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Ensomhed er temaet for dette nummer af
Balance og netop ensomhed er et af
foreningens fokuspunkter. Vores formål
er således at danne netværk for både
patienter og pårørende. Netværk i form
af lokalgrupper, digitale netværk,
højskoleophold og meget mere,
det har 2013 budt på i rigt mål.
Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

Å

ret 2013 er ved at rinde ud, og vi
kan med stolthed se tilbage på
de arrangementer og det arbejde,
som er blevet gjort i løbet af året. Depressionsforeningen har budt på oplevelser,
fællesskab og nye organisatoriske tiltag,
som er løftet af ansatte og frivillige.
Et år med masser af aktivitet
Det fælles arbejde blev især synligt i sommers, hvor vores Sommerhøjskole var en
stor succes. Ugen indeholdt bl.a. foredrag,
udflugter og samvær, og alle var en del af
et tæt fællesskab. Også vores jubilæumskonference i Odense: ”Håbet om et liv i
Balance” var vellykket. Derudover har der
været samarbejde med lokale og nationa-

le aktører om foredragsaftener, events på
Sindets dag, frivilligdage, informationsstande på messer og konferencer, weekendkurser for alle frivillige, telefonvagter,
kontaktpersoner, foredragsholdere og
udvalgsmedlemmer.
Tak for de udstrakte hænder
Stor tak til alle som dagligt er med til at
profilere foreningen med engagement og
personlig involvering i arbejdet. En indsats som hver dag ydes ved den udstrakte
hånd som skaber håb i en vanskelig
situation, som venner, familie og pårørende kan stå i. De udstrakte hænder er
vigtigere end nogensinde, for ensomhed
forstærkes ofte i julen. Min opfordring

skal være, at vi alle giver os tid til hinanden og ikke har så travlt, at vi glemmer
vores medmennesker. Vi kan se tilbage
på det vi har udrettet, men vi skal også
se frem. Mit ønske for 2014 er, at vi må
blive en indflydelsesrig organisation, hvor
mennesker, som bliver ramt af en affektiv
lidelse, ikke er i tvivl om, at det bedste og
mest naturlige sted at henvende sig er hos
os, og hvor politikere og meningsdannere
kan hente viden og informationer, så de
kan handle til gavn for netop vores medlemmer. Sammen gør vi en forskel. Jeg vil
ønske jer alle en god jul. ■
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Bryd ud af
din ensomhed
Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist
og master i sundhedsantropologi

Du kan have tusindvis af venner på Facebook, være omgivet af mennesker
og alligevel føle dig isoleret. Hver fjerde dansker føler sig ofte ensom, mange
har kun én eller ingen nære venner, og problemet er stigende.

”E

nsomhed er snævert forbundet med vores mentale trivsel.
De fleste mennesker har oplevet ensomhed i kortere perioder – men
bider ensomheden sig fast, kan den blive
selvforstærkende og lede til fx depression
eller misbrug af rusmidler,” siger direktør
i Psykiatrifonden Vibe Klarup Voetmann.
Ensomhed fører ikke nødvendigvis
til psykisk lidelse, ligesom mennesker
med psykisk lidelse langt fra altid er
ensomme. En undersøgelse fra En af
os-kampagnen viser dog, at mere end
hver anden med psykisk lidelse føler sig
ensomme. Mange siger, deres psykiske
lidelse spænder ben for en hyppigere og
bedre kontakt til andre mennesker.
Og det har konsekvenser. Ifølge en af
verdens førende forskere i ensomhed,
professor John T. Cacioppo, har ensomhed spillet en vigtig rolle for menneskets
overlevelse. Følelsen er et signal til os om
at holde sammen med andre. Og det er
ifølge Cacioppo en af grundene til, at ensomhed er lige så farligt for vores helbred
som rygning.
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Vi længes efter nærvær
Kernen i ensomhed er følelsen af ikke at
opleve samhørighed med andre mennesker.
”Vi længes alle sammen efter at blive
set, som den vi er. Mange går rundt og
forsøger at lave sig selv om, spille en rolle
for at blive holdt af. Men når vi ikke er os
selv i mødet med andre, forstærkes følelsen af isolation,” siger psykolog Majken
Matzau.
Hun mener, første skridt i at bryde
ud af ensomhed er, at man står ved sig
selv – med de gode og dårlige sider, alle
mennesker indeholder.
Lavt selvværd og tabu
Problemet er, at mange ensomme skammer sig.
”Ensomhed er en af de eneste følelser,
der stadigt er tabu. Selvom det rammer
rigtigt mange, er der meget få, der tør
indrømme det,” siger Majken Matzau.
Ifølge Vibe Klarup Voetmann kan
mindreværdet være mere udtalt hos mennesker med psykisk lidelse.

”Mange med psykisk sygdom frygter
at være en belastning for omgivelserne,
for ikke at have noget at byde på og for
at samvær med andre, pga sygdommen,
ender i misforståelser. Jo mere sparsom
ens vennekreds er, desto større er frygten
for, at den, man gerne vil række ud efter,
vil afvise en,” siger hun.
Bryd ud af ensomheden
Den gode nyhed er, at den onde cirkel kan
brydes. Alle kan komme ud af ensomhed.
Blot må man ikke miste modet, hvis de
første forsøg ikke fører til venskaber. Ting
tager tid. Og kræver en indsats.
Et første skridt kan være at indse, at
man langt fra er alene. Hvis man tør være
åben om sin egen følelse af ensomhed og
dermed række ud til andre, er man ifølge
eksperter et stort skridt på vejen ud af ensomhed. Derefter kræver det en systematisk indsats, hvor man opsøger steder og
mennesker, der deler ens interesser. Det
kan være sport, frivilligt arbejde, hobby
eller andre ting, der gør at man allerede
fra starten har noget at tale og være fælles

TEMA Ensomhed

Så mange
føler sig ensomme
Hver fjerde dansker føler sig ensom. Af de
18-25-årige er det 40 procent. 7 procent siger, at de
har ingen eller kun én nær ven.
Blandt mennesker med psykisk lidelse føler 52
procent sig ofte ensomme. 68 procent af dem siger,
deres psykiske lidelse spænder ben for hyppigere
kontakt med andre mennesker. 6 ud af 10 tier om
deres ensomhed.
Hver fjerde dansker bor alene. Det er verdensrekord. I lande som Grækenland og Spanien bor 10
procent alene.
Kilder: Rambøll/Analyse Danmark; Psykiatrifonden; Office for National Statistics (EU).

Ensomhed dræber
Undersøgelser viser, at ensomhed er lige så
skadeligt for helbredet, som rygning. Ensomhed giver bl.a. forhøjet risiko for kræft, hjertekar-sygdomme, depression og demens. Mennesker der føler sig
ensomme spiser ofte mere usundt og ”medicinerer”
sig selv med alkohol og stoffer.
Kilde: Professor John T. Cacioppo, University of
Chicago

om. Hvis du vælger noget, du brænder for
eller drømmer om er der større chance
for, at du automatisk vil have let ved at
række ud og snakke med andre.
Tag initiativet
Vent ikke på, at andre tager initiativ. Gør
det selv. Og mist ikke modet, hvis du ikke
oplever en åbenhed de første gange. Gå
forsigtigt frem, når du rækker ud til andre. Giv noget af dig selv og lad de andre
give tilbage. Det er kernen i et venskab –
og vejen ud af ensomhed. ■

Gode råd: Kom ud af ensomhed
•	Se ensomheden i øjnene
	Det er svært at gøre noget ved ensomhed, hvis man ikke
erkender den. Så sæt ord på, selvom det er tabu.
• Hold af dig selv
	Du har garanteret hørt udtrykket ”du skal elske dig selv,
før du kan elske andre”. Det er det samme princip med
ensomhed: Når du accepterer og holder af dig selv, er det
lettere at række ud efter andre på en ligeværdig måde.
• Opsøg andre mennesker
	Enhver form for menneskelig kontakt gør det nemmere
for dig at bryde ud af ensomheden og dine triste tankemønstre. Hvis du sjældent eller aldrig ringer eller skriver
til nogen, kan du udfordre dig selv. Jo oftere, man gør
noget, jo lettere bliver det!
•	Find en hobby og hold fast
	Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis
kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis
målet er at lære at danse, lave mad eller tale et nyt sprog,
flyttes fokus fra relationen. Det gør det mindre sårbart
at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at
tale om den fælles interesse.
• Styrk de forhold, du allerede har
	At være ensom er ikke bare et spørgsmål om at omgås mennesker - det handler om at connecte med folk.
Måske har du allerede din nye bedste ven i dit liv - I er
bare ikke blevet bedstevenner endnu? Arbejd aktivt på
de forhold, du allerede har. Åbn dig - også selvom du risikerer afvisning.
• Meld dig til frivilligt arbejde
	Den oplagte mulighed er at blive besøgsven, men du kan
også arbejde i en genbrugsbutik eller være dansk-støtte
for en flygtning. Tjek www.frivilligt-arbejde.dk for inspiration
• Tag på højskole, cykeltur eller singleferie
	Højskoler er et godt sted at møde ligesindede og åbne
mennesker. En uge i en ferie er faktisk nok til at skabe
forbindelser, der kan udvikle sig til ægte venskaber. Der
er rigtig mange singler i Danmark, og det er ikke længere
ualmindeligt at gøre ting alene. Det kræver ganske vist
mod, men prøv at spørge dig selv: Hvad er det værste,
der kan ske? Og hvis det sker, hvad kan jeg så gøre?
• Få hjælp fra andre
	Hvis du slet ikke magter at bryde cirklen, kan du få hjælp
fra telefonrådgivning, din læge eller en psykolog.
Kilde: Psykiatrifonden
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Caféer bryder
ensomheden
Café Stevnen i St. Heddinge er en af mange
muligheder for at bryde ensomheden.
DepressionsForeningens kontaktperson på
Stevns har været på besøg.

Af Jette Balslev

E

rling kommer ind i caféen, lægger
en tier på bordet, som betaling for
kaffe og en lækker kage. Han sætter sig ved det sædvanlige bord lige inden
for døren og håber på en snak med nogle
af de andre i caféen.
Selv tager han ikke initiativ til kontakt,
men når andre sætter sig ved samme
bord, kommer der en samtale i gang. Han
kommer på sin elscooter ca. en gang om
ugen. Han er 82 år, enkemand på tredje
år. Han går dårligt og har ingen venner.
”De to første år efter konens død sov
jeg ikke. Lænestolen foran TV’et blev min
seng. Jeg kunne ikke sove om natten”.
Sovepiller? Nej, dem bliver man bare sløv
af dagen efter, så det har jeg ikke bedt
om, fortsætter han.
Han har stadig søvnproblemer. Har
du kontaktet din læge for at få lidt hjælp
til det med søvnen, spørger jeg. Næh, det
har jeg ikke. Jeg er jo ikke syg sådan. Jeg

6
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har lidt gigt og går dårligt, men sådan er
det jo.
Køkken på vej
Familien ser han ikke meget til, selv om
de bor i nærheden lidt længere uden for
byen. Og venner er der ingen af. Mange
års arbejde som slagter i den lille by levnede ikke meget tid til selskabelighed, og
efter konens død blev det meget ensomt.
Han står stadig op kl. seks om morgenen
og laver sin egen morgenmad, inden
hjemmehjælpen kommer. I hvert fald er
kommunens mad ikke værd at spise, siger
han. Så aftensmåltidet klarer han selv. På
Café Stevnen, hvor vi sidder, arbejdes der
lige nu på højtryk for at etablere et køkken, så man kan sælge mad til dem, der
har brug for det. Det vil blive til en pris,
som pensionister og de daglige gæster
kan betale. Erling glæder sig til det bliver
færdigt.

Her er ingen krav
Erling er én af mange, der er alene og ensomme. Ensomhed, depression og meget
andet afskærer mange mennesker fra at
få et netværk; man mister evnen til at
kontakte også sin egen familie. Man er én
af dem, der ikke magter smalltalk og de
mange spørgsmål og krav. Derfor er Café
Stevnen og mange andre caféer og væresteder rundt i landet så vigtige. Her er
ingen krav, man kan bare sidde helt stille
og være i fred eller læse sin avis. Gang i
strikketøjet er der også. På den måde er
man alligevel med i et fællesskab. Her er
hyggeligt og rart. Møbleringen er ikke
foretaget af indendørsarkitekter og designere, her er ret hyggeligt. Åbningstiden
må gerne udvides siger flere af dem, jeg
møder denne novemberdag. Fredag og
lørdag er der lukket. Det er flere kede af.
De glæder sig til søndag eftermiddag, når
der åbnes igen. ■

TEMA Ensomhed

Café Blom
& Café ODA
DepressionsForeningen driver i samarbejde med OCD- og Angstforeningerne to sociale caféer, Café Blom i København og Café ODA i Aarhus. Her
er hjerterum og plads til at være stille.

Café Stevnen
Er én af KFUMs 31 caféer/væresteder rundt om i landet. Præsten
Per Vibskov fik idéen og i den
gamle bagerbutik i St. Heddinge
faldt brikkerne på plads og samarbejdet med KFUM etableret.
Åbent: Søndage kl 14:00-17:00
samt mandage-torsdage:
kl. 10:00-16:00

Algade 33C
4660 Store Heddinge
Tlf. 5650 7795
Stevnen@kfumsoc.dk

Psykisk sårbarhed og livet i øvrigt
I caféerne er der altid en medarbejder eller frivillig til at tage imod nye gæster. Her kan du opleve forståelse for det at leve med en psykisk lidelse. Det
er dog ikke det eneste vi taler om. Vi snakker om løst og fast, både emner
der er relateret til psykisk sårbarhed og til livet i øvrigt.
Caféerne er ikke behandlingssteder eller rådgivningssteder. Men man
kan lære meget af de andre i caféen gennem erfarings-, videns- og holdningsudveksling.
De frivillige er i caféerne i kraft af deres vilje til at bidrage til caféernes
liv, skabe nogle gode rammer og lytte, hvis der er behov for et lyttende øre.

Café Blom
Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 København N
Mandage og onsdag kl. 14-18
5355 9567 /bolette@cafeblom.dk
cafeblom.dk

Cafe ODA
Hammershusvej 43, st.tv, 8210 Aarhus.
Der er indgang igennem Galleri Grane.
Tirsdage 14-18
Læs mere på www.oda.nu – tryk på fanen ”sociale cafeer”
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Det kan være svært at skelne
mellem ensomhed og depression
hos ældre, men det er vigtigt at
tage problemerne alvorligt.

Ældre og
ensomhed
Af Jette Balslev

Ensomheden bor hos mange ældre mennesker. Ingen tvivl om det. Diagnosen
depression kan være nærliggende, men
det kan være svært at skelne, hvad der
”bare” er ensomhed og hvad der er en
egentlig depression. Det vil mange i sundhedssektoren sikkert give mig ret i.
Ensomhed har mange årsager
Ensomheden hos ældre kan have mange
årsager: Fysisk sygdom hos manden,
kvinden selv eller hos ægtefællen, så man
derfor er bundet til hjemmet. Når ens
nærmeste dør efterlader det en ubærlig sorg og det kan være svært at finde
tilbage til livet igen – nu alene. Arbejdsophør, måske mere eller mindre frivilligt i tider hvor der er økonomisk krise
og mange mister deres arbejde i en sen
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alder, men alligevel før de havde tænkt sig
at gå på pension, Børnene er rejst hjemmefra og har bosat sig i andre landsdele
eller måske endda i udlandet, venner og
bekendte falder fra på grund af sygdom,
dårlig økonomi osv.
Korrekt diagnose
= korrekt behandling
Det er vigtigt, at sundhedsfaglige personer (plejere, læger mfl.) tager den ældres
problemer alvorligt. Især er det som
nævnt vigtigt at der i givet fald stilles en
diagnose, så den ældre kan blive behandlet korrekt – med eller uden medicin. Og
det er lige så vigtigt, at den ældre bliver
taget alvorligt og får en god dialog om de
egentlige problemer sundheds- og socialpersonalet.

Mød andre i samme situation
Ældresagen har på deres hjemmeside en
række gode råd om at se ensomheden i
øjnene, acceptere og leve med den, men
også at gøre noget ved den. Først ved at
erkende situationen som den er, dernæst
at opøve en udadvendthed, som måske
føles uvant, men som kan være en enorm
hjælp til at komme i snak med andre
mennesker. At tage det første skrift ved
at melde sig til aktiviteter som kommunen, Ældresagen, Pensionistforeningen
og andre arrangerer. Det er en befrielse,
når man møder andre mennesker, der er i
samme situation som en selv. ■
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Bøger
om ensomhed

v/ Jette Balslev

Opfindelsen af ensomhed;
af Paul Auster
Om far/søn forholdet. I to dele: Portræt
af en usynlig mand og Erindringens bog,
skildrer forfatteren mindet om sin nyligt
afdøde far og sin egen rolle som far til en
søn.
Forlag: Tiderne Skifter, 1993; 212 s.
(2. udgave 2009)
Mageløs på matriklen;
Af Ann Mariager
Med udgangspunkt i sit eget liv og egne
erfaringer sætter forfatteren singletilværelsen under lup og kommer omkring
singlelivets forbandelser og lyksaligheder.
En bog om at bo alene, have et godt liv og
holde sit eget selskab ud.
Forlag: Gyldendal, 2013; 160 s.
117 tanker om ensomhed og samvær;
Af Holger Mellerup
Aforismer.
Forlag: Falk Magnussen; 1989; 117 s.

Der er bare ikke rigtigt
nogen – en antologi om
unge
og ensomhed; red:
Annette Wiborg
Forlag: Ventilen; 2007;
205 s.
Den svære ungdom: 10
eksperter om unges trivsel
og mistrivsel; red.: Jens
Christian Nielsen m.fl.
Forlag: Hans Reitzel; 2011;
181 s.
Ensom i gymnasieskolen
– en landsdækkende under-søgelse af ensomhed
hos unge på de almenog erhvervsgymnasiale
uddannelser;
af Mathias Lasgaard og
Nanna Kristensen.
Denne rapport bygger på
resultaterne fra Mathias
Lasgaards Ph.D. afhandling
om ensomhed i gymnasieskolen.
Forlag: Ventilen; 2009;
80 s.

ældre

Øvelser i ensomhed; af Stig Dalager
En ældre psykiater chokeres, da hans hustru forlader ham. Samtidig opsøges han
dels af en kvinde, der fremkalder minder
fra ungdommen, dels af en ung pianist,
som begge laver om på hele hans liv.
Forlag: Tiderne Skifter; 2000. 177 s.

UNGE

Ene og alene: En bog om ensomhed;
af Frederik Dessau
Om ensomhedens mange ansigter. En
menneskeligt indlevet beretning om de
sjælstilstande, som kan føre til de største
kriser i menneskers liv.
Forlag: Gyldendal; 1991; 146 s.

Ældre om ensomhed:
25 ældre skriver om at være
ensom; af Birgit Madsen og
Peter Olesen
Bidrag fra 25 ældre fra 56 til
86 år om ensomhedens mange
ansigter: Ensomhed pga. fysiske handicaps eller vanskelig
sygdom, eller ensomhed pga.
tab, sorg og savn, oftest efter
en ægtefælles død, men også
ensomhed som et slags grundvilkår i livet
Forlag: Kroghs Forlag;
2003; 197 s.
Modet til ensomhed;
af Ole Vincent Larsen
En samling noveller om midaldrende eller ældre mennesker,
som ser tilbage på kærligheden
eller problemer i deres liv,
ensomhed og tab.
Forlag: Attika; 2002; 75 s.
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Værn mod
ensomheden
DepressionsForeningen har flere tilbud, der tilbyder netværk
og mødet med andre i samme situation.

Lokalgrupperne
I DepressionsForeningens lokalgrupper kan du komme, som du er. Her er
plads til at have det godt eller have det skidt. Du kan tale frit om det, der optager dig - eller du kan være helt stille. Her møder du mennesker, der forstår
- og som ikke behøver en lang forklaring.
Ikke alene mere
Mange oplever det som lidt af en åbenbaring ikke længere at være alene
med sin sygdom. Man kan komme af med følelsen af at være anderledes
og forkert, for i en lokalgruppe er man pludselig blandt mennesker med
samme problem. Det er en stor lettelse at få talt frit om sin depression. Det
har hjulpet mange til at blive mere åben over for venner og familie, og man
opdager, at man ikke længere er flov over at være depressiv. I en lokalgruppe
bliver man taget alvorligt, hvilket er en hjælp til at lære også at tage sig selv
alvorligt.
Mange grupper laver også noget socialt sammen en gang imellem. Se listen
over lokalgrupper s. 31
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Dep
Net
På foreningens
virtuelle netværk
www.depnet.dk, kan du
skrive dagbog, chatte
og debattere med andre
brugere.

DepressionsLinien
Er et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at tale med
nogen, der forstår.
Ved telefonen sidder frivillige,
der har stor forståelse for hvad det
vil sige at have depression, bipolar
lidelse eller være pårørende. Vi
er villige til at lytte og udveksle
erfaringer. En enkelt samtale kan
ikke gøre dig eller dine raske, men
kan måske bevæge jer i den rigtige
retning. Vores erfaring er, at det
hjælper at tale med én, der forstår.
Åben mandag – torsdag,
kl. 19-21 - 3312 4774
Vil du være frivillig på DepressionsLinien? Send en mail til sekretariat@depressionsforeningen.dk
og hør hvordan.

TEMA Ensomhed

Når terapi ikke
er det rigtige svar
DepressionsLiniens telefonvagter har gennem årene lagt ører til
mange tanker, spørgsmål og frustrationer fra depressionsramte og
deres pårørende. Et spørgsmål går ofte igen: Hvad kan jeg selv gøre
for at få det bedre? Læs Saras svar her.

Af Sara, frivillig på DepressionsLinien og tidligere depressionsramt

I

mine samtaler på DepressionsLinien
har jeg bemærket et spørgsmål, som
ofte går igen: ’Hvad kan jeg selv gøre,
når terapi ikke er løsningen?’ Spørgsmålet kommer dels fra depressionsramte,
som har dårlig erfaring med psykologbehandling. Dels fra pårørende, som er
frustrerede over, at en ven eller et familiemedlem nægter at gå i terapi. Begge
grupper efterspørger derfor værktøjer til,
hvordan de selv kan handle på smerten.
Her har jeg samlet nogle af de forslag, jeg
plejer at give, og som folk finder brugbare. De bygger primært på personlig
erfaring.
Den depressionsramte
Når dagen synes uoverskuelig, eller en
angst for de daglige gøremål er ved at

udvikle sig, må man starte i det små.
Hverdagen bliver mere overkommelig,
hvis man sætter sig for at gøre én ting ad
gangen. Det kan være en god idé at skrive
på et stykke papir, hvad man ønsker at
opnå den pågældende dag. Planlægningen skaber ro og struktur, simple opgaver
er til at overskue, og gennemførelsen af
dem kan give følelsen af succes. Hvis du
ikke når i mål i dag, er der en ny dag i
morgen.
Synes gøremålene alligevel at være en
for stor mundfuld, udgør tanker ligeledes
et redskab, man kan tage i brug. Enten
ved at tænke tilbage eller se fremad. Gode
minder vidner om en tid, hvor man var
lykkelig. Derfor kan det hjælpe på tristheden at reflektere over, hvorfor man var
lykkelig på netop det tidspunkt. Og hvor-

”Planlægningen skaber ro og struktur, simple
opgaver er til at overskue, og gennemførelsen
af dem kan give følelsen af succes.”

dan følelsen atter kan blive del af ens liv.
Når man ser fremad, kan man overveje,
hvad man glæder sig til at kunne igen.
Sådanne tanker kan give fornyet styrke
og vække følelsen af håb.
Den pårørende
Som pårørende ønsker man typisk at
gøre alt, hvad der står i ens magt, for at
hjælpe vennen eller familiemedlemmet
med depression. Ofte implicerer det en
opfordring til at gå i psykoterapeutisk
behandling. Det hjælper imidlertid ikke
at presse på, hvis motivationen ikke er til
stede hos den depressionsramte. I stedet
må man give plads og gøre det klart, at
man er der for vedkommende, når behovet melder sig.
Samtidig er det vigtigt, at man som pårørende også husker at passe på sig selv.
En klippe står kun så længe, som fundamentet er stabilt. Derfor kan det være
gavnligt, hvis der bliver lagt andet for
dagen end tungsind og ensomhed. Også
for den depressionsramte, idet dagligdags aktiviteter med pårørende kan lede
tankerne hen på livet, der var engang. Og
livet, der med tiden kommer tilbage. ■
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indspark
Regeringens Udvalgsrapport
og ambitioner
Indsatsen over for mennesker med sindslidelse skal i højere grad fokusere på mulighederne for, at
den syge kan komme sig og få en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde. Det er en
af hovedkonklusionerne i rapporten fra regeringens psykiatriudvalg.

S

å kom den! Og vi er mange, som har
ventet spændt. Jeg taler selvfølgelig
om regeringens psykiatriudvalgsrapport, som udkom i oktober.
Efter gennemlæsning af de knap 300
sider som rapporten fylder, kan jeg se at
der i hvert fald er tiltag som alle med en
interesse for området kan være optimistiske overfor. Pårørende, fagligt personale
og personligt ramte. Jeg synes især at
kunne læse meget godt for unge mennesker og den forebyggende indsats. Dér
hvor problemerne kan tages i opløbet.
Dér hvor mulighederne for rettidig rådgivning og hjælp kan blive en vigtig faktor
i forhold til den unges fremtid.

Ressourcetilførsel?
Nå – men når det så er sagt, så er der
bestemt steder i rapporten hvor jeg kunne
ønske at læse lidt mere om: Ressourcetilførsel!
Det er mig bevidst, at den samlede
økonomi på området ikke er den bedste
i skrivende stund. Det er blot ingen undskyldning, på et område, der har været så
nedprioriteret i så mange år.
Derfor er det også vigtigt at tænke
fremad, nyt og udviklende, og samtidig
med at der er gode tiltag nu og i de nærmeste år.
Jeg skrev i sidste nummer af Balance om et internationalt anerkendt

Hverdagsrehabilitering
En af de ting, som er en stærkt forankret
del af klinikkens tilbud er: Ergoterapi.
Ergoterapien er dér, hvor selvtilliden og
tilliden til andre mennesker genopbygges. Det er dér, hvor den kreative del af
den enkeltes kompetencer anvendes og
opdages - under kyndig vejledning og i et

Vil du fortælle

D

Har du lyst til at fortælle din historie og være med til at øge
kendskabet til depression og bipolar lidelse? Så er foredragsgruppen måske noget for dig. Vi afholder et nyt kursusforløb i
starten af det nye år og søger derfor nye medlemmer til gruppen – også meget gerne pårørende.

Nyt uddannelsesforløb i det nye år
Uddannelsesforløbet kommer til at
omfatte 4 dage, 2 enkeltdage og et
weekendforløb, hvor vi træner livshistoriefortælling med en trænet underviser.
Uddannelseforløbet afsluttes med en dag,

din historie?
12

behandlingssted i Schweiz (SGM). I den
forbindelse er jeg glad for at læse ordet:
Helhedsorienteret op til flere gange i psykiatriudvalgets rapport. For det er nemlig
dét klinikken benytter sig af, og har vist
sig nyttigt i forhold til ikke-psykotiske
lidelser.
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epressionsForeningen har fået
midler til at forøge korpset af
foredragsholdere. Styregruppen
er i fuld gang med at planlægge et nyt
uddannelsesforløb, som tænkes afviklet i
foråret 2014.

annonce

Af Kenneth Laursen

tempo, hvor patienten kan være med.
Måske finder man endda sider af sig
selv, man ikke anede, man havde.
Hverdagen genoptages.
I det hele taget spiller terapien en
afgørende rolle i forbindelse med et
ophold på klinikken. Musikterapien,
fysio- og ergoterapien udgør et samlet stærkt felt i forhold til recovery, og
dermed en bæredygtig mulighed for
indtræden på et ordinært jobmarked
igen. ■

Alle hAr ret til
en god hverdAg
Ergoterapeuter samarbejder med mennesker,
der har en psykisk sygdom. Fokus er på
ressourcer, relationer, aktivitet og deltagelse.
Scan koden

og se filmen
om ergoterapi i
socialpsykiatrien

Regeringens psykiatriudvalg
offentliggjorde rapporten
4.10.13. Du kan finde rapporten
på Social- Børne, og Integrationsminiteriets hjemmeside,
www.sm.dk – skriv psykiatriudvalg i søgefeltet.

etf.dk
Foto: Adam Rieper • Grafisk Produktion: Datagraf Communications

141895 ergo annonce.indd 1

19/11/13 13.58

hvor deltagerne leverer et planlagt foredrag, som skal godkendes af underviser
og planlægningsgruppe.
Foredragsholderne vil blive sendt ud
to og to. Den ene skal holde foredraget,
mens den anden skal fungere som støtte,
samtidig med at de sammen kan evaluere
forløbet efter foredraget .

være flere. Hvis du tror, det er noget for
dig at medvirke til udbredelse af viden
om affektive sygdomme og deres konsekvenser, hører vi meget gerne fra dig.
Der er behov for repræsentanter for
såvel depressionsramte og personer med
bipolare lidelser som for pårørende –
gerne fra alle egne af landet.

til at formidle viden om den og dens
konsekvenser
-	Er i en stabil periode, rent sygdomsmæssigt
-	Er rede til at modtage kritik, både
negativ og positiv
-	Er i stand til at passe på sig selv/
kender egne grænser

Vær med til at øge kendskabet til de
affektive lidelser
Der er allerede en del interesserede medlemmer på venteliste, men vi vil gerne

Vi forventer af dem, der melder sig, at de:
- Er villige til at repræsentere
DepressionsForeningen
-	Er afklaret med egen sygdom og parat

Henvendelse kan ske til Mads Trier Blom:
mads@trier-blom.com eller Hanne Tranberg: hannetr@me.com. Vi hører meget
gerne fra dig senest 20.12.2014.
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Accept- og
Engagementsterapi (ACT)
- en kort introduktion

Af psykolog, ph.d. Anette Fischer Pedersen

ACT hører til kognitiv terapi og er en forholdsvis ny terapeutisk metode,
som har vist lovende resultater i forhold til bl.a. depression og angst.
Ifølge ACT er psykisk ubehag uundgåeligt og et grundvilkår for alle
mennesker. Formålet med ACT er at lære at leve fuldt ud selv om
psykisk smerte og ubehag også er til stede. Ved at fokusere på det, som
er værdifuldt for en, vil man opleve at de uønskede tanker og følelser
kommer til at fylde mindre, og man opnår en bedre livskvalitet.

A

ccept og engagementsterapi også
kaldet »ACT« efter den engelske
betegnelse »Acceptance and
Commitment Therapy« hører til tredje
generations kognitiv terapi. Ifølge ACT
(udtales »akt«) er psykisk ubehag en na-

14

Balance nr. 4 december 2013

turlig del af livet og et grundvilkår for os
som mennesker. Eksempelvis er følelsen
af savn uundgåelig hvis vi elsker en anden, og følelsen af lettelse kan kun opstå,
hvis vi forud har oplevet nervøsitet. Hvis
man er plaget af en psykisk lidelse kan

den tanke opstå, at man skal af med det
som plager, førend man kan tage fat på at
leve sit liv. Derved bliver den psykiske lidelse en barriere for at leve fuldt ud og vi
står med to problemer i stedet for et: Den
psykiske lidelse i sig selv og livet, som er

sat på standby. En af pointerne i ACT er,
at hvis man accepterer de uundgåelige
negative følelser og fokuserer på at leve et
meningsfuldt liv, så opnår man en bedre
livskvalitet.
Accept
Det moderne menneske har ofte modvilje
imod at opleve psykisk ubehag og vi bruger mange strategier for at undgå og kontrollere dette ubehag. Det paradoksale er,
at kampen imod de uønskede følelser ofte
medfører ekstra ubehag. Eksempelvis vil
nervøsiteten før en jobsamtale være »det
rene ubehag« og uviljen imod at have
denne nervøsitet være »det ekstra ubehag«. Vores forsøg på at fjerne uønskede
følelser bliver ofte en del af problemet,
f.eks. hvis vi drikker alkohol for at mindske vores angst. Hvis vi accepterer det
uundgåelige og stopper med at kæmpe
imod, vil de negative følelser komme til at
fylde mindre.
Værdisætning
Bevidstgørelse af indre værdier er vigtig i
ACT. Værdier angiver en retning for vores
handlinger og handling i overensstemmelse med værdierne kaldes »engageret
handling«. Værdisætning og engageret
handling befrier os ikke med ét fra
uønskede følelser, men bidrager til at livet
opleves meningsfuldt. En værdi kan ikke
opfyldes endegyldigt, men er en løbende
bevægelse. Eksempelvis kan værdien »at
være en god ven« ikke opfyldes en gang
for alle, men er noget vi hele livet igen-

nem kan bevæge os i retning af at være.
På vores vej kan vi opfylde mål, som er
formuleret ud fra værdien. At sende et
fødselsdagskort kan være et mål og et eksempel på en engageret handling i forhold
til værdien om at være en god ven.

til at tøjle det selvkritiske, tænkende selv.
At have opmærksomhed på nuet og blot
iagttage det, som bevidstheden præsenterer for en uden at tage stilling til om det
er godt eller skidt, ønsket eller uønsket er
en metode til at øve accept og nærvær.

Tanker som en strøm af ord
I kraft af vores sprog har vi mennesker
mulighed for at lære af andres erfaringer
og dele oplevelser med andre, men vi kan
også genopleve smertefulde oplevelser og
skræmme os selv ved at foregribe ubehagelige situationer. Ofte sammensmelter
vores tanker om oplevelsen med den
reelle oplevelse (såkaldt »fusion«). Dette
kan modvirkes ved »kognitiv defusion«,
dvs. en adskillelse af tanken fra det, den
refererer til og en erkendelse af, at tanken
blot er en strøm af ord. Et eksempel på en
simpel øvelse til kognitiv defusion er at
sætte »Jeg har den tanke at…« foran en
ubehagelig tanke. Ved f.eks. at sige for sig
selv »Jeg har den tanke at jeg er et dårligt menneske« i stedet for blot »Jeg er
et dårligt menneske« bliver det tydeligt,
at der blot er tale om en tanke, som ikke
nødvendigvis skal tages for gode varer.

Psykologisk fleksibilitet
Accept, værdier, engageret handling,
kontakt til nuet, kognitiv defusion og det
iagttagende selv er seks kerneområder i
ACT. Arbejdet med disse områder udvikler psykologisk fleksibilitet og bidrager til
at gøre tilværelsen meningsfuld samtidig med at livet byder på udfordringer.
Formålet med ACT er ikke at fjerne det
som gør ondt, men at leve fuldt ud selv
om noget gør ondt. Det er vigtigt at understrege, at ACT ikke indebærer at man
skal give op over for uønskede tanker og
tilstande. Derimod er en af grundtankerne i ACT, at man ved at fokusere på
det, som er værdifuldt for en, vil opleve
at det psykiske ubehag klinger af og kommer til at fylde mindre som sidegevinst.
En række videnskabelige undersøgelser
har vist en positiv effekt af ACT på bl.a.
angst og depression, men ud over at være
en behandlingsform til psykiske lidelser
er ACT også en måde at være i verden på,
som formentlig kan inspirere alle.
Ovenstående tekst bygger bl.a. på
Lykkefælden: Stop kampen – lev livet af
Russ Harris, Dansk Psykologisk Forlag
(2010) og Slip tanketyranniet – tag fat på
livet af Steven C. Hayes, Dansk Psykologisk Forlag (2008). ■

Ikke-dømmende opmærksomhed
I ACT skelnes der imellem det iagttagende og det tænkende selv. Hvor det
tænkende selv konstant evaluerer egne
tanker, handlinger og oplevelser, rummer
det iagttagende selv følelser og tanker
uden at bedømme deres kvalitet. Træning
i mindfulness er ofte effektivt i forhold

”En af grundtankerne i ACT er, at man ved at fokusere
på det, som er værdifuldt for en, vil opleve
at det psykiske ubehag klinger af.”
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Kom som du er i lokalgruppen
esbjerg
Vi er en velfungerende gruppe, som blev oprettet for snart 3 år siden. Til vores møder er
vi typisk 5-7 deltagere, men vi vil meget gerne være flere. Der
er ingen mødepligt, og du behøver ikke melde din ankomst, du
kommer bare ”som du er”.
I gruppen bruger vi mindst lige så megen tid på at grine og
have det sjovt sammen, som vi bruger på at være alvorlige, det
syntes vi er meget vigtigt for at have en god aften sammen.
Ud over de ugentlige møder, tager vi ofte til diverse foredrag
og arrangementer sammen. Vi holder ugentlige møder på Vindrosen i Esbjerg, Teglværksgade 1 (Ved spillestedet Tobakken)
alle torsdage 19-21. Kig eventuelt på vores hjemmeside, eller
kontakt os for mere information, om os og vores møder.
Kontakt os
Henning Andersen: 21473313, Balder280441@gmail.com
Kristina Storm: 27599258, kristina@kiaknows.dk
Hjemmeside: www.depressionsforeningen-esbjerg.dk
Hjælp os med at komme ud til flere, der måtte kunne have gavn
af at deltage i vores gruppe, ved at fortælle venner og familie
om os!

OBS: Nyt mødetidspunkt

ribe

Kom med i DepressionsForeningens nye lokalgruppe i Ribe for
alle med depression eller bipolar lidelse. Tal med andre der har
det ligesom dig og lær af hinandens erfaringer. Her er mennesker, der forstår og som ikke behøver en lang forklaring om
hvordan det er at være deprimeret.
Hver tirsdag kl. 19-21, Vindrosen, Tangevej 6, 6720 Ribe
Kontakt Ane Risgaard for at høre nærmere, nerisgaard@
hotmail.com, 28 56 57 84
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odense
OBS: Vores tre grupper i Odense er flyttet
til Frivilligcenter, Toldbodgade 19. Har du
lyst til at møde andre i samme situation, så mød endelig op
i lokalgruppen, har du spørgsmål til gruppen eller er du blot
nysgerrig på hvad der foregår i grupperne, så kontakt den relevante kontaktperson.
Depressionsgruppen: Mandag lige uger kl. 16.30 –
18.30. Kontakt Svend Olsen tlf. 4028 3227, mail: svendolsen@
mail.dk. ”I gruppen starter vi med på skift at fortælle hvordan
det er gået siden sidst, det kan godt tage det meste af tiden,
men det er meget givende at høre, at vi alle er i samme båd. Afslutningsvis hører vi en mindfulnessøvelse fra CD, vi er enige
om, at det er en god måde at slutte af på. Husk: Vi er altid åbne
for at få flere deltagere i lokalgruppen.”
Bipolargruppen: Onsdage i ulige uger kl. 19 – 21. Kontakt
Lars Frederiksen, 60602551, fangelvej111@gmail.com
Pårørendegruppen: Kontakt Maria Florentz Horn,
61402140, mariaflorentzhorn@gmail.com
For aktiviteter i Odense generelt: Kontakt Karen Margrete
Nielsen, tlf. 21936238, k.margrete.nielsen@gmail.com

hørsholm

Lokalgruppen for mennesker med depression i Hørsholm har
ændret mødetidspunktet til kl. 18.30 – 20.30 (tidligere fra kl.
19.00 – 21.00). Se mødested og kontaktinfo s. 30.

Er du deprimeret?

Ny adresse for lokalgrupperne

Er du pårørende til en
depressionsramt?

aalborg

Så ved du, at det kan være svært at opleve et familiemedlem
eller ven blive ramt af en depression.
Har du lyst til at høre andres erfaringer, og fortælle om dine
egne historier, så kom til pårørendemøder i Aalborg, hvor vi
deler vores erfaringer med hinanden. Vi er en nystartet gruppe,
hvor alle har et familiemedlem, der er ramt af depression. Vi
har møde hver 14. dag kl. 19-21 i Kampagnekontoret En Af
Os, C. W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg. Hvis du vil komme i
gruppen eller høre nærmere, så skriv/ring til Sofie, ptd9000@
gmail.com, 2062 6261 eller til Lise på ptd9000@gmail.com,
2323 2256.

Flemming Enevold gæster Odense
Skuespiller, instruktør, sanger og psykoterapeut, Flemming
Enevold: Livsglæde – Trods Modvind. Caféarrangement, hvor
Flemming Enevold fortæller om, hvordan han lever med sin
bipolare lidelse vekslende med sange af bl.a. Frank Sinatra.

odense
Tid: Man. d. 10. feb. Kl. 19
Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense
Arr.: DepressionsForeningen og Paarup Aftenskole
Tilmelding: Paarup Aftenskole , tlf. 6613 0082
Pris: 145kr.

Interessegruppe for bipolare
aabenraa
Har du lyst til at være med, eller er du
nysgerrig efter at vide mere, så kontakt
Klaus Andresen, tlf. 2215 2227, mail: klausandresen@mac.com

Selvhjælpsgruppe for unge (18-26 år)
Har du ondt i livet? Har du brug for at dele
aarhus
det med nogen? Så mød op i denne gruppe,
del dine erfaringer og tanker med andre, der har det ligesom
dig.
Gruppen mødes mandage i ulige uger. Vester Allé 8. lok.
VA8-302, 3. sal, Aarhus C. Er du interesseret kan du kontakte
Rikke Kofod Hanna på 30263358 eller rikkekofodhanna@
gmail.com – eller blot møde op.

Nye deltagere søges

herning

Lokalgruppen er åben for nye medlemmer med angst/depression. Er du interesseret eller har du brug for at vide mere, så
kontakt Gitte Ørskov på daater@heaven.dk / 24401490

viborg

Pårørendegruppe starter op

Generalforsamling
i DepressionsForeningen
Sæt kryds i kalenderen d. 29. marts 2014 – da afholder
DepressionsForeningen den årlige generalforsamling
Som altid har vi et spændende foredrag på menuen
og rig mulighed for, at hilse på hinanden over en let
frokost.
Nærmere om hvor generalforsamlingen afholdes, samt program og dagsorden meddeles senere
via www.depressionsforeningen.dk, hvor du også kan
tilmelde dig arrangementet. Invitationen sendes også
direkte via det elektroniske nyhedsbrev og direkte til
de medlemmer, der har opgivet mailadresser.
Har du ikke adgang til internettet og har brug for en
invitation i brevform, så kontakt venligst sekretariatet,
der gerne fremsender invitationen. Forslag til punkter
på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag d. 21. marts 2014. Vi glæder os til at se jer.
Vil du være bestyrelsesmedlem?
Har du erfaring med strategiudvikling, økonomi og
ledelse af organisationer/foreninger? Stil op til bestyrelsen ved at melde dit kandidatur til bestyrelsen eller
til sekretariatet. For at være opstillingsberettiget, skal
du have været medlem af foreningen i mindst 14 dage
forud for generalforsamlingen.

Ny lokalgruppe

randers

Lokalgruppe for depressionsramte og personer med bipolar
lidelse starter op. Skriv til Anna W. Meesenburg på anna@
depressionsforeningen.dk eller sms til 2620 5470 hvis du vil
tilmelde dig gruppen eller gerne vil høre mere.

syddanmark

Depression og arbejde?
Speciallæge, dr.med. og direktør Jesper Karle, PPclinic Kbh. og
Vejle: Vil du være rask – så skynd dig på arbejde?
Tid og sted: hold øje med kalenderen på DepressionsForeningens kalender og facebook. Arr.: DepressionsForeningen

Skriv til vores regionskoordinator Anna W. Meesenburg på
anna@depressionsforeningen.dk, eller sms til 2620 5470, hvis
du vil tilmelde dig gruppen eller gerne vil høre mere.
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Hvad virker?

En undersøgelse af
kognitiv behandling af depression
Af Nina Høegmark og Linda Korsgaard
Psykologistuderende ved Københavns Universitet

Det er ikke nødvendigvis den enkelte terapimetode, der er
afgørende for effekten af terapeutisk behandling, det kan
også være mere indirekte aspekter, bl.a. forholdet til terapeuten,
der har stor betydning for udfaldet af behandlingen.
To psykologistuderende fra Københavns Universitet har undersøgt nærmere hvad, der virker.

D

epression er efterhånden blevet
en folkesygdom i Danmark, og
det er derfor meget vigtigt, at vi
konstant opdaterer vores viden på feltet,
for at kunne tilbyde de depressionsramte
den bedst mulige behandling. Med denne
tids store mediefokus på psykofarmaka
og generel medicinsk behandling af
psykiske lidelser, er det meget relevant at
undersøge, hvilke alternativer og supplementer, der kan være til den medicinske
behandling, således at man kan optimere
og forkorte behandlingsperioden mest
muligt. Derfor har vi lavet en undersøgelse, som kan bidrage med et perspektiv
til optimeringen af den psykoterapeutiske
behandling af depression.

lingen har en effekt. Det gælder især
undersøgelser af kognitiv terapi, som har
opnået status af at være evidensbaseret
behandling. Andre undersøgelser peger
derimod på, at det ikke nødvendigvis er
den enkelte terapiform, der er afgørende
for, hvorvidt behandlingen har en effekt,
men snarere en række mindre specifikke
faktorer, herunder kvaliteten af forholdet
til terapeuten. Dette kaldes populært
Dodo-effekten.

Dodo-effekten
anfører mere indirekte

Undersøgelsen
Vi lavede en kvalitativ undersøgelse af et
kognitivt terapiforløb, der tog udgangspunkt i en tilbundsgående udforskning
af en case, hvor vi interviewede en
ung kvinde om hendes erfaringer med
psykoterapeutisk behandling af depression. Samtidig interviewede vi hendes
psykolog, for at finde ud af, hvad han
opfattede som det centrale i virkningen
af terapien. Formålet med undersøgelsen
var at nærme os en forståelse af, hvilke
psykoterapeutiske elementer, der virker
i den kognitive behandling. Vi ønskede
hermed at belyse diskussionen mellem
det terapispecifikke og Dodo-effekten fra
et nyt perspektiv.

aspekter af terapien, f.eks.
Forskningen indtil nu
Der eksisterer allerede megen forskning
omkring, hvad det er, der virker ved
psykoterapeutisk behandling, men ikke
alle resultater er lige entydige. Nogle
undersøgelser viser, at det er den enkelte
terapiform, der afgør, hvorvidt behand-

den terapeutiske relation,
som det afgørende
virkemiddel, mens terapispecifikke elementer, som
adskiller de forskellige terapiretninger, ikke er af særlig
betydning.
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Resultater
Vi anvendte en analysetilgang kaldet
Grounded Theory, som gjorde, at vi
kunne have så åben en tilgang som muligt
med det formål at lave en nuanceret og
kompleks analyse, som til sidst kunne
beskrives ved få overordnede begreber.

hvorimod de mere terapispecifikke
elementer som f.eks. psykoedukation og
kognitiv omstrukturering var de mest
betydningsfulde i behandlingen.
Valideringens tosidighed
Det, vi fandt mest interessant i vores undersøgelse, var, at klienten og psykologen
så forskelligt på valideringens karakter.
Vi blev opmærksomme på, at valideringen – og dermed også selve relationen
– havde en tosidighed: Hvor klienten
oplevede valideringen som et virkningsfuldt element i sig selv, brugte psykologen
valideringen som et aktiv værktøj til at
skabe et fundament og åbne op for andre
mere virkningsfulde tiltag. På denne
måde fandt vi altså, at validering og
empatisk indlevelse var af stor betydning
for klientens bedring – uanset om det så
blev brugt og forstået på den ene eller den
anden måde. Valideringen har altså en
effekt i sig selv, samtidig med at den også
har en mere aktiv redskabskarakter.

Gennem interviewanalysen fandt vi
frem til, at man kan tale om flere forskellige virkemidler i kognitiv behandling af
depression (se illustration). Den allerede
eksisterende forskning blev således bekræftet, men især ét element tilbød en ny
indsigt i diskussionen, nemlig validering.

For klienten var den empatiske, terapeutiske relation meget vigtig, hvor validering spillede en central rolle. Det at føle
sig forstået og anerkendt af psykologen
var i høj grad betydningsfuldt for hende.
For psykologen opfattedes valideringen
som et mindre virkningsfuldt element,

Validering
er en del af den empatiske, terapeutiske relation mellem klient og
psykolog. Denne relation og det, at man bliver lyttet til bevirker, at
klienten anerkendes og føler, at det er forståeligt og okay at have
det, som hun har det. Dette skaber tillid i relationen og åbner op
for andre tiltag i behandlingen. Samtidig har valideringen en effekt i sig selv.

Hvad betyder det så?
Vi fandt gennem vores undersøgelse et
meget interessant perspektiv i forhold til
diskussionen mellem Dodo-effekten og
den evidensbaserede behandling. Idet
valideringen og den terapeutiske relation
både kan forstås som et terapispecifikt
værktøj og som et mere indirekte aspekt,
giver det et mere nuanceret billede af
den forudgående forskning, frem for at
bidrage til den ene eller den anden vægtskål i diskussionen. Begge sider kan altså
siges at have ret.
Vores undersøgelse rummer naturligvis også begrænsninger og fejlkilder
– og ikke mindst det faktum, at der er
tale om et enkelt, langt fra udtømmende
casestudie, er vigtigt at have in mente.
Ikke desto mindre synes vi, at vi fandt en
meget spændende opmærksomhed gennem vores undersøgelse, hvorfor det er
vigtigt at fortsætte og udvide forskningen
på dette felt. ■
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LANDET

RUNDT

Temadag

i Gentofte kommune
Fra årsskiftet træder den nye ordning, nytteindsats, i kraft, hvilket betyder, at mennesker der
modtager offentlig forsørgelse skal arbejde, hvis de er i stand til det. Det stiller krav til, at
arbejdspladsen er i stand til at være rummelig og at medarbejderen er åben.

Af Miriam Sund Vidbjørg,
DepressionsForeningens sekretariat

arbejdsmarkedsordning og det bliver derfor interessant at se,
hvordan ordningen kommer til at fungere i praksis.
Social ansvarlighed på arbejdspladsen
Tirsdag den 12. november 2013 havde Social & Sundhed i samarbejde med medarbejderudvalget i Gentofte kommune inviteret
til temadag, hvor der var fokus på den sociale ansvarlighed på
arbejdspladsen:
•	Hvordan rummer arbejdspladserne ansatte på særlige vilkår i
en travl hverdag?
•	Hvilke udfordringer og dilemmaer opleves på arbejdspladserne?
•	Hvilke typer af opgaver kan løftes?
• Hvad er arbejdspladsens ansvar?
Efter velkomsten, hvor der bl.a. blev lagt vægt på, at der skal
være plads til mennesker med særlige vilkår og mulighed for
mangfoldighed på arbejdspladserne, var der en præstation af de
forskellige arbejdsmarkedsordninger, der er gældende på nuværende tidspunkt, samt ”den nye dreng i klassen”; nytteindsats,
der træder i kraft den 1. januar 2014.
Hvad betyder nytteindsats?
Nytteindsatsen vil betyde, at mennesker, der får forsørgelsesydelse og er i stand til at arbejde, skal i arbejde fra 1. januar og
altid i en periode af tre måneders varighed. Såfremt man ikke
har fået et fast arbejde inden for den periode, vil en ny tre måneders periode træde i kraft og så fremdeles. Derudover er kommunerne pålagt at finde arbejde til denne gruppe af mennesker,
ligesom det er gældende for seniorjobordningen. Nytteindsatsen
vil i høj grad få betydning for DepressionsForeningens medlemmer, da der uden tvivl vil være nogle, der bliver påvirket af denne
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Den svære vej fra udsat til ansat
Efterfølgende holdt seniorkonsulent Ella Pedersen hos Cabi et
oplæg omkring indslusning, forebyggelse og fastholdelse af mennesker med særlige vilkår. Det handler i høj grad om accept af
det enkelte menneske og der er mange, der gerne vil i gang med
at arbejde. Men det kan være svært – både personligt, men også
i høj grad i forhold til en arbejdsplads. Det handler om at bevæge
sig fra udsat til ansat.
Indslusning på særlige vilkår dækker over mange forskellige
vilkår og for mange forskellige mennesker, så det kræver stor
præcision at definere de enkelte grupper og deres behov. Der kan
f.eks. gøres brug af en mentorordning. Det er en fordel at have et
fælles møde med jobcentret, den pågældende person og arbejdspladsen – så har alle parter hørt, hvad der er blevet aftalt og der
er foretaget en forventningsafstemning, hvilket er meget vigtigt i
disse ordninger.
Bryd tavsheden og involver dit netværk
Afslutningsvis holdt Mads Trier-Blom fra DepressionsForeningens foredragsgruppe et oplæg, hvor han fokuserede på det positive ved at have særlige vilkår og hvor vigtigt det er at erkende og
overgive sig til sine særlige vilkår. Det kræver accept af, at man
som menneske har nogle særlige vilkår, der skal inkorporeres i
livet og i ens arbejdssituation. En vigtig del af processen mod accept er et godt selvværd og i den situation er ens netværk utrolig
vigtigt, da menneskene omkring en er med til at opbygge og
bekræfte mennesket inde bagved. Et godt råd er derfor at bryde
tavsheden. Som Mads sagde, så vokser problemer i tavshed –
bryd tavsheden og involver dit netværk. ■

LANDET

Hillerød

RUNDT

Bjarne Druedal fremfører
sin sang ”Lyset forsvandt”
om og til lokalgruppen i
Hillerød.

Det har været et efterår med megen aktivitet. Musiker Bjarne
Druedal skrev og fremførte en rørende sang til lokalgruppen,
der var masser af liv til Frivillig Fredag og en endelig en politiker i praktik i gruppen.
Af Lis Silkeborg, kontaktperson Hillerød

Kulturnat
I forbindelse med Kulturnat og Frivillig fredag, sagde vi ja til at
deltage i et arrangement arrangeret af Frivilligcenter Hillerød,
10 foreninger og 10 sangskrivere.
Hver forening blev koblet sammen med en sangskriver, som
efter et møde, i vores tilfælde med 3 fra lokalgruppen, ville skrive en sang om os. Vi blev koblet sammen med Bjarne Druedal
og efter mødet lagde vi alt i hans hænder. Sangen blev offentliggjort ved en koncert i Frivilligcenteret på Kulturnatten. Dette
var også første gang vi havde mulighed for at høre den. Bjarne
havde ud fra vores samtale skrevet en fantastisk tekst og musik.
Han havde fanget essensen af vores fortællinger og skabt noget
fantastisk, der bragte tårerne frem i genkendelse.
Frivillig Fredag 2013
Ugen efter, på Frivillig fredag, var samarbejdet udvidet til også
at omfatte Hillerød Bibliotek, som lagde lokaler til et arrange-

Esbjerg

ment, hvor vi som forening fik et lille område, hvor vi stod med
vores foldere for gruppen og foreningen. Her blev der også holdt
en koncert hvor de 10 musikere opførte deres numre for de mange fremmødte. Denne dag var vi over 30 foreninger der deltog
og vi havde her mulighed for at møde andre frivillige tilknyttet
Frivilligcenter Hillerød.
                                                                                                                                                      
Politiker i praktik i lokalgruppen
Ugen inden Frivillig Fredag havde vi sagt ja til at have en politiker i praktik i lokalgruppen. Det blev Christina Høj, som sidder
i byrådet. Christina deltog i et almindeligt gruppemøde, denne
aften havde vi dog planlagt det sådan, at vi snakkede om de positive og negative ting, når vi som depressionsramte møder kommunen. Vi havde en åben dialog med spørgsmål og svar begge
veje og mødet tog 1 time mere end normalt, da både Christina
og vi havde meget på hjerte. En meget hyggelig og konstruktiv
aften.

Varme anbefalinger af Enevold
Torsdag den 31/10-2013, tog vi seks fra lokalgruppen i Esbjerg
spændte, og forventningsfulde til et foredrag i Kolding. Vi skulle
høre om det, at være maniodepressiv/bipolar. Skuespilleren
Flemming Enevold, skulle fortælle om sit liv med sygdommen,
og hvad der havde hjulpet ham til, at få det så meget bedre at han
de sidste 10 år har været medicinfri. Han fortalte at løsningen
for ham havde været meditation. I dag er Flemming Enevold
terapeut, og, underviser i meditation, på den måde prøver han at
hjælpe andre der har psykiske vanskeligheder.
Så trods det meget dårlige vejr, og de manglende parkeringspladser, havde vi en super god aften med et meget spændende, og
lærerigt foredrag. Der varmt kan anbefales.
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Det handler
ikke om lykke
Alle har en mening om
antidepressiver
Antidepressiv medicin må alle tilsyneladende have en mening om, uanset om
man ved noget om depression, angst,
bulimi eller hvad medicinen nu er udskrevet for, eller ej. Det ville være utænkeligt, at hvem som helst udtalte sig om
hjertemedicin, epilepsimedicin, et hvilket
som helst andet sygdomsområde uden at
have faglige forudsætninger for det. Men
mennesker med en af disse lidelser i en
behandlingskrævende grad udstilles som
svæklinge og ofre for en grådig industri.
Det sidste sker sikkert også, men det gælder en hvilken som helst medicingruppe.
Hver en sten vendes
Signe Kierkegaard Cain endevender den
ofte følelsesladede debat men i høj grad
også, hvilke overvejelser den enkelte
patient gør sig, og de ambivalente følelser
mange har overfor at tage antidepressiv
medicin. Hun ser grundigt på alternativer og supplementer til den medicinske
behandling.
Aktualitet
Alt i bogen bygger på minutiøs research.
Kilderne er litteratur fra ind- og udland,
interviews med eksperter og selvbestaltede eksperter på området, interviews med
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patienter, der har fået eller får antidepressiv medicin og kliniske retningslinjer.
Ofte er begivenheder, der har fundet sted
nogle måneder før en bog er udkommet
ikke kommet med. Ikke her, aktualiteten
er total.
Hvis man leder efter svar på: Skal jeg
tage medicinen eller ej, kigger man forgæves. Alligevel er der flere centrale velunderbyggede pointer: Medicin må aldrig
stå alene, psykisk sygdom skal ligestilles
med fysisk sygdom og det er uanstændigt,
at mange ikke har råd til den optimale
behandling. De ting kan ikke siges for tit,
slet ikke når de er fremført på så solidt
et grundlag. Vi taler om medicin, ikke et
utopisk lykkefix.
Se at få den læst!
Bogen fortjener mange læsere - Signe
Kierkegaard Cain formår at fremstille et
kompliceret område i et klart sprog, så
alle kan være med. Selvom hendes formål
med bogen har været at hjælpe andre
patienter med at få saglig information,
bør læger, andre behandlere, og ikke
mindst journalister og politikere se at få
den læst!

Anmeldt af
Karen
Margrete
Nielsen

Vejl.pris
kr. 250,-

Signe Kierkegaard Cain
Det handler ikke om lykke.
Helt tæt på antidepressiv
medicin.
Møller, 2013.
240 sider
OBS: Særpris via
DepressionsForeningen:
200,- kr.
Køb på den på
webshoppen på
www.depressionsforeningen.dk

Kom til foredrag og debat med Signe Cain:

"Det handler ikke om lykke"
Signe Cain går tæt på antidepressiv medicin og fortæller om
sine opdagelser, tvivl og personlige valg i forbindelse med
udarbejdelsen af sin nye bog "Det handler ikke om lykke"
"Når man tager antidepressiv medicin, føles det ofte, som
om man står midt på slagmarken i en skyttegravskrig mellem eksperter, medicinalindustriens økonomiske interesser
og omverdenens mangel på forståelse for, hvordan medicinen virker."
Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål og debat.

Fri entré, men tilmeld dig gerne til: bolette@cafeblom.dk
Tid: Mandag den 20. januar 2014 kl. 19 – 21
Sted: Café Blom, Julius Blomsgade 17, 2200 København N
Arrangør: Café Blom - Åbent hver mandag og onsdag fra
kl.14 til 18. Telefon: 53 55 95 67, mail: bolette@cafeblom.dk
"Like" os på facebook.dk/cafeblom
Læs mere på cafeblom.dk
Modtag nyhedsbrev om arrangementer: Send mail til bolette@cafeblom.dk

annonce

Bliv depressionsfri inden vinterferien
Lider du af stress, angst eller depression og har svært ved at få hverdagen til at
hænge sammen?

Stress
og
depressionsfri
NU!
Stress og depressionsfri NU!

Så er dette metakognitive gruppeforløb noget for dig!

Metakognitiv terapi bygger på ny forskning omkring et bestemt opmærksomheds-syndrom der består
af grublerier og bekymringer som er årsag til alle psykiske lidelser som f.eks. angst og depression.
Metakognitiv terapi handler ikke om hvad du tænker men derimod om hvordan du reagerer på dine
Lider
tanker. du af stress, angst eller depression og har svært ved at få hverdagen til at

hænge
sammen?
Lider du
af stress, angst eller depression og har svært ved at få hverdagen til at
Både
hold i København
og Næstved
hænge
sammen?
Så 
er dette
metakognitive
gruppeforløb
noget for dig!

Ingen
eller kort ventetid
(modsat
henvisning
Så 
er dette
metakognitive
gruppeforløb
noget
for dig! fra Lægen hvor der er lang ventetid )
Metakognitiv
terapi
bygger
på
ny
forskning
omkring
bestemtatopmærksomheds-syndrom
består
 På kun 6 uger læres strategier til hurtigt og et
effektivt
overvinde symptomer ogder
få det
af
grublerier
og
bekymringer
som
er
årsag
til
alle
psykiske
lidelser
som
f.eks.
angst
og
depression.
Metakognitiv
terapi bygger på ny forskning omkring et bestemt opmærksomheds-syndrom der består
bedre psykisk.
Metakognitiv
terapi handler ikke
om
hvadtil
dualle
tænker
men derimod
om hvordan
du reagerer
på dine
af grublerier
og
er årsag
psykiske
lidelser
som
f.eks. angst
ogtil
depression.
 Prisen erbekymringer
billigere endsom
egenbetaling
via Sygesikringen.
Timetaksten
svarer
312,50 kr. pr.
tanker.
Metakognitiv terapi handler ikke om hvad du tænker men derimod om hvordan du reagerer på dine
time i gruppen. I alt 3.750,- kroner for hele gruppeforløbet på 12 timer.
tanker.
 Både hold i København og Næstved
Der er begrænsede pladser så Tilmeld dig NU. Læs mere www.cektos.dk. Ring til vores
Både hold
København
Næstved
 Ingen
ellerikort
ventetidog
(modsat
henvisning fra Lægen hvor der er lang ventetid )
hovednummer på 5573 4849.
Ingen
kortlæres
ventetid
(modsat
henvisning
fra Lægen
hvor der er
lang ventetid
) det
 På
kuneller
6 uger
strategier
til hurtigt
og effektivt
at overvinde
symptomer
og få
Balance
december 2013
 bedre
På kunpsykisk.
6 uger læres strategier til hurtigt og effektivt at overvinde symptomer
ognr.få4 det
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Gruppedynamik for kontaktpersoner
Sammen med de to andre foreningerne i ODA, nemlig OCD- og Angstforeningen
holdt DepressionsForeningen kursus for frivillige kontaktpersoner.
Fokus var på selvhjælpsgruppens potentialer og værktøjer til kontaktpersonernes virke.
Af Winnie Gribskjold, Regionskoordinator for DepressionsForeningen, Region H.

Stort engagement
Endnu et vellykket og meget veltilrettelagt arrangement
med overskriften ”Gruppedynamik og Gruppeledelse” forløb
lørdag den 9. november på Charlottegården på Østerbro i
København. Rammerne for kurset var fantastiske. Alle kursisterne var på under hele konferencen, spørgelysten var god
og spredt over alle deltagerne. Der var ligeledes god aktivitet
og et stort engagement i alle grupperne, når et lille gruppearbejde blev sat i værk fra oplægsholderne. Det at vi var samlet
fra 3 foreninger gav et utroligt godt samspil. Vi var alle blevet
synliggjort med navneskilte, således at det tydeligt fremstod
hvilken forening vi repræsenterer.
Dygtige oplægsholdere
Underviserne var begge professionelle og dygtige til at få alle
med i debatten. Der var en god fordeling af plenum- og grup-

1 mio. til Fællesorganisationen ODA!

Foto: Henrik Ohsten/TV2

TV2 og ’Hvem vil være Millionær?’ havde inviteret brødrene Anders og Peter Lund Madsen i stolen i den gode
sags tjeneste til fordel for Fællesorganisationen ODA.
Spændingen var på sit højeste da sidste spørgsmål røg
hen over skærmen – ’Hvilken 80’er-film havde først premiere: Bossen og Bumsen,
Crocodile Dundee, Tilbage
til Fremtiden eller Frækkere end politiet tillader?’…
Fællesorganisationen ODA
takker for millionen, samt
en fantastisk aften i selvskab
med Brdr. Lund Madsen!
Svar: Bossen og Bumsen
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pearbejde. De benyttede sig også af at vide hvilken forening
vi kom fra, ved at lave nogle -op af stolen øvelser- hvor vi
bevidst skulle samtale med en person fra en anden forening,
meget vellykket.
I vores pauser og til frokosten, blev vi serviceret med frisk
frugt, dejlig buffet og hjemmebagt kage til eftermiddagskaffen. Stedet får * * * * * stjerner af mig.

Fællesorganisationen ODAs
auktion på Lauritz.com
indsamlede DKK: 147.000
I alt havde 106
firmaer, kendisser og
behandlere valgt, at
donere til auktionen
til fordel for OCD-,
depressions- og angstramte.
På auktionen kunne interesserede byde på alt fra en
middag med Kirkeminister Manu Sareen, en power-ring
fra Anja Steensig, lysterapilamper, mindfulnesslektioner
og psykologtimer.
Højdespringeren fra auktionen blev et startnummer
til næste års IRONMAN Copenhagen, som i alt indsamlede DKK: 10.415 (hammerslag + salær)

DepressionsForeningens

15-års

jubilæum

D. 23. oktober fejrede foreningen sin 15-års fødselsdag
i Festsalen på Odense Rådhus. Mange medlemmer
var mødt op for at høre de spændende oplæg og
debatter. På www.depressionsforeningen.dk
kan du hente oplæg og se flere billeder.

Paneldebat
Næstformand Frederik Brejl og
Mads Trier-Blom efter veloverstået
foredrag om Mads' vej ud af håbløsheden

Poul Nyrup Rasmussen
om mennesket i centrum
for behandlingen
Interessen
starter tidligt

Opmærksomme tilhørere
i festsalen på Odense Rådhus

Fødselsdag på fynsk
med brunsviger og flag
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anmeldelse

af lysterapila

C

a. ni procent af alle danskere
bliver ramt af vinterdepression
- Mange helt uden at være klar
over det, yderligere 14 procent rammes af
vintertræthed. Lysterapi er en af sundhedsstyrelsens anbefalede behandlingsmetoder og således altså et godt middel
mod vinterdepression. Af de mennesker
som bruger denne form for terapi, bliver
ca. 70 % hjulpet.
På redaktionen har vi testet fire forskellige Lumie terapilamper, en Phillips
Wake-up light og en Medi-Light Desktop
E. Alle lamper lever op til standarderne
for effektiv behandling, testen forholder
sig derfor også blot til form, størrelse og
”behagelighed”.
Lumie Desklamp II
- er en rigtig fin lysterapilampe og perfekt til
at stille på skrivebordet
på arbejdet eller derhjemme. Den er diskret
og let i designet, og kan
med dens fleksible arm, vinkles som du
ønsker. Lampen kan indstilles med touch
i fire lysstyrker til ønsket lysniveau.
•	Behandlingstid ved lysstyrke
10.000 lux (50 cm): 30 min.
• Pris: DKK. 1.495
• ???
Lumie Brightspark
– er designet specielt til brug
i kontormiljøer, således at du
effektivt kan få lysbehandling
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mens du arbejder. Effektiv lampe, som
ikke fylder så meget på skrivebordet.
•	Behandlingstid ved lysstyrke
10.000 lux (20 cm.): 30 min.
• Pris: DKK. 1.495
• ????
Lumie Brazil
– er den kraftigste terapilampe med lysstofrør fra
Lumie. Brazil er designet
i en konkav form (buer
indad) og virker nærmest
omfavnende og rar. Dens lys minder én
om sydlige himmelstrøg.
•	Behandlingstid ved lysstyrke
10.000 lux (35 cm): 30 min.
• Pris: DKK. 1.895
• ?????
Lumie Arabica
- er en enkel terapilampe, i et neutralt
design og nem at flytte
rundt på. Lyset har en
temmelig skarp blåhvid
farve, men er af en
tilpas styrke og uden flimmer.
•	Behandlingstid ved lysstyrke
10.000 lux (25 cm): 30 min.
• Pris: DKK. 1.295
• ????
Medi-Light Desktop E
– er en velegnet lysterapilampe, såvel
som en almindelig og effektiv skrivebordslampe. Skærmen kan drejes, som

man ønsker.
Medi-light
giver et køligt
hvidt lys, og
fås i både
sort og hvid.
•	Behandlingstid ved lysstyrke
10.000 lux (25 cm): 30 min.
• Pris: DKK. 1.795
• ????
Philips Wake-up light HF3471/01
- er en daggrysimulator. Lampen fungerer som et vækkeur, som indstilles til
gradvist at give lys en halv time inden
du skal op. Dette giver
en blid opvågning, der
minder om en naturlig
opvågning om sommeren,
når morgenerne er lyse.
Den har et blødt lys, som
kan indstilles i styrken,
og man kan vælge mellem
tre forskellige opvågningslyde. Lysintensiteten er på 250 lux.
• Pris: 999
• ?????
Bemærk:
Ved lysterapi er lyset forholdsvis koldt
og jo koldere des mere effektivt er det.
Derfor er det vigtig, når man køber en
lysterapilampe, at have for øje, at det ikke
nødvendigvis skal være behageligt.
En ’daggrysimulator’ kan med fordel
bruges af mennesker med mild vinterdepression, der har svært ved at vågne

amper

Den mørke tid er over os og dermed risikoen for
vinterdepression. Den mest effektive behandling
havde måske været at tage til et lyst og
solrigt sted. Det er dog de færreste,
som har mulighed for at rejse væk
fire måneder om året…..
Derfor kan et alternativ til de sydlige
himmelstrøg være lysterapi.

annonce

mørke vintermorgener. Daggrysimulatoren vækker dig ved
gradvis stærkere belysning.
Nogle har god gavn af behandling med både terapilampe og
daggrysimulator.
Brug din lampe rigtigt
-	Sid foran lampen hver morgen
i ca. 30 min
- Kig ikke direkte ind i lampen
- 	Jo stærkere lys, jo mere effektiv (og kortere) behandling
- 	Lyskilden skal afgive passende lysstyrke og det er mindst
2.500 lux (max 10.000 lux)
- 	Jo tættere du sidder på lyskilden, jo højere luxtal ■

Rabat til medlemmer
af DepressionsForeningen
20% rabat på Lumie
produkter for DepressionsForeningens
medlemmer.
Send din bestilling
på info@dansklysterapi.
dk. Skriv ’ODA’ i emnefeltet, husk at oplyse
produktnavn, samt dit
navn og den adresse
vare og faktura skal sendes til. Se udvalget på
www.dansklysterapi.dk

DANSKLYS TERAPI
Danmarks største udbyder af lysterapi
Lysterapi

Hvis du frygter de mørke dage om
vinteren og din mangel på energi og
godt humør påvirker dit liv, så kan
du lide af mangel på lys. Mange
udvikler vintertristhed og ligefrem
vinterdepression. Symptomerne er
mange og ved brug af lysterapi i
form af en lyskasse, kan man stort
set øjeblikkelig blive fri for disse.

Daggrysimulation

Har du svært ved at vågne op om
morgenen, så kan løsningen være
en daggrysimulator. Du vækkes på
en naturlig måde ved, at lyset bliver
gradvis stærkere og stærkere i
soveværelset. Du vågner lettere op
og føler dig frisk, energisk og i godt
humør. Daggrysimulation er også
yderst velegnet til børn.

yderligere information:
tlf.: 2195 3322
info@dansklysterapi.dk

Køb online på:
www.dansklysterapi.dk
Balance nr. 4 december 2013
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Tak

for hjælpen!

DepressionsForeningens pris,
Årets Redningsplanke uddeles
til en person, der har gjort en
særlig indsats for et eller flere
af DepressionsForeningens
medlemmer. Prisen signalerer,
at det er vigtigt at nogen kan
og vil træde til for at støtte og
hjælpe, når depressionssygdommen rammer og invaliderer et menneske. I år gik prisen
til lærer Marianne Schellerup,
der på forbilledlig vis har hjulpet sin kollega og de elever,
der har haft det svært.

D

et er hver gang svært at vælge
vinderen af Redningsplanken.
Men det er også hver gang
opmuntrende læsning. For der er faktisk
mange, der gør en enestående indsats
for at hjælpe en, flere eller mange med
en affektiv sygdom. Ikke alle må kæmpe
sig igennem en sygdomsepisode med alle
de problemer en sådan medfører uden
fantastisk støtte og hjælp. Det vidner hver
eneste indstilling om. Hele idéen med
prisen er, at signalere taknemmelighed
overfor disse hjælpere, der sjældent gør
væsen af sig selv.
Marianne Schellerup får overrakt Årets Redningsplanke af Poul Nyrup Rasmussen
Et livsstykke med hjertet på rette sted
I år valgte bestyrelsen, at den lille bronzeskulptur skulle gå til lærer Marianne
Schellerup, Hillerød. Marianne har gennem årene på fornem vis ikke blot støttet
og opmuntret en kollega, Merethe Roest,
men også sikret, at Merethes elever kun

Indstiller Merethe Roest
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havde Marianne som vikar, fik gode
materialer og klasseværelse, så de ikke
fik en ringere skolegang pga. Merethes
sygdomsperioder.
Marianne er lige gået på pension, men
i hele sin karriere har hun også haft et vågent øje for elever, der var ekstra sårbare.
Merethe skrev i sin indstilling bl.a.: ”Hun
er et livsstykke, som igennem mange
år har hjulpet ikke blot mig, men også
udsatte og psykisk skrøbelige elever. Hun
har set faresignalerne i god tid og sørget
for at støtte og vejlede børn, der har det
svært og har stået til rådighed for opkald
døgnets 24 timer.”
Marianne handler,
når nogen har det svært
Sandsynligvis har Marianne været med

til at forebygge udvikling af egentlig
psykisk sygdom hos en del børn og unge.
Dermed er hun også et eksempel til
efterfølgelse på skolerne. Det er ikke nok
at holde øje med elever, der har det ekstra
svært, der skal også handles på det. Det
var især denne indsats, der gjorde, at
bestyrelsen valgte Marianne.
Prisen blev overrakt af forhenværende
statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.
Det foregik ved DepressionsForeningens
jubilæumskonference d. 23. okt. i festsalen på Odense Rådhus.
Vi sender en hilsen og en lille gave til
dem, der blev indstillet, men desværre
ikke fik prisen. Dem vil vi også gerne
takke.
f/bestyrelsen Karen Margrete Nielsen

Til næste
Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatsleder

Kan man
KRAMme sig til
mental BALANCE?

D

er er intet som et godt kram. Jeg
ved ikke, om det er fordi, jeg
er en mand, men følelsen af at
kunne vise sin hengivenhed med kraft
og styrke er fantastisk. Og ja, jeg er en
af dem, der krammer til. Jeg elsker det.
Elsker at give og modtage dem. Familie
og venner undgår derfor også kun meget
sjældent et, når vi er sammen. Jeg kan
simpelthen ikke lade være. Jeg fyldes
med glæde og energi, når jeg krammer.
Det er som om der en gensidig mental
batteriopladning gemt i omfavnelsen.
Sådan er det for mig. Er det også sådan
for dig?
Kroppen som barometer
I det næste nummer af BALANCE vil vi
se på sammenhængene mellem krop og
sjæl. Udover betydningen af kropslig berøring og fysisk nærvær, vil vi se på, hvad
psyken kan gøre for kroppen og omvendt.
Vi synes, det er interessant at se på
sammenhængen mellem krop og sjæl,
fordi vi ved at mange depressioner skjuler
sig i fysiske symptomer som mavesmerte,
hovedpine og følelsesløshed i arme eller
ben. Vi vil forsøge at sætte fokus på de
mange danskere, der alt for længe går
med fysiske symptomer, og som først meget sent får behandlet deres depression,
fordi de selv og lægerne overser det.
KRAM i politikken
Forebyggelse er stadig HOT hos regions- og kommunalpolitikere. Det viste
den seneste valgkamp. Mange steder var

forebyggelse en central mærkesag. Og
hurra for det.
Desværre var der de flestes vedkommende tale om en indsats i forhold til
KRAM-faktorerne, dvs. Kost, Rygning,
Alkohol og Motion. Der er en tendens til
at overse eller undervurdere forebyggelsen af det mentale helbred. Det synes jeg
er et problem.
Psykiske lidelser koster i lighed med
rygning og alkoholindtag danske arbejdspladser mange sygedage blandt deres ansatte, det koster også samfundet mange
penge og har en negativ indvirkning på
livskvalitet og levetid. Det undrer mig,
at der ikke er større fokus på sammenhængen af KRAM-faktorerne og mental
balance. Deres indbydes påvirkning på
hinanden.
KRAMmer du?
Hvordan er folks evne til at følge KRAMrådene med at spise sundt, motionere og
droppe smøgerne og den usunde kost,
hvis de lider af en depression eller en
bipolar lidelse? Det er næppe lettere. Vi
vil gerne høre om dine erfaringer.
Omvendt vil vi også se på, hvordan
kram-faktorerne og fysisk velbefindende kan være med til at forbedre den mentale balance. Også her hører vi gerne fra
dig kære læser. Hvordan bruger du kroppen til at holde depressionen på afstand?
Hvad er særlig vigtigt eller virkningsfuldt
for dig - yoga, motion eller måske afspændings- og vejrtrækningsøvelser?

Julegaver og KRAMmerhus
Julen er over os. Og som altid ønsker vi
os donationer i julegave. Vi mangler i
skrivende stund 43 donationer i år for at
opretholde vores ret til at kunne indsamle og tilbyde skattefradrag for dem
der donerer. Så har du 25, 50 eller måske
100 kr., du kan undvære i den kolde tid,
så vil vi være meget taknemmelige. Har
du ikke råd eller elsker du bare at lave
krammerhuse, så send os det i stedet. Det
bliver vi ikke rige af, men det vil pynte i
sekretariatet. Vi trækker lod om en æske
chokolade blandt de indsendte (så husk at
skrive navn i). ■

Donationer
Ønsker du at give et julebidrag til DepressionsForeningen, kan du overføre til
9541 0009625100
Hvis du ønsker skattefradrag, så skriv
“gave + cpr nummer” i notatfeltet når du
betaler. Selv helt små beløb kan trækkes
fra. Læs mere om fradragsreglerne på
www.depressionsforeningen.dk

Indlæg til næste nummer
Vi modtager gerne indlæg om næste måneds tema – krop og psyke.
Deadline: 15.2.14
Omfang: Max 2400 tegn inkl. mellemrum.
sekretariat@depressionsforeningen.dk
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i DepressionsForeningen
Cafe Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage og onsdage
Kl. 14.00 – 18.00
5355 9567 - www.cafeblom.dk
bolette@cafeblom.dk
København
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 Kbn N
Onsdag i lige uger - Kl 19.00 – ca. 21.15
Kontakt Frederik, før du kommer første gang 28452811,frederik.nu@gmail.com
Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 Kbn N
Mandage i lige uger. Se vores kalender på bipol.dk/bal, tryk på begivenheden for at se
detaljer - Kl. 18.45 - ca 21.00
Kontakt Mads eller Eva via mail hvis du vil være
med i gruppen – se kontaktpersoner, Mads1@
Trier-Blom.com, 6066 2866,
bedst ml. 15 og 18
Eva: bal@TI22.dk, 4063 1022
Bipolar, rapid cycling
og blandingstilstande Frederiksberg
Biblioteket Danasvej 30B, Frederiksberg
Tirsdage i ulige uger - Kl. 16.00 – ca. 19.00
Kontakt Flemming før du kommer i gruppen
første gang - Flemming Høgstoft
tiptop39@gmail.com
Pårørendegruppe Kbh
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 Kbh N
Onsdag i ulige uger - Kl. 19.00 – 21.30
Lene Schierling
schierlene@ofir.dk / 28260529
Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger
Kl. 19.00 – 21.00
Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com,
2877 5227
Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 4362 2744
Lyngby
Toftebæksvej 8, Lyngby
Onsdag i ulige uger - Kl. 18.45 – 22.00
Dorte Høy-Caspersen:
3116 6168 dorte.hc@hotmail.com
Anders Larsen: 4095 9294,
anderstennislarsen@hotmail.com
Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm,
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger - Kl. 18.30 – 21.30
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238
Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm,
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

Roskilde
Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Næstsidste torsdag i måneden.
Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, Tlf 4636 2945,
musserindal@gmail.com

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 19
Onsdage i lige uger - Kl. 19.00 - 21.00
Maria Horn,
mariaflorentzhorn@gmail.com, 61402140

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Hver onsdag - Kl. 18.30 – 20.30
Lis Silkeborg, 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com
Mette Richelsen,
metterichelsen@gmail.com, 30546869

Haderslev- Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,
6100 Haderslev
Mandage i lige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Merete Lysgaard Hansen
mebehansen@youmail.dk
74522148 / 22838035
Ellen K Hansen: ellkhansen@gmail.com
/74523933

Gribskov
FrivilligCenter Græsted
Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag - Kl. 15.00-17.00
Tina Carlsen, tinacarlsen2611@gmail.com
Lis Silkeborg 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com

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

Stevns
Jette Balslev, 4034 6838,
jette.balslev@gmail.com

Ribe
Vindrosen, Tangevej 6, 6720 Ribe
Hver tirsdag - Kl. 19.00 -21.00
Ane Risgaard, nerisgaard@hotmail.com,
28565784

Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
4700 Næstved
Mandag i ulige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Anita Sørensen 3131 3005,
depf4700@gmail.com
Sorø
Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø
Tirsdag i ulige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Tanja Rasmussen, papaw@stofanet.dk,
23326550
Lolland
Friviiligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84 st.
Hver tirsdag - Kl. 16.00 – 18.00
Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk,
5460 1942
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105
Falster
Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F
Torsdage i lige uger - Kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Frederik Brejl, 28452811,
frederik.nu@gmail.com
Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 19
Mandage i lige uger - Kl. 16.30 – 18.00
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283227
Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 19
Onsdag i ulige uger - Kl. 19.00 - 21.00
Lars Frederiksen tlf. 6060 2551,
fangelvej111@gmail.com

Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg
Hver torsdag - Kl. 19.00 - 21.00
Henning Andersen 21473313,
balder280441@gmail.com
Susanne Kahl 60181043 /SusKahl@Gmail.com
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk
Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for nærmere info. Gitte Daater: 24401490
daater@heaven.dk
Vejle
Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 C
Onsdag i lige uger - Kl. 19.00 – 21.30
Rikke Jensen, per_rikke@hotmail.com,
40 92 49 31.
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1,
8800 Viborg
Onsdage i ulige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Carsten Mathiasen, Tlf: 2988 0657,
Carsten@mathiasen.com
Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandag i lige uger - kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 24890198
mathissjelle@mail.dk
Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov
(psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først - Kl. 19.00 – 21.00
Karen og Otto Andersen, 86892727/29431380
karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen.dk
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker
mødet hos kontaktpersonen.
Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.

Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov
(psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først - Kl. 19.00 – 21.00
Ulla Birgitte Alkjærsig, ua@viby-gym.dk,
8622 7012
Aarhus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Torsdage i ulige uger - Kl. 19.00 -21.00
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen 1.
gang - Janne, 51950924,
bipolargruppen@gmail.com
Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Vester Allé 8, lokale VA8-302, 3. sal, Aarhus C
Mandage i ulige uger - Kl. 19.00 -21.00
Rikke Kofod Hanna, 30263358, ungegruppe.
aarhus@gmail.com

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Kontaktperson:Steen Kruuse, 7564 8660 /
2255 5040; kontakt@kruuse.nu
Café ODA, Aarhus
Hammershusvej 43, st. tv. 8210 Aarhus V. Indgang gn. Galleri Grane
Åbent hver tirsdag - Kl. 14-18.00
Cafe_oda@yahoo.dk,
www.facebook.com/cafeoda
Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Onsdage i lige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk

Aalborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS,
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Hver 14. dag - Kl. 19.00-21.00
Ring/skriv først - Sofie Skau,
20626261, ptd9000@gmail.com
Lise 23232256
Depressions-Foreningen Sekretariat
Trekronergade 64 st. 2500 Valby
tlf 3312 4727 (13-16)
Depressionslinien: 3312 4774 (19-21)
Alle hverdage
sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

Aalborg – ungegruppe
(Depressionsramte 18-26 år)
Kampagnekontoret En Af OS,
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger - Kl. 19.00 – 21.00
Laura og Maria, selvhjaelpsgruppe@gmail.com

guideannoncer

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

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

Region Syddanmark
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
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

Her kunne

din annonce

Kontakt

stå!

:
sekretari
at@depre
foreninge ssionsn.d
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Julegave med værdi
For fjerde år i træk er årets bedste julegaveidé et højskoleophold med DepressionsForeningen.
I samarbejde med Nordfyns Højskole tilbyder vi en uge med:
• Fællesskab
• Sang
• Foredrag med redskaber til dagligdagen
• Værksteder ude og inde
• Aktiviteter, ro og eftertænksomhed
• Mindfulness og morgenyoga
• Smuk natur og gåture
• Sund og inspirerende mad

Se mere på
www.depressionsforeningen.dk

Fællesskab
- og alt det mellem linjerne, som gør et
højskoleophold til en dejlig livgivende
oplevelse.
Ugen byder på oplevelser både inde og
ude. Vi skal høre spændende foredrag,
vi skal bruge kroppen, vi skal synge, vi
skal ud og nyde den nordfynske natur,
og vi skal udforske nyt i værkstederne.
Dertil kommer gode samtaler, spændende aktiviteter og ikke mindst hinanden!

Det hele sker
på Nordfyns
Højskole
d. 20/7
til 26/7-2014

Afsender: DepressionsForeningen · Trekronergade 64 st. · 2500 Valby
(Henvendelse vedrørende adresseændring, medlemskab o.lign. bedes rettet til DepressionsForeningens kontor)
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