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Brug din stemme
Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

D

er er under tre måneder til
regions- og kommunalvalget.
Det giver os alle en mulighed for
at stille krav til lokalpolitikere om at tage
ansvar for at give psykisk sårbare mennesker mulighed for at leve et værdigt liv
med mulighed for uddannelse, arbejde,
familieliv og korrekt behandling.
Psykiatrien skal prioriteres
I DepressionsForeningen er vi ikke i tvivl
om, at kampen for et værdigt liv for psykisk sårbare skal endnu højere op på den
politiske dagsorden.
Psykisk sårbare skal ligestilles med
alle andre samfundsgrupper i behandlingssystemet. Det er derfor vigtigt, at
politikerne træder i karakter og fører en
opbyggelig, effektiv politik for alle: Børn,
unge, voksne og ældre.
Konkrete bud
Vores fokus i DepressionsForeningen er
blandt andet på børne- og unge-psykiatrien, hvor der har været en fordobling
af antallet af patienter fra 2007 til 2016.
På den baggrund er kapaciteten presset,

og der skal investeres både i de fysiske
rammer og i flere medarbejdere, og det er
især et løft, regionerne bør foretage.
Vi ser også gerne en udbredelse af
udgående akuthjælp, som meget hurtigt
kan møde den enkelte borger med en psykisk lidelse, og forebygge en acceleration
af sygdomsforløbet, eller hurtigere kan
igangsætte behandling.
Samarbejdet mellem region og kommune er afgørende for kvaliteten og den
enkeltes oplevelse af den hjælp, der gives.
Men omdrejningspunktet for samarbejdet må altid være den sygdomsramte og
ikke systemet.
Kommunalt ansvar
Et er behandlingen, noget andet er den
hjælp, der er brug for, efter at man er blevet udskrevet, eller er kommet igennem
en længerevarende sygdomsperiode. Her
har kommunerne et stort ansvar.
Møder skal forberedes grundigt, for
der er ikke brug for kassetænkning, men
individuelle muligheder, når man som
sagsbehandler sidder sammen med en
depressionsramt. Sagsbehandlerne skal

være klar med værktøjskassen, som skal
rumme en palet af muligheder, der kan
realiseres i dialog og samarbejde med
den enkelte.
Der er måske brug for en mentor,
familieterapeutisk behandling, psykolog,
møde hvor både region, praktiserende
læge og sagsbehandler deltager, koordinering mellem jobcenter, uddannelse og
familie, eller ens behov er at blive hjulpet
via kommunens socialpsykiatriske indsats som selvhjælpsgrupper, netværk og
”recovery-mentorer”.
Værktøjskassen rummer måske ikke
de værktøjer, der er brug for. Det er her vi
skal udfordre de lokale politikere.
Brug din stemme
Vi skal hjælpe politikerne til at forstå,
hvad der er brug for, hvilke områder
der bør udvikles, hvordan man som syg
oplever systemet, hvordan vi sammen
kan hjælpe hinanden på vej. Din historie
og din indsats er vigtig. Brug din stemme
den 21.11.2017.
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TEMA Din stemme

Kommunalvalg ‘17

- hvor sætter du dit kryds?
Af Kenneth Laursen
BSc. Scient. Pol. Statskundskab

I

nden længe er lygtepælene
plastret til med valgplakater, og
lokale kandidater er på gaden og
higer efter at komme i dialog med vælgerne. Og vælgerne, det er dig! I denne
artikel giver vi dig et kort overblik over
forskellene mellem regionsvalget og
kommunalvalget, og lidt inspiration til
hvad du kan spørge din politiker om.
Nu er det snart tiden igen, hvor vi skal
stemme til regions- og kommunalvalg.
Men ved vi egentlig nok om, hvad vi
stemmer om? Sådan helt konkret? Sagen
er den, at der er meget stor forskel på
regionernes og kommunernes opgaver,
og dermed også de politiske ansvarsområder.
Det er derfor vigtigt, at man som
vælger ved, hvad man stemmer på i

henholdsvis regionsråds- og kommunalbestyrelses-øjemed. Og det er måske
endnu vigtigere, når man som medlem
af en patientforening har sit hjerteblod
på et givent socialt- og sundhedspolitisk
område.
For hvor sætter man sit kryds, hvis
man gerne vil have større fokus på den
ambulante behandling og støtte i hverdagen? Hvor sætter man sit kryds, hvis
man gerne vil have kortere ventelister og
flere sengepladser i psykiatrien? Spørgsmålene kan være mange.
Politik er ikke blevet mindre kompleks med vor tids nye informationsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at de
spørgsmål, man stiller sig selv og politikerne, er så målrettede og konkrete som
muligt. Netop fordi der er stor forskel på,
hvilke politiske emner en regionspolitiker og en kommunalpolitiker beskæftiger sig med.
Strukturreformen ændrede de
økonomiske forhold
I 2007 fik Danmark sin hidtil største
reform: Strukturreformen. Her blev
antallet af kommuner reduceret til 98,
og amterne blev erstattet af fem nye
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regioner. Reformen har organisatorisk
set haft store konsekvenser. Ikke mindst
for de nuværende regioner.
Her bør man især lægge mærke til,
at regionerne ikke kan opkræve skatter,
sådan som amterne kunne. Regionerne
får i stedet tildelt en mængde penge,
som de så forvalter. Det såkaldte bloktilskud, som kommer fra regeringen/
staten og udgør ca. 75 pct. af regionernes indtægter.
Regionernes såkaldte ’økonomiske
incitamenter’ kan derfor siges at være
nogle andre, end de var i amternes tid.
Et spørgsmål kunne her være, hvorvidt
regionspolitikerne mener, at de er forvaltere i højere grad, end de er politikere, og om det i så fald ikke kan være et
demokratisk problem.
Politik på kort eller langt sigt
Der er næppe mange, der interesserer
sig for sundhedspolitik, som ikke kender
ordet ’DRG-takster’. DRG (Diagnose
Relaterede Grupper, red) er et økonomisk styresystem, som bl.a. hospitalerne
styres med og af. Hospitalerne, herunder
psykiatrien, er underlagt regionerne –
og det kan derfor være relevant at spørge

Din stemme TEMA
netop regionspolitikere ind til disse
takster. For hvad motiverer den enkelte
hospitalsledelse, regionen og politikerne? Kortfristet økonomitænkning eller
sundhed i det lange perspektiv?
Kommunerne er ligesom regionerne
underlagt det økonomiske styresystem
DRG. Den væsentlige økonomiske forskel er, at kommunerne i modsætning til
regionerne selv kan opkræve skatter. Det
gør, at de til en vis grad selv kan regulere
økonomien på f.eks. det sociale område.
Kommunerne står f.eks. for bosteder
for psykisk syge. Bosteder, som har til
opgave både at håndtere den enkeltes
konkrete psykiske sygdom, samt eventuelle misbrugsproblemer. En opgave,
man kan spørge sig selv og kommunalpolitikerne om, hvorvidt det er rimelige
vilkår for ikke tilstrækkeligt uddannet
personale at arbejde under? Hvor skal
ressourcerne til personalets videreuddannelse f.eks. komme fra?
Ydelser på tværs
Hvad de færreste måske ved er, at kommunerne også køber ydelser af regionerne. Det kan give anledning til mange
spørgsmål. Som f.eks. om der kan være
stor forskel på helt konkrete tilbud i den
ene eller den anden kommune? Hvor
mange og hvilke ydelser køber respektive kommune af respektive region?
Fælles for regionerne og kommunerne
er, at de overordnet styres af ’New Public
Management-systemet’. Et system, som
blev indført i 1970-80’erne, og som er
inspireret af ledelsessystemer fra den
private sektor. En meget nutidig kritik går på, at hele systemet i dag ikke
længere er produktivt og effektivt, men
er blevet for omkostningstungt og sågar
kontraproduktivt. Spørg kommunalpolitikeren hvorledes han står i forhold til
fokus på økonomi versus faglighed?

DepressionsForeningen spørger:
Kommunalpolitikeren
• Hvad er kommunens forebyggelsespolitik overfor stress, depression og bipolar
lidelse?
• I hvilken grad prioriterer kommunen rehabilitering af mennesker, der har været
ramt af depression eller bipolar lidelse? Og med hvilke tiltag?
• I hvilket omfang er kommunens sagsbehandlere klædt på til at hjælpe borgere
med depression og bipolar lidelse tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom?
Arbejdes der med ”gulerødder” eller kun med ”pisk”?
Regionspolitikeren
• Hvornår ser vi en reel ligestilling mellem psykiatri og somatik (fysisk sygdom)?
Hvordan prioriterer I økonomien mellem de to hovedområder i dag?
• Hvordan vil I sikre, at ventetiden på psykologhjælp bringes ned? I dag kan der
være op til 6 måneders ventetid.
• Hvordan vil I sikre, at patienter der ikke passer ind i pakkeforløbene, får tilrettelagt et behandlingsforløb, der passer til den enkelte?
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TEMA Din stemme

De store brydninger i

den psykiatriske
indsats
En at de mest magtfulde sundhedspolitikere takker af. Når der er valgt nye
politikere til regionerne, må man spejde forgæves efter veteranen, Bent Hansen.
Efter valget går han nemlig på pension.
Bent Hansen har været formand for Danske Regioner i hele organisationens levetid.
Vi har bedt ham se tilbage på sine ti år i spidsen for regionerne og på de udfordringer,
der ligger til hans efterfølgere.
Af Bent Hansen, Formand for Danske Regioner (S)

Største udfordringer
Psykiatrien stod ved regionernes oprettelse over for en række markante udfordringer. Mange mennesker med psykisk
sygdom fik ikke et relevant tilbud om
udredning, og rigtig mange stod på venteliste i flere måneder.
Hjælpen kunne også være meget uens
fra hospital til hospital og fra region til
region.
Det blev min ambition, at alle mennesker med psykisk lidelse skulle have
fri og lige adgang til specialiseret og
differentieret behandling, tilpasset
den enkeltes behov – og det skulle ske
hurtigt.
Største sejre
Den ambition har vi indfriet et godt
stykke hen ad vejen. I 2011 kunne vi
præsentere et ambitiøst kvalitetsudspil,
som i høj grad har banet vejen for, at vi
i dag har bedre diagnostik, bedre organisering af udredning og behandling, og
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et mere ensartet behandlingstilbud på
tværs af regionerne.
Som på kræftområdet er det også i
psykiatrien særligt udviklingen og effektueringen af udrednings- og behandlingspakker på en lang række områder,
der har løftet vores samlede tilbud. Det
gælder også på depressionsområdet.
Pakkeforløbene er både nationalt og
internationalt anerkendt og har i mine
øjne været en kæmpe landvinding.
Pakkerne har sikret langt mere ens
landsdækkende kvalitet, inddragelse
af eventuel somatisk sygdom og mere
systematisk pårørende-inddragelse.
Hvor står vi nu?
Ventetiden i psykiatrien er faldet markant i alle regioner de senere år.
Det er sket, selvom stadig flere henvises til udredning og behandling.
De ambulante behandlingstilbud – tæt
på borgeren – er udvidet betragteligt.
Patienterne i psykiatrien ses i gennemsnit mindst lige så hyppigt som for

fem år siden. Vi har også oprustet de
sundheds- og psykiatri-faglige kompetencer blandt personalet og sikret, at
voksne med let til moderat depression i
dag kan få tilskud til en privatpraktiserende psykolog.
Udfordringer – og løsninger –
venter forude
Den positive udvikling i psykiatrien er
desværre ikke kommet alle mennesker
med psykisk sygdom lige meget til gavn.
De psykisk syge, som har komplekse
problemer og typisk har behov for langvarige indsatser på tværs af sektorer,
oplever alt for stor variation. Vi skal
kunne tilbyde denne målgruppe integreret behandling af høj kvalitet både i hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien.
Så langt er vi desværre ikke endnu.
Samtidig ser vi også nogle kedelige
tendenser i børne- og ungdoms-psykiatrien, hvor alt for mange børn og unge
kommer ind i psykiatrien. Vi er forpligtet til at sætte ind meget tidligere end

Din stemme TEMA
i dag. Jeg ser et stort behov for bl.a. at
styrke den Pædagogiske Psykologiske
Rådgivning (PPR) i kommunerne. Her
har vi ofte muligheden for at forebygge,
at mistrivsel udvikler sig til psykisk
sygdom, og at psykisk sygdom forværres.
Vi vil fra regionernes side meget gerne
bidrage med vores ekspertise.
Presset på det psykiatriske hospitalsvæsen tager ikke af foreløbig. Hvis
vi skal følge med og kunne tilbyde den
rette behandling til alle, skal vi sadle
om. Vi skal fortsat holde ventetiderne
nede, men vi skal også rette fokus mod
mere forebyggelse.
Vi skal blive langt bedre til at forudsige, hvem der får behov for hvilken
hjælp hvornår.
En målsætning om at investere massivt
i tidlig forebyggelse og behandling vil
også gavne patienter med depression.
Ny klinisk viden, forskning og
muligheden for personlig medicin har
potentiale til at give bedre behandling af
patienter med depression.
Endelig skal vi også fortsætte det
målrettede arbejde med at udbrede den
internatbaserede psykologhjælp til hele
landet. Det kan bidrage til let og lige
adgang.
Gode råd til patientforeninger
Jeg har sat stor pris på mit samarbejde
med patientforeningerne, og jeg kan kun
opfordre til, at I fortsætter med en åben
og konstruktiv dialog.
Patientens stemme er utroligt vigtig
for hele tiden at kunne forbedre kvaliteten.
Patientforeningerne er i dag mere
anerkendte og inddraget end tidligere,
og jeg vil opfordre til, at I fortsat knokler
for at sikre bedre vilkår for patienterne
og råber vagt i gevær, når der er behov
for det.

Foto: Regionsformand Bent Hansen (S)
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“Tro, stress
og depression

– i verdens lykkeligste land”
Anmeldt af Simon Hjortdal,
skribent for BALANCE.

Forfatter: Claus Olsen Søndergaard
Titel: ”Tro, stress og depression
- i verdens lykkeligste land”
Udgivet: 2017
Forlag: Mellemgaard

”Tro, stress og depression” er en førstehåndsberetning fra en ressourcestærk
mand, Claus, der som medlem af et team
i en institution for belastede unge, bliver
ramt af stress under et unormalt stort
arbejdspres.
Inderlighed og åbenbaringer
Omdrejningspunktet er Claus’ personlige
udvikling gennem et forløb, hvor bunden er dyb, og hvor arbejdet for at opnå
oprejsningen er hård. Claus fortæller med
stor gennemsigtighed, hvordan hans selvforståelse påvirkes af de hårde mentale
omvæltninger.

8
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Sproget indeholder inderlighed og fine
beskrivelser af personlige åbenbaringer.
Det viser sig også i beskrivelser af de
etiske dilemmaer, man bliver sat i, når de
psykiske udfordringer presser på.
Kritik af samfundskultur
Bogen henvender sig til depressionsramte, angst-ramte og dem, der har haft
stress inde på livet. Den forholder sig fornuftigt til den rolle, arbejdskulturen har i
forhold til Claus’ mentale omvæltning, og
han laver også en fin kritik af selv samme.
Et eksempel på dette er, hvor usundt det
kan være, at jobbet bliver den afgørende
faktor i den personlige identitetsskabelse.
Bogen tilkendegiver, hvor berigende
en depression paradoksalt nok kan være.
Claus fortæller, hvad depressionens rolle
har været i forhold til at gøre ham mere
opmærksom på det smukke, livet kan
give. En imponerende præstation af en
person, hvor bunden har været så dyb.

Læserbrev

Til

Politikerne
I juni-nummeret af Balance har I opfordret til at komme med bud på, hvilke
udfordringer vi mener, politikerne bør
gøre noget ved.
Mit bud er, at der bør gøres mere for
børn af forældre med psykisk sygdom
(herunder selvfølgelig depression og
bipolar lidelse). Hvor hæsligt det end
er for os voksne at have det rigtig skidt,
så er der trods alt altid et behandlingstilbud inden for det offentlige. Til børn
af forældre med psykisk sygdom er der
derimod kun meget få tilbud, og børnene
er ofte alene med deres tanker og følelser,
da forældrene ikke har overskud til at tale
med dem om det.
Jeg har selv oplevet, hvor vanskeligt
det kan være at få hjælp til mine børn i
en periode, hvor jeg havde det skidt og
havde svært ved at tale med dem om det.
Jeg kunne sådan have ønsket, at der var
en dør på skolen, jeg kunne banke på
og vide, at der sad én, som vidste noget
om psykisk sygdom, og som kunne tale
med mine børn og formidle sin viden til
skolens personale.

Psykisk sygdom går
i arv – ikke kun biologisk, men også
psykologisk

hjælpe forældrene. Noget af det allerværste ved at være forældre med en psykisk
sygdom er at vide, at det går ud over ens
børn.
Tak for jeres indsats. Jeg håber, der
kommer ”hul igennem” til politikerne. :-)
God sommer, Anne-Mette

Jeg forestiller mig, at man kunne
efteruddanne lærere og pædagoger, så de
kunne være rustet til at hjælpe børn, der
er berørt af psykisk sygdom. Det er mit
indtryk, at det mest er indenfor psykiatrien, at man så småt er begyndt at blive
opmærksomme på, at børnene svigtes.
Men jeg synes, det er mindst lige så vigtigt at gøre noget for børnene, der hvor de
tilbringer en stor del af deres dagligdag - i
skolerne og på daginstitutionerne.
Psykisk sygdom går i arv - ikke kun
biologisk, men også psykologisk. En af
måderne til at bryde arven ville være at
hjælpe de børn, der bliver ladt alene i en
situation, som intet barn bør stå i. Hvis
børnene blev hjulpet, ville man også
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Pakkeforløbene i
psykiatrien
- kvalitetssikring med
udfordringer
Af Christian Weber, cand mag. MA,
freelanceskribent

F

lere patienter ramt af eksempelvis depression har prøvet at
blive henvist til behandling igennem et såkaldt pakkeforløb, et behandlingstilbud der udbydes af regionerne.
Men hvad er tankerne egentlig bag pakkeforløbene, og virker de efter hensigten?
’’Tanken med pakkeforløbene i
psykiatrien har været at sikre, at de
patienter, der skal have behandling på et
hospital, alle får en ensartet behandling
af høj kvalitet, baseret på bedste kliniske
praksis og den foreliggende evidens,’’
forklarer vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt. Han
giver et indblik i, hvordan man fra regionernes side har oplevet erfaringerne
med pakkeforløbene:
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’’De har overvejende været positive.
I hvert fald er det lykkedes at tilbyde
flere patienter gode behandlingsforløb.
Pakkerne har ligeledes givet anledning
til erfaringsudveksling mellem behandlingsstederne,’’ siger Peter Treufeldt.
Et tveægget sværd
I DepressionsForeningen har pakkeforløbene fået en blandet modtagelse.
Foreningens formand, Bodil Kornbek
mener, at pakkeforløbene på sin vis kan
beskrives som et tveægget sværd:
’’Det er en fordel, at patienterne i dag
ved, hvad de kan forvente og forlange.
Samtidig med, at man med et manualiseret forløb for patienter og pårørende,
i højere grad har sikret sig, at kvalite-

ten og behandlingen er mere ensartet
på tværs af regionerne”, udtaler Bodil
Kornbek. Det glæder hende, at regionerne nu i højere grad synes at udveksle
erfaringer med hinanden for at styrke
behandlingsindsatsen og organiseringen. Videndeling er til alles bedste.
”Pakkeforløbene ser også ud til at
have sørget for, at flere patienter er
blevet tilbudt behandling, og når vi lytter til patienterne, er tilbagemeldingen
overordnet positiv’’ siger Bodil Kornbek.
Ufleksible pakker
DepressionsForeningen har tidligere på
året indgivet høringssvar til de forskellige pakkeforløb, der er på området.

Din stemme TEMA
Foreningen har her påpeget, de udfordringer, som pakkeforløbene også har.
”Pakkeforløbene, eller måske nærmere administrationen af dem, er dog ikke
en ubetinget succes. Overordnet opleves
forløbene ret ufleksible. Som en ”behandlingsfabrik”. Problemerne opstår,
når patienten ikke passer til pakken. Når
der er brug for flere eller andre tiltag
end dem, der er beskrevet i forløbene, så
er der sjældent meget hjælp at hente for
patienten”, fortsætter Bodil Kornbek.
Peter Treufeldt erkender, at pakkeforløbene ikke kun møder ros. Nogle
mener, at pakkeforløbenes ramme er for
stram og ufleksibel i forhold til de patienter, der har specielle behov, forklarer
Peter Treufeldt. ’’Her skal der peges på,
at de nuværende pakkeforløb er udviklet til behandlingsforløb i det, vi kalder
hovedfunktion. Der er stadig mulighed
for at henvise patienter til behandling på

højere specialiserede afsnit. Dette kan
f.eks. dreje sig om den såkaldte regionsfunktion”.
Det er ikke en forklaring, der stiller
Bodil Kornbek tilfreds: ”Vi er klar over,
at pakkeforløbene ikke er det eneste behandlingstilbud, men overgangene til de
øvrige tilbud fungerer rigtig dårligt og
opleves meget lidt sammenhængende”,
udtaler hun.
Det er i hverdagen, kampen står
Alt tyder på, at pakkeforløbene er kommet for at blive. I skrivende stund bliver
pakkeforløbene evalueret, og de indsendte
høringssvar behandlet. Det bliver interessant at se, om og i hvor stort omfang, der
bliver lyttet til de input, der er kommet.
Peter Treufeldt ser et behov for mere
forskning. ’’Pakkeforløbene har tydeliggjort, at vi i psykiatrien har behov for
forskning også inden for de områder,

pakkeforløbene henvender sig til. Det
gælder f.eks., hvilken form for psykoterapi, der er bedst egnet i de forskellige
situationer, samt hvor meget der ideelt
skal til,’’ siger han.
I DepressionsForeningen støtter
Bodil Kornbek Peter Treufeldts ønske
om mere forskning af effekten, og af
hvordan behandlingen bedst tilrettelægges, men hun ser også et behov for
pakkeforløb, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte patient. Bodil
Kornbek udtaler:
”Vi noterer os, at der i vejledningen står,
at “patient og behandler tilrettelægger
patientforløbet sammen”, men det er
desværre noget, vi kun sjældent ser. Der
er behov for et langt stærkere fokus på
den enkeltes recovery-proces, hverdagsudfordringer, netværk og egne mål. Det
er i hverdagen, kampen står”.
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Orange sokker sætter lys på

præstationssamfundets

dunkle bagside

!
g
a
d
i
r
e
k
k
o
s
– bestil dine
Søndag den 10. september skyder vi gang
i årets DepressionSUCKs kampagne.
I år sætter vi fokus på ungdommens
mentale helbredsudfordringer i præstationssamfundets skygge. Op mod 1/3
af danske børn og unge mistrives og er
dermed i risikozonen for at få en depression. Det har vi et fælles ansvar for at
forhindre. Hjælp os med at hjælpe de
unge. Bestil dine sokker allerede i dag på
www.depressionSucks.dk og bliv ambassadør for en bedre mental fremtid.

12
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Kampagnen kulminerer den 1. oktober, hvor en række kendte sportsfolk og
tusindvis af almindelige danskere trækker i de efterhånden så berømte orange
kampagnesokker for at åbne op for en
debat om, hvordan vi forbedrer ungdommens mentale helbred.
Diagnosen: Jagten på det perfekte
liv koster dyrt
I nutidens præstationssamfund pisker
de unge sig selv frem i kampen for at

lykkes. I konkurrence med alle de andre
handler det om at få det rigtige udseende, tårnhøje karakterer og succes på alle
parametre. Desværre har jagten på det
perfekte liv en mørk og ganske alvorlig
bagside.
Fra flere sider vurderes det, at præstationssamfundet er medansvarligt
for den kraftige stigning i antallet af
psykiske lidelser blandt børn, teenagere
og unge voksne. Medansvarligt for at
de rammes af stress, spiseforstyrrelser,
angst og depression.

DepressionSUCKS - bagsiden af medaljen KAMPAGNE
Forskere slår alarm på ungdommens
vegne
En række forskellige forskere har de senere år hejst røde advarselsflag. Vidensråd for Forebyggelse har set på de sidste
20 års udvikling i mentalt helbred hos
danske børn og unge, og tallene viser entydigt, at udviklingen går den forkerte vej.
Elite-sportsfolk under pres
Det samme gør sig gældende for en stor
gruppe af unge elite-sportsfolk, der
gennem udøvelsen af deres discipliner
konstant måles på deres præstationer
og i en vis grad bliver identificeret med
dem. Således har flere topatleter også
været ude og fortælle om mentale dyk og
mørke perioder.

Og på mange måder kan man sætte
lighedstegn mellem de stressede 12-tals
piger og disse eliteudøvere, hvor angst,
spiseforstyrrelser og depression kan
sætte en stopper for præstationerne, og i
sidste ende for karrieren.
Katastrofale konsekvenser
Konsekvenserne af denne mistrivsel
kan være katastrofale. Både for de unge
selv og for samfundet. Vi ved, at hvis vi
ikke får taget hånd om de unges mentale
problemer tidligt, risikerer vi, at de skal
slås med dem resten af livet. Det betyder
også, at de har svært ved at gennemføre
en relevant uddannelse, og holde fast i et
godt arbejdsliv. Om det så er på sportarenaen eller ej.

SÅDAN KAN DU HJÆLPE!

Bliv Ambassadør for kampagnen og vis at du er klar til at lytte og til at tage den svære
samtale.
1. Bestil dine sokker i dag
2. Ifør dig sokkerne den 1. oktober
3. Del et billede af dig selv med sokkerne på de sociale medier
Du kan læse mere om, hvordan du kan støtte sagen, deltage i kampagnen og få konkrete råd til at hjælpe en samtale i gang og støtte op om en ung tæt på dig på www.
DepressionSUCKs.dk
[Det er desværre ikke lykkedes os at få sponsoreret kampagnen i år, så sokkerne
koster 50 kr., hvilket dækker sokkernes pris og forsendelse. Vi har brug for, at rigtig
mange støtter op for at hjælpe danske børn og unge.]

DepressionSUCKs
– Ta snakken på skolen!

Hvad: Debatarrangement af
DepressionsForeningen
Hvor: Aulaen på Hasle Skole,
Herredsvej 15, 8210 Aarhus V
Hvornår: Søndag den 1/10,
kl. 15.30-17.30

I anledningen af den årlige kampagne,
DepressionSucks, inviterer DepressionsForeningen Aarhus til en snak om
præstationskultur hos studerende og om
hvilket psykisk pres kulturen medfører
for flere og flere unge.
Debatpanelet består af fem eksperter på
området, som hver især vil komme med
deres bud på hvilke problematikker, der
kan være forbundet med præstationskulturen, og hvad der eventuelt skal til for at
lette presset på de unge.
Panelet består af følgende:
• Sociolog og forsker, Anders Petersen,
der bl.a. er forfatter til bogen ”Præstationssamfundet”
• Psykolog på Afdelingen for Mani og
Depression i Risskov, Krista Nielsen
Straarup
• Studenterpræst på Aarhus Universitet,
Jens Munk
• Rådmand for Sociale Forhold og
Beskæftigelse i Aarhus Kommune,
Thomas Medom (SF)
• Studerende på kandidaten i Antropologi ved Aarhus Universitet, Maria
Bork Kruse
Alle er velkomne, arrangementet er gratis
at deltage i, og der vil være kaffe og kage i
pausen. Arrangementet afholdes i aulaen
på Hasle Skole.
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Presset skabte stress
oppe i hovedet

Præstationssamfundet skubber ifølge eksperter flere og flere unge ud i dårlig
psykisk trivsel, stress, angst og depression.
Unge eliteatleter, som tidligere landsholdssvømmer Julie Lauridsen,
er en særlig risiko-gruppe.

Af Camilla Marcinkowski, journalist og
medlem af DepressionsForeningen

21

-årige Julie Lauridsen startede
med at svømme som 8-årig.
Da hun var 9 år, blev hun
konkurrencesvømmer, og som 15-årig
startede hun på Det Nationale Træningscenter, hvor landets bedste svømmere
træner.
”Sporten var min identitet. Jeg
trænede rigtig meget, var
meget målrettet og ville
præstere. Jeg var lidt
som en Duracell
kanin, som man
sætter batteri i,”
fortæller Julie
Lauridsen, der
i 2016 lå lunt i
svinget til at
blive udtaget
til OL.

Chancen for OL faldt til jorden
Det begyndte at gå galt, da Julie Lauridsen blev skadet. Først i anklen, og senere
i albuen. Hun reagerede ved at overtræne.
”Jeg gik i panik, fordi jeg kunne se
chancen for OL falde til jorden. To uger
før kvalifikationsstævnet kunne jeg ikke
mere. Jeg gik ned med stress og depression og måtte indse, at jeg havde brugt
fire år af mit liv på noget, der ikke lykkedes,” fortæller den tidligere eliteatlet,
der tog konsekvensen og stoppede med at
svømme.
”Jeg havde rigtig svært ved at håndtere
det. Jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne
blive glad igen. Svømningen havde været
mit holdepunkt i livet,” siger hun, der fik
hjælp af Team Danmark til at kontakte en
diætist og en psykolog.

klient, ser mange unge eliteatleter i sin
praksis.
”Elitesporten er en barsk verden,
hvor kun de stærkeste overlever, og hvor
risikoen for at blive én af dem, der ikke
når hele vejen, er stor. Det kan blive et
problem, hvis man som ung atlet lægger
hele sin identitet og selvfølelse i sporten.
For hvis man så ikke præsterer godt nok,
føler man, at man fejler som menneske.
Det er skamfuldt og kan sætte gang i en
negativ spiral, der kan ende i stress og
depression,” fortæller Nina Thysk.
Hun mener ikke, at unge eliteatleter er
specielt anderledes end alle andre unge,
når det gælder omverdenens og deres
egne forventninger.
”Præstationskravene
hviler

Når sporten bliver personlig
Sportspsykolog Nina Thysk, som er
tilknyttet Team Danmark, men
ikke har haft Julie som

Illustration af Fritz Ahlefeldt for
DepressionsForeningen
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Foto: Das Büro for Team Danmark’
Klinisk diætist Christina Nielsen i samtale med idrætsudøver
www.bevidste-valg.dk

på alle i dag - helt ned til folkeskoleeleverne. Det er de samme mekanismer, der
gør sig gældende. Selvbilledet kommer
i spil, hvis de ikke får 12, er den tyndeste, har de dyreste tasker eller er bedst
til fodbold. Kan man ikke begå sig i den
konkurrence, oplever man at være en
fiasko. Det at udvikle et sundt selvbillede
og selvværd, og at få fodfæste i livet, er
en hård kamp for unge i dag,” siger Nina
Thysk.
Større opmærksomhed i Team
Danmark
Unge elitesportsfolk har fundet en niche,
hvor de kan præstere. Det fører mange
gode oplevelser med sig. Det røde flag
skal dog hejses, når sporten går fra at
være noget, man synes er sjovt, til at være
noget der er nødvendigt for, at man føler,
man slår til som menneske.
”Så skal man som træner, ven og forælder være på vagt. For så opleves det som
et personligt nederlag for de unge, hvis de
fejler i en konkurrence. Det kan blive et
for stort pres og føre til stress og depression,” siger sportspsykologen.
Hun er glad for, at man i Team Danmark i dag har større opmærksomhed

på unge atleters (mis)trivsel og bl.a. taler
med dem om, hvordan de håndterer presset og får passet sporten ind i deres liv i
øvrigt.
”Det er jo vigtigt, specielt for unge, at
de udvikler sig som hele mennesker, og
ikke blot som atleter,” mener Nina Thysk.

20 procent af unge
kvindelige og 8
procent af unge
mandelige elitesportsfolk lider af en
spiseforstyrrelse
Flere får mad-, vægt- og krops-stress
Christina Nielsen er klinisk diætist og
har i mange år arbejdet i Team Danmark
- bl.a. med unge eliteatleter. Hun mener,
at præstationspresset og ”mad-, vægt- og
krops-stress” er stigende både for atleter
og for andre unge.
”Det er ofte piger mellem 17 og 20 år,
der træner meget og gerne vil have, at alt
er perfekt. De er målrettede, ikke bare

med sporten men også med deres skole
og uddannelse. De har et stort fokus
på deres udseende, spejler og vejer sig
meget. Udseendet får næsten større fokus
end sporten,” fortæller Christina Nielsen, der i dag er selvstændig diætist og
mindfulness-lærer med firmaet Bevidste
Valg.
Hun bakkes op af tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at det i dag er hver 6.
unge mellem 16 og 24 år, der har et dårligt psykisk helbred. For 10 år siden var
det ’kun’ hver 12. Undersøgelser fra Norge
viser, at 20 procent af unge kvindelige og
8 procent af unge mandlige elitesportsfolk lider af en spiseforstyrrelse. Det er
alarmerende.
”Grunden til, at det ofte opstår hos
eliteatleter, er at vægt og kropssammensætning har stor betydning
for præstationen. Mange atleter
har derfor et stort fokus på vægt
og er villige til at gøre meget for at
præstere optimalt,” siger Christina
Nielsen.

Balance nr. 3 september 2017

15

TEMA DepressionSUCKS - bagsiden af medaljen
Hun ser flere årsager til, at det for nogle
unge kammer over - enten i en spiseforstyrrelse, træningsafhængighed, angst
eller depression.
”Både psykologiske faktorer og personlighedstræk spiller ind. Atleter
er ofte viljestærke, pligtopfyldende
perfektionister, som elsker at konkurrere. Samtidig er de gode til at
fortrænge ubehag og smerte. Alle
disse ting skal jo til for at præstere
på eliteplan.
Men der kan være en sårbarhed,
der gør, at udløsende faktorer - som
forældres skilsmisse, at blive forladt
af kæresten, eller en kommentar fra
omgivelserne om, at man er for tyk
- sætter negative tankemønstre og
handlinger i gang,” mener Christina
Nielsen.

“Jeg har stresset
rigtig meget
førhen, haft
katastrofetanker om
at tage på i vægt”
Trænere og forældre spiller en vigtig
rolle
“Det er vigtigt at hjælpe på den
rigtige måde. Jeg fortæller altid de
unge, hvad jeg observerer - uden
at fordømme dem. Fx siger jeg, at
jeg har bemærket, at den unge ikke
virker glad, har fået flere skader
eller lignende,” siger hun.
Chancen for at kunne hjælpe den unge
stiger, hvis der er en voksen, den unge
har tillid til, der tager emnet op, mener
Christina Nielsen.
Foto: Psykolog Nina Thysk Sørensen har mange samtaler
med eliteudøvere om det at præstere.
www.ninathysk.dk
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”Jeg fornemmer stadig en berøringsangst hos nogle trænere i
forhold til at tale med de unge atleter om de her ting. Trænerne kan

DepressionSUCKS - bagsiden af medaljen TEMA
jo have haft en uheldig indflydelse
uden at tænke over det,” tilføjer hun.
Få har modet til at sige nej
Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet Anders Petersen udgav sidste
år bogen Præstationssamfundet. Her
beskriver han, hvordan kravet om
præstation i arbejdslivet, i skolen, i privatlivet og på sociale medier, er blevet
en kronisk belastning for mange, og
er én af årsagerne til, at en femtedel af
befolkningen på et tidspunkt rammes af
en depression.
”Drivmidlet for præstationskulturen
er konkurrence. Konkurrence skaber
præstationsmennesker,” siger Anders
Petersen, der mener, at det største
problem er, at de færreste - specielt unge
- har modet til at sige, at nu vil de ikke
længere være fleksible, omstillingsparate
og præstere.
Julie sagde nej
Efter nedsmeltningen ovenpå den manglende deltagelse i OL sidste år, er Julie
Lauridsen langsomt kommet tilbage til
sig selv. Hun bruger bl.a. mindfulness

som middel til at holde negative tanker
og stress fra døren.
”I starten tænkte jeg, at det lød lidt
helligt. Men jeg var villig til at prøve det.
Og på en måde har jeg brugt de samme
evner, der gjorde mig god til min sport:
at være målrettet og struktureret. De
styrker har jeg brugt på at få det bedre,”
siger Julie Lauridsen, der i efteråret rejser til Kenya og Tanzania for at arbejde
som frivillig, inden hun til foråret søger
ind på et studie.
”Jeg har stresset rigtigt meget førhen,
haft katastrofetanker om at tage på i
vægt, efter at være stoppet med at svømme, og ikke at kunne komme videre.
Men nu forsøger jeg at leve i nuet og lade
være med at tænke for meget over fortiden og fremtiden,” siger hun og tilføjer,
at hun ville ønske, hun havde gjort det
samme, da hun var elitesvømmer.

2.

# Børn og unge, der mistrives, har
sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb.
# Psykiske helbredsproblemer er
årsag til omkring 60 procent af
frafaldet på
ungdomsuddannelserne.
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2016

– og deres trænere og forældre
Hvis man siger det på en respektfuld og
ikke-dømmende måde, og hvis den unge har
tillid til én, kan man være med til at fange problemer i opløbet - før de udvikler sig til deciderede psykiske lidelser. Som ung atlet er der
altid hjælp at hente - trænere kan fx henvise
til en sportspsykolog og/eller en diætist.

Din sport er ikke dig

Selvom præstationskrav fra én selv og omgivelserne er en del af det at være eliteatlet, er det
afgørende for den psykiske trivsel, at man kan
lægge afstand til sin sport. Man skal kunne sige:
”Nå ja, jeg er jo stadig mig, selvom jeg fejler i den
her konkurrence”. Bliver præstationen i sporten
afgørende for selvværdet, har man brug for at
tale med nogen og søge hjælp.

TAL mere om mistrivsel

16-24 årige: 17,5%
og
25-34 årige: 14,6%

”Jeg ville ønske, at jeg havde nydt
det lidt mere. Jeg har jo haft nogle
af mine bedste oplevelser, da jeg
svømmede. Men jeg lod mine
bekymringer og stress styre min
hverdag,” konstaterer hun.

3 gode råd til unge atleter

1.

Fakta om unge og psykisk mistrivsel
# Andel af unge, der selv mener, at
de har et dårligt psykisk helbred:

Både for den unge atlet selv og for trænere og
forældre, venner og kærester kan det være
ubekvemt at tale om, at noget er (psykisk) galt.
Men det betyder ikke, at man ikke har et ansvar
for at udtrykke sin bekymring som træner eller
forælder.

3.

TAL mindre om vægt

Trænere (og alle andre) bør overveje, hvordan
man taler med unge om vægt. Nogen kan godt
tåle at få at vide, at de skal tabe sig for at præstere optimalt. For andre kan det sætte gang i
en række negative mønstre. Overvej kraftigt om
det er nødvendigt at anbefale vægttab til unge.
Og drop de offentlige vejninger før stævner - alle
behøver ikke at kunne se atleternes vægt.
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DepressionsForeningen inviterer til

FOREDRAG MED
Jes Dorph-Petersen
Torsdag den 5. oktober
i Odense kl. 19-21
Jes Dorph-Petersen er en af Danmarks mest anerkendte TV-værter og er da også flere gange blevet
kåret for sine præstationer.
I sine foredrag fortæller Jes ærligt og åbent om
karrieren, depressionen og om at komme tilbage !!
Gå ikke glip af en lærerig aften i selskab med Jes
Dorph-Petersen, der på egen krop har prøvet nogle
af ”vores” udfordringer med en psykisk lidelse.

I år med fokus på depression
DepressionsForeningen tager med på Sindets Dag på
DOKK1 i Aarhus. Her mødes Aarhus Kommune og foreninger der arbejder med psykisk sygdom og –sundhed
for at skabe opmærksomhed om sagen og støtte mennesker berørt af sindslidelser. Temaet i år er Depression
- Let’s Talk, og dagen kommer til at bestå af debatter,
oplæg, musikalske indslag og ikke mindst boder, hvor du
blandt andet kan møde os.
Vi håber at se dig.

ference

Tilmelding senest 1. oktober 2017 efter ”først til
mølle princippet” til Karen
Margrete Nielsen på mail: kmndep@gmail.com eller på tlf. 2193 6238
Betaling: Medlemmer 50 kr.
Ikke-medlemmer 150 kr.

og partnerne

teriet
Sundhedsminis

bag indsatsen

’Sammen om

00-14:00
r 2017 kl. 9:
26. septembe
v
s Dansk Erhver
i Børssalen ho
et om program
ld dig opdater

meld.dk/2

www.kfs.nemtil

De bedste hilsner
DepressionsForeningen Odense

ODENSE

’

mental sundhed

e arbejdspladser
dhed på dansk

l sun

nta
ference om me

inviterer til kon

og ho
Tilmeld dig nu

Betaling kan ske til
reg. nr. 6845 og kontonr. 1956574
Eller på Mobilpay til 23612642 – Thomas Abildgård
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Sindets Dag i Aarhus

on
Invitation til k

Sted : Kulturmaskinen Odense C
(tæt på Brandts Klædefabrik)
Farvergården 7, 5000 Odense C
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Don’t fear - Filmfestival

Kom til Danmarks eneste filmfestival om psyken i år med DepressionsForeningen som medarrangør på
en del af arrangementet. Du kan blandt andet møde os fredag aften, hvor vi har fokus på skam, fællesskab og psykisk lidelse.
Om Festivallen:
Don’t Fear The Weird byder velkommen til Sindet & Filmen-festival 13.-16. september 2017. Fire dage
med fantastiske film, som besøger sindets kringlede kroge.
Oplev også en stribe spændende foredrag og events, hvor filmeksperter, psykiatribrugere, forfattere,
psykiatere, musikere og stand-up’ere råt for usødet sætter ord på dét, vi er bange for at snakke om.
På Festivallen kan du opleve:
- Filminstruktør Nils Malmros præsentere filmen om sit livs største tragedie
- Tidligere DR TV-vært Anja Steensig dele personlige erfaringer om angst og depression og debattere
præstationssamfund med tidligere model Vanessa Joy Hobbs
- Professor Martin Balslev tale om elektrochokbehandling, før filmen Gøgereden.
Gratis arrangementer
Du kan også se komiker Anders Stjernholm give ADHD-stand-up og høre musikeren Wangel, som har
bipolar lidelse, give et par numre. Begge events er helt GRATIS og foregår i Asta bar i Cinemateket.
Se det fulde PROGRAM HER: www.psykinfo-regionh.dk
Find Don’t Fear The Weird på Facebook og vind billetter.
Billetbestilling gennem Cinemateket http://bit.ly/2fMVHK6

Psykiatritopmøde, København

KØ B E N

HAVN

Årets Psykiatritopmøde handler om valgfrihed og medindflydelse. Topmødet sætter fokus på, hvordan
psykiatriens brugere kan inddrages mere i egen behandling - ud fra princippet om at lade pengene følge
den enkelte og skabe rum til, at man som bruger af sykiatrien kan få indflydelse på, hvad pengene skal
gå til.
Flere steder i udlandet er man allerede langt med borgerstyrede budgetter, og derfor kommer årets
hovedtaler fra England for at præsentere Choice and Control som metode. En metode, der giver den
enkelte bruger større valgfrihed og ansvar – men som også bryder med mange af de ”siloer”, der i dag
præger behandlingssystemet.
På årets Psykiatritopmøde vil vi gennem oplæg, debat og dialog-grupper sætte fokus på, om medindflydelse kan betyde bedre behandling for de samme midler. Kan ressourcerne bruges anderledes og
mere målrettet, og betyder medindflydelse, at brugere og pårørende i højere grad får mulighed for at
tage ansvar, forpligte sig og dermed få det bedre?
DepressionsForeningen er som en del af Psykiatrinetværket medarrangør på Topmødet og vil også
have en stand, hvor du kan møde os.
Vi glæder os til at se dig lørdag den 7. oktober på Skt. Annæ Gymnasium.
Tilmeld dig på http://www.detsocialenetvaerk.dk/nyheder/tilmeld-dig-psykiatritopmoede-2017
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Nordfynsk inspiration
- til en bedre hverdag

DepressionsForeningen har for 7. år i træk indtaget Nordfyns Højskole
til at give kursister mulighed for at genvinde livskraften på sommerhøjskole.

Af Ane-Kirstine Libak Stollberg,
frivillig i DepressionsForeningen

U

ge 30 er en uge, der for kursisterne på sommerhøjskolen
har betydning for resten af året
i form af gode minder og ikke mindst
inspiration til, hvordan man selv kan
afhjælpe sine udfordringer. Det er også
en træning i at mærke efter og bevidst
sige fra til noget, for til gengæld at kunne
prioritere noget andet, der er særligt
vigtigt for en.
På blot en uge tankes der op på omsorg, gode vaner, selvværd og selvtillid,
der kan tages med hjem.
For udenforstående kan det være
svært at forestille sig, hvor tæt man
kommer på fremmede mennesker i løbet
af få dage – det skal prøves!
DepressionsForeningens værdier, der
udgør overskrifterne i denne artikel, er
en rød tråd igennem ugen.
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Et fællesskab i bevægelse
Der udvikles hurtigt et fællesskab, som
styrkes af højskolesange, fælles aktiviteter, spil og udflugt til Egeskov Slot.
Selvom der er elementer, som går igen, er
hver sommerhøjskole noget særligt. 2017
er ingen undtagelse. Nye kursister var et
frisk pust til fællesskabet og bidrog med
en sund skepsis over for ”plejer”.
Bygget på ligeværd
Som ny kursist kan det være enormt
overvældende at være i nye omgivelser
og blandt mange, der kender hinanden
fra tidligere. Men efter lidt tid finder
man sig til rette. Det er en lettelse at
være omgivet af mennesker, der forstår
en, uden at man skal forklare sig. Det
gør godt at tale med mennesker, der er i
samme båd som man selv.

På højskolen accepteres man af de andre, som den man er – også når tårerne
triller. Man mødes måske oven i købet
af mere venlighed fra de andre, end man
udviser over for sig selv, og inspireres
derved til at være mere positiv, når man
står over for udfordringer derhjemme.
Størstedelen af kursisterne har personlig erfaring med depression. Derudover er mennesker med bipolar lidelse og
pårørende også velkommen, lige som de er
det i DepressionsForeningen til daglig. På
initiativ fra en kursist mødtes 15 mennesker med bipolar lidelse en aften. Ved at få
sat ansigter på kunne snakken fortsætte
på tomandshånd om udfordringer, der er
særlige ved bipolar lidelse.
Drevet af engagement
Der var fordybelse, koncentration og

gå-på-mod at spore, når kursisterne
engagerede sig i deres værksteder om eftermiddagen. Der var kreativ udfoldelse
i ”Ind i maleriet” og i smykkeværkstedet.
Kontakt med kroppen – og vejrguderne
– fik man på ”Bevæg dig glad(ere)”, rideholdet, cykelholdet ”Nordfyn på to hjul”
og mindfulness-holdet.
Baseret på saglighed
Fire dygtige formidlere holdt spændende
oplæg baseret på den nyeste forskning
med hver deres bud på redskaber til at

håndtere udfordringerne, der følger med
psykisk sårbarhed.
Psykolog Pia Callesen foreslog ud fra
Metakognitiv Terapi at sætte begrænset
tid af til at gruble, så det ikke fylder hele
hverdagen.
Speciallæge i psykiatri Bodil Andersen forklarede ud fra sit arbejde med
Medfølelsesfokuseret Terapi, hvordan
den ældste del af hjernen kan ”kidnappe” den nyere del af hjernen.
Specialpsykolog i psykiatri Krista
Straarup fortalte om kognitive van-

Sommerkursus på Nordfyns Højskole
Hjemme igen efter en fantastisk uge på Højskole med DepressionsForeningen
Før jeg tog af sted, var jeg lidt nervøs, for hvad var det lige
jeg havde meldt mig til? Men det blev en dejlig oplevelse med
mange indtryk. Fra første dag havde jeg en fornemmelse af at
være blandt ligestillede, og denne fornemmelse blev bare mere
og mere bekræftet, som ugen gik.
Vi var en flok individualister, alle med vores egen historie
og erfaringer, som vi delte med hinanden. Vi sang, grinede og
græd. Der var plads til det hele.
Der var spændende værksteder og indlæg fra kompetente
og inspirerende fagfolk. Jeg fik nogle gode værktøjer med

skeligheder, og at de ofte mistolkes af
en selv eller omgivelserne som tegn på
dumhed eller dovenskab.
Masterinstruktør på Lær at tacklekurserne Annette Fava gav kursisterne
en specifik handleplan til at opnå noget,
man ønsker at gøre, og hvordan man
med fordel kan løse et problem.
Vær med i 2018
Vi glæder os til at byde nye ansigter
velkommen næste år og gense dem, der
allerede er begyndt at tælle ned. Sæt
kryds i kalenderen i uge 30 i 2018.

hjem, så det vil blive nemmere at tackle nogle af hverdagens
problemer.
De frivillige ydede en kæmpe indsats. Hjalp os og var
opmærksomme på, hvordan vi havde det. De var på hele dagen
og aftenerne og satte aktiviteter i gang, hvis der var behov for
det.
Jeg er kommet hjem og er i kraft af opholdet blevet klar
over, hvor meget vi kan bruge hinanden. Det har betydet meget for mig at være sammen med mennesker med nogle af de
samme problemer, som jeg også har. Jeg har en bipolar lidelse.
Det var trygge rammer at være i.
Jeg kan kun anbefale, at I tager på sådan et ophold.
Charlotte Præstbrogaard
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LANDET

RUNDT

DHL - København
Traditionen tro stillede DepressionsForeningen op med flere hold til årets DHLstafet i København. To løbehold og et
enkelt gå-hold blev sendt ud på den 5 km
lange runde i og omkring Fælledparken.
De seje motionister gennemførte i fornem stil og blev undervejs støttet af et

engageret heppekor, der fandt opstilling
ved DepressionsForeningens telt. Teltet
udgjorde efterfølgende også en hyggelig ramme med fællesspisning og socialt
samvær. Løbetider, sjove oplevelser og billig rødvin blev delt henover klapbordene.
Tak til alle, der gik, løb eller heppede.

Vi ses
til næs
te

år!

Brugernes Bazar, Odense
Vi var igen i år rigtig mange relevante
foreninger repræsenteret, og DepressionsForeningen delte i år telt med Rådet
for Socialt udsatte. Igen var vi til Brugernes Bazar i Odense, der er et arrangement for socialt udsatte og hjemløse.
På trods af dårligt vejr så havde vi en
god dag, hvor vi fik snakket med mange
og fik hørt deres triste historier om at
blive ramt af kontanthjælpsloft eller
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stofmisbrug m.m. Det gav virkelig stof til
eftertanke.
Vi fik også delt mange flyers ud om
grupper, og dermed skabt endnu bedre
kendskab til lokal arbejde vi laver på
Fyn.
Blandt de mange besøgende var
der mange fra Jylland og Sjælland. De
fik udleveret Balance og på den måde
relevante adresser og kontaktinfo på De-

pressionsForeningens øvrige tilbud
rundt om i landet.
Helt konkret fik vi
også lavet aftale med en fynsk Folketingspolitiker om at deltage i et af vores
kommende arrangementer. Alt i alt en
super dejlig dag med mange positive
indtryk, og vi glæder os allerede til
næste år.

LANDET

RUNDT

Folkemøde
DepressionsForeningen stillede op med
formand og generalsekretær på årets
Folkemøde. 5 debatter og et utal af kontaktskabende samtaler. Fra Café Blom
var der også repræsentation. Målet med
vores deltagelse var i år at sikre støtter og
interessenter til vores DepressionSUCKS

kampagne, levere pointer om et mere
åbent arbejdsmarked, øget adgang til
psykologhjælp samt kontakter der kunne
støtte vores fundraisings indsats i forhold
til et par af vores projekter, i år særligt
Café Blom.

Nibe Festival
Igen i år var DepressionsForeningen på Nibe-festivallen, eller
”Den Lille Fede”, som de lokale kalder den. I fire dage stod engagerede frivillige fra foreningen klar til at snurre debat-lykkehjulet
og tage en snak med de forbipasserende.
Igen i år bød arrangementet således på grin og dybe samtaler.
Vi takker de mange donorer, der gjorde det sjovere at være med.
Tak også til de mange nordjyske frivillige, der støttede op. Det er
et arrangement, der udvikler relationer
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Lev mere –
tænk mindre

– og få mere overskud i hverdagen
WHO vurderer, at depression i år 2025 vil være en af de mest udbredte
sygdomme i verden. Hvorfor bliver vi flere og flere, der er syge af depres
sion, når vi samtidig behandler flere? Mon der er noget galt med den
måde, vi forstår og behandler depression på?
Det mener psykolog Pia Callesen. Hun mener, vi bør se nærmere på
Metakognitiv Terapi. En tilgang, der argumenterer for, at traumer og negative tanker ikke skal bearbejdes eller omstruktureres, men i stedet skal vi
genopdage kontrollen over vore egne tanker.

Af Pia Callesen, PhD fra Manchester University
og aktuel med bogen LEV MERE – TÆNK MINDRE

D

u ser alt for sort på tingene!
Tænk dog positivt eller vær
taknemmelig hver dag. Så kan
du overvinde tristhed og depression.
Tænk tre positive tanker hver dag og
styrk dit selvværd!
Sådan lyder de velmenende råd og
budskaber til personer, der lider under
depression eller lavt selvværd. Det skyldes en tro på, at årsagen til depression
er, at vi er pessimister med sortsyn, eller
at vi har for mange negative tanker om
os selv og verden.
En ny terapiform ved navn Metakognitiv Terapi gør op med forestillingen
om, at det er vores negative tanker og
følelser i sig selv, der gør os deprimerede og fratager os livskvaliteten. Det
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er derimod al den over-bearbejdning af
tankerne, som vi frivilligt engagerer os i.
Ny årsagsforståelse af depression
Ud fra Metakognitiv Terapi er den
største kilde til manglende overskud
og depression ikke sortsyn. Det er altså
ikke ens negative overbevisning om at
være en fiasko eller ikke god nok, der er
problemet. Faktum er, at alle mennesker
engang imellem rammes af negative
overbevisninger om sig selv – men det er
ikke alle, der ender med en depression.
Det kan altså umuligt være de negative tanker og overbevisninger, der er
problemet.
Årsagen til depression skal findes i,
hvor lang tid man dvæler ved de negative

tanker. Årsagsforklaringen har stor
betydning for, hvordan vi skruer den
mest effektive psykologiske behandling
sammen.
I de metakognitive grupper i min
klinik lider mange af depression. De
er overbeviste om, at kilden til denne
lidelse ligger i, at de har en defekt i hjernen, som sænker niveauet for signalstoffet Serotonin, eller i at de tænker alt for
negativt om tingene. Vi fortæller dem,
at deres hjerner fungerer helt normalt,
og at der ikke er noget galt med deres
mind-set.
Depression er ikke et resultat er negativ tænkning. Kilden til depression er for
meget tænkning, også kaldt grublerier,
som typisk starter med tanker som f.eks.

”Hvorfor har jeg det sådan her?” ” Hvad
skal jeg gøre for at komme ud af min
depression?” osv. osv. Disse grublerier
varer typisk i timevis dagligt og fratager
os overskuddet, gør os nedtrykte og
håbløse.
Hvad lærer man i Metakognitiv
Terapi?
I Metakognitiv Terapi lærer man ikke at
tænke anderledes, men i stedet at tænke
mindre – og det virker!
Behandlingen tager typisk kun 6-10
sessioner. I stedet for at ændre tankegangen og f.eks. fokusere på flere positive ting i hverdagen, handler behandlingen om at begrænse tiden, der bruges på
tænkning og grubleri.
Spørgsmålene fra psykologen lyder
altså ikke: ”Hvad kunne du tænke i
stedet for, at du er en idiot?” Men i stedet
for ”Hvad er nytteværdien af at spekulere så længe over, om du er en idiot
eller ej?”.
Guide: Sådan tøjler du sortsyn og får
mere overskud og mindre stress
Spis ikke fiskekrogs-tankerne
Hvis du oplever at blive ramt af sortsyn
og håbløshed, så øv dig i at lade disse
tanker og overbevisninger være.
Jeg vil gerne illustrere dette med en
metafor:
Forestil dig, at du er en fisk, der
svømmer rundt i en å og forbi en fiskekrog med en stor lækker orm på. Du er
fristet til at hoppe på krogen, men hvis
du begynder at tygge på krogen eller
forsøger at spytte den ud, risikerer du
at hægte dig fast i modhagerne. Det gør
ondt.
Lidt ligesom at tygge på de negative tanker i hovedet. En meget bedre
strategi er at gøre så lidt som muligt med
fiskekrogen og vente på, at den falder ud
igen af sig selv.
Du vil opdage, at hvis du ikke forsøger at bearbejde de negative tanker og
sortsynet, så vil det være mere flygtigt
og kun vare kortvarigt.

Tænk dog
positivt eller vær
taknemmelig hver
dag. Så kan du
overvinde tristhed
og depression

Sagt med andre ord ender løsningen
med at vedligeholde problemet.
Den gode nyhed er, at man vha. Metakognitiv Terapi forholdsvis hurtigt kan
helbrede depressionen ved simpelthen at
Tænke mindre og Leve mere.

Grubl mindre
Alle mennesker bliver udsat for ubehageligheder her i livet.
Skilsmisse, nederlag, afvisninger og
skuffelser er umuligt for os alle at undgå.
Hvis du oveni alle disse reelle problemer
gerne vil undgå et ekstra problem i form
af depression, så er kunsten at begrænse
den tid, du bruger på at gruble.
Din økonomi bliver ikke bedre, og
chefen bliver ikke sødere af 10 timers
daglige grublerier.
Du ender tværtimod med at
gruble dig selv til mindre selvværd og udmattelse. Beslut
dig f.eks. for at dvæle ved
dine problemer kl. 17-18 –
og kun der.
Robusthed kan læres
Mange tror, at depression er en genetisk
bestemt sygdom, som
kun medicin kan virke
imod. Heldigvis viser ny
forskning, at dette langt
fra er tilfældet.
Kilden til depression er
langvarige analyser om tanker
og følelser. ”Hvad er der galt
med mig?” ”Er jeg mon deprimeret?”, ” Hvordan får jeg det bedre
igen?”
Alle disse analyser for at finde
løsningen på depressionen
ender paradoksalt nok med
at vedligeholde problemet:
Depressionen i sig selv!

Illustration
af Fritz Ahlefeldt
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Lev mere tænk mindre

– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression
med Metakognitiv Terapi
Anmeldt af Frode Benedikt Nielsen

Forfatter: Pia Callesen
Titel: “Lev mere – tænk mindre"
Udgivet i: 2017
Forlag: Politikens Forlag

Derfor er depression ikke en sygdom,
vi behøver leve med
Sådan skriver forfatteren i forordet til
bogen. Hendes pointe er, at depression
ikke kommer af traumer i livet, men af
vore grublerier over disse. En depressiv
tilstand kan således kontrolleres af den
enkelte.
Et opgør med psykoanalysen
Metakognitiv Terapi (MTC) giver ifølge
bogen langt bedre rehabiliterings-resultater end traditionelle behandlingsformer
og er således et endeligt opgør med psykoanalysens forestilling om, at traumer i
barndommen skal analyseres, for at man
kan komme videre.
For at dokumentere effekten af MTC
og forskellige faser af redskaber til selvhjælp gennemgår forfatteren fire klienter.
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Overdrevne bekymringer sætter gang
i for meget
De overdrevne bekymringer og evindelige grublerier er individuelle og kan have
mange forskellige karakterer. Selvom
det måske forekommer som en banalitet,
gennemgås de forskellige former for triggertanker (trist, vred, angst, skyld, håbløs
og selvmord) på en vedkommende facon,
der fjerner skylden fra læseren.
Natacha forklarer sin opvækst, fortid
og samtid som problemfyldt, og det gennemgås, hvordan hendes negative tanker
har udløst en depression hos hende.
Derefter beskrives de redskaber, hun har
fået til at stoppe sine grublerier, så hun
kan give slip på negative tanker og derved
holde depressionen fra døren.
Tilsvarende hører vi om Mette, Leif
og Berit, som med hver deres historie er
kommet ud på den anden side, hvor depressionen ikke længere fylder i deres liv.
Selvhjælp, der kræver fordybelse
Bogen vil rigtig meget. Det er, som om
forfatteren har ønsket at fremstille en
letlæst udgave af sin afhandling. Det gør
det akademiske niveau vel højt, og gør
den umiddelbart svært anvendelig som
selvhjælpsbog.

Alligevel får den min anbefaling, da
den giver en god introduktion til MTC og
kan anvendes som selvhjælpsbog, hvis
man giver den ekstra grundige fordybelse
en chance.

Mød en

frivillig
Navn:
Ane-Kirstine Libak Stollberg
Alder: 29 år
Beskæftigelse:
Psykologi-studerende
Bopæl: København

Hvad består dit arbejde i som frivillig?
Jeg har haft fornøjelsen af at være frivillig på årets sommerhøjskole på Fyn i uge
30. Vi er et hold af frivillige, der i fællesskab løser praktiske opgaver og gør vores
bedste for at skabe en god stemning, hvor
alle kan være med.
På ankomstdagen lavede vi rystesammen-aktiviteter forskellige steder på
højskolen. Vi var tre frivillige, der hjemmefra og i løbet af ugen havde forberedt
en fest om fredagen. Desuden starter hver
dag med forfriskende morgenaktiviteter,
hvor jeg var med til at løbe.
Hvorfor er du frivillig i netop
DepressionsForeningen?
Når man bliver ramt af depression eller bipolar lidelse, bliver man ramt på
sit selvværd og mister håbet om, at det

nogensinde bliver bedre. Derfor er det
vigtigt med en forening, der bærer håbet
og gennem tiltag skaber styrke i den enkelte til at få det bedre. Det vil jeg gerne
bakke op om.
Hvorfor valgte du dette arbejde?
Jeg har kastet min kærlighed på højskolen, fordi jeg har haft tre somres gode
oplevelser som kursist og følte, at jeg var
klar til at give noget tilbage. Jeg kan godt
lide at vise, at man kan få det bedre. Da
jeg var med på højskolen første gang, virkede det utopisk, at jeg ville få kræfterne
til at være frivillig. Jeg tror, det er vigtigt,
at frivillige ikke er professionelle, men
mennesker i øjenhøjde, der også selv kan
have været ramt.
Hvad er de største udfordringer ved
den frivillige opgave?
Det er svært at trække sig tilbage og
holde pauser. Der foregår altid noget fra
morgen til aften, og der bliver ved med at
være opgaver, der kan løses eller nogen at
snakke med. Men man bliver taget hånd
om som frivillig fra foreningens side, og
vi var gode til i frivilliggruppen at passe
på hinanden, så det har ikke været noget
problem.

Hvornår går du glad hjem fra
frivilligjobbet?
Jeg tog opløftet hjem fra højskolen, fordi
det virkede, som om alle fik noget ud af
at være der og havde en god uge. Det var
dejligt at se, hvordan kursister, som var
der for første gang, i løbet af ugen gik fra
at være meget overvældede til at nyde det.
Der blev taget godt imod de ting, vi kom
med, og folk var virkelig søde. F.eks. fik vi
stående klapsalve til fredagens fest.
Hvad synes du er de vigtigste mærkesager inden for DepressionsForeningens område?
DepressionsForeningen er god til at
blande sig i den offentlige debat og råbe
vagt i gevær, f.eks. når ventetiden på
psykologhjælp til depressionsramte er
steget drastisk – med store konsekvenser
for den enkelte.
Jeg har indtryk af, at der er mange,
som endnu ikke kender til DepressionsForeningen og de mange gode tilbud, der
findes. I forhold til hvor mange der fortsat
bliver ramt, håber jeg, budskabet når ud
til flere.
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Vi søger

nye telefonvagter
Er du god til at lytte, og ønsker du at bruge dine egne erfaringer med depression og bipolar lidelse til at gøre en forskel for andre sygdomsramte og pårørende? DepressionsLinien søger nye telefonvagter, og måske er det netop dig,
vi står og mangler.
For at blive frivillig skal du have personlig erfaring med depression eller bipolar affektiv lidelse, enten fra dig selv eller som pårørende, være god til at lytte
og kunne sætte rammer for en konstruktiv samtale, der hjælper opkalderne
videre.
Endelig skal du have overskud til at tale med mennesker, der ofte har det
svært.
DepressionsLinien har åbent mandag til torsdag i tidsrummet 19.00-21.00. Som
telefonvagt besvarer du opkaldene hjemmefra, og du forpligter dig til at tage
to vagter af to timers varighed hver måned.
Du skal deltage i et introduktionskursus inden din første vagt, og herudover
mødes DepressionsLiniens frivillige fire gange årligt til efteruddannelse og erfaringsudveksling.
Er du interesseret i at høre mere om, hvad frivilligjobbet indebærer, er du meget velkommen til at kontakte projektleder og frivilligkoordinator Mette Prangsgaard Andersen på telefon 3312 4727 eller på mette@depressionsforeningen.dk
Vi holder kursus for nye telefonvagter lørdag den 30. september 2017.
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Til næste
‘Liv og Død’
Undervejs i mit 44-årige liv har jeg gjort mig rigtig mange tanker om
døden. Nogle gange i angst for netop døden, andre gange i eftertankens og nysgerrighedens lys. Jeg tror, det gælder for de fleste
af os. Men alligevel er det utrolig sjældent, vi taler om døden. Med
hinanden. Lad os gøre det i næste nummer af BALANCE.

Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

En række forskere hævder, at vi fjerner
os mere og mere fra døden. At vi har det
endog meget svært ved at forholde os til
netop døden. At vi langsomt er ved at
skabe os et tabu om døden.
Det vil vi i DepressionsForeningen
gerne være med til at bekæmpe. Vi
synes, det er helt oplagt at kunne tale om
døden. Fordi vores liv sættes i perspektiv
af døden, måske endda defineres af det
faktum, at vi dør - på et tidspunkt.
Når vi erkender livets uafvendelige afslutning, giver det anledning til at tænke
lidt over, hvad vi bruger livet til.
Jeg tænker ikke selv på, om jeg får
nok ud af livet. Om jeg får det ud af det,
jeg gerne vil. Nogle gange synes retningen klar og tydelig for mig, andre gange
føler jeg mig på vildveje.
Døden er nærværende
En anden god og mere alvorlig grund
til at tage det op er, at døden for mange
mennesker, der lever med depression
eller bipolar lidelse, er yderst konkret
og nærværende. Ulyst til livet er et af
kernesymptomerne, når vi taler depression og bipolar lidelse. For nogle viser

det sig som periodiske grundtilstande,
for andre er det en daglig følgesvend.
Et utal af medlemmer fortæller, at
deres første tanke HVER morgen er, at
de ønsker at dø. Hver morgen. Det rører
mig og påvirker mig, hver eneste gang.
En helt urimelig og hård start på dagen.
Tænk at skulle kæmpe sig gennem hverdagen med den start.
Psykisk sygdom og død
For nogle bliver det ikke ved tanken
om døden. Inden for vores kreds er
der også mennesker, der vælger at tage
afsked med livet, enten i en desperat og
fortvivlet handling, eller som følge af
en bevidst og gennemtænkt beslutning.
Således er depression og bipolar lidelse
en central faktor i mere end halvdelen
af de selvmord, der registreres i Danmark.
I næste nummer af BALANCE tager
vi livtag med døden, men også med livet.
Intet skal være bevidst usagt. Derfor
hører vi også gerne fra dig, hvis du har
oplevelser eller betragtninger om de
store eksistentielle spørgsmål, om døden, selvmord eller relaterede emner.

Vi vil også bestræbe os på at komme
om på bagsiden af døden, ved at se
nærmere på sorg og de konsekvenser
og tanker, man gør sig, når man sidder
tilbage med sorgen efter et selvmord.
Støt vores arbejde
Der skal også lyde en ekstra opfordring
til at støtte foreningen. Sjældent har vi
haft så stor brug for jeres støtte som nu.
Både økonomisk og med jeres engagement.
Vi håber derfor, I vil støtte op om DepressionSUCKs –kampagnen. Bestille,
købe og iføre jer sokkerne.
Derudover mangler vi 45 personer,
der er villige til at støtte vores arbejde
med mindst 200 kr. – som et enkelt
bidrag eller som en fast årlig overførsel
(se på bagsiden hvordan).
Udover at have brug for pengene til
bl.a. at kunne videreføre DepressionsLinien, står vi over for et statsligt krav
om flere donorer, for at kunne fastholde
vores status som en velgørende organisation, der kan tilbyde fradrag til vores
donorer.
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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
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00
Cafe_oda@yahoo.dk
www.facebook.com/cafeoda

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

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

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

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

København Depression
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Klaus, før du kommer første gang.
Hver onsdag, Kl. 19.00 – ca. 21.oo
Klaus, 2077 0199, helhalv@gmail.com,
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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 transport
vejledning og kort.
Mynte, 24232971,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22256951, kim.bach@gmail.com

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

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

Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdagene den 23. februar, 23. marts, 20. april,
18. maj og 22. juni.
Skriv eller ring, før du kommer. Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, 46362945,
musserindal@gmail.com

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

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

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

Haderslev
Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,
6100 Haderslev
Mandage i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang

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

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

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

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

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

Aabenraa, interessegruppe for bipolare
Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10,
6200 Aabenraa
NB: Kontakt Klaus før 1. fremmøde
1, mandag i måneden, Kl. 19.00 -21.00
Klaus Andresen, facebook.com/biposyd ,
22152227, klausandresen@mac.com
Info om næste møde fås ved henvendelse til
Klaus Andresen

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

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

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

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

Aarhus, bipolargruppe

Aalborg bipolargruppe

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
OBS: Kontakt Kristina før du kommer i gruppen
1. gang.
Torsdage i ulige uger, Kl. 19.00 -21.00
Kristina, 28552570, bipolargruppen@gmail.com

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

Aarhus, forældre til unge og voksne bipolare

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

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

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

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

Frederikshavn Pårørende

Aalborg-pårørende

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

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

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

GUIDEANNONCER

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

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

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

REGION SYDDANMARK

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

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

REGION NORDJYLLAND
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk
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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.
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Gå ind på www.depressionsforeningen.dk og klik på
“DONATION” - På forhånd tak :)

