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LEDER

Leder
Øget pårørendeinddragelse

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

V

i ved, at inddragelse af pårørende i behandlingen af depressionsramte er med til at reducere risiko
for tilbagefald, reducere risiko for indlæggelse og øger samarbejdsviljen vedr. medicinering.
Vi ved også, at der er økonomiske positive effekter af øget pårørende-inddragelse - uanset om
der er tale om depression eller bipolar lidelse.
På trods af denne viden om pårørendes betydning for de sygdomsramte, og på trods af, at vi ved, hvor
hårdt det er for pårørende både praktisk, følelsesmæssigt og socialt, så er støtte og tilbud til pårørende i
flere kommuner ikke-eksisterende.
Det er tankevækkende, at vi på trods af viden ikke formår at målrette tilbud og støtte til de pårørende,
så vi bl.a. forebygger nedslidning, modløshed og social isolation som følge af de belastninger, man kan
opleve som pårørende.
I kommunernes vedtagne pårørende-politik bør et af fokusområderne målrettes psykisk sygdom. Det er
desværre ikke tilfældet i dag. Ingen - hverken den praktiserende læge, jobcentret, socialforvaltningen eller
den enkelte pårørende - bør være i tvivl om, hvilke muligheder der er, og hvilken støtte man kan få som
pårørende.
Uanset hvor man henvender sig i kommunen, skal der være en fælles viden om hvad, hvordan og på hvilken måde hjælpen til pårørende ydes.
Alt fra pårørendegrupper, café-møder, psykologsamtaler, psykoedukation og undervisning til familien ville
være nogle af de tilbud, der kunne tilbydes i den enkelte kommune - gerne i et samarbejde med forskellige
interessenter.
Inddragelse af de pårørende sker ofte helt naturligt - den nødvendige støtte og gode tilbud til pårørende
bør være lige så naturlig. ■
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Pårørende

føler sig ladt i stikken
Af Vibeke Nielsen

E

n ny undersøgelse fra DepressionsForeningen viser, at mennesker med en psykisk lidelse
har stor glæde af hjælpen fra deres
pårørende. Desværre må de pårørende
selv sørge for at klare den svære og
opslidende opgave.
Undersøgelsen fra februar 2018 stiller
skarpt på de pårørendes rolle - både set
fra de pårørende og de syges side. Som
forventet er hjælpen fra de pårørende
afgørende. Størstedelen af respondenterne oplever, at deres pårørende i meget høj grad hjælper med trøst, omsorg
og ved at lytte og snakke om de svære
ting i hverdagen.
Den hjælp, der opfattes som vigtigst, viser sig også at være tryghed

og omsorg, samt de pårørendes evne
til at lytte og acceptere sygdom og
begrænsninger uden at dømme. Flere
nævner desuden, at hjælpen til praktiske gøremål også gør en stor forskel i
hverdagen.

Pårørende står alene
Når det gælder de pårørende, viser
undersøgelsen, at de pårørende står
meget alene med ansvaret. Til spørgsmålet om, hvorvidt de pårørende føler,
at de får den nødvendige hjælp fra
behandlingssystemet og kommunen,
svarer størstedelen ”i meget begrænset
omfang”. I stedet søger de fleste hjælp
hos venner og familie.

De største udfordringer ved at være
pårørende
Med hensyn til de største udfordringer
som pårørende svarer flere, at det at
blive ved med at bevare overblikket er
rigtig svært. Stress og bekymringer
fylder hverdagen, og de føler sig alene,
trætte og magtesløse. Flere svarer, at
de selv er blevet syge eller er bange for
at blive det. De føler sig ofte misforstået
og overset af blandt andet behandlingssystemet.
Deres råd til andre pårørende lyder
blandt andet: Pas på dig selv og husk at
sige fra. Tal med andre om det og bed
om hjælp.
Hvis du ikke allerede har et netværk,
så opsøg ligesindede gennem forenin-

De fleste oplever, at deres pårørende i meget høj grad hjælper med trøst og omsorg, ved at lytte og snakke om de svære ting og ved at
indgyde håb. Kilde: DepressionsForeningen 2018

4 | Balance nr. 1 marts 2018

TEMA Pårørende

Langt størstedelen af de pårørende svarer, at de i meget begrænset omfang føler, at de får den nødvendige støtte fra behandlingssystemet
og kommunen. Kilde: DepressionsForeningen 2018

ger som DepressionsForeningen, Sind,
Bedre Psykiatri eller lignende.

Mere åbenhed og bedre
kommunikation
Undersøgelsen gav begge grupper mulighed for at give hinanden nogle gode
råd. Formålet var blandt andet at finde
ud af, hvorvidt de pårørendes opfattelse
af deres egen støtte stemmer overens
med den syges opfattelse.
Rådet fra de syge til de pårørende
lyder blandt andet, at de skal være
mindre overbeskyttende. Nogle syge
bliver skånet i en grad, der får dem til
at føle sig værdiløse. Andre opfordrer
de pårørende til at sætte sig mere ind
i sygdommen og spørge mere
ind. Ellers er der generel
enighed om, at de
pårørende skal passe
bedre på sig selv
og lade være med
at have føle skyld.
Fra de pårørende lyder

det, at den syge gerne må være mere
åben og bedre til at acceptere situationen. Nogle svarer, at de ville ønske, den
syge prøvede at deltage mere i tilrettelagte aktiviteter, mens andre ønsker, at
den syge skal passe bedre på sig selv.
Nogle pårørende savner også mere
anerkendelse og forståelse.
Overordnet kan vi konkludere, at de
pårørende gør en kæmpe indsats og
betyder rigtig meget for dem, der er
syge. Begge grupper bekymrer sig om
hinanden og ytrer ønsker om flere muligheder for støtte og behandling.
Læs også om pårørendeundersøgelse fra Ramböll side 21. ■

FAKTA
I undersøgelsen deltog:
177 mennesker med en psykisk
sygdom; 59% med depression og
35% med bipolar lidelse
103 pårørende, herunder 39,6%
pårørende til et barn og 38,6% til en
ægtefælle
Ønsker du yderligere information
og indblik i undersøgelsen, kan du
skrive til DepressionsForeningens
sekretariat på sekretariat@depressionsforeningen.dk.
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Når vi skåner

børnene,

skader vi dem allermest
Af Vibeke Nielsen

Mange børn lever som på
rørende til en forælder med
en depression eller bipolar
lidelse. Det er vigtigt, at vi
som forælder skaber det
bedst mulige liv for børnene,
men hvordan? Vi har talt
med familieterapeut Karen
Glistrup, der er ekspert på
området.

FAKTA
Den regionale psykiatri og enkelte
psykoterapeuter og psykologer har
tilbud om familiesamtaler. Måske
har din kommune også et tilbud.
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Er det mon min skyld?
Mange forældre føler sig usikre på,
hvordan de skal snakke med deres børn
om deres depression eller bipolar lidel
se. Sygdommene er ofte tabubelagte
og samtidig er forældrene præget af
at være fra en generation, hvor det var
almindeligt ikke at inddrage børnene.
Det resulterer i, at børnene er overladt til
sig selv med deres tanker om, hvad der
foregår.

og leger mindre, er deres tanke ofte: ”Er
det mon min skyld?”.
Hvad er det vigtigste at gøre som
forælder med depression eller bipolar
lidelse?
”Som forældre skal man først og
fremmest italesætte, hvad der er galt,
for det er vigtigt, at psykisk sygdom ikke
bliver tabuiseret. En depression er en
sygdom ligesom influenza er det”, siger
Karen Glistrup.

De voksne kan også være bange

Alt for mange børn og
unge er overladt til selv
at skabe mening med
det, de oplever.
”Børn sanser alt. Hvis vi undlader at
fortælle dem, hvad der er galt, prøver
de selv at finde sammenhængen. Når
barnet ser en forælder, der ikke smiler

Ifølge Karen Glistrup tror mange voksne
fejlagtigt, at børn er bange for sygdom.
Måske mest af alt fordi de selv er det.
I et forsøg på at skåne børnene for
smerte prøver forældre derfor at skjule
sygdommen eller undlade at tale om
den.
”Alt for mange børn og unge er overladt
til selv at skabe mening med det, de
oplever. Men børn har brug for, at vi
er sammen med dem om den virkelighed, de er en del af. Hvis vi bare siger

TEMA Pårørende

til børnene, at far er ked af det, så er
børn hurtige til at konkludere, at det har
noget med dem at gøre. Hvis vi derimod
fortæller, at far har en sygdom, så står
det mere klart for børnene, at ansvaret ikke ligger hos dem”, siger Karen
Glistrup.

– en bog om angst, depression, stress og traumer
skrevet af Karen Glistrup · illustreret af Pia Olsen

Konsekvenserne af tavshed
Hvis børnene går rundt og tror, at det er
deres skyld, så skammer de sig over situationen og i samtale med pædagoger,
psykologer eller andre voksne, lader de
som om, alting er ok.
”Mange af disse børn vil som voksne
også undertrykke deres behov og
følelser. Resultatet er lavt selvværd og
måske også psykiske problemer”, siger
Karen Glistrup.

Hjælp til den svære samtale
Ligesom mange forældre har svært ved
at tage hul på samtalen, er der også
børn, der ikke vil tale om det og afviser
forældrene, hvis de forsøger. Hvordan kommer vi i gang med den svære
samtale?
”Vi skal forsøge at komme væk fra
den samtalekultur, som hersker i øjeblikket, hvor vi stiller børnene en masse
spørgsmål. Vi risikerer, at børnene ikke
svarer ærligt og gemmer på de svære
følelser. I stedet skal vi italesætte det,
som børnene oplever og dele vores
viden med dem”, siger Karen Glistrup
og fortsætter:
”Forsøg at forklare børnene, at der
findes sygdomme i hovedet såvel som
i kroppen. Det kan være en god idé
at sammenligne med noget, børnene
kender i forvejen – at der er uro eller
ubalance i hjernen. Det er også vigtigt at
forklare de reaktionsmønstre, der følger
med sygdommen – at man godt kan
være ked af det, uden at der er noget at
være ked af”, forklarer Karen Glistrup. ■

Med forord af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Illustreret af Pia Olsen

Karen Glistrup

Hvad børn ikke ved
… har de ondt af
Bryd tavsheden

FAKTA
Karen Glistrup er socialrådgiver,
familieterapeut og forfatter og har
skrevet bøgerne ’Hvad børn ikke
ved... har de ondt af’ og ’Snak om
det... med alle børn’, som hjælper
både børn og voksne med at tage
hul på samtalen om bl.a. psykisk
sygdom.
Hun har ligeledes været med til at
stifte Landsforeningen ”Snak om
det...”
Læs mere på
www.familiesamtaler.dk og
www.snak-om-det.dk

3. udgave
Hans Reitzels Forlag
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DepressionsForeningen
er også for de pårørende

D

epressionsForeningen tilbyder
samtaler for pårørende såvel
som patienter. Det foregår primært gennem to rådgivningslinjer,
DepressionsLinien og SocialrådgiverLinien. Op mod 40 % af de opkald,
DepressionsForeningen modtager, er
fra pårørende.
”Pårørende er ganske almindelige
mennesker, der slås med en belastning
i hverdagen, som er blevet et særligt
livsvilkår. De pårørende føler sig ofte
magtesløse og er i tvivl om, hvordan de
skal tage vare på både sig selv og den
syge”, fortæller DepressionsForening
ens generalsekretær Kasper Tingkær.

Rådgivning med to ører og én mund
DepressionsForeningens rådgivningslinjer bliver betjent af frivillige, der er
uddannet til at varetage samtaler med
pårørende. Den pårørende bliver først
og fremmest mødt af et menneske,
der forstår at lytte og har erfaring med
lignende situationer, enten som tidligere
syg eller som pårørende.
”Der er aldrig et endegyldigt svar
eller en nem løsning på de problemstillinger, de pårørende kontakter os med.
Vores mål er derfor først og fremmest
at møde dem med forståelse, lytte og
sørge for, at de ved, de ikke er alene.
Samtalen kan f.eks. give de pårørende
nye perspektiver på deres situation, og
åbner måske op for nogle løsninger,
som de ikke før har været opmærksomme på”, siger Kasper Tingkær.
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Du er den vigtigste
Mange pårørende glemmer sig selv i bekymringer for og støtte af den syge. De
befinder sig ofte i en stresset tilstand,
hvor de gerne vil handle og løse problemer, men glemmer at tage højde for,
hvornår deres egen grænse er nået. De
sætter deres eget liv på stand-by eller
er tynget af dårlig samvittighed. Derfor
har rådgivningen også stor fokus på de
pårørendes eget velbefindende.
”Når de ringer til os, hjælper vi dem
med at komme af med den dårlige
samvittighed og få mere fokus på sig
selv. Ved at skabe dialog omkring de
pårørende selv, forsøger vi at lede dem
i retning af et liv, hvor de også tager et
pusterum og holder fast i det, der giver
dem energi”, siger Kasper Tingkær.

Se listen over pårørendegrupper bag
erst i Balance. Udover Depressions
Linien og SocialrådgiverLinien tilbyder
DepressionsForeningen jævnligt fore
drag og andre arrangementer for både
syge og pårørende. DepressionsFore
ningens sommerhøjskole, som afholdes
hvert år i uge 30, er ligeledes for både
syge og pårørende. Læs mere og følg
med på www.depressionsforeningen.dk
og Facebook. ■

Ring til os!
DepressionsLinien - 33 12 47 74
Mandag-torsdag kl. 19-21
SocialrådgiverLinien - 33 12 47 74
Onsdag kl. 17-18.30

BOGANMELDELSE

Hjernen på

Overarbejde
Anmeldt af Kasper Tingkær,
Generalsekretær i DepressionsForeningen

E

n af vor tids største udfordringer er, at vor ældgamle analoge
hjerne har mere end svært ved at
følge med i den moderne verdens krav
og strukturer.
Inden for teknologi og digitalisering
har menneskeheden på uhyggelig kort
tid opnået mere rent udviklingsmæssigt,
end mennesket har gjort i de foregående 150.000 år.
Samtidig har det moderne samfunds
fokus på effektivisering og præstations
kultur skabt et pres på menneskers
mentale balance. Når der i længere
tid er ubalance i menneskehjernen, så
mistrives vi.

Mangel på medfølelse
Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik
Tingleff fra psykologhuset Mindworks
giver i deres bog “Hjernen på Overarbejde” et bud på, hvordan vi kan
imødegå den moderne verdens mentale
udfordringer. De mener, at løsningen
ligger lige for.: Alt, hvad der kræves,
er mere compassion – eller oversat til
dansk, medfølelse.
Deres påstand er, at vi i det moderne
samfund overstimulerer de systemer,
der forholder sig til hhv. trusler og
belønninger. Den anden del af hjernen,
som skal sikre, at vi finder ro, tilknytning
og tryghed, bliver derimod understimuleret.
Vi er nødt til at udvise mere medfølelse over for hinanden og overfor os selv.

Med henvisning til forskningen viser de,
at det ikke blot vil føre til mere trivsel
for den enkelte, men også frigøre mere
energi i forhold til vores arbejdsliv og
dermed vækst i virksomhederne. Altså
en win-win situation for alle.

Formidling i top og klar til brug
Bogen er inddelt i fire overordnede
afsnit. Første afsnit handler om den
udfordring, forfatterne mener, vi som
moderne mennesker står overfor.
I afsnit to kommer vi omkring forfatternes brug af begrebet compassion og
om hjernens evolutionære udvikling.
Afsnit tre handler om, hvordan com
passion kan spille en rolle i hverdagen.
I afsnit fire får vi en række eksempler
på konkrete øvelser og strategier til at
udvise mere medfølelse med os selv
og andre mennesker. Dette afsnit kan
i øvrigt fungere som et opslagsværk
uafhængigt af resten af bogen.
Generelt er bogen skrevet i et let og
levende sprog. Den er opdelt i korte
overskuelige kapitler, der slutter med
resumeer og pointer, som læseren opfordres til at reflektere over. Som læser
bliver man guidet godt igennem.
Selvom bogen ikke leverer banebryd
ende nyt i forhold til den teoretiske
tilgang, er det formidlingsmæssige helt
i top. Et fantastisk udgangspunkt, når
målet er at forandre verden.

En bog til alle os med overbelastede
hjerner
”Hjernen på Overarbejde” er ikke en
bog, der er særligt målrettet mennesker
med depression eller bipolar lidelser.
Det er en bog til moderne mennesker
generelt. De eksempler, der anvendes,
har baggrund i det arbejde, som forfatternes psykologhus beskæftiger sig
med.
Der er masser af godt at hente, hvis
man er i berøring med depression eller
bipolar lidelse. Det gælder både som
hjælp til selvhjælp i hverdagen, og som
indspark til samfundsdebatten. ■
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hjælper

Hvordan
du et menneske med
depression eller bipolar lidelse?
Af specialpsykolog i psykiatri Krista Straarup

B

ekymring, uro, tristhed, sorg,
usikkerhed, afmagt, frustration og
irritation er normale reaktioner,
når du er pårørende til en person med
depression eller bipolar lidelse. Hvis
din nærmeste har en depression, er
det svært at se på, at han eller hun er
forpint, og at vide du ikke kan fjerne lidelsen. Hvis din nærmeste har en mani,
giver det ofte anledning til betydelig
frustration og rådvildhed over den persons mangel på kontrol, realitetssans
og sygdomserkendelse.
Hvis sygdomsperioderne har varet
længe, eller hvis der opstår forværring, kan du let blive utålmodig, træt og
udmattet. Måske er du overbelastet af
praktiske opgaver og gøremål, samtidig
med at du gerne vil støtte din nærmeste. Måske oplever du, at det er svært at
få tilstrækkelig hjælp fra omgivelserne
og/eller det offentlige behandlingssystem, og at du selv kommer til at stå
med en oplevelse af overvældende
ansvar, afmagt og bekymring.

Behov for viden og information
Som pårørende kan du have behov for
rådgivning, vejledning samt information
om depression eller bipolar lidelse, om
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de vigtigste symptomer og de forskellige faser i et sygdomsforløb. Hvis din
nærmeste er indforstået med det, kan
du deltage i en eller flere samtaler hos
lægen eller på et andet behandlingssted.

Har du ikke kræfter
eller overskud til at
yde hjælp, er det
vigtigt at sige fra og
tage en kortere eller
længere pause
Du kan bidrage med vigtig information
om din nærmestes aktuelle og tidligere
psykiske tilstand og funktionsniveau. En
pårørende-samtale kan være med til at
give dig en større forståelse for, hvordan
sygdommen viser sig hos din nærmeste, hvad behandlingen går ud på, og
hvordan du bedst kan forholde dig i de
forskellige faser af sygdomsforløbet.

Støtte ved depression og selvmordstanker
Det kan være svært at finde ud af, hvordan du bedst skal forholde dig, hvis din
nærmeste er deprimeret. Det er en god
ide at spørge personen selv, når du er i
tvivl. Du kan tilbyde kontakt og nærvær,
men det er meget forskelligt, hvad den
pågældende har brug for og kan magte.
Prøv at anerkende personens indsats
og støtte vedkommende i at bevare
håbet om at få det bedre og holde sig i
gang i et passende tempo. Helt almindelige gøremål, fx at gå i bad eller stå
op, kræver en kraftanstrengelse, hvis
man er svært deprimeret.
Mens der i nogle tilfælde kan være
behov for, at omgivelser aflaster den
deprimerede person fuldstændigt, er
det i andre tilfælde bedre, at I foretager
jer nogle ting sammen, frem for at du
som pårørende overtager alle opgaver
og funktioner.
Selvmordstanker er ofte en del af en
depression. Hvis du er bekymret for,
at din nærmeste har selvmordstanker,
er det bedste du kan gøre som regel at
tale med personen om det.
Måske kan du hjælpe ham eller
hende med at se andre løsninger. Det er

vigtigt, at du ikke fordømmer vedkommende.
Er selvmordstankerne påtrængende,
bør den deprimerede person ikke være
alene, og du må evt. søge at hjælpe
vedkommende med at få kontakt til
behandlingsstedet, praktiserende læge,
vagtlæge eller en psykiatrisk skadestue.

Støtte ved hypomani og mani
Hvis din nærmeste er hypoman eller
i lettere manisk fase, kan du prøve at
støtte personen i at få nok søvn, samt at
begrænse aftaler og aktiviteter, der kan
være med til at vedligeholde tilstanden.
Hvis personen mangler erkendelse og
bliver vred over din indblanding, kan det
selvsagt være svært at hjælpe.
At argumentere for meget med en
manisk person kan være med til at
køre tilstanden yderligere op. Hvis din
nærmeste har maniske symptomer i en
grad, så vedkommende er til fare for sig
selv eller andre, kan der være behov for,
at du kontakter behandlingsstedet eller
vagtlægen uden personens tilladelse.

mere sårbar og træt, ligesom der ofte
optræder såkaldte kognitive vanskeligheder, dvs. problemer med bl.a.
opmærksomhed, hukommelse, planlægning, igangsætning og overblik. De
kognitive vanskeligheder kan gøre det
svært at klare en almindelig hverdag
med arbejde/studie, socialt samvær,
indkøb, rengøring osv.
Hvis du ikke er klar over, at kognitive
vanskeligheder er en del af tilstanden,
kan du let komme til at mistolke problemerne og stille urealistiske forventninger
eller krav. Som pårørende kan du støtte
på forskellige måder, bl.a. ved at hjælpe
vedkommende med at strukturere og
planlægge hverdagen, og ved at gentage vigtig information og beskeder.

Tag vare på dig selv
Hvis du gennem længere tid skal kunne
yde støtte og hjælp, er du nødt til også
at tilgodese dine egne behov. Der er
ingen, der altid kan være nærværende,
positiv og tilgængelig.
Har du ikke kræfter eller overskud til
at yde hjælp, er det vigtigt at sige fra og
tage en kortere eller længere pause.
Det anbefales, at du deler ansvaret med andre pårørende, hvis det er
muligt.
Har du en vedvarende oplevelse af
at være overbelastet, kan du opsøge
din egen læge for at få hjælp og støtte.
I nogle tilfælde er der mulighed for henvisning til praktiserende psykolog med
sygesikringstilskud. ■

Justering af forventninger
Efter en sygdomsfase er personen ofte
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Accept, forståelse og genkendelse
- velkommen i

pårørendegruppen

Af Vibeke Nielsen

I

Aalborg finder en række pårørende
trøst i fællesskabet med hinanden.
At være del af en pårørendegruppe
giver både ny viden, håb og mulighed
for at dele følelser og frustrationer.
Følelsen af accept, forståelse og genkendelse er kernen. Her fortæller Irene,
Martha og Lise om at være en del af en
pårørendegruppe.
”I gruppen kan man få lettet byrden.
Det er en enorm lettelse ikke at skulle
være den stærke hele tiden”, fortæller
Irene, der har været en del af gruppen
siden 2016. Hun er pårørende til en kæreste, som fik en diagnose i 2016.
”Det er et pusterum og en legitim
grund til at komme hjemmefra”, siger
Martha, der blev opfordret til at deltage
af sin psykolog. Martha er pårørende
til både en ægtefælle og en datter med
depression.
”Jeg havde behov for ikke at føle mig
alene, et behov for genkendelighed og
nogen at snakke med. Det er hårdt at
være pårørende, så det kan være rart
selv at komme lidt i fokus”, fortæller
hun.

Alle emner er relevante
Der er ingen regler for, hvilke emner
gruppen tager op. Det afhænger af,
hvad deltagerne har på hjerte. Ofte er
det emner som omsorg for sig selv som
pårørende, mødet med tabuer og fordomme fra omverdenen og bekymringer
for fremtiden, der fylder meget. Alle får
mulighed for at sige noget, hvis de har
lyst. Det er også ok bare at lytte.
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”Vi lytter til hinanden uden at give
gode råd. Vi fortæller om os selv,
hvordan vi har det, og hvor vi finder
energi til at være pårørende. For at
starte dialogen tager vi dog som regel
udgangspunkt i et emne. Det kan være
udfordringer i kontakt med kommunen,
selvmordstanker hos den syge, hvordan
vi bedst passer på os selv, hvornår det
er ok at melde sig syg fra sit arbejde, og
hvordan vi bedst muligt taler med vores
børn om det hele”, fortæller Lise, der
startede som menig deltager i pårørendegruppen og i dag fungerer som
tovholder og kontaktperson.
”Det er vigtigt, at vi giver plads til
hinanden. Hvad der virker for den ene,
virker ikke nødvendigvis for den anden”,
fortæller hun. Selv er hun pårørende til
en ægtefælle med depression.

De usynlige pårørende
”Meget af det, vi gør, er usynligt, men
det er energikrævende alligevel. Derfor
er det rart at tale med andre, der forstår
den der usynlige struktur i hjemmet, og
som også har oplevet frustrationen over
manglende hjælp fra systemet”, fortæller Martha og fortsætter:
”Især konkrete mærkedage som jul,
fødselsdage og andre højtider er en tid,
hvor de pårørende påtager sig ekstra
meget.”
”Vi taler meget om, hvordan vi sikrer
os, at vi ikke altid bærer hele byrden.
Hvordan vi som pårørende sørger for at
få noget luft. Vi har forskellige udford
ringer i forhold til at bibeholde vores

eget sociale liv og opfylde egne sociale
behov”, fortæller Irene.

Opskriften på en god pårørendegruppe
En succesfuld pårørendegruppe kræver
nogle rammer og en indsats fra frivillige
kræfter. Hvis der ikke allerede er en pårørendegruppe i nærheden af dig, er du
altid velkommen til at starte en gruppe
op i samarbejde med DepressionsForeningen.
Her er Irene, Martha og Lises gode råd
til en succesfuld pårørendegruppe:
• Der skal være mindst to tovholdere
• Det kræver en aktiv indsats at skaffe
deltagere og udbrede budskabet om
gruppen
• For at sikre et trygt og rart rum for
alle, skal der være faste rammer for
gruppen
• Brug DepressionsForeningens samtalemodel, som giver retningslinjer for
god dialog
• Gruppen må aldrig blive for indspist
og skal være god til at introducere nye
deltagere
• Vær opmærksom på, at deltagerne
kan have forskellige behov alt efter,
om de er pårørende til en ægtefælle,
et barn eller en forælder. Der er også
forskel på, om man er pårørende til
et menneske med depression eller
bipolar lidelse.
Kontakt DepressionsForeningen for
yderligere information. ■

Bliv frivillig i DepressionsForeningen
- din viden og forståelse kan hjælpe andre med at skabe håb

”Da jeg var med på højskole første
gang, virkede det utopisk, at jeg
ville få kræfterne til at blive frivillig.
Jeg tror, det er vigtigt, at frivillige
ikke er professionelle, men mennesker i øjenhøjde, der også selv kan
have været ramt”.

Læs mere
Depressionsforeningen.dk/
bliv frivillig
Kontakts os
frivillig@depressionsforeningen.dk
Tlf.: 33 12 47 27, hverdage kl. 13-16.

Ane-Kirstine, frivillig på
DepressionsForeningens
sommerhøjskole
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Årsberetning 2017 - vigtige begivenheder og højdepunkter

Omdrejningspunktet for alle
arbejdsgrene er de

frivillige

Februar:
I DepressionsForeningen ønsker vi at
hjælpe det enkelte menneske videre.
Dette understøtter vi ad mange veje:
lokalgrupperne, sommerhøjskolen, telefonlinjen, socialrådgiver-linjen, vores cafeer, forskellige events, artikler i diverse
blade, på Folkemødet og i samarbejde
med andre foreninger.
Men omdrejningspunktet for alle
arbejdsgrene er – de frivillige. Intet
er muligt uden dem. Derfor er det for
bestyrelsen vigtigt, at de frivillige støttes
i deres opgaver. Uddannelse, tilegnelse af ny viden, videndeling, sparring,
samarbejde og fællesskab er med til,
at foreningen stadig lever og i 2018
kan fejre 20 års jubilæum. Hvert år har
vi uddannelsesdage, som er med til at
dygtiggøre den enkelte og fællesskabet
– det styrker foreningen.

World Bipolar Day
Marts:
I marts har vi den årlige Bipolardag,
som i 2017 bød på en række film- og
debat-arrangementer. At holde fast i
denne dag er først og fremmest for at
skabe muligheder, åbenhed, modar-
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bejde fordomme, bekæmpe berøringsangst og formidle viden om bipolar
lidelse. Hvordan fremmer vi et aktivt
arbejdsliv med muligheder?
Hvordan kan kommunerne støtte
mennesker til et aktivt liv? Hvordan kan
vi formidle viden om bipolar lidelse?
Hvad med de pårørende – hvilken hjælp
og støtte er der til dem? Arrangementerne var vel besøgt og spørgelysten og
kommentarerne viste, at der er interesse
for i fællesskab at blive klogere på
psykisk lidelse – det er i fællesskab, vi
finder svar og skaber nye muligheder.

Nepal
Maj:
Det toårige projektsamarbejde med
foreningen Koshish i Nepal blev sat i
gang I forbindelse med en af de ulandsaktives besøg i Kathmandu i slutningen
af april. Her blev den danske samtalemodel præsenteret og gennemprøvet af
de udvalgte gruppeledere på et todages
seminar.
Samtidig blev der udarbejdet et sæt
guidelines for gruppeledere samt et
interviewskema for gruppedeltagerne.
Skemaet tænkes anvendt til måling af

deltagernes udbytte efter et år.
Grupperne har arbejdet efter planen
siden starten, og yderligere to grupper
blev tilknyttet pr. 18. januar i år.

Sommerhøjskole en succes
Juli:
Der er ingen tvivl om, at Sommerhøjskolen med foredrag, aktiviteter og
fællesskab endnu en gang bliver årets
eftertragtede tilbud - der var også i 2017
flere der ønskede at deltage end der var
pladser til. De frivilliges engagement er
med til at skabe en uforglemmelig uge.
Foredrag, ture og fællesskab er ingredienser til den succes, som vi oplever
Sommerhøjskolen er, år efter år.
Vi bør spørge os selv, om det vil være
muligt at arrangere to uger med Sommerhøjskole? Måske den ene uge kunne
være målrettet unge og deres forældre.
Hvordan vi kan udvikle Sommerhøjskolen, så vi i større grad kan imødekomme
både efterspørgslen, og det behov
der er. Det er en sag for foreningen og
bestyrelsen i 2018, som vi ser frem til
at arbejde videre med – mens vi med
glæde kan se tilbage på den livgivende
uge i 2017.

Det er ganske vist – DepressionSucks
Oktober:
Alt for mange har det mentalt dårligt.
Det er ikke kun et problem for de ramte,
men også pårørende, kolleger og venner påvirkes, når de nærmeste mistrives. I årets DepressionSucks kampagne
valgte vi temaet ”bagsiden af medaljen”
med fokus på præstationskulturen. Vi
ved, at der er et pres på mange børn og
unge, der bukker under for vedvarende
krav om at præstere i dagligdagen.
Vi kan som forening ikke stiltiende
acceptere den negative udvikling i
vores samfund, at flere børn og unge får
stress og depression. Der er brug for,
at vi i fællesskab arbejder for at skabe
de nødvendige forandringer. Kampagnen var bl.a. med til, at flere idrætseliteudøvere åbnede op og fortalte om
deres problemer. Mere synlighed, støtte
til familier og mod til at tale om depression er med til at skabe den nødvendige
forandring.

Vi skal videre efter valget 2017
November:
Regions- og kommune-valget er overstået, og vi havde flere debatindlæg i de

landsdækkende aviser perioden før valget, for resultater skabes også i dialog
med vores lokale politikere – vi ønsker
bl.a.: Forebyggelse af og tidlig indsats
imod psykisk lidelse, bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker med
affektiv lidelse, styrket inddragelse af
borgerne, pårørende og civilsamfundet.
Politisk blev der i 2017 givet flere midler
til bl.a. børne- og unge-psykiatrien, akut
psykiatrisk hjælp i eget hjem. Vi er på
ingen måde i mål, men vi er på vej.
Tak til alle der med deres bidrag, res-

sourcer og engagement var med til at
støtte DepressionsForeningens arbejde.
■

Se programmet for dette års
generalforsamling, 7. april 2018
under opslagstavlen side 20.
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”Problemet med tavshed er, at
den får din skyldfølelse
til at gro”

Af Vibeke Nielsen

5

3-årige Anna Thygesen blev for
alvor danmarksberømt i 2000 i forbindelse med PFA-sagen og som
kæreste til den karismatiske erhvervsmand Kurt Thorsen, der siden blev
dømt for bedrageri og dokumentfalsk.
Men denne tirsdag aften på Nationalmuseet fortæller hun om noget helt
andet – noget, der ifølge hende selv gør
PFA-sagen til en bagatel.
Historien begynder lidt udenfor
Århus, hvor Anna Thygesen vokser op
med sine forældre på en nedlagt gård.
Moderen har en bipolar lidelse, men er
velmedicineret. Hun beskriver faderen
som en mand med et stort hjerte, der
ofte inviterer landevejsriddere, alkoholikere og andre socialt udsatte til at
overnatte på gården. Han er en meget
følsom mand, og fælder ofte en tåre til
tv-avisen, men hun betragter ham aldrig
som syg. Barndommen er præget af
kærlighed og rummelighed. Tabuer er
der ingen af.
Anna Thygesen fortæller med stolthed og stor respekt om forældrene, som
begge er psykisk sårbare. Det er dog
ikke noget, der påvirker deres hverdag
negativt før den dag, hvor hendes far
vælger at tage sit eget liv.
”Jeg skreg bare. Og når jeg tænker
på det, kan jeg stadig høre skriget”.
Perioden efter beskriver hun som farveløs. I hendes sind hersker en blanding
af skyld til sig selv og vrede til sin far.
Det forekommer hende umuligt nogensinde at blive glad igen. Vendepunktet
kommer først, da hun beslutter sig for at
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gøre op med skyldfølelsen og respektere faderens valg. Det går op for hende,
at hun ikke kunne have gjort noget anderledes, og at faderen begik selvmord,
fordi han var meget syg. Ikke fordi han
ville gøre hende ondt. Konklusionen må
hun selv finde, for der er ikke nogen, der
tør tale om det eller spørger ind.

En ulykke kommer sjældent alene
Anna bevæger sig ud i at fortælle om livet med sin mor efter faderen død, hvor
moderens bipolare lidelse er brudt ud
igen. Det giver anledning til et par sjove
historier. Anna har lært at være rummelig fra barnsben og vælger derfor også
at acceptere moderens til tider særlige
ageren uden at skjule noget eller være
flov.
Hun fortæller om en episode, hvor
hun har sin nye kæreste med hjem.
Moderen bryder sig ikke om ham og
beslutter sig for at fylde hans sko med
ketchup. Da kæresten skal hjem, er han
selvfølgelig chokeret, men i stedet for
at bortforklare vælger Anna at betragte
moderens handling som helt normal og
siger endeligt farvel til kæresten. Hun
tilføjer, at hun i sidste ende nok også var
enig i den beslutning.
En anden gang har Anna en veninde
med hjem. Det er den 24. juni og moderen har bestemt sig for at holde jul. Huset er pyntet op, og et par forfjamskede
nabokoner sidder og laver juleklip og
spiser klejner. Anna skjuler ikke noget
og får det til at fremstå som noget helt
normalt overfor veninden.

Kort tid efter begår moderen også
selvmord.

Tavshed Tale er guld
Annas budskab med aftenens foredrag
tager udgangspunkt i hendes egen
historie, hvor hun bliver mødt med tavshed og tabuisering fra omverdenen. Hun
understreger vigtigheden af at bryde
den tavshed og tale åbent om psykisk
sygdom og selvmord.
”Problemet med tavshed er, at den
får din skyldfølelse til at gro”.
Aftenens andre oplæg:
DepressionsForeningen om selvmord
Mikkel Frey Damgaard om sin fars
selvmord
Arrangementet blev afhold 20/2 2018 på
Nationalmuseet i samarbejde med DepressionsForeningen, og DR. Optagelser fra aftenen vil senere blive brugt i en
udsendelse om selvmord på DR2. ■

Anna Thygesen

Lars svømmer
Danmark rundt for
DepressionsForeningen

H

vis man har tid nok, kan man
lige køre Danmark rundt i bil.
Men at svømme rundt er der
ikke nogen, der har gjort før. Til sommer
vil Lars gøre forsøget og tilmed til fordel
for DepressionsForeningen. Måske vil du
med noget af vejen?
Lars vil svømme Danmark rundt, og
med sig har han sin mor, der sejler i kajak ved siden af. Dermed bliver Lars ikke
bare den første, der svømmer Danmark
rundt, men hans mor bliver også den
ældste person, der har rundet Danmark i
kajak. En imponerende udfordring.
Med projektet har Lars startet en
indsamling til fordel for DepressionsForeningen og Julemærkefonden.
”Min mor har kæmpet med depression i mange år og har været indlagt flere
gang. Begge mine lillebrødre har også
kæmpet med depression. Jeg er selv
blevet drillet meget som barn. Det giver
rigtig god mening for os at støtte op om
disse to fantastiske organisationer, der
gør en stor forskel for mange mennesker”, fortæller Lars, der først lige nu er
gået i gang med at lære at svømme.
På betternow.dk har Lars oprettet en
indsamling til fordel for DepressionsForeningen. Her kan du støtte Lars i hans
forsøg på at skabe opmærksomhed

omkring depression. Du kan også selv
oprette en indsamling. Se nedenfor
hvordan du gør.

Så nemt laver du din egen indsamling
til fordel for DepressionsForeningen
Ved at lave din egen indsamling, kan
du være med til skabe opmærksomhed
omkring vores vigtige arbejde, dele
din indsamling via de sociale medier
og engagere dit sociale netværk ved

Min mor har
kæmpet med
depression i mange år
og har været indlagt
flere gange.
at opfordre dem til at donere et beløb.
Det tager kun få minutter, og det er helt
gratis. Ved at skabe din egen indsamling
i stedet for blot at give en enkelt donation, har du mulighed for at multiplicere
det donerede beløb mange gange og
dermed gøre en kæmpe forskel!

Lars Simonsen

Sådan gør du
1. Gå ind på dk.betternow.org
2. Klik på Opret indsamling
3.	Vælg et projekt (find DepressionsForeningen blandt de forskellige organisationer)
4. Lav en overskrift og beskrivelse
5. Del med dine venner
Vi håber, at rigtig mange af jer har mod
på at være med. I slutningen af året kårer vi den mest kreative indsamler! ■
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Et arrangement i St. Heddinge:

Ludomani
Rune fortæller sin egen historie om livet som ludoman.
Vejen har været lang. Fra han allerede som ganske
ung spillede lønnen ned i det store hul i evig jagt på
den store gevinst til nu, hvor han som 55 årig stadig
afdrager på gælden er der et langt forløb, som han vil
fortælle om – og advare andre om.
Dato: Tirsdag den 27. marts 2018
Tid: kl. 19.00-21.00
Sted: Café Stevnen, Algade 33, 4660 St. Heddinge
Pris: kr. 50,00 inkl. kaffe/kage. Betales ved indgangen. Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid.
Arrangør: Depressionsforeningens lokalgruppe i samarbejde med Café Stevnens Venner.
Nærmere oplysninger: csvenneforening@gmail.com;
Jette Balslev tlf: 4034 6838
Alle er velkomne.

E
ST. HEDDING

Bipolardag
Temaarrangement - ideer til at få hverdagen til
at køre godt
Speciallæge i psykiatri, overlæge PhD Maj Vinberg,
Rigshospitalet: Hvordan lærer man at omgås de kognitive gener, bipolar lidelse kan medføre?
Musik og bipolar lidelse i samarbejde med Musik
biblioteket.
“Isbjørnemodellen“ v/ En af os ambassadør Thomas
Abildgaard.
Pris: Gratis for alle
Forplejning: kr. 100,Tirsdag, den 8. maj kl 17.30-21
Borgernes hus, Østre Stationsvej, Odense.

ODENSE

Prøv en bipolarsimulator i
Aarhus

SKARPE TANKER
WORKSHOP V/ NEUROPSYKOLOG LINE HAUPTMANN

Sammen med Louise Meldgaard Bruun har Line Hauptmann
for nylig udgivet bogen”Skarpe tanker” .
Workshoppen er baseret på bogen af samme navn.
Pris: Gratis for alle
Max 25 deltager
Forplejning: kr. 100,-

I anledningen af den internationale bipolardag giver vi
alle interesserede mulighed for at opleve livet med en
bipolar lidelse gennem lys og lyd. Vi håber, at denne
måske overfladiske men øjenåbnende oplevelse vil
kunne udbrede kendskab og viden om bipolar lidelse
og være med til at nedbryde fordomme.
Det hele finder sted 14.-15. april i Aarhus midtby. Vi
har endnu ikke alle detaljer på plads, men følg med på
DepressionsForeningen Aarhus’ Facebookgruppe.

Lørdag, den 7. april kl 10-15
Borgernes hus, Østre Stationsvej, Odense.
Info og tilmelding: kmndepkmndep@gmail.com eller tlf: 21936238

ODENSE
BIPOLARDAG

TEMAARRANGEMENT - IDEER TIL AT FÅ HVERDAGEN TIL AT KØRE GODT

Speciallæge i psykiatri, overlæge PhD Maj Vinberg, Rigshospitalet: Hvordan lærer man at omgås de kognitive gener, bipolar
lidelse kan medføre?
bipolar2018
lidelse i samarbejde med Musikbiblioteket.
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A ARHUS

KØBENHAVN
Filmaften

'Suicide the Ripple Effect'
Maria Edwards og Depressionsforeningen inviterer til filmaften under temaet selvmord og håb. Vi
viser dokumentaren 'Suicide the Ripple Effect' (filmen er på engelsk uden undertekster) af Kevin
Hines. Han er bipolar og en af de 2%, der har overlevet at hoppe ud fra The Golden Gate Bridge.
Siden har han viet sit liv til at rejse jorden rundt og med sin historie sprede håb. Efter filmen er der
mulighed for at stille spørgsmål og tale videre om emnet.
Læs mere og køb billetter på facebook.com/events/743660835827255

Bipolar lidelse og
rollen som pårørende
Heidi M, som er ambassadør for EN AF OS, fortæller
om sit kaotiske liv med psykisk sygdom, op- og nedture. Først da gode kolleger hjalp hende med at søge
den rigtige hjælp, begyndte tingene at vende.
Louise Kjær Jacobsen er pædagog hos Center for
Pårørende i Psykiatrien. Hun fortæller om, hvordan
psykisk sygdom kan sætte relationer og familieliv under pres – både for voksne og børn, der er pårørende.
Få indblik i hjælpemuligheder og kontakt til de rette
fagpersoner.
Tid, sted og billetter
Byrådssalen, 2. sal, Torvet 5, 9400 Nørresundby
20 kr. for DepressionsForeningens medlemmer,
75 kr. for ikke-medlemmer
Billetter kan købes på billetto.dk. Billetindtægter går til
DepressionsForeningens lokale arbejde i Aalborg.
Har du spørgsmål så skriv eller ring til
Lise på 23 23 22 56.

Foredrag: Depression på
ungdomsuddannelserne
Kathrine Bork Kruse
og Helene Thorman
Rasmussen tilbyder
foredrag til ungdomsuddannelsesinstitutioner i og omkring
Aarhus. Bliv klogere
på depressionens
væsen, hvorfor man
får depression, hvilken
hjælp der findes, og
hvordan du som lærer eller elev kan hjælpe andre. De
to frivillige har erfaring som kontaktpersoner i DepressionsForeningens selvhjælpsgruppe for unge i alderen
18-26 år,
Kathrine og Helene kan kontaktes på
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

A ARHUS

BY
NØRRESUND
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Generalforsamling 7. april 2018
Lørdag d. 7. april holder DepressionsForeningen generalforsamling. Denne gang i Århus. Vi skal have valg til
bestyrelsen, tale om hvordan vi styrker vores forening, og høre om kognitive vanskeligheder ved psykolog Louise
Meldgaard Bruun.
Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningens udvikling. Du vil også få indsigt i foreningens arbejde og møde
andre medlemmer fra foreningen.
Kom og hør foredrag med psykolog
og mangeårig forsker ved Aarhus
Universitet Louise Meldgaard Bruun.
Louise vil give dig en bedre forståelse
af hjernens funktioner samt redskaber
til at blive skarpere til at tænke.
Louise er aktuel med bogen ‘Skarpe
tanker’, som handler nogle af hjernens
vigtige kognitive funktioner; hukommelse, problemløsning og evnen til at
lære nyt. Louise vil i sit oplæg komme
ind på, hvilke kognitive vanskeligheder
man særligt kan opleve i forbindelse
med fx depression, angst eller mani.
Samtidig vil Louise fortælle om, hvad
man selv kan gøre for at træne hjernen
og tænkningen, og dermed blive bedre
til at lære, huske og løse problemer.

Program
11:00 Registrering, formiddagskaffe,
-te og -rundstykke
11:45 Velkomst v. Bodil Kornbek
12:00 Foredrag: “Skarpe tanker - styrk
dine kognitive færdigheder”
ved psykolog og hjerneforsker
Louise Meldgaard Bruun
13:25 Let frokost m/ sandwich og en
sodavand/danskvand
Det vil være muligt at registrere
sig i frokostpausen
14:10 Generalforsamling
15:30 Kaffepause m/ kaffe, te, isvand
og kage
15:40 Generalforsamling - fortsat
17:00 Tak for i dag!

Praktisk
Sted
Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 52,
8000 Aarhus C. Bus linje 13 har stop-
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pested i Grønnegade. Der er betalingsparkering i Aarhus Midtby og meget få
parkeringspladser.
Gratis for medlemmer, men til
melding til spisning er nødvendig
Tilmeld dig til spisning senest den
2. april på:
sekretariat@depressionsforeningen.dk
eller telefon 33124727
Ikke-medlemmer – husk tilmelding:
Formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
Frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.
Billetter til ikke-medlemmer kan købes
via foreningens hjemmeside
Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
beretter om foreningens arbejde og
planer. På foreningens hjemmeside
www.depressionsforeningen.dk/GF18
kan du finde præsentationer af kandidater til bestyrelsen m.m.
Umiddelbart efter generalforsamlingen
vil bestyrelsen konstituere sig. Den nye
bestyrelse vil d. 26.-27. maj afholde
bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsesarbejdet for det kommende år planlægges.
Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af DepressionsForeningen, der
har betalt kontingent senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Der skal vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere

4. G
 odkendelse af stemmeberettigede
og eventuelle stemmefuldmagter
5. B
 estyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
6. Regnskabsaflæggelse v. Randi
Bitsch
7. B
 ehandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til
vedtægtsændringer
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt
Tilmeld dig DepressionsForeningens
generalforsamling inden d. 27. marts,
for at være sikker på at få frokost og
eftermiddagskaffe. Kom og få indflydelse på din forening og hjælp mennesker med depression og bipolar lidelse
og deres pårørende. Vi glæder os til
at se dig til DepressionsForeningens
generalforsamling 2018!
Kandidater til bestyrelsen
Bodil Kornbek, Randi Bitsch og Mads
Trier-Blom blev valgt for en to-årig
periode, sidste år.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter genopstiller:
Lise Hogervorst, Frederik Brejl, Tina
Gamstrup Nørholm, Kathrine Bork
Kruse, Janne Dolmer Krogh og Leise
Madvig Petersen.
Ønsker du at stille op?
Kontakt DepressionsForeningens
sekretariat på 33 12 47 27.

LANDET

Ny samtalemodel til
fælles uddannelsesdag

D

epressionsForeningens nye
samtalemodel var på programmet, da foreningens kontaktpersoner var samlet til fælles uddannelsesdag i Middelfart i starten af februar.
Kontaktpersonerne er ansvarlige for
foreningens lokale selvhjælpsgrupper –
de såkaldte lokalgrupper.
De frivillige blev gennem oplæg og
øvelser uddannet i at bruge modellen, der skal være med til at ensarte og
styrke samtalerne i grupperne rundt om
i landet. Og stemningen var god.
VI håber, at modellen og de frivillige
bliver taget godt imod rundt om i grupperne. Modellen er udviklet i samarbejde med foreningens frivillige og best

practise fra arbejdet i foreningen. Den
er et redskab for foreningens frivillige til
at skabe rammer, struktur, refleksion og
retning i samtalerne. ■

Foreningens kontaktpersoner diskuterer
anvendelsen af den nye samtalemodel

Rundt

Præstationskultur
med gløgg og
julehygge

M

ere end 175 personer fyldte
de smukke rammer i Kosmopol i det centrale København
til DepressionsForeningens traditionsrige julearrangement. Sammen med
Psykinfo Hovedstaden havde vi inviteret
til en spændende aften med foredrag,
film og debat.
Temaet, der blev slået an af lederen
af PsykInfo Caroline Osander og DepressionsForeningens generalsekretær
Kasper Tingkær, var præstationskultur
og håndtering af affektive lidelser. Der
var inspirerende oplæg ved centerleder
ved CUR Søren Østergaard, Psykiater
Maj Vinberg og Journalist Anja Stensig. ■

Selvmordstanker på Nationalmuseet

T

abuet om selvmord og selvmordstanker er massivt. For de
mange tusinde danskere, der
dagligt er i berøring med disse tunge
tanker, kan det være en ensom oplevelse. Det har vi i DepressionsForeningen
tænkt os at gøre op med.
Derfor inviterede vi til oplæg om selvmordstanker – fakta, myter og vejen til
hjælp, en vinterdag i Festsalen på Nationalmuseet. I tæt samarbejde med DR,
der pt. er i gang med optagelserne til
en dokumentarserie om selvmord, der
sendes til efteråret, havde vi inviteret til

foredrag i de smukke gamle bygninger.
Hovednavnene fra aftenen var erhvervskvinden Anna Thygesen og journalisten
Mikkel Frey Damgaard, der begge har
mistet forældre til selvmord, men alligevel var det Maria Edwards, der efterlod
det stærkeste indtryk. Hun flankerede
DepressionsForeningens generalsekretær, og gav et stærkt og personligt indblik i, hvor svært, tungt og smertefuldt,
det er, når selvmordstankerne hersker.
Tak til Maria, Anna og Mikkel for at stå
frem og hjælpe med at bryde tabuet.
Læs hele historien på side 16. ■
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Manglende støtte gør
pårørende syge
Af Vibeke Nielsen
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M

ange pårørende oplever at
blive ladt i stikken i søgen
efter hjælp til at håndtere
hverdagen med en psykisk syg. Det
kan have store konsekvenser for både
de pårørende og patienterne, mener
DepressionsForeningens formand Bodil
Kornbek.
Forskning viser, at inddragelse af pårørende højner både patienttilfredshed,
patientsikkerhed og behandlingsresultater. Inddragelse kan samtidig medvirke
til en mere effektiv brug af ressourcer.
Der er derfor gode og tvingende grunde
til at forbedre inddragelsen af patienter
og pårørende i sundhedsvæsenet; lige
fra den medicinske afdeling på sygehuset til den alment praktiserende læge og

Pårørende til
mennesker med
depression eller
bipolar lidelse søger
fortvivlet rundt efter
tilbud...
til rehabiliteringsindsatsen i kommunen.
Alligevel ser det langt fra imponerede
ud, mener DepressionsForeningen.
Pårørende til mennesker med
depression eller bipolar lidelse søger
fortvivlet rundt efter tilbud, som kan
hjælpe den syge videre. DepressionsForeningen får rigtig mange henvendelser fra pårørende, der tumler relevante
behandling, og hvad man gør, hvis
effekten udebliver. De er også usikre på,
hvem de skal henvende sig til i forhold
til økonomiske spørgsmål eller andre
udfordringer, som de syge ikke selv kan
overskue.

Kun 27% af kommunerne har en
politik for pårørende til psykisk syge
Særligt i kommunerne er det galt fat.
En ny undersøgelse om kommunernes

pårørendeindsats fra Rambøll viser,
at kun cirka hver tredje kommune har
vedtaget en pårørendepolitik i forhold
til mennesker med en psykisk lidelse.
I de kommuner er hele 95% målrettet
pårørende til mennesker med demens.
Undersøgelsen vurderer, at det særlige
fokus på demens skyldes de særlige
udfordringer, der er forbundet med at
være pårørende til et menneske, der
gennemgår kognitive forandringer.
Ifølge DepressionsForeningen er
dette ikke et brugbart argument for ikke
også at se på pårørende til mennesker
med depression og bipolar lidelse.
”Det er ikke meget anderledes for
pårørende til mennesker med depression eller bipolar lidelse. Disse psykiske
sygdomme medfølger både svære emotionelle og kognitive vanskeligheder.
Deres pårørende må derfor stå for alt
fra madlavning til samtaler med kommunen. Samtidig kæmper de pårørende
for at finde den bedst mulige retning
for behandlingen af deres kære”, siger
Bodil Kornbek

Kommunerne vil ikke samarbejde
om hjælp til pårørende
Også regionerne oplever, at det er svært
at få et samarbejde i gang med kommunerne.
Samtlige regioner i Danmark har en
bruger- og pårørendepolitik, som de
forvalter i samarbejde med kommunerne. Hos Psykinfo i Regionmidt består
indsatsen for eksempel af tema- og
filmaftener, samtalegrupper og undervisning vedrørende de forskellige
sygdomme for de pårørende.
”Der er desværre en række kommuner, der ikke ønsker at samarbejde med
regionerne om tilbuddene. De begrunder det med manglende ressourcer,
selvom det faktisk er regionerne, der
betaler for indsatsen”, fortæller Jette
Dupont Lauritsen, konsulent hos Psykinfo Regionmidt.
Regionen samarbejder i øjeblikket
med kun seks ud af 19 kommuner.
”Det er helt uacceptabelt, at så
mange kommuner nedprioriterer at

De pårørende står
ofte alene med alle
beslutninger og alle
praktiske opgaver...
samarbejde omkring psykisk syges
pårørende. Selvom vi er glade for regionernes tilbud, mangler der stadig fokus
på den altomfavnende vejledning. Hvis
de pårørende ikke får den aflastning og
rådgivning, risikerer vi, at de også ender
som patienter”, siger Bodil Kornbek.

Løsningen er en helhedsorienteret
behandlingsplan
”De pårørende står ofte alene med alle
beslutninger og alle praktiske opgaver.
Vi mangler derfor en nem og tilgængelig oversigt over tilbud samt en tydelig
vejledning af de pårørende i forhold til
patientens behandling. Der bør udvikles en behandlingsplan i samarbejde
med både patienten og den pårørende
allerede i mødet med den praktiserende
læge”, siger Bodil Kornbek.
Hun referer til et nyt tilbud i regionerne, hvor pårørende til mennesker med
demens får tildelt en pårørendekonsulent, der fungerer som rådgiver inden for
alle sociale og juridiske forhold. Pårørendekonsulenter udfører ligeledes et
proaktivt rekrutterings- og opsporingsarbejde, så de pårørende bliver klar over
deres muligheder for hjælp.
”Det giver rigtig god mening med en
pårørendekonsulent. Desværre er indsatsen i høj grad målrettet pårørende til
mennesker med demens. Men hjælp til
pårørende med depression eller bipolar
lidelse er ligeså vigtig, ikke mindst fordi
de pårørende spiller en afgørende rolle
i forhold til den syges recovery-proces”,
siger Bodil Kornbek. ■
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ANMELDELSE

Væbnet med ord og

vinger
Anmeldt Af Mikkel Frey Damgaard

“

Hvad er mest sindssygt, grønt hår
eller en motorvej?”, sådan lyder
et spørgsmål fra Michael Strunge
i midten af 80'erne. Man fornemmer
instinktivt en større sympati for det
grønne hår end for motorvejen. I Torben
Skjødt Jensens film “Væbnet med ord
og vinger” om digteren Michael Strunge,
hersker der heller ingen tvivl om, hvor
sympatien ligger. Det er et kærligt og
nært portræt af mennesket Strunge. Alle
der deltager, har kendt ham og holdt
af ham. Filmen er ikke en kritik eller en
undersøgelse af Strunges produktion,
men snarere et portræt af hans sind.
Det sind som på engang var så smukt
og samtidig så svært.
Michael Strunge var bipolar, og især
er det rørende at høre hans første kæreste fortælle, hvordan digteren i en af
sine maniske perioder satte sine højtalere op i vindueskarmen og købte roser,
så hans kollega F. P. Jac, når denne ankom, kunne få en fanfare, mens Strunge
kunne kaste rosenblade ned til ham. Et
par dage senere væltede korthuset for
Strunge, og han blev voldsomt psykotisk og måtte indlægges. Det var blot en
af mange indlæggelser, hvor digteren
havde det rigtig dårligt. Man fornemmer, at hans venner og familie vidste,
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at selvmordet eller et selvmordsforsøg
altid lurede lige under overfladen.
Filmen skildrer ligeledes kampene
med både digter- og punk-miljøet, som
også sled hårdt på den unge mand.
Den 19. Juni 1983 rejser Strunge
alene med toget til Berlin, og der møder
han Cecilie Brask, som han forelsker
sig stormende i. Og omvendt. Et af
Strunges hovedværker, som også har
inspireret til filmens titel er “Væbnet
med vinger”. Den bog handler, blandt
andet, om turen til Berlin og mødet med
Cecilie.
Han skriver:
Berlin, måske findes der et aldrig
fremkaldt billede
af en pige på Kurfürstendamm
der i et sekund så mig som mennesket i verden, Berlin,
mit hoved er så uklart
hvordan skal jeg finde hendes læber i
alt det støv?
Det digt er en gave i sig selv. I filmen får
vi så en gave mere, for den er spækket med steder, hvor Strunge selv
læser sine tekster op. Det er en kæmpe
oplevelse. Instruktøren har lavet nogle
små vignetter til digtene, hvor enkelte

fungerer rigtig godt, og enkelte falder
igennem.
På spørgsmålet om, hvorfor det måtte ende som det gjorde, for Danmarks
smukkeste digterdreng, giver vennen
Søren Ulrik Thomsen et bud. Strunge
havde et skrøbeligt sind og et kolossalt,
mangfoldigt og overvældende indre liv.
Det trak han ustandselig veksler på, og
han nåede aldrig at restituere. At falde til
ro. At gøre noget andet. At tænke noget
andet. Og en dag var der ganske enkelt
ikke mere tilbage. Det er en tragedie,
at han ikke blev ældre, men han står
stadig smuk og stolt, med en cigaret og
sort eyeliner og våger over 80'erne.
Og som han selv skriver:
Ingen celle vil nogensinde
under nogen form
blive tabt
af universet
jeg vil aldrig glemme dig.
Jeg elsker dig helt ind i stjernernes
knæ.

.

Depressionslinien

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

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

4 3312 4774
WWW.DEPRESSIONSFORENINGEN.DK
TELEFON 33 12 47 27 - SEKRETARIAT@DEPRESSIONSFORENIGEN.DK
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Mad og
depression
”

Når ens udsyn bliver gråt, ser ens
mad også grå ud og man mister
totalt appetitten – eller også overspiser man for at dulme den voldsomme
tristesse. Så gør maden godt i maven
og i psyken – for en stund”, siger Jonna
Pedersen, der er kunstner og ønsker at
sætte fokus på emnet mad og depression.
Hun mener ikke, vi taler nok om mad
og depression, eller at det får nok opmærksomhed fra behandlingssystemet.
For som hun siger: ”Mad kan være kilde
til livsglæde, og derfor synes jeg, at det
er vigtigt at blive bevidst om, hvordan
mad kan opleves, når man er psykisk
sårbar og depressiv”.
Se hendes udstilling af værket ”En
livret” samt digtet ”Små hvide orme” på
Museum Ovartaci i Aarhus. Udstillingen
er en del af OVERGANG, en udstilling
om at være psykisk sårbar.

OVERGANG
1.august – 1.oktober 2018
Museum Ovartaci i Aarhus
Læs mere på www.jonnapedersen.dk ■
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Små hvide orme
Af Jonna Pedersen

Her til aften står badevægten på 52 kg
Det vejede jeg også da jeg gik i
gymnasiet og troede at livet ville give
mening hvis jeg kunne passe størrelse
XS
Jeg synes ikke at jeg spiser mindre
end jeg plejer Jeg kan faktisk ikke
rigtig huske hvor meget jeg plejer at
spise Eller noget andet for den sags
skyld!
I går serverede han boller i karry Den
ret har jeg altid holdt meget af for den
lavede min farmor til mig som barn

I går begyndte risene på min tallerken
pludselig at bevæge sig
Små hvide orme kravlede rundt - og
op og ned Farven på kødbollerne
mindede mig om min egen hudfarve
om morgenen i spejlet
I går spiste jeg nok mindre end jeg
plejer
Nogle af de andre dage har maden
også opført sig mærkeligt Psykiateren
siger at det går væk når medicinen
begynder at virke

Mød en

frivillig

Hvad består dit frivillige arbejde i?

Hvorfor valgte du dette arbejde?

Jeg er kontaktperson for en selvhjælpsgruppe for mennesker med bipolar lidelse i Odense. Det har jeg været i ca. 4 år.
Udover at bestille lokaler til møderne og
sørge for kaffe og let forplejning, modtager jeg henvendelser fra interesserede,
der har set vores kontaktinformationer i
diverse flyers eller på DepressionsForeningens hjemmeside, og som overvejer
at starte i gruppen.
Desuden er jeg med i DepressionsForeningens styregruppe i Odense. Her
planlægger og gennemfører vi aktiviteter som f.eks. deltagelse i Brugernes
Bazar og Sindets Dag i Odense. Vi
planlægger og afholder også årligt
flere foredrag og workshops til gavn for
medlemmerne.

Jeg vil gerne prøve at hjælpe andre,
som har udfordringer i deres liv pga.
lidelsen. Det er min erfaring, at det giver
en rigtig god forståelse for lidelsen at
tale sammen med andre, som kender
symptomerne og har de samme bekymringer.
Arbejdet i styregruppen er også
spændende, fordi vi har et godt arbejdsfællesskab om de mange forskellige administrative opgaver, der er.

Hvorfor er du frivillig i netop
DepressionsForeningen?
I 2008 blev jeg ramt af bipolar lidelse,
og efter nogle år så jeg tilfældigvis en
annonce i avisen om, at man søgte
nye medlemmer til bipolargruppen i
Odense. Efter at have deltaget som
menigt medlem i halvandet år, fortsatte
jeg som kontaktperson for gruppen. Da
jeg selv har bipolar lidelse, har det hele
tiden givet god mening at være frivillig i
DepressionsForeningen.

Hvad er den største udfordring ved at
være frivillig?
Den største udfordring ligger i at bevare
energien, selvom der er perioder, hvor
arbejdet er vanskeligt. På et tidspunkt
var vi kun tre deltagere i bipolargruppen, og det hele føltes meget vanskeligt. Et halvt år efter var vi oppe på 10,
som vi også er i dag. Det føltes bare
dejligt.

genkende dem. Eller når vi har afholdt
et foredrag eller deltaget i Sindets Dag,
og jeg føler, at der var god opbakning til
det. Så bliver jeg glad.

Hvad synes du, er de vigtigste
mærkesager inden for DepressionsForeningens område?
For mig er det vigtigt, at foreningen
hele tiden har et godt aktivitetstilbud til
medlemmerne. Det være sig i lokalgrupperne og på sommerhøjskolen. Og så er
det vigtigt, at DepressionsForeningen er
opmærksom på os frivillige. Vi vil gerne
holdes opdaterede hele tiden og have
viden og redskaber, som kan støtte os i
arbejdet. ■

Hvornår går du glad hjem fra
frivilligjobbet?
Efter et møde i bipolargruppen hvor jeg
føler, at vi har haft en god snak eller
debat, som virkelig har kunnet hjælpe
gruppens deltagere. Måske fordi de
har fået nye perspektiver med sig hjem,
eller fordi de er lettede over at have
delt deres tanker med andre, som kan

Navn: Thomas Abildgård
Alder: 53 år
Bopæl: Årslev
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DepressionsForeningen delta
ger jævnligt i mediedebatten.
Hermed et udsnit fra det sidste
kvartal, hvor vores generalse
kretær Kasper Tingkær også
har deltaget i P1 Orientering om
manglende hjælp til mennesker
med selvmordstanker samt på
TV2news i forbindelse med en
ny undersøgelse af antidepres
siv medicin.
Følg med i DepressionsForenin
gen i medierne på Facebook og
www.depressionsforeningen.dk.

DepressionsForeningen
i medierne

DIAGNOSE: BIPOL

AR LIDELSE

Søg fællesskabet,
v godt
del erfaringer og so

(http://woman.dk/)

© iStock

Er du bare udmattet i de kolde
måneder, eller er der tegn på en
vinterdepression?
En ekspert forklarer, hvordan det hele hænger sammen
#VINTER (/TAGS/VINTER)

#ANGST OG DEPRESSION (/TAGS/ANGST-OG-

E

DEPRESSION)

Depression er den største dræber af livskvalitet og liv

træthed,
Vi kender nok alle følelsen af at føle sig ramt af mindre overskud og mere
bare er en
når vi de kolde og mørke måneder rammer os. Men hvornår ved vi, om det
normal mørk-årstids-effekt, eller om vi faktisk er ramt af en vinterdepression?
5/3/2018
Heldigvis kan Kasper Tingkær fra DepressionsForeningen
ham en
(http://depressionsforeningen.dk/) gøre os meget klogere. Vi har stillet

række spørgsmål, så vi ikke længere skal tvivle.

Depression koster liv og livskvalitet. Vi er nødt til at
investere mere i forskningen, så vi bedre forstår
sygdommen og bedre kan dæmme op for konsekvenserne,
mener dagens kronikører. Modelfoto. Foto: Ólafur Steinar
Gestsson/Scanpix Ritzau

-tegn-paa-en-vinterdepression

http://woman.dk/sundhed/er-du-bare-udmattet-i-de-kolde-maaneder-eller-er-der

18. februar 2018, kl. 21:00
Jonathan Løw og Kasper Tingkær

SIND – Landsforeningen for psykisk
sundhed arbejder
for sundhedsfremme
gennem
trivsel, forebyggelse,
helbredelse og

Debat

Depressionsfor
eningen: Den
søde juletid ka
at komme ige
nnem for børn
n være hård
ene

folkelig opbakning til at blive klogere på kræft- og hjertesygdomme
og
gigtlidelser, hvilket er fantastisk, men tankevækkende nok er der nærmest
intet fokus på den sygdom, der er verdens største dræber af
livskvalitet og i sidste ende liv hvert eneste år: depression (https://www.kristeligt
-dagblad.dk/depression).
Ifølge WHO går flere end 300 millioner mennesker lige nu rundt med
en depression. Det er en vækst på over 18 procent i det seneste årti,
og særligt blandt unge. I Danmark er flere end 150.000 danskere ramt
netop nu, og selvom 50 procent depressionsramte modtager
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/depression-er-den-stoerste-draebe

r-af-livskvalitet-og-liv
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Rådgivningen er
åben 11-22 på hverdage og 17-22 på
søn- og helligdage.

Oplysning om
nærmeste rådgivning kan fås ved
henvendelse til vo-

res telefonrådgivning på tlf.
7023 2750 eller på
www.sind.dk.

SINDs Benzo rådgivning rådgiver om afhængighed af soveog nervemedicin.
Tlf. 7026 2510.
www.benzo.dk.

SIND har brug for
din støtte. Uden
den kan vi ikke hjælpe dig eller andre.

Du kan hjælpe os
på flere måder:
• Ved at melde dig
ind i SIND
• Ved at abonnere
på SIND-bladet

• Ved at melde dig
som frivillig
• Ved at indbetale
et gavebeløb til
SIND og/eller betænke SIND i dit
testamente

Vi håber på din støtte. Kontakt os på
nedenstående telefon eller e-mail.

gaden.

SIND – Landsforeningen
2
Blekinge Boulevard
2630 Taastrup
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rehabilitering

SIND har en lands
dækkende tele
fonrådgivning for
pårørende og psykisk sårbare.

Vi har desuden adskillige åbne rådgivninger, hvor man
kan komme ind fra

I Danmark gør vi, hvad vi kan for at blive klogere på kræft- og hjertesygdomme.
Det er fantastisk. Men vi glemmer
den prestigeløse sygdom, som er verdens største dræber af livskvalitet
og i sidste ende liv: depression
I Danmark "knækker vi cancer" hvert eneste år. Der er prestige i og

brochure er fra www.colourbox.com

22. januar 2018 af Helene Hyldgaard-Jensen
https://k.dk/s/G2SX
https://k.dk/s/G2TS
https://k.dk/s/G1ik

Alle fotos i denne

Depression er den største dræber af livskvalitet og liv - Kristeligt Dagblad

Kronik

SIND har brug for din

støtte.

eller indbetal et gavebeløb.
Meld dig ind i SIND
gøre på vores hjemmeside.
Begge dele kan du
som frivillig, så kontakt
Vil du yde en indsats
lokale kredsforening.
sekretariatet eller din

Januar 2018
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Ny SINDfolder om

TIL NÆSTE GANG

Hverdagshåndtering af sygdommen – hver dag.
Med udgangspunkt i individet.

Om fokus
og nytte
Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

N

år depression eller bipolar
lidelse tager sit insisterende
greb om én, kan det have store
konsekvenser for ens deltagelse i familie-, uddannelse- og arbejds-liv. Og selv
om en del slipper relativt nådigt gennem
forløbet, er det kun de færreste, der kan
sige, at sygdommen ikke har sat sig tydelige spor hos dem. Den har sat spor,
hvis man mærker følelsen af magtesløshed og håbløshed, og hvis man når tæt
på tvivlen om, hvorvidt man nogensinde
lykkes med at finde tilbage til et liv med
håb og mening.
I en verden, hvor vi dagligt præsenteres for mirakelkure for alt mellem
himmel, jord og sindslidelser, skal man
tage sig i agt. Intet tyder på, at én simpel kur kan klare det. Hverken helt eller
halvt. Tværtimod. Forskningen peger
efterhånden ret entydigt på, at der
hovedsagelig er behov for en flersidet
indsats – også samtidig – hvis det skal
lykkes én at slippe af med symptomer
og uhensigtsmæssige tankemønstre.
Psykiatere åbner for medicin, psykologer for terapi og mindfulness mm.

Fornuftigt. Men et er behandling og
den stramt afsatte tid hos behandleren, noget andet er tiden i hverdagene.
Timerne i dagligstuen, i køkkenet eller
i den altopslugende seng. Enten alene
eller sammen med pårørende.
I DepressionsForeningen mener vi,
det giver mening i endnu højere grad at
interessere sig for det enkelte individ, og
for hverdagshåndteringen af sygdommene. Vi tror på, at en større indsigt
i hverdagens konkrete udfordringer,
barrierer og gemte ressourcer, vil kunne
gøre os klogere på, hvordan vi kan
sætte ind med bedre og mere effektiv
støtte.
Hvad er det, der fylder for den enkelte ? Er det bekymringer om økonomien, familie-relationerne, svigtende
kognitive evner eller noget helt andet,
der fylder mest ? Det er afgørende, hvis
behandlings-indsatsen skal virke bedst
muligt.
Og hvordan håndterer vi disse udfordringer? Gennem isolation, alkohol,
lange gåture eller mindfulness? Hvis
vi kan blive klogere på, hvad der giver

energi og motivation til at handle, og
hvad der omvendt dræner og fører til
en dårligere sindsstemning, så kan vi
måske også blive klogere på, hvad der
er brug for, hvornår og fra hvem.
Hvornår lægen, psykologen, kommunen, de pårørende eller DepressionsForeningen skal sætte ind med
hjælp. Og hvordan. Vores håb er, at
denne viden vil være med til at styrke
behandlings-indsatsen, og også styrke
det arbejde vi udfører, og de tilbud vi
udvikler i DepressionsForeningen.
I det kommende nummer af Balance
vil vi forsøge at komme i dybden med
de udfordringer, der er for mennesker
med depression eller bipolar lidelse.
Blandt andet i en artikel om de ”usynlige” kognitive udfordringer, mennesker
med bipolar lidelse kan slås med. Og
vi vil gennem en større undersøgelse i
medlemskredsen om hverdags-udford
ringer og sygdomshåndtering forsøge at
blive klogere.
Skriv gerne til os om, hvordan du
håndterer din sygdom i hverdagen. ■

Balance nr. 1 marts 2018 | 29

LOKALGRUPPER

i DepressionsForeningen

Lokalgrupperne mødes en til to hverdage
om måneden i to timer indenfor tidsrummet
18.00-21.30. Kontakt din nærmeste gruppe for
yderligere oplysninger.

Region Nordjylland
Frederikshavn
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du er interesseret
Lise, depression.bipolar9900@gmail.com
Frederikshavn Pårørende
Gruppen er i bero. Kontakt Lise, hvis du er interesseret
Lise (pårørende-gruppe)
ptdb9900@gmail.com
Ålborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2
Gert Lauritsen (voksne over 26 år)
depression9000@gmail.com
C.W. Obels Plads 20
Lise Juul Lauritsen (pårørende-gruppe)
23232256
ptd9000@gmail.com
Maria & Pernille (unge: 18-26 år)
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Region Midtjylland
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1
Carsten Mathiasen, 29880657
carsten@mathiasen.com
Århus
Frivilligcentret, Grønnegade 80
Mathias Sørensen (voksne med depression)
86954027 / 24890198
mathissjelle@mail.dk
Kristina (bipolar-gruppe), 28552570
bipolargruppen@gmail.com
Kathrine og Helene (Unge: 18-26 år)
aarhus-ungegruppe@outlook.dk
De 9s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Hanne Tranberg (pårørende-gruppe), 21294448
hannetr@me.com
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Region Syddanmark
Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal
Morten, 22772555
banditmanden@gmail.com
Haderslev
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal
Merete Lysgaard Hansen, 74522148 / 22838035
Odense
Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvej 15
Svend Olsen (Depressionsgruppen), 40283127
svendolsen@mail.dk
Thomas Abildgaard (Bipolargruppen), 23612642
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 23456086
Lisbeth Handest (Pårørende-gruppe)
lisbethhandest@mail.dk

Region Sjælland
Roskilde
Psyk-Info
Kornerups Vænge 9 st. tv.
Musse Rindal, 46362945
musserindal@gmail.com
Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Jette Balslev, 4034 6838
jette.balslev@gmail.com

LOKALGRUPPER

Region Hovedstaden
Gribskov
FrivilligCenter Græsted
Holtvej
Lis Silkeborg, 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com
Hørsholm
(har også pårørendegruppe)
Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal
Barbara, 40424810
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk
Ishøj
Foreningshuset, Vejlebrovej 45b
Jette Christensen, 26779677
jech23baron@outlook.com
København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th. Klaus
(depressions-gruppe), 2077 0199
helhalv@gmail.com
Mynte (Bipolar-gruppe), 24232971
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
bipolargruppen.dk

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

FIND DIN
PSYKOLOG
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

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
Anita Gabs-Pedersen, 21436795
anitagp@me.com

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

Café ODA Odense
Hunderupvej 31
5000 Odense
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
Tlf. 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

Café Blom, København
Julius Blomsgade 17
2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
kl. 14.00 – 18.00
Tlf. 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com

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

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
Tlf.: 74 52 81 86.
Overenskomst med sygesikringen

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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