med”-buffet!
(Jo; det gør vi altså!)
Udfordringen er bare, at vi slet ikke
er designet til det liv!
Vi har en 120 millioner år gammel og
dårligt designet hjerne med neurale
strukturer, som vi for størstedelens
vedkommende deler med både de aber,
der rejste sig på to ben – og de krybdyr,
padder og pattedyr der herskede før
dem. Det er denne gamle hjerne, der skal
hjælpe os med at navigere i det moderne
samfund.

TEMA Compassion
Problemet er, at med menneskehjernen kom ikke kun intelligensen og
vores fantastiske evner til at analysere,
planlægge, organisere og reflektere. Der
kom også selvbevidsthed, bekymringer
og katastrofetanker, som i det moderne
samfund har fået fantastiske vækstvilkår. Resultatet er, at der kommer
ubalance i hjernens følelsesregulerende
systemer. Vi bliver fanget i kravene om
præstationer, performance og resultater
på den ene side, og truslen om ikke at slå
til, ikke at klare sig, være forkert og falde
igennem på den anden side.
Konsekvenserne er til at tage og føle
på: Psykiske lidelser som angst og depression har fået karakter af folkesygdomme,
og skyld, skam og selvkritik farver vores
følelsesliv, og måden vi tænker på om
os selv. Alt sammen resultater af vores
menneskehjerne, der på mange måder
fantastisk – men mest af alt er noget rod.
Og det er ikke vores skyld.
Vi er afhængige af hinanden for at
overleve
Menneskedyret er ubetinget det dyr, der
fødes allermest ufærdigt, allermest hjælpeløst og med det allerstørste behov for
kærlig omsorg. Uden omsorg og tilknytning havde vi ikke overlevet, og vi havde
ikke udviklet vores store menneskehjerne.
Vi var blevet en evolutionær blindgyde.
Og uden den af omsorgen afledte empati, forståelse, ansvaret og samarbejdet – uden compassion – havde vi ikke
vundet evolutionens store kapløb.
Skyld og skam handler dybest set om

vores relationer til andre mennesker og
understreger vigtigheden af at være en
del af flokken for at overleve.
I skylden er vi ’hos den anden’. Skylden er optaget af den smerte, vi med
vores ord og handlinger kan påføre andre mere eller mindre bevidst. Vi er så at
sige påvirkede af konsekvenserne for den
anden, når vi “føler skyld”. Selvom skyldfølelse kan være stærk og ubehagelig, så
er det i den grad at foretrække frem for
skammen. Håndteringen er aktiv, rettet
mod at gøre det godt igen, hele og genoprette relationen – sikre overlevelsen. Det
er trods alt til at forholde sig til.
Når vi skammer os, er vi ’hos os selv’.
Skammen fokuserer på forhold hos os
selv, som vi ikke kan holde ud, og som
kan skabe stærke negative følelser som
afsky og intens selvkritik. Vi kan skamme
os over ting, vi har gjort, træk ved os selv,
som vi ikke kan lide, eller måden vi ser ud
på. I skammen ligger angsten for, at andre
ser netop de sider af os og vil finde dem
ligeså frastødende, som vi selv gør.
Håndteringen af skam er derfor rettet
indad mod os selv og ofte skjult.

Skylden er optaget
af den smerte, vi
med vores ord og
handlinger kan
påføre andre mere
eller mindre bevidst

Skam er ikke helende. Skam er mere
diffus.
Både skam og selvkritik fastholder os i
lidelse, og begge kan vanskeliggøre behandling af psykiske lidelser.
I et moderne samfund hvor vi hylder
det umenneskelige, det perfekte, det
lykkelige liv, er det gennemsnitlige og
almindelige liv blevet utilstrækkeligt.
At være “gennemsnitlig” er nærmest
et skældsord!
Vi har fået skabt regler og normer, der
næsten kun kan give ganske almindelige
mennesker konstant dårlig samvittighed – og de virker som en raketmotor på
mistrivsel, skam og selvkritik.
Compassion i praksis
Vi ved i dag – helt videnskabeligt – at
compassion er vejen til at balancere
vores gamle hjerne og vores følelsesregulerende systemer, så vi bliver bedre til
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TEMA Compassion
at håndtere både vores egen og andres
lidelse. Vores påstand er også, at vi med
compassion kan skabe mere menneskelige rammer for tilværelsen – og dermed
mindske udviklingen af selvkritik, skyld
og skam.
Det fantastiske ved compassion er, at
det er en grundlæggende menneskelig
egenskab, og derfor kan den udvikles og
trænes i os alle. Det er helt ligesom nede
i fitnesscenteret: Vi starter hver vores
sted, vi kommer med hver vores forudsætninger; men træner vi vedholdende
og intenst, så bliver vi alle stærkere.
Uanset hvor vi starter.

• Smil. At smile beroliger – helt neuralt og videnskabeligt dokumenteret – både dig selv og den du smiler
til. Oxytocin niveauet stiger.

Og du kan starte meget enkelt. Allerede
i dag:

• Opsøg og omgiv dig med folk du
holder af. Når du er sammen med
andre – især folk du holder af –
øges din oxytocin produktion, og
den stressede hjerne balanceres.

• Jo oftere du husker at trække
vejret dybt, jo oftere husker du din
hjerne på, at der ikke er fysisk fare
på færde At du nok skal overleve.
Så holder du hjernebarken aktiv,
reflekterende og mindre kritisk.

10
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• Vær opmærksom på hvad du siger
til dig selv, og hvordan du gør det.
Prøv at møde dig selv med venlighed i både ord og tonefald.
• Med simpel opmærksomhedstræning (kropsscanninger og mindfulness) kan du øve dig i at være
tilstede i nuet, i stedet for at være
fanget i selvkritiske tanker.

Compassion er selvfølgelig meget mere
og meget andet end dybe vejrtrækninger, smil og samvær. I vores mindful

compassion gruppeforløb træner vi
udviklingen af et mere medfølende sind.
Og du kan læse meget meget mere om
det hele i vores kommende bog “Hjernen
på Overarbejde”. ■

BLIV FRIVILLIG
PÅ DEPRESSIONSLINIEN

Er du god til at lytte, og ønsker
du at bruge dine egne erfaringer
med depression og bipolar lidelse
til at gøre en forskel for andre
sygdomsramte og pårørende?
DepressionsLinien søger nye telefonvagter, og måske er det netop
dig, vi står og mangler.
For at blive frivillig skal du have
personlig erfaring med depression eller bipolar aﬀektiv lidelse,
enten fra dig selv eller som
pårørende, være god til at lytte og kunne sætte rammer for en konstruktiv
samtale, der hjælper opkalderne videre. Endelig skal du have overskud til at tale
med mennesker, der ofte har det svært.
DepressionsLinien har åbent mandag – torsdag i tidsrummet 19.00-21.00. Som
telefonvagt besvarer du opkaldene hjemmefra, og du forpligter dig til at tage to
vagter af to timers varighed hver måned. Du skal deltage i et introduktionskursus
inden din første vagt, og herudover mødes DepressionsLiniens frivillige ﬁre gange
årligt til efteruddannelse og erfaringsudveksling.
Er du interesseret i at høre mere om, hvad frivilligjobbet indebærer, er du meget
velkommen til at kontakte projektleder og frivilligkoordinator Mette Prangsgaard
Andersen på telefon 3312 4727 eller på mette@depressionsforeningen.dk Vi
holder kursus for nye telefonvagter i september 2017.
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DepressionsForeningens

SIDSTE
CHANC
E!

Sommerhøjskole
– Genvind Livskraften i samvær og nærvær og få inspiration til,
hvordan du selv kan afhjælpe dine udfordringer
Lær at håndtere dine grublerier, mød dig selv med egenomsorg, træn dig til bedre opmærksomhed og få redskaber til
at blive aktiv selvhjælper. Alt sammen i fællesskab med ligesindede, når DepressionsForeningen for 7. år i træk afholder
sommerhøjskole i samarbejde med Nordfyns Højskole. Der er
fortsat ledige pladser, og du kan læse mere om ugens indhold,
og hvordan du tilmelder dig her.
Ved siden af tilbuddene om kreativ udfoldelse på maleri- eller smykkeværkstedet, mindfulness og fysisk aktivitet på cykel
og eller til hest byder årets sommerhøjskole i uge 30 på
oplæg med redskaber til håndteringen af livet med et psykisk
sårbart sind.
Igen i år er vi stolte af at kunne byde på et stærkt og varieret program med fire dygtige formidlere. Fra hver deres
faglige afsæt vil de gøre os klogere på centrale udfordringer i
et liv med psykisk sygdom under følgende overskrifter:
Lev mere – tænk mindre ved psykolog Pia Callesen.
Pia er klinikchef og indehaver af CEKTOS – Center for
Kognitiv og Metakognitiv Terapi. I maj 2017 udgav hun bogen

12
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“Lev mere tænk mindre – Drop grublerierne og slip fri af
nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi”, som
oplægget vil tage afsæt i.
Til foredraget kan du høre om, hvordan depression kan
overvindes og forebygges ved hjælp af et ny metode indenfor
psykologien: Metakognitiv terapi. I denne tilgang skal negative
tanker ikke tales igennem eller omstruktureres, men i stedet
genopdages kontrollen over grublerier, så disse kan reduceres.
Og det virker. Nye studier dokumenterer, at 70-80% helbredes for depression.
Som en del af foredraget vil du blive introduceret til metakognitiv terapi gennem øvelser.
DET er ikke din skyld! Om Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) ved speciallæge i psykiatri Bodil
Andersen.
Bodil har haft egen praksis de sidste 20 år og primært
behandlet mennesker med depression, angst og personlighedsforstyrrelser. Bodil er uddannet i kognitiv adfærdsterapi,
mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi.
Vi har alle en besværlig hjerne, som er lavet til os og ikke af

os. Samtidig er denne hjerne blevet til gennem mange hundrede
tusind års udvikling, og måske er vores hjerner ikke rigtig gearet til
det moderne hektiske liv, vi lever i dag.
På baggrund af den viden, vi i dag har om hjernens udvikling
og funktion, har den engelske professor i klinisk psykologi Paul
Gilbert udviklet en behandlingsform, der hviler på evolutionsteori,
neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom
den indeholder elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness.
Ifm. oplægget vil du blive introduceret til behandlingsmodellen,
og til nogle af de centrale metoder/teknikker, man anvender for
at lære at håndtere besværlige følelser. Metoden har vist sig særdeles anvendelig – især til personer, der er præget af skyld, skam
og selvkritik.
Når opmærksomheden og overblikket svigter –
om kognitive vanskeligheder ved depressive lidelser ved Krista Nielsen Straarup
Krista er specialpsykolog i psykiatri og har siden 2002 specialiseret sig i behandling af mennesker med depression og bipolar
lidelse. Krista arbejder ved Aarhus Universitetshospital i Risskov.
Som led i depressiv eller bipolar lidelse oplever mange forbigående eller længerevarende vanskeligheder med opmærksomhed, hukommelse, overblik og planlægning m.m.
I foredraget kommer vi ind på spørgsmål som: Hvilke kognitive vanskeligheder ses typisk ved depression? Hvad er baggrunden for vanskelighederne – og hvordan er forløbet typisk?
Hvilke behandlingsmuligheder er der? Hvad kan man selv gøre

for at afhjælpe problemer med opmærksomhed, hukommelse
og overblik.
Lær at Tackle hverdagen ved Masterinstruktør i ’Lær at
Tackle’, Annette Fava.
Med udgangspunkt i sin egen historie vil Annette, Masterinstruktør på Lær at Tackle-kurserne, præsentere enkle men effektive værktøjer, der kan hjælpe os med bedre at håndtere hverdagen
og dens udfordringer.
Vi kan måske ikke fjerne vores lidelse helt, men vi kan gøre noget ved den måde, den påvirker vores hverdag og vores liv! Med
få værktøjer kan vi nå langt og blive aktive selvhjælpere. På den
måde kan vi arbejde os henimod, at det er os der tager styringen
i hverdagen og ikke vores lidelse.
Det der virkelig kan rykke os, er troen på vores egne evner, og
den kan vi øge ved at opleve små succeser. For hver succes, tør
vi tage springet til en lidt større udfordring, og kan på den måde
blive gode selvhjælpere.
Der vil undervejs være mulighed for at arbejde med nogle af
værktøjerne.
Tilmelding:
Højskolen løber fra den 23. – 29. juli 2017 på Nordfyns Højskole, og der er fortsat ledige pladser og åbent for tilmelding på
DepressionsForeningens hjemmeside.
Læs mere her: http://depressionsforeningen.dk/
hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole/
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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

14
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Mød en frivillig
- Signe Bauer Olsen

Af Signe Bauer Olsen, redigeret at
Mette Prangsgaard Andersen, projektleder

Navn: Signe Bauer Olsen
Alder: 29 år
Beskæftigelse: Socialrådgiver
i Faxe Kommune
Bopæl: Ringsted

Hvad består dit arbejde i som frivillig?
Jeg har siden 2013 været frivillig socialrådgiver på DepressionsForeningens
SocialrådgiverLinie. Her besvarer jeg
opkald fra borgere, der er ramt af depression eller bipolar lidelse, og som ønsker
uvildig socialrådgivning. Det kan fx
vedrøre sygedagpenge, førtidspension,
ressourceforløb og behandlingsmuligheder. Der er også mange pårørende, der
kontakter linjen, fordi de er i tvivl om, om
deres nærmeste får den rette hjælp fra
kommunen.
Hvorfor er du frivillig i netop DepressionsForeningen?
Generelt synes jeg, at psykiske lidelser får
for lidt opmærksomhed. Det er en stor del
af befolkningen, der rammes af depression og bipolar lidelse, og jeg mener, at
der burde tages bedre hånd om dette.
Derfor synes jeg, det er vigtigt at støtte op

om DepressionsForeningens arbejde, og
med mit frivillige arbejde på SocialrådgiverLinien kan jeg være med til at gøre en
forskel.
Hvorfor valgte du dette arbejde?
Jeg arbejder til dagligt i Faxe Kommune, og jeg vil gerne guide de borgere,
der benytter SocialrådgiverLinien til at
finde vej i det offentlige system. Fra mit
professionelle arbejde ved jeg, at det offentlige system desværre kan være meget
forvirrende og frustrerende at være en
del af, og det håber jeg, at en samtale på
SocialrådgiverLinien kan afhjælpe.
Hvad er de største udfordringer ved
den frivillige opgave?
For mig er den største udfordring, at jeg
ikke kan hjælpe mere, når jeg hører om
urimelig sagsbehandling eller ligefrem
ulovlig praksis. Fx har jeg talt med mange
på SocialrådgiverLinien, som ikke er
blevet inddraget i deres sag eller oplyst
om, at de kan klage over en afgørelse eller
dårlig sagsbehandling. Når jeg hører om
dårlig sagsbehandling, bliver jeg skuffet
over mit eget fag og forstår, hvorfor folk
har fordomme om det offentlige system,
som skal hjælpe bedst muligt indenfor
lovgivningens rammer.

Hvornår går du glad hjem fra frivilligvagten?
Jeg er glad for hvert opkald, der kommer
til SocialrådgiverLinien. Jeg tror på, at en
samtale med SocialrådgiverLinien kan
gøre vejen lidt lettere for den borger, der
ringer op, end den var før. Derudover bliver jeg særligt glad, når dem, der har haft
svært ved at ringe, får taget telefonen og
ringet op. Det kan være en stor overvindelse, og i mine øjne er det sejt, og noget
de kan være stolte af.
Hvad synes du er de vigtigste mærkesager inden for DepressionsForeningens område?
Jeg syntes, det vigtigste er at få sat fokus
på området, f.eks. via kampagner og
mærkedage. Regeringen skal have mere
opmærksomhed på psykisk sygdom, og vi
skal have brudt tabuet i befolkningen, så
man tør sige, når man bliver ramt af en
psykisk lidelse. Det sker jo desværre for
rigtig mange af os. ■
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DepressionsForeningen

hjælper selvhjælpsgrupper
i gang i Nepal
Af Karl-Henrik Baum og Hanne Tranberg

I

denne artikel kan du læse om
DepressionsForeningens projekt i
Nepal, hvor en helt anden virkelighed end den danske har vist sig.
I DepressionsForeningens 19 år
lange historie har vi kæmpet hårdt for
at forbedre forholdene for mennesker
med depression og bipolar lidelse. Vi
har oplyst om sygdommen, sikret bedre
behandling og kæmpet en indædt kamp
mod tabuer og fordomme. Og selv om vi
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er nået langt, er vi på ingen måde nået i
mål.
Alligevel har det været en øjenåbner
at arbejde med forholdene for mennesker
med psykiske lidelser i et land som Nepal, hvor kun de færreste tør være åbne
om deres psykiske lidelse. Her er der
langt mellem forstående pårørende, og
en bare nogenlunde anstændig behandling af de syge. De isoleres, moppes og
udstødes i mange familier, og behand-

lingsmulighederne er nærmest ikkeeksisterende i størstedelen af Nepal.
Der er derfor et stort behov for at arbejde for bedre vilkår for mennesker med
psykiske lidelser i det lille bjergrige land.
En organisation, der forsøger at gøre en
forskel, er Koshish, som er en patientorganisation, der i lighed med DepressionsForeningen arbejder med at forbedre
vilkårene for mennesker i berøring med
psykiske lidelser – i bred forstand.

Men selv om man ikke kan sammenligne patientstøtte-arbejdet i Nepal
med det i Danmark, er den nepalesiske
organisation blevet inspireret af DepressionsForeningens arbejde med selvhjælpsgrupper. Og det har nu udmøntet
sig i et fælles projekt.
DepressionsForeningen har fået
bevilliget 200.000 kr. til et 2-årigt
samarbejdsprojekt med Koshish i
Nepal. Projektet hedder “Voices of
KOSHISH” – Support Self-Help Capabilities for People with PsychoSocial Disabilities in Nepal og har
som formål at forbedre vilkårene for
mennesker med et psykosocialt handicap i Nepal. Bevillingen er givet gennem
Handicap-puljen, som administreres af
Danske Handicaporganisationer (DH).
Det sker gennem følgende to parallelle
og sammenknyttede interventioner:
1. Etablering, forankring og videreudvikling af selvhjælpsgrupper for
mennesker med psykosocialt handicap (SHGs)

2. Oprettelse, forankring og udvikling af et korps af fortalere, der i
lokalsamfundet skal sikre bedre
levevilkår for og accept af mennesker med et psykosocialt handicap.
STATUS:
Projektet er i fuld gang, og begejstringen
i Nepal er stor for den støtte, DepressionsForeningen allerede på nuværende
tidspunkt har leveret. Der er blevet dannet tre selvhjælpsgrupper (lokalgrupper), som efter planen suppleres med
yderligere to grupper.
Alle grupper bliver oprettet i Kathmandudalen.
Koshish har hidtil ikke haft ressourcer til at tilbyde deres medlemmer
gruppeforløb, og har samtidig manglet
viden og metoder til, hvordan de skulle
gribe det an.
DepressionsForeningens bestyrelsesmedlem Hanne Tranberg har på et seminar for de frivillige Koshish-medlemmer
berettet om vores erfaringer med organiseringen af selvhjælpsgruppearbejdet og
brug af vores nye samtalemodel.

Når gruppedannelsen fungerer, og grupperne har kørt nogle måneder, påbegyndes Fortaler-delen.
Målet med denne del er at få uddannet et korps af fortalere/lobbyister rekrutteret fra selvhjælpsgrupperne. Deres
opgave vil blive at drive lobbyvirksomhed i lokalsamfundet med henblik på
at udbrede kendskabet til psykosociale
vanskeligheder (en pendant til “En af oskampagnen herhjemme”, blot i mindre
målestok).
Som en del af projektet vil vi forsøge at
måle på og sammenligne, hvad gruppedeltagere får ud af at deltage i grupperne
i hhv. Nepal og Danmark.
Vi betragter det som et skulderklap, at
vores forening anses for at have viden og
erfaringer, der kan bruges til støtte for
ligestillede, der lever i et samfund, hvor
psykiske problemer er endnu mindre
accepteret end i Danmark. ■
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DepressionsForeningen inviterer til

REGIONSKURSER
i København, Aalborg
og Haderslev
Overvejer du at blive frivillig i DepressionsForeningen? Er du nysgerrig på at høre mere om, hvad det
indebærer, og om de forskellige aktiviteter man kan
engagere sig i lokalt?
DepressionsForeningen afholder i september
måned tre regionale kurser for vores engagerede frivillige i hele landet. Her har du mulighed for at blive
introduceret til det frivillige arbejde i foreningen og
høre, hvordan du kan blive en del af fællesskabet.
Derudover skal vi blive klogere på, hvordan man
finder vej i psykiatrien, diskutere hvilke muligheder
der er for at påvirke udviklingen af det psykiatriske
område og udveksle erfaringer om, hvad der udfordrer os i det frivillige arbejde.
Har du lyst til at deltage i et af kurserne, er du
meget velkommen.

KURSERNE FINDER STED I:

København: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8
2500 Valby onsdag den 6. september 16.30 - 21.00
Aalborg: Huset, Hasserisgade 10 9000 Aalborg
tirsdag den 12. september klokken 16.30 - 21.00
Haderslev: Aktivitetshuset Bispen, Bispebroen 3,
6100 Haderslev onsdag den 20. september 16.30 21.00
Tilmelding er nødvendig. Kontakt frivilligkonsulent Mette Prangsgaard Andersen på mette@
depressionsforeningen.dk
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Ta’ til DHL med
DepressionsForeningen
– København
Onsdag d. 30. august 2017
En hyggedag i fællesskabets navn.
DepressionsForeningen har bestilt to løbehold og to
gåhold, og et telt som vi kan være i. Vi håber, at mange
vil støtte op om arrangementet som aktive eller som
heppekor.
Arrangementet foregår i fælledparken og ruten er på
5 km. Man behøver ikke være eliteløber eller kapgænger,
da det er deltagelsen og samværet, der tæller.
Foreningen byder som vanligt på en lille bid mad
(frivillige må gerne melde sig).
Vil du være med, så send en mail til:
sekretariat@depressionsforeningen.dk
Vi glæder os til at se en masse af jer!
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BORNHOLM

Mød DepressionsForeningen på Folkemødet
DepressionsForeningen sender traditionen tro en lille delegation afsted til Folkemødet på Bornholm. Vi
er medarrangører og deltagere i en lille håndfuld debatter, og bruger ellers tiden til at opsøge potentielle
samarbejdspartnere og politikere. Du kan blandt andet møde os her:
Torsdag 15. juni :
Kl. 15.00-16.00 i Brandstationens Mødetelt (Medarrangør gennem Psykiatrinetværket)
Mød os i en debat om nye løsninger på psykiatri-området. Hvordan udnytter man de gode projekter,
der kører rundt om i landet. Hvordan får vi de gode projekter spredt til hele landet og sikret, at borgeren
kommer i centrum og bliver inddraget.
Kl. 17.30 - 18.00 Prisuddeling SundhedsParlamentet Havnegade 43 (Deltager i dommerpanel ved
generalsekretær Kasper Tingkær)
SundhedsParlamentet uddelte for første gang to priser til patientforeninger på Folkemødet 2016 –
nemlig ’Bedste initiativ’ og ’Ildsjælprisen’.
Her i 2017 gør vi det igen. Prisen ’Bedste initiativ’ gives til den patientforening, der gennem et særligt
initiativ har fået skabt større kendskab til en sag, har fået flyttet holdninger eller har opnået et resultat
til gavn for patientgruppen. Desuden uddeler vi ’Ildsjælprisen’ til en person fra en patientforening, som
har udvist særlig gejst og højt engagement i sit arbejde til fordel for patienterne.
Fredag 16. juni :
Kl. 14.45 – 16.30 Det omvendte samråd. Det fælles sundhedstelt, Kæmpestranden J30. (Medarrangør og deltager ved Formand
Bodil Kornbek) 15 organisationer på sundhedsområdet inviterer til
et “omvendt samråd”. Normalt er det organisationerne, der griller
politikerne i et samråd – men her er rollerne skiftet. I det omvendte samråd er det politikerne, der bestemmer emnerne og stiller
spørgsmålene, og organisationerne der skal finde svarene.
Kom og hør politikere og organisationer udfordre hinanden på
aktuelle sundhedspolitiske emner. Som opfølgning på debatten
inviterer vi på networking.

DepressionsForeningen Nordjylland på ‘Den Lille Fede’
Igen i år kan man 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 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. I løbet af de fire festivaldage vil vi på en utraditionel måde
forsøge at få festivaldeltagerne til at forholde sig til forskellige emner, som
udspringer af depression eller bipolar lidelse. Det gør vi med vores lykkehjul,
hvor man lander på et stikord, som gerne skulle inspirere til en snak.
Til de heldige deltagere vil der være små præmier med foreningens logo. Derudover byder vi selvfølgelig på god snak i vores telt. Tidspunkt: onsdag den
28. juni til lørdag den 1. juli 2017.
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Ny forskning viser
alternativer i behandlingen af
depression hos unge

Af Christian Weber, cand mag. MA,
freelanceskribent

E

t nyt studie udgivet i det internationalt anerkendte tidsskrift
Lancet Psychiatry i år, har
vist resultater ved hjælp af alternative
behandlinger af unge depressionsramte
mellem 11-17 år. Det skriver Region
Hovedstadens psykiatriske hospital i en
forskningsoversigt. Forsøg med korte
støttende psykosociale interventioner
har vist forskere fra bl. a. University of
Cambridge, at denne behandling er lige
så effektiv som henholdsvis korttids psykodynamisk terapi og kognitiv terapi i op
til halvandet år efter påbegyndt behandling. Herefter bliver data for usikre.
Forskernes primære hypotese var,
at de to psykoterapeutiske behandlinger ville give bedre resultater end den
psykosociale intervention, når man skulle
holde depressive symptomer nede på et
lavt niveau. Men det var ikke tilfældet,
hverken efter 36, 52 eller 86 uger, og
der var heller ingen forskel at spore i de
depressive symptomer hos den kognitive
og psykodynamiske gruppe.
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Psykodynamisk
terapi arbejder
især med ubevidste
fortrængninger fra
bl. a. barndommen
og udspringer
af Freuds
psykoanalyse,
Psykodynamisk terapi arbejder især
med ubevidste fortrængninger fra bl. a.
barndommen og udspringer af Freuds
psykoanalyse, mens kognitiv terapi tager
mere udgangspunkt i patientens aktuelle
situation. Den støttende psykosociale
intervention, intervention her forstået
som et eksperiment, var i undersøgelsen
baseret på psykoedukation vedrørende
depression. Det vil sige undervisning
til patienterne og deres pårørende om
depressionens symptomer og udløsende
faktorer.

Forskerne nåede frem til deres konklusioner via en mindre undersøgelse
baseret på lodtrækningsforsøg, hvor en
vilkårlig opdeling dannede tre grupper,
der så modtog forskellig behandling.
470 11-17 årige patienter med depression
blev rekrutteret fra 15 centre og opdelt i
tre grupper hvor den ene gruppe modtog kognitiv terapi af 20 sessioner inkl.
inddragelse af patienternes forældre,
den anden gruppe fik korttids psykodynamisk terapi bestående af 28 sessioner,
og den tredje gruppe fik kort psykosocial
intervention af 12 omgange. Der var ca.
tyve procent i hver gruppe, der modtog
antidepressiv medicin. ■

Vær med på årets sejeste kampagne

#DepressionSucks
2017

Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

P

ræstationskulturen kræver sine
ofre. Også på det mentale plan.
Den seneste tid har vi set, at flere
og flere sportsstjerner har åbnet op og
fortalt om deres kamp for at holde angst,
stress og depression for døren. Idrætsudøvere, der i jagten på toppræstationer,
anerkendelse og en enorm frygt for at
fejle, driver dem ud i mentalt ubalance,
som de ikke er uddannet i at håndtere.
Samme beskrivelse hører vi også fra
et stigende antal unge (særligt piger). De
beskriver et pres, der minder om elitesportsudøvernes. Og de råber på hjælp.
DepressionsForeningens kampagne
DepressionSUCKs, har undertitlen
“Tal om det”. Vi tror på, at åbenhed og

aftabuisering er første skridt til hjælpe
menneske med depression videre.
I DepressionsForeningen er vi taknemmelig over, at flere sportsstjerner nu
taler åbent om deres egen sårbarhed eller
støtten til sagen. Flere har tilmed meldt
sig under fanerne til denne kampagne.
Vi ved, at disse stjerne, der er ungdommens forbilleder, kan være med til at
øge troen på, at det nytter noget, at tale
om det, søge hjælp og få redskaber til at
komme videre.
Men du kan også være med
Vi søger særligt frivillige, der:
• Har erfaring med kampagnearbejde
• Har solid kommunikations-erfaring,
herunder SOME optimering.

• Erfaring med marketing og sponsorarbejde (særligt inden for idrættens
verden).
• Engagere sig i lokale events i de store
byer
• Har kontakter ind i sportsverdenen.
Men vi samler også på aktive, der vil:
• Deltage i kampagnen og være med til
at sprede budskabet på dagen og i
tiden op til.
Skriv til Kasper@DepressionsForeningen.dk hvis du har lyst til at deltage
eller hvis du har kontaktoplysninger på
en kendt idrætsperson, som du tror vil
kunne hjælpe os i kampagnen. ■

Om kampagnen:

Kampagnens primære virkemiddel er foreningens efterhånden
velkendte orange sokker, der distribueres til både kendte og
ukendte ambassadører.
På European Depression Day den 1. oktober, tager ambassadørerne billeder af sig selv iført sokkerne, og deler billederne på de
sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) med hashtagget
#DepressionSucks.
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21

LANDET

RUNDT

Bipolar dag i København
Knapt hundrede mennesker havde købt
billet til en god og spændende debataften i
Empire Bio på Nørrebro i København.
Aftenen bød på en række interessante og
givende oplæg om muligheder og begræns-

ninger, når mennesker med bipolar lidelse
skal finde plads på arbejdsmarkedet.
Emnet blev belyst fra flere vinkler. Vi fik
nyt fra forskningens verden, hvor budskabet der stod tilbage var, ikke at opgive håbet. En sagsbehandler fortalte om barrierer,
men også om stigende interesse og åbenhed
på de danske virksomheder.
Størst indtryk efterlod Kim Bach, der lever med en bipolar diagnose, men som også
kunne fortælle om et succesfuldt forløb, der
har ført ham tilbage til en 37-timers stilling
i forsvaret. Kim havde taget sin tidligere
chef med, og han fremstod som den ideelle
chef, med en rummelig, empatisk og for-

domsfri tilgang til det
at have mennesker
med psykiske udfordringer ansat. Dialogen
mellem de to gav håb og
inspiration til mange af tilhørerne.
Aftenen sluttede med filmen “infiniti
Polar Bear”. En rørende amerikansk film
om en familiefar og hans kamp for at
bevare relationen til sine børn, på trods af
sin sygdom.
Arrangementet blev gennemført i
samarbejde med PsykInfo Hovedstaden og
Selskab for Affektive lidelser. ■

Bipolar dag i Aarhus
I Aarhus blev den årlige, internationale
Bipolardag fejret i en biografsal i Øst for
Paradis, hvor næsten 100 mennesker var
mødt op for at høre aftenens oplægsholdere og blev budt velkommen af Mikaela
Sindesen, der er bestyrelsesmedlem i
DepressionsForeningen.
Thomas Medom, der er rådmand for
Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus
kommune, fortalte om, hvordan kommunen er med til at hjælpe folk med psykisk
sygdom godt igennem det konstante pres i
præstationssamfundet.
Han talte om, hvor vigtigt det er at

italesætte psykisk sygdom for at undgå
fordomme og berøringsangst.
Derefter kom aftenens hovednavn, Nils
Malmros, på banen med sin stærke film
’Sorg og glæde’, som bygger på Malmros’
personlige fortælling om en bipolar psykose, der får en mor til at slå sit nyfødte barn
ihjel. Tragedien er dog ikke hele fortællingen. For Signe, som karakteren hedder i
filmen, er syg, og det er sygdommen, der er
skyld i ulykken.
Men Signe er også et menneske, en
hustru, en klasselærer, og fortællingen om
at vende tilbage til livet og om, hvordan for-

WHO’s årlige sundhedsdag
Depression var temaet for WHOs årlige Verdens Sundhedsdag den 7. april. Og DepressionsForeningen deltog i markeringen ved
et arrangement om Mænd og Depression.
I Danmark satte DepressionsForeningen i samarbejde med Forum for Mænds
Sundhed, En-af-os og Sind Ungdom særligt
fokus på mænd og depression ved et udsolgt
arrangement hos 3F.
Baggrunden for valg af tema var eksperters vurdering af, at kun halvdelen af mænd
med depressioner bliver opdaget og får
tilbudt behandling. Samtidig begår mænd
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selvmord langt hyppigere end kvinder. Så vi
har at gøre med et alvorligt problem.
DepressionsForeningen deltog med et
oplæg formet som en anderledes debatform
mellem foreningens generalsekretær Kasper Tingkær og en af foreningens frivillige
Daniel Majholm.
Her blev tabuer samt følsomme emner
om identitet, faderskab og selvmordstanker
vendt og drejet i en intim samtale.
Formen og temaet gav så god respons
hos tilhørerne, at vi overvejer at arbejde
videre med denne type af oplæg. ■

ældrene til børnene
i Signes klasse netop
ikke har berøringsangst, men møder
Signe med værdighed, dén
fortælling er til stor inspiration.
Efter et par minutter, hvor publikum
kunne sunde sig ovenpå den stærke film,
var der tid til spørgsmål fra salen til den
meget åbne og ærlige Nils Malmros.
Stærke fortællinger gjorde indtryk og
alle forlod salen den aften med en lille
smule mere end de kom med, inklusiv et
medlemskab til DepressionsForeningen. ■

LANDET

RUNDT

Depression på godt og ondt
Af Morten Dalsgaard Christensen, frivillig i DepressionsForeningen Nordjylland
DepressionsForeningen Nordjylland havde
inviteret Lisbeth Hvid til at holde foredrag
om sit liv med depression, skilsmisse og tab.
Et foredrag om at være i krise som menneske, men også om at rejse sig og bruge
sine erfaringer til at hjælpe andre i samme
situation.
Nørresundby Gamle Rådhus dannede
en onsdag i april ramme om dette foredrag,
hvor Lisbeth Hvid gennem personlige
beretninger og refleksioner over fortidige
hændelser, lod tilhørerne få indblik i et liv
med depression. Et liv hvor sygdommen
havde store konsekvenser for familien og
arbejdslivet, og om behovet for støtte.

Støtte til pårørende er vigtig
Perioderne med depression gik således
hårdt ud over børnene, og Lisbeth ville ønske, at der havde været en selvhjælpsgruppe
for børn eller en støtteperson, der kunne
have hjulpet nogle få timer for at aflaste
hende, når hun ikke selv kunne magte noget.
Et rummeligt arbejdsmarked – også for
mennesker med psykisk sygdom
Et andet vigtigt budskab fra foredraget var,
at arbejdsmarkedet ifølge Lisbeth Hvid i
højere grad end tilfældet er i dag, skal kunne
rumme mennesker med psykisk sygdom.
Der skal tages udgangspunkt i den psy-

kisk syges ressourcer og
arbejdsevne i forhold til planlægning af såvel arbejdstid som arbejdsopgaver. Det kan bl.a. ske ved, at den enkelte er
åben og ærlig omkring sin situation overfor
arbejdsgiver, hvilket Lisbeth ikke selv var.
Foredrag er selvterapi
Siden sin førtidspension i 2012 har Lisbeth
Hvid været aktiv i DepressionsForeningen,
hvor hun herigennem har fået forskellige
værktøjer til at hjælpe andre med angst og
depression. Det er selvterapi for hende at
holde foredrag som dette denne aften i Nørresundby. ■

DepressionsForeningen var med til åbningen af det nye psykiatriske hospital i Aabenraa
Af Karen Margrethe Nielsen og Merete
Lysgaard Hansen, frivillige i Odense og
Haderslev lokalgruppe
Den 27. april var der Åbent hus på Aabenraa
Sygehus i anledning af, at det nybyggede
psykiatriske hospital var taget i brug. Dagen
blev fejret med fest, hvor der var indbudt til
at se lokaliteterne og høre forskellige indlæg
om anvendte behandlingsmetoder. Både

patientforeninger, patienter, ansatte, ledelse
og fagpersoner kom med indlæg.
Vi deltog med en stand fra DepressionsForeningen og lokalforeningen Solcellen
Haderslev. Der kom mange forbi standen, og
vi fik mange gode drøftelser med patienter,
pårørende, fagpersoner og ledelse.
Vi havde medbragt en del materiale, og
der blev rig anledning til at dele dette ud til

Workshop i Odense
”Om at finde sammenhæng og mening
i et liv med stemningslidelse”
Lørdag d. 29. april havde jeg fornøjelsen af
at deltage i en workshop ved specialpsykolog
Krista Nielsen Straarup, Ambulatorium for
mani og depression, Risskov.
Jeg er både pårørende og selv ramt af
en stemningslidelse, og kender derfor alt
for godt de store dilemmaer omkring eget
selvbillede. Hvem er jeg, der engang kunne
fungere og bidrage positivt, og så pludselig
opleve ikke at kunne noget som helst ?
Hvilke fremtidsplaner og drømme tør
jeg have, når jeg aldrig kan forudsige mit
helbred én dag frem ? Hvordan forklarer jeg
mine medmennesker, at det er svært at for-

de besøgende, som viste megen interesse for
vores sag.
Alt i alt en rigtig dejlig anledning til at
få udbredt facts om vores
forening lokalt og på
landsplan. ■

Af Kirsten Larsen

pligte sig til ansvarsposter, når jeg fremstår
som et fuldstændigt rask og overskudsagtigt
menneske på en god dag ?
Vi gennemgik det Ideal-selv, vi identificerede os selv som, før lidelsen opstod.
Derefter sammenlignede vi med vores
aktuelle selvbillede, samt det Burde-selv der
hele tiden påstår, at vi ikke er gode nok, før
vi er tilbage i vores Ideal-selv, som vi aldrig
kommer tilbage til.
Tab af det raske selv og et ændret
selvbillede er en sorg. Sorg er en proces, som
tager tid. Men vi er andet og mere end vores
lidelse. Vi fik til opgave at nedskrive vores
Ønske-selv, ud fra de værdier vi hver især
vægter i vores liv.

Det kunne for
eksempel være: Mindre
selvkritik, mere selvaccept. Prioritere nærhed i
relationer. Blive bedre til at leve i nuet. Blive
bedre til at sætte sunde grænser og rammer
for sig selv. Kropslig forankring. Praktisere
selvmedfølelse. Indføre gode vaner og rutiner. Mindfull tilgang til livet.
Krista har en enestående evne til at inddrage alle og belyse deltagernes personlige
erfaringer, så de vækker genkendelse rundt
om bordet.
Jeg gik fra workshoppen med smil på
læben, og en følelse af at være en fighter med
gode fyrtårne at styre efter. ■
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På jagt efter egne
værdier, drømme
og mål

En af de mest populære terapiformer i øjeblikket er ACT- Acceptance and
Commitment Therapy. En terapiform, hvor det ikke handler om at bekæmpe
de negative tanker, men om at øve sig i at finde frem til og styre efter værdierne. Susi Trolle har læst psykolog Anne Agerbos bog “Fra offer til overlever – ACT med traumer” og giver her en kort introduktion til tilgangen.

Af Susi Trolle, Projektleder

A

CT er en kognitiv orienteret terapiform, og inspirationen fra mindfulness er tydelig. I Anne Agerbos beskrivelse er ACT tillige en måde at
være i verden på.
Accept – handler om at turde være
villig til at åbne sig for tanker, følelser, situationer og forhold, som de er. Dette kan
være en stor udfordring for traumeoverleveren, hvor den aktive modpol til accept
er undgåelse. Commitment – oversættes
til dansk som engagement, og handler om
at give sig i kast med handlinger, aktiviteter, og adfærdsændringer, som fører i
en værdibaseret retning. Også dette kan
være en stor udfordring for traumeoverleveren, men træning og gode samspil kan
danne modspil til handlingslammelse og
manglende tiltro til sig selv, til andre og
til verden.
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Et omdrejningspunkt
i ACT er at være
psykologisk
fleksibel og handler
om at kunne
håndtere skiftende
eller udfordrende
situationer
Psykologisk fleksibilitet
Et omdrejningspunkt i ACT er at være
psykologisk fleksibel og handler om at
kunne håndtere skiftende eller udfordrende situationer, samt at forfølge egne
værdier, drømme og mål også i perioder,
hvor vi oplever udfordringer, problemer
og lidelse.

Agerbo opridser en vigtig ACT-metafor
om begrebet psykologisk fleksibilitet:
”Forestil dig at livet er en busrute.
Forrest i bussen har du dit rat, dine
bremser, dine gear, din speeder og
dit kompas. Dit kompas hjælper
dig til at finde vej, men ikke hvilken som helst vej, for du har sat
din retning, indstillet din kurs efter dine værdier; det som du synes
er vigtigt i livet. Det kan være at
være ’en omsorgsfuld forælder’, ’en
kærlig kæreste ’eller ’en engageret
og kompetent kollega’.
Ud over dig er bussen fyldt med
forskellige passagerer. Fælles for
dem alle er dog, at alle har deres
egen dagsorden. En opmuntrer dig
til at køre i retning mod ’omsorgs-

fuld mor’. En anden forsøger at
overbevise dig om, at der aldrig er
noget, der vil lykkes for dig med
det, du har i din rygsæk. En tredje
vil have, at du kører ad undgåelsesvejen og ikke af værdivejen.
Det er aldrig til at vide på forhånd,
hvordan bussens passagerer opfører sig, og de står af og på uden for
vores kontrol. Men ét er sikkert: Vi
forstyrres af de negative passagerer.
Fra tid til anden, vil vi opdage,
at vi har kørt bussen efter anvisninger fra en passager frem for
egne værdier. Når vi opdager det,
forstår vi, hvorfor buskørsel i den
seneste tid har føltes som et surt
slid. Vi begynder at tro, at vi er
kommet så meget på afveje, at vi
aldrig vil kunne genoptage vores
værdirute. Men det er imidlertid

også bare en passager, som vil
bestemme over os. Der er altid en
mulighed for at komme tilbage på
vores værdirute. Det kræver dog, at
vi øver os i at køre bus uden at lade
forstyrrende passagerer bestemme
vejen. “
Psykologisk fleksibilitet er en medfødt
kapacitet, der kan udvikles eller hæmmes via vores udviklingsbetingelser,
men Anne Agerbo understreger, at det
aldrig er for sent at genoptræne psykologisk fleksibilitet. Uanset fortidens
hændelser når man aldrig et forandringsmæssigt ’point of no return’,
understreger hun. For at styrke den
psykologiske fleksibilitet består arbejdet
med ACT af 6 strategier eller processer, man som individ enten selv eller i
samarbejde med en behandler kan træne
og gøre brug af.

De 6 strategier som samtidig er
modpol til psykologisk rigiditet eller
stivhed:
• Bevidst nærvær, evnen til at være
til stede i nuet
Modpol til fraværende opmærksomhed, grublerier om fortiden,
spekulationer om fremtiden
• Accept, at være åben overfor indre
og ydre oplevelser.
Modpol til oplevelsesmæssig
undgåelse
• Defusion, tilpas afstand til tanker.
Modpol til begrebet fusion, at
være opslugt af tanker
• Selvet som kontekst, ’jeg er langt
mere end mine symptomer, tanker, fortællinger og fortid.
Modpol til selvet som indhold,
jeg er mine tanker, mine fortællinger, min fortid
• Værdier, det der er væsentligt i
livet.
Modpol til fravær af værdier,
impulsiv, inaktiv, regelstyret
livsstil
• Engagerede handlinger, de konkrete skridt i en værdibaseret
retning.
Modpol er fravær af engagerede
handlinger eller impulsive,
inaktive handlinger og adfærdsmønstre

Illustration af Frits Ahlefeldt
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“Fra offer til overlever
– ACT med traumer”

Anmeldt af Susi Trolle, Projektleder

Forfatter: Anne Agerbo
Titel: “Fra offer til overlever –
ACT med traumer”
Udgivet i: 2017
Forlag: Frydenlund

Anne Agerbo indleder med sin farfars
historie om tiden som fange under 2.
verdenskrig i Kz-lejren Buchenwald. I
bogen veksler hun mellem sin farfars
beretninger og sin egen oplevelse af selve
fortællingen, mens den fortælles. Fortællingen bruges som case i resten af bogen,
hvor traumebegrebet og den terapeutiske
tilgang ACT – Acceptance and Commitment Therapy bliver forklaret.
Bogens omdrejningspunkt er de
personlige traumer, og om at komme sig
og genvinde sin livskraft. ACT bliver ikke
blot et terapeutisk redskab, men også den
prisme, man kan leve sit liv igennem.
Bogen henvender sig både til traumeoverlevere og traumeprofessionelle. Agerbo benytter betegnelsen traumeoverlever
og ikke traumeoffer for at understrege
de menneskelige ressourcer, der bor i
ethvert menneske, og på trods af svære
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reaktioner på voldsomme hændelser, kan
et menneske genvinde fodfæstet.
Fortælling som bindeled
Det er en vigtig og læsværdig bog, som
Anne Agerbo har skrevet. Farfarens
fortælling om tiden i koncentrationslejren er stærk og ligefrem. Dog forstyrres
min læsning og medleven af forfatterens
personlige oplevelse af fortællingen, som
kommer til at stå som et lag imellem farfarens fortælling og mig som læser.
Men det giver bestemt mening at
bruge farfarens levede fortælling som et
stjerneklart eksempel fra en traumeoverlever, mens de mere abstrakte teorier og
begreber om traumer sættes på plads.
Personlige traumer fremhæves som
noget, der vedrører flere end det mest
traditionelle billede af traumatiserede
soldater eller krigsflygtninge. Vi ved jo
godt, at det må give sår og skader på krop
og sjæl at deltage i en krig. Men voldtægt,
overfald og mobning vedrører mange flere
af os alle, og derfor giver det mening at
læse om personlige traumer mere bredt.
Håbets prisme
ACT præsenteres som en håbets og resursernes prisme, man kan kikke igennem,

når behovet for gode redskaber viser sig.
Anne Agerbo fremhæver håb og muligheder for at komme sig og gentræne sin
livskraft – eller den psykologiske fleksibilitet – i respekt for, at enhver er ekspert
på eget liv. På den måde giver bogen en
kærlig hånd til alle, der har haft personlige traumer i sit levede liv.
Anne Agerbo er privatpraktiserende psykolog, indehaver af firmaet ACT in Life og
vidensfællesskabet traumeviden.dk
”Fra offer til overlever – ACT med traumer” er udgivet på Frydenlund i 2017

Selvhjælp

mod Selvmordstanker
SOS-projektet undersøger om selv
hjælpsterapi over internettet, kan
hjælpe personer med selvmordstan
ker til at få det bedre.
Programmet er inspireret af kognitiv
adfærdsterapi og sigter på at hjælpe
personer med selvmordstanker til
bedre at forstå, håndtere og redu
cere deres tanker om selvmord. Man
kan arbejde med selvhjælpsprogram
met hjemmefra fra sin computer, tab
let eller smartphone og løbende få
hjælp og feedback fra en psykolog.
Professor Merete Nordentoft, Dansk
Forskningsinstitut for Selvmordsfore
byggelse og Livslinien står bag projek
tet.
Vil du hjælpe os?
Vi søger personer der ønsker at få
det bedre og er motiverede til at
arbejde aktivt med deres selvmords

tanker. Ved at melde sig til og give os
din feedback, kan du hjælpe andre
i Danmark der også har tanker om
selvmord. For at være med skal man
være fyldt 18 år, kunne læse dansk
og have selvmordstanker. Man må
gerne have en psykiatrisk diagnose
og et misbrug, og man må også ger
ne modtage terapi og behandling
andre steder.
Læs mere
Du kan læse mere om forskningspro
jektet på Livsliniens hjemmeside www.
livslinien.dk/sos og på www.internet
behandling.dk/sos.
Kontakt projektleder Charlotte
Mühlmann for spørgsmål om studiet på
telefonnummer 26112546 eller på email
charlotte.muehlmann@regionh.dk
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Mindfulness

og forebyggelse
af depression

Har du haft 3 eller flere episoder af depression, og er interesseret i at
deltage i et forskningsprojekt, hvor du tilbydes en evidens-baseret fore
byggende psykoterapeutisk behandling?
Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er en 8 ugers psykoterapeu
tisk gruppebehandling udviklet til forebyggelse af tilbagevendende
depression. MBKT anbefales af den danske og en række internationale
sundhedsstyrelser, som tillæg eller alternativ til farmakologisk behand
ling. Dog er det endnu de færreste steder i Danmark, at man kan del
tage i MBKT af en certificeret og erfaren terapeut.
Som del af et nyt forskningsprojekt ved Århus Universitet uddybes MBKT
gratis til interesserede deltagere. Hvis du er interesseret i at deltage i
projektet kan du læse mere på: www.mindfulness.au dk/projekter eller
kontakte forsøgsansvarlig Anne Maj van der Velden, Institut for Klinisk
Medicin, Århus Universitet på email: am.vandervelden@cas.au.dk eller
telefon: 53893384
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Til næste
Valgprogram for

DepressionsForeningen
Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

Affektivt Folkeparti – fordi alle har ret
til balance i hverdagen.
Tænk, hvis DepressionsForeningen gik
ind i politik som et selvstændigt parti og
med dig som en af politikerkandidaterne. Tænk hvis du fik lov til at formulere
og måske gennemføre et valgprogram
på vegne af foreningen – eller Affektivt
Folkeparti.
Affektivt forstået som samlingen af
Unipolar affektiv sindslidelse og Bipolar
affektiv sindslidelse – i daglig tale kaldet
hhv. depression og bipolar lidelse.
I DepressionsForeningen repræsenterer vi en bred medlemsskare, der er
sammensat af mænd og kvinder i alle
aldre og med vidt forskellige familie og
livslivsvilkår. Og med vidt forskellige politiske ståsteder. Vi ville derfor nok være
nødt til at holde vores partiprogram
relativt snævert.
Mærkesagen kunne være “Bedre
vilkår for mennesker med depression og
bipolar lidelse”. Bedre og mere effektiv

behandling og bedre mulighed for at
komme sig gennem rehabilitering og
støtte i hverdagen.
Behandlingen er primært noget
regionerne har ansvaret for, mens støtte
og vejen tilbage til et godt hverdagsliv er
kommunernes ansvar.
Udfordringer og politikerstøtte
I næste nummer af Balance vil vi dykke
ned i en række af de udfordringer, vi mener, politikerne skal gøre noget ved. Med
jeres hjælp håber vi på, at kunne sætte
fingeren på de steder, hvor skoen trykker
mest, og være med til at udforme forslag
til, hvad der bør gøres.
Send derfor gerne så hurtigt, du
kan, dine bud på hvad der bør gøres og
hvorfor.
Målet er at hjælpe de kommende
politikere med at få øjnene op for de problemer, de skal være med til at løse efter
et valg. Og hvad vi mener, de bør gøre.
Det er også vores mål med det næste

nummer af Balance, at være med til at
give dig, kære medlem, et overblik over
hvem der bestemmer hvad, og hvad der
kunne være godt at spørge dine lokalpolitikere om.
DepressionSUCKS
Næste nummer fungerer også som optakt til årets DepressionSUCKs. Endnu
kan vi ikke afsløre årets tema, men sæt
gerne dagen af, og skriv til os hvis du vil
være med til at få kampagnen ud over
rampen. Og hold øje med nyhedsbrevene
og hjemmesiden, når vi åbner for kampagnen i august.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
ønske jer alle en god sommer.
Vi håber at se mange af jer på vores
Sommerhøjskole i uge 30 – gerne sammen med en ven, et familiemedlem eller
en nabo. Vi har plads til alle. ■
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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

Gribskov
FrivilligCenter Græsted
Holtvej, 3230 Græsted
Hver mandag, Kl. 15.00-17.00
Lis Silkeborg, 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com

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

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

Hørsholm Pårørende
Frivilligcenter Hørsholm,
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger. Kl. 19.00 – 21.00
Under oprettelse.
Ring/skriv, før du kommer.
Barbara, 40424810,
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk

Ishøj
Foreningshuset, Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Jette Christensen, 26779677
jech23baron@outlook.com
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København Depression

Haderslev

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
Klaus, 2077 0199, helhalv@gmail.com,
Lars, 2616 8031, lars1284@gmail.com

Depression og bipolar lidelse
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, 74522148 / 22838035,
mebehansen@youmail.dk
Birthe Poulsen, 40481462,
birthe.poulsen@hotmail.com

København Bipolar-gruppen
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du kom
mer første gang.
Mandage i lige uger. Kl. 18.45 - ca 21.00
Se kalender på bipol.dk/bal med transport
vejledning og kort.
Mynte, 24232971,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22256951, kim.bach@gmail.com

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

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

Lyngby

Odense, bipolar

Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Hver onsdag, Kl. 18.00 – 20.00
Anita Gabs-Pedersen, 21436795,
anitagp@me.com

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

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

Vejle

Roskilde

Aabenraa, interessegruppe for bipolare

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdag den 22. juni.
Skriv eller ring, før du kommer. Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, 46362945,
musserindal@gmail.com

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
Info om næste møde fås ved henvendelse til
Klaus Andresen

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

Stevns

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

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for nær
mere info.
Gitte Daater, 24401490, daater@heaven.dk

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

Horsens

Esbjerg

Viborg

Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, Esbjerg
Hver torsdag, Kl. 19.00 - 21.00
Morten, 22772555 banditmanden@gmail.com
Kristina, kialinneberg@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com

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

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

Aarhus

Aalborg Depression over 26 år

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, 86 95 40 27/ 24 89 01 98,
mathiassjelle@gmail.com

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

Aarhus, bipolargruppe

Sinds lokaler, Sind Daghøjskole,
Doktorens Gyde 3, 9000 Ålborg
Mandage i ulige uger, Kl. 18.00-20.00
Sofie og Katrine, bipolaraalborg@gmail.com

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

Aarhus, forældre til unge og voksne bipolare
De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov
(psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først, Kl. 19.00 – 21.00
Hanne Tranberg, 21294448, hannetr@me.com
Inge Rasmusen, 61337973
inge.B.rasmussen@gmail.com

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal,
Grønnegade 80, Århus
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00 -21.00
Kathrine og Helene,
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

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

Aalborg bipolargruppe

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

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

DepressionsForeningen
Trekronergade 64 st. 2500 Valby
Telefon 3312 4727.
Træffes i tidsrummet 13.00-16.00
DepressionsLinien: 3312 4774.
Linien har åbent mandag til torsdag fra
klokken 19.00-21.00.
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

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

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

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe
så kontakt DepressionsForeningens
sekretariat på telefon 3212 4727 eller
mail sekretariat@depressionsforenin
gen.dk
Medlemmer er også velkomne i
grupper uden for ens lokalområde.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men
det er praktisk, hvis du kontakter
kontaktpersonen inden fremmøde.
Vær opmærksom på, at der kan ske
ændringer i de enkelte grupper.
Kontakt DepressionsForeningens
sekretariat, hvis du ikke kan træffe
kontaktpersonen.

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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“Goddag jeg ringer fra DepressionsForeningen. Jeg kan se på min
liste, at du ikke har nået at få betalt dit kontingent for i år. Måske
er det en fejl, en forglemmelse eller noget helt andet, men har du to
minutter”?
Der er fart over den nye bestyrelse. Allerede inden det første bestyrelsesmøde brugte flere af bestyrelsesmedlemmerne nogle timer
i sekretariatet på at ringe ud til medlemmer, der endnu ikke havde
betalt deres kontingent for i år.
En stærkere forening
Bestyrelsen ønskede at blive klogere på de almindelige medlemmers
brug af vores tilbud, og på hvilke ønsker og forventninger, de har og
har haft til foreningen. Vi har et konstant ønske om at forbedre os,
blive dygtigere og blive den forening DU ønsker dig.
Målet var selvfølgelig også at få flere til at blive i foreningen. Jo
flere vi er, desto stærkere stor vi lokalt og nationalt både i forhold
til politisk indflydelse og i vores tilbud. Foreningen bygger jo på det
forpligtende fællesskab.
(Gen)tegn medlemskab nu
Heldigvis var der en hel del, der gentegnede deres medlemskab.
Og det er også super nemt. Du kan forny dit medlemskab i vores
webshop http://depressionsforeningen.dk/produkt/forny-medlemsskab-2/
eller overføre kontingent (250 kr) til konto: Registreringsnummer
9541 Kontonummer 0009625100 husk gerne navn og medlemsnummer.

