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Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

Erfaringer er en ressource
Når man er syg med depression eller bipolar lidelse, kan man ofte føle sig ubrugelig. Når man bliver rask, ved man, at
man på ingen måde er ubrugelig, og forhåbentlig er man blevet stærkere. I psykiatrien er man i stigende grad begyndt
at bruge menneskers levede erfaringer til
at hjælpe andre – det kaldes peer-støtte.
For er der nogen der kan hjælpe, når man
føler sig ubrugelig, føler skyld, skam,
træthed, tristhed og ugidelighed, så er
det et andet menneske, som har været
lige præcis det samme sted. Et menneske
som ved, hvad det vil sige at føle sig ude
af stand til at være sig selv. Vi skal bruge
hinandens erfaringer til at hjælpe og
komme videre. Fælles levede erfaringer
skaber fællesskab og samhørighed.
Vi vil gerne høre om jeres erfaringer
Vi skal som patientforening hele tiden
være på forkant med de behov og ønsker,
som de der rammes af bipolar lidelse
eller depression, har. Når vi udvikler nye
projekter eller arbejder med vores eksisterende aktiviteter, så er det vigtigt, at vi
ved, hvad bipolare og depressionsramte

mennesker har brug for. I den sammenhæng er medlemmerne i DepressionsForeningen bestyrelsens forlængede arm – I
ved hvilke behov, vi som forening bør
fokusere på, I har viden om de udfordringer, man oplever i dialog med kommunen
eller regionen, I kender angsten for at
miste arbejdet eller være tvunget til at
vente på den rette behandling.
Vi vil derfor gerne invitere jer til at
deltage i en medlemsundersøgelse. Med
medlemsundersøgelsen vil vi i større grad
få en forståelse og viden om jeres erfaringer og daglige udfordringer. Bestyrelsen
håber, at mange af jer vil deltage. Undersøgelsen vil danne grundlag for fortsat
udvikling af vores forening. For bestyrelsen er det vigtigt, at vi i fællesskab ser på
de områder, vi skal arbejde med de næste
par år – for det er i fællesskab, vi bliver
i stand til at skabe de bedste betingelser
for et godt liv med affektiv lidelse. Vores
arbejde i DepressionsForeningen skal
bringe hjælp og støtte i hverdagen til
medlemmerne og deres pårørende.

Tak for i år
Året 2016 blev endnu et spændende
og udfordrende år med kampagner,
selvhjælpsgrupper, foredrag, udflugter,
højskole og meget mere. I har alle bidraget og på den måde været ambassadører for DepressionsForeningen. Tak
for jeres arbejde og trofasthed – uden
jer ville der ikke være en forening.
Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. ■
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TEMA Peer-arbejde

Levede
erfaringer
Brugen af levede erfaringer i psykiatrien vinder mere og mere indpas
som supplement til behandling. Mennesker som selv har kæmpet
med psykiske vanskeligheder, været turen rundt i det psykiatriske
system og er kommet ud på den anden side, bruger deres erfaringer
til at støtte og hjælpe andre. Begrebet kaldes peer-støtte, og der kommer flere og flere peer-projekter i både regional og kommunal regi.

Af Trine Linnet Mathiesen, redaktør

” Støtte til forandring mod et bedre
liv, som finder sted mellem to eller
flere personer, der forbindes af
fælles erfaringer i livet – i denne
sammenhæng erfaringer med
psykiske vanskeligheder, med livet
som bruger af de offentlige tilbud
og med recovery.”
Kilde: Socialstyrelsen

Illustration Frits Ahlefeldt
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Giver håb
En peer-støttemedarbejder er altså en
medarbejder, der bruger sine egne erfaringer med psykiatriske vanskeligheder,
og hvordan man kommer videre, til at
hjælpe et menneske som er i behandling
i det psykiatriske system. Peer-støtte
medarbejderen kan have forskellige
roller, de kan hjælpe med at strukturere
hverdagen for den syge, de kan arrangere
fællesarrangementer, holde samtaler for
de patienter der ønsker det – deres rolle
defineres på den enkelte arbejdsplads.

TEMA Peer-arbejde
Forskellen i forhold til behandlingssituationer – og i særdeleshed styrken – ved
peer-støtte er ligeværd. En peer-støttemedarbejder kender til det man går igennem som syg og er en rollemodel, som
kan være med til at vise vej ud af mørket
og give håb.
Vi har længe vidst, at peer-støtter
virker
”Historisk set opstod idéen om, at tidlig
ere psykiatriske patienter kunne gøre en
forskel for patienter på psykiatriske afdelinger i Frankrig i slutningen af 1700-tallet. Men det er først inden for de seneste
godt 20 år, at tankegangen for alvor er
blevet udbredt til især USA, England og
Australien.
Klavs Serup Rasmussen,
Det Sociale Netværk

Læs mere om
Peer-støtte
Du kan læse mere om Peer-uddannelsen i region Hovedstaden her:
http://peerstoette.dk/uddannelsen/uddannelsen-som-peer/
På peerstoette.dk kan
du ligeledes finde et
spritnyt gratis magasin
om alt det nyeste
indenfor Peer-arbejde

Viden om at erfaringer fra tidligere
psykiatriske patienter kan gøre en forskel
i behandlingen af nuværende patienter er
ikke ny. I dag har flere og flere arbejdspladser i psykiatrien fået øjnene op for
effekten af at have en peer-støttemedarbejder, og der ansættes stadigt flere og
flere peer-medarbejdere både i lønnede
og frivillige stillinger.
Kunne du selv tænke dig at blive
peer-medarbejder?
Alle der har psykiske vanskeligheder og
er kommet videre fra dem, har værdifulde erfaringer, som kan hjælpe andre.
Hvis du, efter at have læst vores spænd
ende tema om peer-støtte, har fået lyst
til at læse endnu mere, og måske endda
selv blive peer, er der en række initiativer
og også en peer-uddannelse i Region
Hovedstaden.
På de følgende sider kan du læse mere
om Peer-arbejdet i Danmark og møde
en Peer-medarbejder som i høj grad
bruger sine levede erfaringer i sit daglige
arbejde.
Rigtig god læselyst! ■

FAKTA
• Peer-arbejde er brugen af levede erfaringer indenfor Psykiatrien
•	Forskning viser at peer-støtte gavner modtageren af støtten, men også peermedarbejderen har gavn af at dele sine erfaringer
•	Peer-medarbejdere arbejder både med individuel peer-støtte og gruppebaseret
peer-støtte, men har også mange andre opgaver som defineres i den enkelte
arbejdssituation
•	Man ser ofte at behandlingen af patienter, som modtager peer-støtte, bliver
bedre
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TEMA Peer-arbejde

Peer-projekterne

popper op
Siden psykiatri-udvalget for tre år siden anbefalede, at man i stig
ende grad i Psykiatrien ansatte borgere, der selv har haft psykiske
vanskeligheder og været igennem systemets kringelkroge, er flere
peerprojekter blomstret op i Danmark. Vi stiller skarpt på et par udvalgte projekter, og udfordringerne ved denne nye faggruppe.

Af Laurids Bæk Simonsen,
Presse- og kommunikationskon
sulent hos Det Sociale Netværk

P

eer-medarbejderne har virkelig
fået udbredt troen på, at man kan
komme sig, og har skabt opmærksomhed omkring recovery hos borgerne
og på de arbejdspladser, hvor de er blevet
ansat. Det er de ord, som samstemmende
lyder fra flere af de kollegaer, ledere og
borgere, der er stødt på peer-medarbejderne i de mange projekter, der har set
dagens lys de seneste år.
”For at komme sig er det vigtigt, at
man får tændt en gnist og får troen på,
at det er muligt. Der kan peer-medarbejdere hjælpe ved deres tilstedeværelse og
egne erfaringer. Derudover har vi også
set, at peer-medarbejderne med deres
tilstedeværelse har ført til, at man på
arbejdspladser, som har peers ansat, har
fået et andet fokus og sprog for psykisk
sårbarhed og recovery”, siger Klavs Serup
Rasmussen, der er ansat i Foreningen
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”De får en kæmpe
indsigt i eget livsforløb, og de oplever en
mindre grad af selvstigmatisering, fordi de
ikke behøver at skjule
ting om sig selv på arbejdspladsen”.
Det Sociale Netværk som leder af Projekt
Peer-støtte i Region Hovedstaden.
Det er et af de tre projekter, der blev
skudt i gang som følge af psykiatriudvalgets anbefalinger fra 2013, som

efterfølgende førte til flere bevillinger til
satspuljen.
Herudover gav man også penge til projektet ”Peers som brobyggere” i Region
Sjælland og ”Ligestillet støtte” i Region
Midtjylland. Fælles for de tre projekter er,
at de afprøver brugen af levede erfaringer
i behandling og støtte til mennesker med
psykisk sårbarhed, og at de undersøger,
hvilken forskel det kan gøre for borgerne,
peer-medarbejderne selv og de organisationer, hvor de er ansat.
Men der er stor forskel på, hvad de
forskellige peers får med i bagagen, hvor
projekterne og arbejdspladserne lægger
snittet, hvor meget uddannelse de får, om
de er lønnede eller frivillige, eller om de
arbejder i region eller kommune.
Peer Netværket Danmark arbejder
med at synliggøre peer-fagligheden i
Danmark og udbrede kendskabet til, at

TEMA Peer-arbejde

peer-støtte både gavner peer-medarbejderen og borgeren. Netværket vurderer,
at der er omkring 100 peer-medarbejdere
bare på Sjælland.
”På plussiden ved vi, at foruden håb
og fokus på recovery får peermedarbejderne selv meget
positivt ud af det. De får
en kæmpe indsigt i eget
livsforløb, og de oplever en mindre grad
af selvstigmatisering, fordi de ikke
behøver at skjule
ting om sig selv på
arbejdspladsen”,
siger Klavs Serup
Rasmussen.
Herudover nævner han, at ansættelsen af peers også
er med til at vise, hvor
meget alle medarbejdere
kan bruge deres egne erfaringer, og til at åbne øjnene for, at det
er okay at tale om mental sundhed på de
arbejdspladser, hvor peer-medarbejderne
er ansat.
”Helt konkret er de jo også med til at
sørge for, at der bliver lyttet til borgerne,
at de får en stemme. Fordi de tager udgangspunkt i de fælles levede erfaringer
og får bragt dem i spil. Her kan peermedarbejderne virkelig gøre en forskel,
fordi de møder borgerne i øjenhøjde og
skaber et fælles sprog”.
Men Klavs Serup Rasmussen medgiver, at der også har været en del udfordringer ved at introducere en ny faggruppe. For hvordan finder man ud af, hvilke
arbejdsopgaver peer-medarbejderne
skal varetage, og hvilke snitflader de har
med andre faggrupper, når de aldrig har
arbejdet sammen før?
”Flere peer-medarbejdere og deres
ledere og kollegaer har oplevet udford
ringer i forhold til at definere, hvad
peer-medarbejderen skal arbejde med, og
hvordan man i denne faggruppe manifesterer sig og finder sin plads i systemet

Illustration Frits Ahlefeldt

– også fordi deres opgave er at tænke
anderledes og altid have deres erfaringer
med i bagagen”, fortæller Klavs Serup.
Han mener, at det blandt andet handler om, hvordan peer-medarbejderne skal
bruge deres erfaringer, hvilke opgaver
der er gode peer-opgaver, hvordan peerstøtten skal tænkes ind i den eksisterende
indsats osv.
”Og så har der været helt lavpraktiske udfordringer i forhold til, hvordan
man gør borgerne bevidste omkring de
kompetencer og andre perspektiver, man
har som peer-medarbejder. Men lynhurtigt har vi også set, hvordan borgerne har
taget det her til sig og sat pris på, at der er
kommet en stemme, som giver håb, glæde
og troen tilbage på, at man kan komme
sig”, siger Klavs Serup.
Du kan læse mere om Projektet PeerStøtte i Region Hovedstaden og andre
peer-projekter på www.peerstøtte.dk ■

FAKTA
Det Sociale Netværk blev etableret i 2009, da tidligere statsminister
Poul Nyrup Rasmussen vendte hjem
til Danmark efter sin tid i Europaparlamentet. Han ønskede at skabe en
forening, der kunne være med til at
fjerne fordomme og tabuer i forhold
til psykisk sårbare. En forening, der
kunne bidrage til at skabe en bedre
forståelse for psykisk sårbarhed samt
være talerør for psykisk sårbare.
Kilde www.psykisksaarbar.dk
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TEMA Peer-arbejde

Jeg har en

drøm

”En drøm om at være et helt almindeligt menneske
med et helt almindeligt liv”

Af Petrine Severin, Projektkonsulent i Peer-Netværket Danmark
og tidligere recovery mentor/peer-støtte medarbejder

J

eg har i mange år haft en drøm om
at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
At finde en arbejdsplads, der kunne
rumme mig og se mig, som den jeg er altså omme bag alt det der sygdomshalløj

og diagnosevæsen. Jeg har faktisk altid
været glad for at arbejde. Det var bare,
som om arbejdet ikke rigtig kunne lide
mig. Jeg blev sygemeldt gang på gang i
lange perioder. Jeg har slet ikke tal på,
hvor mange gange jeg helt har opgivet

tanken om at vende tilbage. Og drømmen
om at være et helt almindeligt menneske
med et helt almindeligt liv, var ikke en
drøm, men snarere en utopi.
Men i 2013 blev jeg ansat i flexjob på
et bo- og rehabiliterings-tilbud som recovery mentor. I starten måtte jeg kæmpe
for at finde min plads og mine ben at stå
på i kollegagruppen. Der gik dog ikke
lang tid, før jeg følte mig hjemme i jobbet.
”En recovery mentor/peer-støtte medarbejder er en person, der selv har erfaring
med psykiske vanskeligheder og bruger
disse til at støtte andre i deres forandrings- og recovery proces”
At finde sin indre Pippi
At arbejde som peer-støtte medarbejder
er spændende. Det er en linedans mellem
det personlige og det faglige og langt
fra snorlige og perfekt. Det kan være
nødvendigt at finde sin indre Pippi frem.
Pippi repræsenterer kvaliteter, som en
peer-støtte medarbejder besidder: mod,
personligt overskud, evnen til at vende
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TEMA Peer-arbejde

FAKTA
Peer-støtte initiativet (Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af
frivillige og af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats i psykiatrien):
I tre partnerskaber, som består af kommuner, regioner og brugerorganisationer, vil
der i projektperioden (2014-2018) blive udviklet og afprøvet tre modeller for støtte,
som gives af mennesker, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peerstøtte).
Sideløbende vil et nationalt peer-netværk, Peer-Netværket Danmark, etableret
af bl.a. SIND, LAP, Outsideren og Projekt Vendepunkter, arbejde med at skabe netværk og faglig sparring mellem mennesker, der arbejder som peer-støtte medarbejdere.

enhver situation til noget godt og tænke
alternativt.
Peer-støtte medarbejderen bliver ofte
kaldt for grænsekrydser og forandringsagent, og er rollemodel for både borgere
og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og den psykosociale indsats.
De har nemlig formået at vende en
svær situation til noget godt, genfinde
livskraften og livskreativiteten og er nu
i stand til at sætte deres erfaringer med
recovery i spil i fagligt regi.
Det kræver personligt overskud at
bevare fokus, når man skal navigere i
den traditionelle tilgang til mennesker
med psykiske vanskeligheder og samtidig holde fast i, at man som peer-støtte
medarbejder bidrager med noget helt
særligt, der kan være med til at sætte
forandringsprocesser i gang, såvel hos
borgerne, som hos de øvrige kollegaer.

”Hun har jo ingen psykiatri-erfaring”
Jo, jeg har faktisk over 30 års erfaring
med psykiatrien fra et brugerperspektiv, men det er især min erfaring med
recovery, jeg har bragt på banen, og den
er lige så værdifuld som mine kollegaers
faglige viden og erfaringer.
”At arbejde som peer-støtte bidrager til
ens egen recovery proces”
I oktober 2015 blev jeg ansat som
projektkonsulent i Peer-Netværket. Jeg
havde aldrig troet det var muligt. I mit
arbejde som projektkonsulent har jeg
mulighed for at lave det, som jeg brænder
for. Jeg bruger mine egne erfaringer som
recovery mentor til at støtte andre i deres
arbejde.

Mine opgaver er bl.a. at facilitere netværksgrupper for peer-støtte medarbejdere, afholde dialogmøder for arbejdsgivere, afvikle større arrangementer
for vores medlemmer, deltage i vigtige
begivenheder som Psykiatritopmødet og
Folkemøde, og i det hele taget være med
til at udbrede kendskabet til peer-støtte.
Og hvordan går det så med
drømmen?
Den stortrives. Men den kræver også en
del pleje og vedligeholdelse.
Og så er der opstået en ny drøm: måske skal jeg ikke altid være i flexjob?
Bliver den drøm realiseret, er jeg sikker på, at der vinker en ny forude. ■

FAKTA
Målgrupper for peer-støtte:
De primære målgrupper er både borgere, der modtager indsatser fra de psykosociale tilbud i kommunerne, og borgere, der modtager behandling i regional- og distrikts-psykiatrien.
En anden primær målgruppe er medarbejdere med erfaringskompetencer (peer-støtte medarbejdere).
Den sekundære målgruppe er ledere og medarbejdere i de professionelle kommunale og regionale indsatser til mennesker med
psykiske vanskeligheder.
Læs mere om peer-støtte initiativet på www.socialstyrelsen.dk
Læs mere om Peer-Netværket Danmark på www.peernet.dk
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Mød en frivillig

- Daniel Majholm

Daniel Majholm er en af DepressionsForeningens dedikerede
frivillige. Daniel begyndte i DepressionsForeningens lokalgruppe i 2013, hvor han i dag er kontaktperson.

Af Daniel Majholm, redigeret af Mette Prangsgaard Andersen, projektleder

FAKTA
Navn: Daniel Majholm
Alder: 44 år
Beskæftigelse: Projektmedarbejder
Bopæl: København

Hvad består dit arbejde i som frivillig?
Sammen med tre andre er jeg kontaktperson og mødeleder for depressionsgruppen i København. Som mødeleder
skal man holde snor i programmet, sikre
en god stemning og en konstruktiv debat.
På samme tid skal man indgå i debatten, for mødelederne har de samme
udfordringer som de andre medlemmer.
Vi er der alle sammen for at hjælpe hinanden med at hjælpe os selv.
Hvorfor er du frivillig i netop
DepressionsForeningen?
I foråret 2012 blev jeg presset mere, end
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jeg kunne holde til, og det udviklede sig
til en depression. I 2013 begyndte jeg at
komme i lokalgruppen, og her fandt jeg et
forum, der kom til at gøre en afgørende
forskel i min hverdag. Frivilligt arbejde
har alle dage ligget mit hjerte nær, og det
blev helt naturligt, at DepressionsForeningen skulle være der, hvor kræfterne
skulle lægges.
Hvorfor valgte du netop dette
arbejde?
DepressionsForeningen tilbyder ikke
behandling, men et fællesskab baseret
på ligeværd. I gruppen har vi alle sammen en fælles opgave i at få tingene til
at fungere. De fleste mennesker, der har
haft depression, ved godt, at det ikke altid
er en nem opgave. Men et fællesskab forpligter og med en lærer- og lederuddannelse i bagagen var der ingen vej udenom
for mig. Det har jeg ikke fortrudt.
Hvad er de største udfordringer i den
opgave?
Som mødeleder har jeg fokus på ligeværd.
Nok har jeg en særlig opgave, men jeg er
også et almindeligt medlem – det skal
man ikke glemme. Jeg får medicin, der
fortrænger depressionen, men angsten
for, at den vender tilbage, slipper jeg ikke

foreløbigt. Jeg husker depressionens
mørke alt for godt, men når jeg ikke længere kan mærke, hvordan det var, vil jeg
stoppe som mødeleder og fortsætte med
andre opgaver i foreningen.
Hvornår går du glad hjem fra
frivilligvagten?
Jeg er meget taknemmelig for de debatter, vi har i gruppen. Nogle gange diskuterer vi jordnære udfordringer, andre gange
tunge, tabubelagte emner. Rummelig
heden i debatterne er næsten grænseløs,
og det kan jeg godt lide. De velmente råd
kan gøre ondt værre, og derfor taler vi
ud fra egne erfaringer. Alle er der for at
hjælpe hinanden med at hjælpe os selv, og
når det lykkes, går jeg glad hjem.
Hvad synes du er de vigtigste mærkesager inden for DepressionsForeningens område?
Depression er en folkesygdom, men når
man har depression, tænker man slet
ikke sådan. Man føler sig alene, misforstået og udenfor verden.
I DepressionsForeningen dyrkes fællesskabet, og det er vigtigt, synes jeg. ■

SOMMERHØJSKOLE
EN UGE MED FORDYBELSE OG BALANCE

For dig der har haft stress, depression eller bipolar lidelse
inde på livet og som ønsker at finde inspiration til en hverdag i balance

Sommerferie med værdi
For syvende år i træk er årets bedste sommerferieplan et højskoleophold med DepressionsForeningen. I samarbejde med Nordfyns Højskole tilbyder vi en uge med:
• Fællesskab
• Sang
• Foredrag med redskaber til dagligdagen
• Værksteder ude og inde
• Aktiviteter, ro og eftertænksomhed
• Mindfulness og morgenyoga
• Smuk natur og gåture
• Sund og inspirerende mad

Fællesskab
- og alt det mellem linjerne, som gør et højskoleophold til en dejlig livgivende oplevelse.
Ugen byder på oplevelser både inde og ude. Vi skal høre spændende foredrag, vi skal bruge
kroppen, vi skal synge, vi skal ud og nyde den nordfynske natur, og vi skal udforske nyt i
værkstederne.
Sommerhøjskolen er hvert år i uge 30. Tilmeldig via vores hjemmeside
depressionsforeningen.dk - vi åbner for tilmelding d. 15. dec. 2016.
Læs mere om Sommehøjskolen på vores hjemmeside www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole
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Bliver du fanget af

mørket?

Det er mørkt, når vi står op. Det er mørkt, når vi kommer hjem. Så er tiden her, hvor
døgnets lyse timer føles som at blinke med øjnene. Det er en tid, som påvirker de
fleste. Vi kommer mindre ud, vi er mere trætte, mindre aktive og mindre oplagte. Men
for nogen påvirker mørket endnu mere, og tungsindet lægger sig som en dyne ind
over dem. Vinterdepression.
Af Trine Linnet Mathiesen, redaktør

V

interdepression kaldes også for
sæsonafhængig stemningsforstyrrelse og er en påvirkning af
nogle menneskers sindstilstand ved mindre lys. På engelsk er tilstanden forkortet
SAD (Seasonal Affective Disorder).
”Vinterdepression er tilbagevendende
depressive episoder med start og bedring til omtrent samme tid i mindst 3 år”
Kilde: sundhed.dk
Tegn på vinterdepression
Hvis du har tendens til vinterdepression, vil du i takt med, at der er mindre
lys i døgnet, blive mere træt, dit humør
vil blive dårligere, du får mindre energi,
mere behov for at sove, og du kan have
større trang til søde sager. Man har ikke
nødvendigvis alle symptomer, og de kan
variere i sværhedsgrad.
Hvad sker der i hjernen, når man har
vinterdepression?
Man formoder, at årsagen til vinterdepression er, at det mindre lys i vinterhalvåret påvirker hormonet melatonin, som
er med til at regulere søvn og døgnrytme,
samt signalstoffet serotonin, som påvirker stemningslejet. Dagslys optages gen-
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nem øjnene og stimulerer produktionen
af serotonin – produktionen bliver derfor
markant lavere om vinteren.
Denne formodning bakkes op af det
faktum, at jo tættere nordpå man kommer i verden, jo større er hyppigheden af
vinterdepression.
Ny forskning forbinder depression
med overgangen til vintertid
Et nyt dansk registerstudie baseret på
18 års data og 185.419 depressionsdiagnoser viser, at tilfældene af depression
generelt stiger med 8 % i ugerne efter, at
vi har skiftet fra sommertid til vintertid.
En af fem forskere bag undersøgelsen
er Søren D. Østergaard, læge, lektor og
ph.d. ved Aarhus Universitet.
”Den markante stigning i antallet af
depressioner hænger formentlig sammen
med, at vi har mindre gavn af dagslyset
fra klokken 7-8, for på det tidspunkt
står mange af os under bruseren, spiser
morgenmad eller er på vej til arbejde
eller uddannelse”, lyder en forklaring fra
Søren D. Østergaard.
Døgnets rytme og antallet af timer
med dagslys har altså effekt på mange
mennesker, og den nye undersøgelse
sandsynliggør, at en del af den øgede

forekomst af depression efter skiftet til
vintertid skyldes vinterdepression.
”Vi er forholdsvis sikre på, at det er
selve skiftet til vintertid, der forårsager
stigningen i antallet af depressionsdiagnoser og ikke fx ændret dagslængde eller
dårligt vejr. Vi har nemlig justeret vores
analyser for disse fænomener, ” siger
Søren D. Østergaard.

FAKTA
• Vinterdepression er depressive episoder, som starter og slutter cirka
samme tid i minimum tre år.
• Vinterdepression bliver også kaldt
sæsonafhængig stemningsforstyrrelse. Det er en psykisk lidelse, som
typisk dukker op, når det er mørkt.
• Vinterdepression er ikke en officiel
medicinsk diagnose. Forskerne er
uenige om, hvorvidt vinterdepression er en ”rigtig” sygdom. Nogle
betegner det derfor som vintertræthed eller vinterubehag.
Kilde: Sundhed.dk

Skiftet fra sommertid til vintertid finder
sted den sidste søndag i oktober måned
hvert år.
Skærp opmærksomheden – også
som pårørende
Resultaterne fra studiet baserer sig ikke
kun på forekomsten af vinterdepression,
men har man tendens til vinterdepression eller depression i det hele taget, bør
man være ekstra opmærksom i tiden efter
skiftet til vintertid, ligesom også sundhedspersonale og behandlere bør være
ekstra opmærksomme, mener Søren D.
Østergaard.
Ca. 5 % af befolkningen lider af vinterdepression. Der er altså mange, som bliver
trætte, kede af det, uoplagte og trækker sig
socialt, når mørket kommer. Det er altid
vigtigt at være opmærksom på symptomer
og evt. få dem afklaret hos en læge. ■

Hvad kan du gøre? - gode råd om vinterdepression
1. Hvis du føler dig meget træt og trist, så gå til lægen. Det er vigtigt at få afklaret,
om det er en vinterdepression, en ”klassisk” depression eller noget helt tredje, du
fejler.
2. På lægens anbefaling kan du - eller din arbejdsplads - købe en lyslampe med
minimum 10.000 LUX. Stil den på skrivebordet, eller tænd den når du spiser
morgenmad. En halv time hver morgen i 14 dage er som regel nok til at få symptomerne til at forsvinde. At holde symptomerne væk resten af vinteren kræver
dog regelmæssigt lysbehandling.
3. K
 om ud! Hvis det overhovedet er muligt, så kom ud om morgenen eller midt på
dagen, hvor der er meget lys. Tag for eksempel madpakke og en god vinterfrakke
med på job, og spis din mad udenfor.
4. D
 a vinterdepression har det med at komme tilbage år efter år, så sørg for at starte
med at komme ud hver dag i god tid til næste år. Gør det gerne systematisk fra
september - læg det ind i din kalender. Vi mennesker har tendens til først at
huske det, når symptomerne er der igen.
Kilde: Ida Hageman, klinikchef hos Psykiatrisk Center København og forsker i
vinterdepressioner.

VINTER
depression
,,
DET FØLES SOM OM, AT DER
GLIDER ET MØRKT GARDIN
,,
NED OMKRING MIG!
DET ER IKKE DIG, DER ER
PROBLEMET.
BEGRÆNSET DAGSLYS
I VINTERPERIODEN LUKKER
NED FOR DIN KROPS
NATURLIGE FUNKTIONER.
LAD OS HJÆLPE DIG MED
AT FINDE FREM TIL
DEN RIGTIGE LØSNING
FOR DIG.
DU ER ALTID VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE OS!

D

Lumie Ltd. er verdens største producent af lysterapilamper og er bosiddende i Cambridge i
England. Lumie har eget forskningscenter og lancerede bl.a. verdens første daggrysimulator i
1991. Lumie forsker og udvikler løbende lysterapilamper til brug mod bl.a. vinterdepression.
Alle Lumies lamper er udviklet i samarbejde med forskere for at opnå den højeste kvalitet.
Lumies lamper er godkendte og certiﬁceret som medicinsk udstyr iht. Europarådets direktiv
EC93/42.
Lumie er din sikkerhed for kvalitet

Sundhedshuset
Toldboden 1, 3 - 8800 Viborg
www.dansklysterapi.dk
info@dansklysterapi.dk
Tlf.: 2195 3322
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Interview med Minna Dybro, frivillig på DepressionsLinien gennem 17 år.

Glæden ved at hjælpe andre
- 17 år på DepressionsLinien
Tilbagevendende depressioner gjorde, at Minna Dybro måtte forlade
sit arbejde. Lysten til støtte andre i samme situation, gav hende energi
til at melde sig som frivillig på DepressionsLinien.
Her fortæller Minna Dybro åbenhjertigt om sin tid ved telefonen.

Af Trine Linnet Mathiesen, redaktør

E

fter i 17 år at have hjulpet utallige
mennesker med at håndtere skyld,
skam og lysten til at give op, er det
nu tid til at give stafetten videre. Minna
stopper på DepressionsLinien, og skal
nu bruge lidt mere tid sammen med sin
familie.
Hvorfor blev du frivillig i DepressionsForeningen?
Jeg har haft tilbagevendende depressioner hele mit voksne liv. Jeg kunne
godt have ønsket mig en telefonlinje, jeg
kunne have ringet til, hvor jeg kunne
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have fået lidt forståelse, opmuntring,
opbakning, måske et råd til, hvordan jeg
kunne komme videre. Jeg var flov over
at have det sådan, og havde det dårligt
med at belemre mine nærmeste med min
sygdom. Det er svært at forstå, hvordan
det opleves, hvis man aldrig selv har haft
snerten af depression. Man føler sig så
svag, hvis man har stress og depression.
Men stress og depression er et tegn på, at
man har været stærk for længe.
Hvad er du oftest blevet spurgt om?
Et ofte stillet spørgsmål er, ”Hvor lang
tid tror du, den her tilstand varer? ” Det
spørgsmål er vi desværre ikke i stand
til at besvare, for det er forskelligt fra
person til person. Depressive med mange
depressioner bag sig ved godt inderst
inde, at de får det godt igen. Det kan man
blot ikke huske, når man ligger under
gulvbrædderne.

Er der opkald, der har gjort særligt
indtryk på dig?
Nogle gange har jeg haft depressive i
røret, som ikke ville leve mere. Jeg har
forsøgt at få personen til at falde til ro,
og give plads til at græde og være ulykkelig. Særligt en episode med en kvinde,
som ville tage sit eget liv, har gjort stort
indtryk på mig. Jeg talte med hende i

”Man føler sig så svag,
hvis man har stress og
depression. Men stress
og depression er et
tegn på, at man har
været stærk for længe”

næsten tre timer og måtte have Falck til
at komme ud og hjælpe hende. Senere på
aftenen blev jeg ringet op af Falck, som
sagde, at jeg havde ydet en stor indsats,
og at kvinden var glad for, at jeg havde
reddet hendes liv. Det gjorde mig meget
glad og stolt, at jeg havde formået at
hjælpe et medmenneske i nød.
Hvordan synes du, at opkaldene har
ændret sig gennem årene?
Der er flere og flere mænd, der ringer
ind. Før i tiden var depression ikke noget,
mænd fik. Mænd er blevet bedre til at stå
ved, at de har det dårligt, og til at tale om
det. Derudover er der flere pårørende, der
ringer ind for at få råd om, hvordan de
kan hjælpe dem, der er tæt på dem, som
har depression.

Hvad har det givet dig at arbejde på
DepressionsLinien?
Jeg har arbejdet på DepressionsLinien,
fordi jeg havde lyst. Det har givet mig
følelsen af, at det nytter med den indsats
vi gør – det nytter at hjælpe. Jeg har haft
fantastiske kollegaer. Selvom vi ikke
sidder sammen, når vi tager telefonen,
er der et godt sammenhold. Vi er gode til
at sparre med hinanden, og har lavet en
aftale om, at vi altid kan ringe til hinanden, hvis man har brug for at tale om en
svær samtale. Det har givet et stærkt fællesskab. Et fællesskab som også er blevet
udvidet på de frivilligweekender, som
DepressionsForeningen arrangerer. Jeg
har været helt høj efter disse weekender.
Man lærer så meget – også om sin egen
sygdom.

Jeg har været rigtig glad for mit virke
på DepressionsLinien. Det glæder mig,
hvis jeg har hjulpet blot ét menneske, der
har haft det dårligt. Det er jo så lidt, man
kan gøre. Jeg kommer til at savne det.
DepressionsForeningen vil gerne sige
Minna mange tak for den store indsats.
Du har vist, at der er hjælp at hente – at
der er lys forude. Vi ønsker dig alt det
bedste i fremtiden. ■

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 lige nu nye telefonvagter, og måske er det netop dig, vi står og mangler.
For at blive frivillig telefonvagt skal du have lyst til at gøre en forskel for mennesker med aﬀektive lidelser og deres pårørende, have personlig erfaring med depression eller bipolar aﬀektiv lidelse, enten fra
dig selv eller en af dine nærmeste, være god til at lytte, udtrykke empati og sætte rammer for en konstruktiv samtale og endelig have overskud og lyst til at tale med mennesker, der ofte har det svært.
DepressionsLinien har åbent mandag – torsdag i tidsrummet 19.00-21.00, og som telefonvagt forpligter
man sig til at tage to vagter af to timers varighed hver måned. Opkaldene besvares hjemme fra, og som
frivillig telefonvagt vil du blive uddannet i samtaleteknikker og klædt godt på til opgaven, inden du har
din første vagt. Derudover mødes DepressionsLiniens frivillige ﬁre gange årligt, og linjen har desuden
tilknyttet en frivillig superviser, der står til rådighed for sparring og opfølgning på vanskelige samtaler.
Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte projektleder og frivilligkoordinator Mette Prangsgaard Andersen på telefon 3312 4727 eller på mette@depressionsforeningen.dk Vi
holder næste uddannelsesdag for nye telefonvagter i januar 2017.
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ÅRHUS

Generalforsamling

I DepressionsForeningen 2017
Sæt kryds I kalenderen lørdag d. 1. april 2017,
hvor DepressionsForeningen afholder den årlige
generalforsamling – denne gang i Aarhus. Som
altid har vi spændende oplæg, og der bliver rig
mulighed for at hilse på hinanden over en let
frokost.
Alle medlemmer af DepressionsForeningen der har opgivet deres e-mailadresse vil modtage en officiel invitation
på mail. Det endelige program, nærmere information om
generalforsamlingen og tilmelding følger senere på www.
depressionsforeningen.dk og på vores facebookside. Har
du brug for at få tilsendt din invitation med posten, så
kontakt sekretariatet på sekretariat@depressionsforenin-
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gen.dk. Bestyrelsen modtager gerne forslag til punkter på
dagsordenen frem til 17. marts 2017.
Vi glæder os til at se jer!

Vil du være medlem af bestyrelsen?
Har du erfaring med strategiudvikling, økonomi og ledelse af foreninger? Stil op til bestyrelsen ved at melde
dit kandidatur til bestyrelsen eller sekretariatet. For at
være opstillingsberettiget skal du have været medlem
af DepressionsForeningen i mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen.

HUSK!

n
tilmeldinge
Vi åbner for
re
læ
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til vores pop
kole
js
ø
h
er
somm
er.
15. decemb

for
ke er noget
Se om det ik
et
11 her i blad
dig på side

Foredrag
2/2, kl. 19

En personlig fortælling og en tur på

Caminoen
León

Santiago de
Compostela

ODENSE

Pamplona

St. Jean Pied
de Port

Burgos

En personlig fortælling om Jannes 800 km
og 30 dage alene med sin rygsæk på
Caminoen i det nordlige Spanien.
Fortællingen vil også omhandle Jannes
forsøg på at komme på den anden side
af sin depression uden medicin.
Foredraget holdes

TORSDAG D. 2. FEBRUAR KL. 19

på Frivillighedscentret i Toldbogade 5-7,
Odense C.
Tilmelding: kmndep@gmail.com
eller 21936238
Pris:

Gratis for medlemmer
50,- kr. for ikke-medlemmer

Forplejning: Kan købes
Der er plads til ca. 20 til foredraget der fordeles efter først-til-mølle.
Ved evt. overtegning vil der blive arrangeret et ekstra foredrag fredag den 24. februar, samme tid og sted.

DEPRESSIONSFORENINGEN
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LANDET

RUNDT

Håb, viden og optimisme
lyste op i København

K

lapsalverne fra de ca. 150 tilhør
ere gjalder ned over DepressionsForeningens levende livshistorie
fortællere. De har netop leveret deres
fortællinger ved foreningens københavnske julearrangement ”Når lyset kommer”.
Endnu en gang leverede fortællerne en
enestående præstation, og slog et hårdt
slag for større åbenhed og aftabuisering
omkring depression og bipolar lidelse.
Et tæt program
Årets første decemberdag bød også på
oplæg fra Professor Poul Videbeck, der
talte om tidens mest ”hotte” eksperimentelle behandlinger af depression, en
introduktion til Mindfulness ved Blom
samt stand up ved Ane Høgsberg, der har
turneret med showet ”Det store Depressionsshow”.
Samarbejde nytter
Arrangementet er blevet til i et tæt samarbejde med Psyk-Info Hovedstaden og
DepressionsForeningen og var en opfølger på et lignende arrangement sidste år.
Vi kan kun opfordre alle aktive til at tage
kontakt med deres lokale psykinfo. De er
gode at samarbejde med.
Tak for en dejlig aften! ■
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LANDET

RUNDT

DepressionsForeningen i Nordjylland
blev klogere på skyld og skam

D

epressionsForeningen i Nordjylland afholdt 5. november et
eksklusivt kursus
faciliteret af
specialpsykolog Krista Nielsen Straarup.
Temaet ”Skyld og
skam” og kurset
henvendte

sig både til mennesker som selv har erfaring med Depression eller Bipolar Lidelse
såvel som til pårørende.
Personlige fortællinger
Undervejs i oplægget stiller Krista
Nielsen Straarup spørgsmål om stoffet til deltagerne, som den enkelte
besvarer ud fra personlige erfaringer.
Der er mange der har noget på hjerte, så
vi hører om flere personlige oplevelser.
Krista er meget empatisk
og tager hånd om

den enkelt deltager og de svære emner
der kommer op.
Rummet blev afslappet og fortroligt
Deltagerne oplevede Kristas fantastiske
evne til at gøre rummet afslappet og
fortroligt. Man gik derfra med en større
indsigt i forhold til de problemstillinger,
som vi hver i sær repræsenterede. Skønt
at tage fra kurset med fornyet indsigt,
energi og forståelse.
Mange tak til Krista Nielsen Straarup
og alle deltagere i arrangementet for en
god aften med nærvær. ■

Illustration Frits Ahlefeldt

Sindets Dag i Odense

U

nder parolen ”Psykiatrien går i
luften” fejrede DepressionsForeningen i Odense 10. oktober,
i samarbejde med SIND, Drivhusfonden, Lilleskolen for voksne, Foreningen
for særligt sensitive Fyn og Psyk Info
Odense, ’Sindets dag’.
”Du er det du siger”
Dette års tema var ”du er det du siger”,
og dagens aktivitet var, i denne ånd,
fokuseret på åben dialog. De fremmødte
til oplæggene blev klogere på, hvordan du
taler åbent om psykiske lidelser. Blandt

foredragsholderne var bl.a. Peter A.G,
som talte om ”Kunsten og det sansende
mennesker.”
En festlig dag med masser af inspiration, dejlige mennesker og hygge.
Jubilæum til næste år
Til næste år afholdes 10 års jubilæum
og forberedelserne er allerede så småt
i gang. Hold øje på Facebook i løbet af
foråret på ’Sindets Dag Odense’. ■
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#DepressionSucks
– ta' snakken på arbejdet

For tredje år i træk blev de sociale medier farvet orange, da DepressionsForeningen markerede European Depression Day 1. oktober 2016.

Af Trine Linnet Mathiesen, Redaktør

V

ores velkendte orange #DepressionSucks-sokker prydede mere
end 2.000 ambassadørers fødder
på flotte og sjove billeder, heriblandt
Stine Bosse, Eva Secher Mathiasen, Uffe
Elbæk, Morten Østergaard og Manu
Sareen. I år satte vi fokus på at skabe et
arbejdsmarked, som tør ta’ snakken og
tage hånd om depression.
Den orange bølge
Hashtagget #DepressionSucks blev flittigt brugt på de sociale medier i dagene
omkring og den 1. oktober 2016. Årets
slogan var tilpasset lejligheden og opfordrede til at ta’ snakken på arbejdet.
De orange sokker spredte budskabet
om, at danske medarbejdere er spændt
hårdt for. Flere og flere sygemelder sig
med stress og depression, og for mange
har det vidtrækkende konsekvenser langt
ud i fremtiden – både privat og i deres
arbejdsliv. Med kampagnens fokus på
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arbejdsmarkedet i år, slog vi sammen
et slag for at få et arbejdsmarked, hvor
man passer på hinanden, hjælper og er
opmærksomme på hinanden. Et arbejdsmarked hvor man tør ta’ snakken om
depression. Sammen skabte vi opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø, at
alle har et ansvar, og hvordan vi hjælper,
hvis vi fornemmer, at en kollega har det
skidt.
De orange sokker skaber sammenhold og inspirerer
Kampagnesokkerne blev brugt på mange
måder, på tværs af generationer, på arbejdet, hjemme og mest af alt til at skabe
sammenhold. En mor og søn fandt styrke
i sygdom med denne rørende post på
Facebook:
”min søn (15) med angst og depression skal ha' den ene og jeg den anden...
og så har vi aftalt at ta' et billede af vores
'sucks' fødder: hænge det op, til minde om

FAKTA
• I Danmark er der hvert år 11.000
nye tilfælde af depression
• 751 personer om året tilkendes
førtidspension på baggrund af en
depressionsdiagnose
• 6 % af alle sygedage i Danmark
årligt skyldes depression
• De fleste mennesker, som bliver
ramt af depression i Danmark, er i
den arbejdsdygtige alder.
• WHO antager, at depression i
løbet af de næste 20 år vil blive
den mest belastende sygdom,
set i forhold til sygdomsbyrde og
økonomiske konsekvenser for
samfundet

at han ikke er alene, og at der er en hjælp
ende 'sok' lige i nærheden, som kender
følelsen...Du er ikke alene...”
Et andet sted i landet blev en studiegruppe inspireret til at sprede budskabet
yderligere. Som skoleprojekt lavede de
denne prototype på #DepressionSucks
pin’en. Vi ’liker’ den idé rigtig meget og
ville ikke have noget i mod at se den fine
pin rundt omkring i landet inden længe.
Vi har stadig arbejdssokken på
DepressionsForeningens arbejde med
at aftabuisere depression på de danske
arbejdspladser slutter bestemt ikke her.
Vi er meget stolte af at være med i et
partnerskab kaldet ”Sammen om mental
Sundhed”, som sætter fokus på mental
sundhed på arbejdspladsen og leverer
værktøjer til at forbedre den mentale
sundhed i små og mellemstore virksomheder. Læs mere om partnerskabet på
side 22-23 her i bladet.
TAK for jeres hjælp!
Her fra sekretariatet i Valby skal lyde en
stor tak til alle, som bakkede op om kampagnen! Det er ikke ’bare’ at tage en sok
på - det er en vigtig sok at tage på. Det er
en sok, som viser at du er med til at støtte
og hjælpe mennesker, som dagligt kæmper med tristhed, skam, skyld, træthed
og modløshed. Og der er desværre alt for
mange af dem.
Vi glæder os allerede til næste år! ■

Balance nr. 4 december 2016

21

Ny

digital

værktøjskasse

skal styrke den
mentale sundhed
på arbejdspladsen

Knap 6 ud af 10 har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads, viser ny
undersøgelse. En ny digital værktøjskasse skal bidrage til bedre mental sundhed ved at
give medarbejdere, ledere og kollegaer viden om og værktøjer til at forebygge og håndtere
mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser. DepressionsForeningen er stolt
medafsender af dette værktøj og partner i partnerskabet bag.

Af Komitéen for Sundhedsoplysning – redigeret af Trine Linnet Mathiesen, redaktør

K

nap 6 ud af 10 danskere kommer
i løbet af arbejdslivet i berøring
med mentale helbredsproblemer
som stress, angst eller depression på
arbejdspladsen, enten hos en kollega eller
på egen krop. Det viser en ny undersøg
else gennemført for partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’.
”Det er vigtigt, at vi reagerer, når vi
kan se, at en medarbejder eller en kollega
mistrives. Men det kan være svært at
vide, hvordan man konkret skal håndtere situationen og kan hjælpe. Det giver
den nye digitale værktøjskasse svar på,
og derfor håber jeg også, at den vil blive
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FAKTA

Partnere i partnerskabet
3F
Akademikerne
Arbejdsmiljø København
Arbejdstilsynet
Cabi
COWI
Dansk Erhverv
DA
Det Sociale Netværk
DI
En af os

Falck Healthcare
FTF
Håndværksrådet
Dansk Metal
KL
Lederne
LO
PensionDanmark
Psykiatrifonden
DepressionsForeningen
Danske Regioner

FAKTA

Tal fra undersøgelse gennemført for partnerskabet
• 58% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads.
• 38% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads inden for det
sidste halve år.

Illustration Frits Ahlefeldt

• 21% har kendskab til viden og værktøjer, som kan bruges, hvis man oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

brugt af både chefer og medarbejdere
rundt om på arbejdspladserne”, siger
Sophie Løhde, nu tidligere, sundheds- og
ældreminister, som glæder sig over, at
en lang række organisationer på tværs af
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
har indgået et partnerskab og nu kan
præsentere en ny digital værktøjskasse.
Digitale værktøjer til gavn for alle
Den digitale værktøjskasse på
www.mentalsundhed.dk er rettet mod
små og mellemstore arbejdspladser, men
kan bruges af alle. De små og mellemstore arbejdspladser oplever ofte særlige
udfordringer, da de har færre ressourcer
og mindre erfaring med at håndtere mentale helbredsproblemer.
Værktøjskassen rummer bl.a. værktøjer og viden til at forebygge mentale
helbredsproblemer, hjælpe en kollega
eller sikre, at en medarbejder kommer
godt tilbage på arbejdspladsen efter et
sygdomsforløb.
”Vi har længe haft fokus på – og været
bekymrede over - den stigende tendens
til stress og depression på arbejdsmarke-

• 25% ved ikke, hvordan man skelner mellem stress og travlhed, og dermed ikke
hvornår stress-symptomer skal tages alvorligt.
• 18% er usikre på, hvor meget man må blande sig, når man oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.
Kilde: Undersøgelse foretaget for ’Sammen om mental sundhed’.
Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt
personer, der arbejder på private og offentlige arbejdspladser med 1-99 ansatte.
I alt deltog 1591 personer i undersøgelsen, der blev gennemført 18.-29. august
2016.

”Vi har længe haft
fokus på - og været
bekymrede over
- den stigende
tendens til stress
og depression på
arbejdsmarkedet”.
Kasper Tingkær
Generalsekretær i
DepressionsForeningen

det. Derfor er vi stolte af at være en del af
et stærkt partnerskab, som skal forbedre
indsatsen omkring depression på arbejdspladserne ” siger generalsekretær i
DepressionsForeningen Kasper Tingkær
Et bredt partnerskab står bag
Partnerskabet ’Sammen om mental
sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen
på psykiatriområdet 2014-2017, hvor
parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr.
til etablering af et partnerskab med det
formål at styrke den mentale sundhed på
danske arbejdspladser. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet. ■
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Beskæftigelsesindsatsen
set fra et

borgerperspektiv
At forbedre arbejdsmarkedsdeltagelsen for samfundets mest udsatte
ledige, har været anerkendt som en central politisk udfordring i Danmark,
såvel som i de fleste velfærdsstater i øvrigt. Til trods for utallige tiltag,
reformer og forsøg på udvikling af de mest effektive indsatser, har
succesen indtil videre været begrænset.

Af Sophie Danneris, Postdoc, Institut for Sociologi & Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

O

ver de seneste årtier har vi set
et skifte mod en mere aktiv
velfærdsstat, som løbende har
skubbet grænsen for, hvem der skal være
genstand for beskæftigelsesindsatsen.
Dette spændingsfelt mellem på den
ene side en manglende succes med at
flytte denne gruppe af udsatte ledige fra
offentlig forsørgelse til beskæftigelse, og
på den anden side de mange reformer
og tiltag iværksat for at gøre netop dette,
kalder på et behov for nye typer af viden
om, hvordan indsatser får deres virkning
i de konkrete møder med borgerne.
Mere fokus på borgerens oplevelse
Antagelsen bag den forskning, som ligger
til grund for denne artikel, er en forståelse af, at det er nødvendigt at inddrage et
borgerperspektiv, hvis vi vil forstå, hvad
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det er for oversættelsesprocesser og modsatrettede bevægelser, der finder sted,
når en udsat kontanthjælpsmodtager
eksempelvis deltager i en virksomhedspraktik eller et opkvalificeringsforløb ved
jobcenteret.
At sætte borgernes viden i forgrunden
bidrager med en særlig indsigt i beskæftigelsesindsatsen generelt og specifikt
i forhold til, hvordan de lediges egne
bestræbelser på at blive en del af arbejdsmarkedet ser ud, herunder hvad deres
konkrete problemstillinger er (fysiske
som psykiske, sociale og faglige) samt
hvordan deres forventninger om fremtidige job matcher de forventninger, vi som
samfund har på deres vegne.
Flere ting spiller ind for ledige
I min ph.d.-afhandling har jeg gjort

”At beskæftigelses
indsatsen opleves
som meningsfuld og
sammenhængende i
en fremadskridende
proces, er ifølge
borgerne afgørende
for deres ledigheds
forløb”.

netop dette: sat spot på borgernes oplevelse af beskæftigelsesindsatsen.
Noget af det, der står tydeligst frem
efter to års intensivt feltstudie blandt udsatte kontanthjælpsmodtagere er, måske
ikke overraskende, at deres ledighedsforløb ikke tilnærmelsesvis er så lineære,
som de ofte giver sig ud for at være i den
herskende beskæftigelsespolitik - i form
af den klassiske antagelse om, at borgere
går fra ledighed, over en aktiv indsats og
til et job.
Ved at anlægge et borgerperspektiv
bliver det tydeligt, at ledighedsforløb
er langt mere komplekse og relationelt
betingede i deres karakter, i den forstand
at både politikken (fx bevillingen af bostøtte eller tilkendelse af fleksjob) har en
direkte indvirkning på en borgers forløb,
ligeså vel som også andre ting i livet (fx
ny kæreste eller en langsom sagsbehandling) spiller ind og sætter mulighedsrummet for, hvordan den enkelte borger
oversætter og lader en indsats påvirke
hans eller hendes situation.
Altså: hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen fra et
borgerperspektiv er et resultat af mere eller mindre tydelige vendepunkter over tid i
et komplekst samspil mellem
uforudsete hændelser, sammengribende problemstillinger og konsekvenser af
forskellige indsatser.

Tværtimod vidner mange fortællinger om
det modsatte: en beskæftigelsesindsats,
der opleves som meningsløs, fragmenteret og langsommelig.
Efter min vurdering burde disse
tre parametre derfor i højere grad end
eksempelvis antallet af virksomhedspraktikker og sendte ansøgninger, være
styrende for den måde, beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges på.
Hvad skal der til?
Hvis borgerperspektivet på beskæftigelsesindsatsen tages alvorligt, og arbejdsmarkedsparathed på den baggrund
betragtes som en flydende betegner, der
er bundet relationelt til den beskæftigelsespolitiske frontlinje og løbende skabes
og omskabes, så har det en række implikationer for både forskningen, praksis-

feltet og beskæftigelsespolitikken rettet
mod gruppen af udsatte ledige.
Hvis vi i beskæftigelsesindsatsen skal
være i stand til at indfange og arbejde
med arbejdsmarkedsparathed som
relationelt betinget af den enkelte borgers
situation, så kræver det en organisering, der er indrettet til at tage højde for
og kunne handle på det umiddelbare
samtidig med, at den gældende politik
funderes i den erfarede virkelighed, der
udspiller sig for de borgere, som er genstand for politikken. ■
Ph.d.-afhandlingen, som danner baggrund for artiklen, kan læses her: http://
vbn.aau.dk/files/242779562/PHD_Sophie_Danneris_Jensen_E_pdf.pdf

Det vigtige for borgeren
Derudover er der grundlæggende tre ord, der går igen i
borgernes fortællinger om
deres ledighedsforløb:
Mening, sammenhæng
og fremdrift.
At beskæftigelsesindsatsen
opleves som meningsfuld
og sammenhængende i en
fremadskridende proces, er
ifølge borgerne afgørende for
deres ledighedsforløb.
Det er imidlertid ikke altid tilfældet.
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God hjælp til

pårørende
Af Anna Højgaard Madsen, frivillig

Bogtitel: Lær at tackle hverdagen
som pårørende
Forfatter: Birgitte Dansgaard
Forlag: Komiteen for
Sundhedsoplysning
Udgivelsesår: 2016
Sidetal: 120
Pris: 120 kr.

Konkrete råd til pårørende
”Lær at tackle hverdagen som pårørende”
giver sin læser råd og vejledning om,
hvordan man kan håndtere situationen,
når en person tæt på én bliver syg i en
længere periode. Skal du med til lægen,
synes du det er en stor mundfuld at passe
den syge, eller oplever du selv at blive syg,
fordi du tilsidesætter dine egne behov,
giver bogen dig nogle redskaber til at
hjælpe dig igennem det. Den opstiller
bl.a. handlingsplaner og giver konkrete
råd.
Forståelse for både syg og pårørende
Bogen giver både en forståelse for, hvorfor den syge måske ændrer personlighed
og ikke kan overskue de samme ting som
før vedkommende blev syg, og hvordan
du som pårørende på bedste vis kan
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tale med den syge om, hvordan du skal
håndtere disse ting. Derudover er rart,
at bogen har fokus på den syge, og det
forløb vedkommende skal igennem, men
samtidig fokuserer den også på dig som
pårørende, og på hvad langvarig sygdom
hos en af dine nære, kan betyde for dig.
Bogen beskriver bl.a. kost og motion
som vigtige faktorer i forebyggelse og
håndtering af de sygdomstegn, man selv
kan få som pårørende. Man skal dog
huske at opstille overskuelige mål for sig
selv, så man ikke risikerer at forstærke
følelsen af nedtrykthed.
Hvis du er pårørende til en med
depression eller bipolar lidelse
Er du pårørende til en person med en
depression eller bipolar lidelse, kan du
sagtens få glæde af bogen. Om end dens
fokus ofte ligger på personer, der f.eks. er
ramt af demens, synes jeg alligevel, den
kommer med råd og ikke mindst redskaber, man kan bruge ligegyldigt om man er
pårørende til en med depression, demens
eller andet.
Alt i alt virker bogen overskuelig. Den
opstiller klare og gode råd for, hvordan
man kan håndtere forskellige situationer,
der kan opstå, når man er pårørende til

en alvorligt syg person. Det er en alsidig
bog, der kommer ind på mange emner
herunder også søvnbesvær og informa
tionssøgning om sygdomme på nettet.
Så står du som pårørende og er i tvivl
om, hvilken rolle du vil have, når du skal
hjælpe den syge, eller hvordan du selv
kan få hjælp fra dit netværk, er dette en
bog for dig. ■

Bipolar lidelse
på vers
Bogtitel: Porcelænsdreng
– digte om bipolar lidelse
Forfatter: Martin Hansen
Udgivelsesdato: juli 2016
Forlag: Forlaget Mellemgaard
Sideantal: 102
Pris: 149,95 kr.

M

artin Hansens digtsamling
”Porcelænsdreng” er en lyrisk
skildring af livet med Bipolar
Lidelse. Han beskriver hvordan det er at
være indlagt, at være nødt til at blive lukket ud igen og hvor svært det er, at få livet
til at hænge sammen når man lever med
en psykisk lidelse.
Forfatteren siger selv om bogen:
”Porcelænsdreng” er en skildring af over
20 år med bipolar lidelse, sat på vers.
Tonen er mere barsk end min anden bog,
men der er også plads til smil.”
Det er meget ærlige digte, og du er som
læser ikke i tvivl om, at Martin har vendt
hele sin sjæl på vrangen for at kunne
skrive så hudløs ærligt og åbent om sit liv.
Det er en vigtig bog om et meget overset emne. Digtene er letlæselige, og det er
digte, der sætter spor i dig. Digtsamlingen er helt bestemt anbefalelsesværdig. ■

Anmeldt af Sascha Jensen, frivillig

Læs mere om bipolar lidelse på forfatterens hjemmeside
www.martinhansen.net
ENDLôSUNG
piller i mønstre
på bordet
litium i rækker
i bunker
mat farve på himlen
mørke i mit sind
kantede tanker
i tomme flasker
grå striber i håret
tegner streger
på dunkle stunder
whisky i blodet
blander sig
med rusten væske
jeg er klar
Martin Hansen
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Julekonkurrence!

- Svar på spørgsmålet og deltag i konkurrencen om en ekstra julegave

Hvilken årligt tilbagevendende begivenhed i uge 30 tilbyder
DepressionsForeningen i Juli måned hvert år?
Skynd dig at sende dit svar til trine@depressionsforeningen.dk inden nytår og få chancen for at
vinde en smartboks til en luksusbrunch – du kan vælge mellem mere end 100 forskellige caféer i
Danmark. Vinderen trækkes første uge i det nye år og får direkte besked.
….pist! Måske kan du finde svaret på www.depressionsforeningen.dk

RING...
DepressionsLinien

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

3312 4774
Mandag - Torsdag kl. 19.00-21.00

WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
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Til næste
Indsigt og selvhjælp
i hverdagen

Vi vil gerne vide mere om dig og din hverdag, for bedre at kunne
hjælpe dig og medlemmer i samme situation.

Af Kasper Tingkær, generalsekretær og redaktør

Selvhjælp – hjælper det dig?
I fællesskab med vores engagerede frivillige er DepressionsForeningen i gang med
at udvikle og introducere en samtalemodel til brug i alle vores tilbud og aktiviteter. Modellen er ment som en støtte til
vores frivillige, men vil forhåbentlig også
hjælpe flere af dem, der benytter sig af
vores tilbud til øget refleksion, håb og bevægelse hen mod en tilværelse, de finder
mere ønskværdig. Vi forsøger at forfine
og forstærke vores hjælp til selvhjælp.
Og netop selvhjælp er temaet for næste
nummer.
Psykologen og professoren Svend
Brinkmann har skrevet flere bøger og
indlæg med kritik af selvudvikling og
kulturen, hvor vi konstant skal forbedre
og arbejde med os selv. Men hvad når det
handler om terapi og at arbejde med de
udfordringer man har, når man lider af

angst, depression eller bipolar lidelse? Vi
vil meget gerne høre fra dig - hvad tænker
du om selvhjælp? Hvor og hvordan giver
det mening for dig? Hvad er dit mål med
den selvhjælp eller selvudvikling, du arbejder med? Hvad virker for dig? Og hvad
virker ikke?
Viden om dig skal styrke vores
fælles mål
Generelt vil vi gerne blive klogere på
jer – vores medlemmer. Derfor vil vi i
den kommende tid sende spørgeskemaer
ud, som vi håber, I vil hjælpe med at få
udfyldt. Vi tror på, at jo mere vi ved om
jer, desto bedre vil vi kunne hjælpe jer og
andre i samme situation. Både i forhold
til at styrke vores tilbud, men også i
forhold til vores politiske og kommunikationsmæssige arbejde.

Valgkamp i horisonten
Om mindre end et år vil lygtepælene igen
være iført brogede valgplakatsgevandter og lokalpolitikerne vil stå og uddele
materialer og tale højt om, hvorfor vi skal
stemme på netop dem. Alt for få af dem
har fokus på forholdene for mennesker
med psykiske lidelser. I valgkampsår er
politikerne ekstra lydhøre, og det vil vi i
DepressionsForeningen gerne udnytte.
Og du kan hjælpe til.
Vi vil gerne være klædt på med cases,
data og baggrund på de sager, som vi
i fællesskab finder frem til skal være
mærkesager for politikerne i næste års
valgkamp. Skriv til os, hvad du tænker er
det vigtigste at lokalpolitikerne tager fat
i. Lad os give dem et stykke med hverdag.
■
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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

Roskilde

Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Anna-Marie Hansen, 28775227
riemhansen@gmail.com
Jette Christensen, 26779667
jech23baron@outlook.com

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdage d. 22/9, 20/10 og 17/11, 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

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

København, Bipolargruppen

Esbjerg

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,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

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

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

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

København, Ungegruppe 18-26år

Kolding

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

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

Hørsholm

Lyngby

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

Hillerød

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
Under oprettelse. Ring/skriv, før du kommer.
Barbara 40424810,
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk
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København, Pårørende

Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A 2800
Lyngby
Hver onsdag, Kl. 18.00 – 20.00
Elise, eliseingversen@hotmail.com, 61783513

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

Frederikshavn bipolar og depression

(Depressionsramte 18-28 år)
Frivilligcenter Odense på Toldbodgade 5-7
Torsdag i lige uger kl. 19.30-21.00, kl. 19.30-21.00
Tag kontakt, inden du møder op.
Julie Bjørling og Ida Kaae
unge.dep@gmail.com

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

Vejle

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

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

Åbenrå, interessegruppe for bipolare
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

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

Horsens

Frederikshavn Pårørende

Ålborg Depression over 26 år.
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag, Kl. 19.00 – 21.00
Skriv først.
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

Ålborg 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

Ålborg-pårørende

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

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

Viborg

Ålborg – ungegruppe

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

(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

Århus

DepressionsForeningen

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Per Møller, 20283566
Perm57@mail.dk

Sekretariat
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

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

Århus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal, Grønnegade 80,
Århus
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00 -21.00
Mikaela, aarhus-ungegruppe@outlook.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
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Vi har brug for

din hjælp
Donationer er en forudsætning for vores arbejde. I øjeblikket mangler
vi ca. 40 donationer på 200 kr. eller mere, for at kunne blive ved med
at tilbyde skattefradrag i forbindelse med donation.

Hvorfor skal du støtte?

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er der i Danmark årligt
11.000 nye tilfælde af depression. Mennesker, som
hver dag slås med vedvarende tristhed, søvnproblemer,
appetitløshed, udmattelse, skam og håbløshed. De har
svært ved selv komme ud af denne tilstand og i sidste
ende kan depression være livstruende.
Disse mennesker har brug for vores hjælp og din støtte!

Hvad går dine penge til?

Hvert år giver DepressionsForeningens sommerhøjskole op mod 65 mennesker med depression og bipolar lidelse inde på livet fællesskab og redskaber til at
komme videre mod et godt og meningsfuldt liv.
Desværre har projektet mistet sin oﬀentlige støtte, og
er truet på længere sigt. Vær med til at sikre, at tilbuddet bevares og støt foreningen. Gerne med et engangsbeløb eller ved faste månedlige overførsler.
Din donation kan være med til at skabe håb og mening,
hvor der ellers kun er mørke. Når du støtter DepressionsForeningen, hjælper du os også med at udbrede
viden, skabe bedre vilkår og støttende tilbud for mennesker med depression og bipolar lidelse.
Det har vi gjort siden 1998, og din hjælp er med til at
muliggøre at vi kan fortsætte det vigtige arbejde.

Gå ind på www.depressionsforeningen.dk og klik på
“DONATION” - På forhånd tak :)

