DepressionsForeningens medlemsblad • Nr. 1-2014

Krop og psyke
TEMA 8 -16

”Nogle mennesker med depression eller bipolar lidelse
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I dette nummer af Balance kigger vi nærmere på ”krop og psyke”. Kan vi gennem
fokus på kroppen og dens funktioner kontrollere psyken – og i så fald hvordan?
Vi præsenterer nogle forskellige teknikker,
bl.a. afspændingsøvelser, og hvordan det
at gå op ad bakke kan være gavnligt for
psyken og sanserne. Samtidig ser vi også
nærmere på KRAM-faktorerne og på søvnens betydning for depressive lidelser.
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Debatten om at afskaffe brugen af psykofarmaka har endnu en gang været fremme i
medierne. Peter Gøtzche, leder af det nordiske Cochrane Center, har i en meget omtalt
kronik i Politiken d. 6. januar argumenteret
for, at medicin forværrer depressionsramte
sygdomsforløb mere end det gavner.
Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

A

t diskutere medicinens virkning
og bivirkning er fint. Det samme
er diskussionen af hvem og hvor
mange, der skal tilbydes medicin og det
grundlag, lægerne har for at udskrive
medicin. Men hvorfor skal det være så
unuanceret og polemisk? Det hjælper ingen at tale om afskaffelse af medicin, hvis
det bare er for at provokere. Tværtimod
skal vi tale om, hvad der er nødvendigt
for den enkelte. Indsatsen skal afspejle
sammenhæng og ikke mindst inddrage
den depressionsramte, når man udvælger
behandlingsformer lige fra psykoterapi
til medicin over social støtte og pårørendeinddragelse. –Enhver behandling skal

bygge på den aktuelt bedste viden om,
hvad der kan hjælpe i processen med at
komme sig. Der skal forebygges, så man
ikke får det værre. Der skal være hjælp
til at bevare eller genetablere tilknytningen til netværk og en evt. arbejdsplads.
Arbejdet for bedre vilkår og behandling
er fortsat en vigtig opgave for DepressionsForeningen.
Du kan selv få indflydelse på DepressionsForeningens arbejde, når vi holder
generalforsamling den 29. marts på Frederiksberg. Her kan du høre spændende
foredrag om beskæftigelse, kontanthjælpsreform og hvordan du som psykisk
sårbar passer på dig selv i en arbejdssitu-

ation. Vi skal diskutere foreningens strategi, og de mål vi har sat os fremadrettet.
Det er en ambitiøs strategi med ambitiøse
mål om at styrke foreningen gennem flere
aktiviteter, flere medlemmer og større
synlighed. Og det kræver flere frivillige.
Mange flere frivillige. Rekruttering, organisering og fastholdelse bliver således et
hovedfokus for det kommende foreningsår, som du også vil kunne læse mere om i
bestyrelsens beretning på s. 4.
Vi skal ikke glemme det sociale samvær og det fællesskab, vi er en del af. Fællesskabet – den frivillige indsats – løfter
foreningen, og det har vi brug for. Tak for
jeres indsats. ■
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Foreningsåret
2013-14
Vi ser med glæde tilbage på Sommerhøjskolen, vores 15-års
jubilæumskonference i festsalen på Odense rådhus, støtte
og samvær i lokalgrupperne, velgørenhedsauktion, Hvem vil
være Millionær, politisk arbejde, ny hjemmeside, kurser og
meget mere!

På bestyrelsens vegne
Bodil Kornbek og Frederik Brejl

D

epressionsForeningen har haft et
begivenhedsrigt år. På Generalforsamlingen d. 29. marts 2014
aflægges bestyrelsens beretning, og herunder vil vi give jer hovedindholdet.
En af årets helt centrale begivenheder
udspillede sig d. 23. oktober, hvor mange
af jer mødte op i en fyldt festsal på rådhuset i Odense til jubilæumskonference i
anledning af DepressionsForeningens 15.
år. Vi havde sat fokus på ”Håbet”. Håbet
og mulighederne for at bliver rask og få et
liv i balance. Det lykkedes os at få samlet
et formidabelt program, med indlæg fra
en række af landets førende eksperter og
engagerede politikere. Bl.a. præsenterede
Psykolog Henrik Tingleff 12 råd til at
komme ud af depression og hjerneforsker
Louise Meldgaard Bruun fortalte om
hukommelsestræning ved affektive lidelser. Tak for den store tilslutning. Vi ser
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tilbage på en givende dag, hvor der også
var paneldebat og visioner om fremtidens
psykiatri. Programmet for dagen, samt
powerpoints kan fortsat findes på vores
hjemmeside.
Udover de mange gode indlæg, kunne
vi på dagen også præsentere foreningens
nye hjemmeside. Hjemmesiden har fået
et designløft, der i højere grad skaber
overskuelighed og håb.
I 2013 har vi afholdt mange store og små
arrangementer. Foredragsholderne fra
vores nye foredragskorps får stadig flere
invitationer til at komme ud og fortælle
deres historie. De leverer en kæmpe
indsat og bidrager aktivt til at nedbringe
myter og tabuer omkring depression og
bipolar lidelse. Vi er stolte over, at vi med
starten af 2014 har kunnet påbegynde
uddannelsen af et helt nyt hold.

Året har også budt på en række politiske
indgreb og reformer, såsom indførelsen
af loftet på psykologhjælp, sygedagpengereformen, kontanthjælpsreformen, mv.
Flere af disse reformer rammer desværre
også en stor del af vores medlemmer.
DepressionsForeningen har vanen tro
indtaget en konstruktiv, men kritisk
stilling i forhold til den førte politik. Vi
er bekymrede for, hvad reformerne får af
konsekvenser for mennesker med depression og bipolar lidelse, og vi følger derfor
udviklingen tæt.
Tak til alle frivillige
Vi er stolte over det arbejde, der gøres
af alle vores frivillige. Tak til frivillige i
lokalgrupperne, som skaber tiltrængte
rammer for gensidig støtte og netværk.
Tak til vores frivillige på Socialrådgiverlinien og DepressionsLinien, i fore-

dragsgruppen, Café Blom og café ODA,
såvel som til jer, der arrangerer lokale og
nationale aktiviteter, kurser og foredrag,
stiller op med en stand ved arrangementer, yder ekspertbistand, laver indlæg
til Balance og øvrige medier og jer der
beredvilligt har stillet jer til rådighed for
interviews, når DepressionsForeningen
har medvirket i tv, radio og dagblade. Tak
til jer, der kæmper vores sag i kommunale
og regionale samarbejdsudvalg, kører
fundraising og hjælper til på vores hjemmesider. Mange af foreningens tilbud
bæres af frivillige. Vi får mange taknemmelige tilbagemeldinger på det arbejde,
som gøres rundt omkring. Tak til alle, der
giver en hånd med på den ene eller anden
måde!
Udvikling
Økonomi er udslagsgivende for omfanget
af vores indsats og vi kan derfor glæde
os over, at det også i det forgangne år er
lykkedes at skaffe bevillinger til vores
medlemstilbud og udviklingsprojekter.
Det gælder bl.a. Sommerhøjskolen 2014,
udvikling af hjemmesiden, uddannelse
af foredragsholdere, kurser for telefonvagter og lokalgruppekontaktpersoner,
mv.
Foreningen har en god økonomi og
den nødvendige egenkapital til at kunne
køre også større projekter, såsom vores
Sommerhøjskole. Samtidig har vi et stort
ønske om, i løbet af de kommende år, at
skabe et væsentligt større økonomisk

Ny hjemmeside.
råderum. For at kunne gøre mere, har
vi brug for flere medlemmer, midler og
frivillige.
Bestyrelsen har vedtaget en ny strategi, der skal styrke det frivillige arbejde og
skabe flere aktiviteter og større synlighed
over hele landet. Det er lykkedes at skaffe
midler til i en 6 måneders periode at
tilknytte en frivilligkoordinator, der skal
understøtte opbygningen af aktionsgrupper i 5 indsatsbyer. De fem satsningsbyer
skal fungere som dynamoer for resten af
foreningen. Vi starter op i Odense, hvor
vores lokale frivillige laver mange ting til
gavn for ramte og pårørende. I de kommende år ønsker vi at rekruttere væsentligt flere frivillige til det lokale arbejde og
nå endnu længere ud med information og
tilbud.

Jubilæumskonference i festsalen på Odense Rådhus.

Samarbejdet i ODA
I en årrække har vi samarbejdet med
Angst- og OCD-foreningen omkring
medlemsregistrering og bogføring. Der
er ikke længere tilskud fra satspuljen til
at dække samarbejdet om administrationen. Fremover løfter vi derfor selv denne
opgave. ODA driver fortsat en række fællesprojekter så som de sociale cafeer i hhv
København og Aarhus.
I ODA-regi gennemførtes i september
en vellykket velgørenhedsauktion på
Lauritz.com. Tak til alle jer, der hjalp med
at skaffe donationer og til jer, der bød på
varerne. Vi fik et flot resultat. Det gjorde vi
også med deltagelsen i Hvem vil være Millionær. ODA gik hele vejen til millionen,
flot repræsenteret af Peter og Anders Lund
Madsen. Udover pengene har det medført
en masse positiv opmærksomhed, og vi
skylder derfor de to brødre en stor tak for
deres deltagelse og gavmildhed.
Nye ansigter i sekretariatet
Astrid Engberg er pr. 1. februar 2014 ansat
som projektleder i DepressionsForeningen. Astrid er uddannet cand. Scient. Soc
fra Roskilde universitet og har mange
års erfaring i NGO-verdenen, senest som
sekretariatsleder i Red Orangutangen. Vi
ser frem til samarbejdet. Astrid afløser
Birgitte Engelhardt, som efter fem år tilknytning til foreningen nu har valgt at søge
nye udfordringer. Vi takker Birgitte for en
enestående og engageret indsats og ønsker
hende al mulig held og lykke fremover. ■
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”Lykkepille”-debat
Magasinet Balance har undersøgt, hvordan den aktuelle debat
for og imod medicin mod psykisk lidelse påvirker de mennesker,
der enten selv tager piller eller udskriver recepterne på dem.

Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist
og master i sundhedsantropologi

D

a begrebet ”lykkepiller” for nogle
år siden vandt indpas i danske
medier, advarede eksperter og
myndigheder mod misforstået forsimpling af en behandling, der hjælper mange
med alvorlig psykisk lidelse. Nu er debatten for eller imod medicin igen blusset
op – denne gang antændt af direktør for
Nordisk Cochrane Center, dr.med. Peter
Gøtzsche.
I en kronik i Politiken den 6. Januar, 2014, skriver Gøtzsche bl.a.: ”Vore
borgere ville være langt bedre stillet,
hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra
markedet.” Han argumenterer for, at det
stigende brug af psykofarmaka bygger på
myter om psykisk lidelse, og henviser til
undersøgelser, hvor medicinens påvirkning har gjort mere skade end gavn.
Kronikken fik en række af landets
psykiatere, patientforeninger, foruden
Sundhedsstyrelsen til at forsvare brugen
af psykofarmaka – specielt til mennesker
med alvorlig psykisk lidelse. De hilser en
debat om brugen af medicin velkommen,
men advarer imod et sort-hvidt syn for
eller imod medicin.
Farligt at så tvivl
Sundhedsstyrelsens direktør, Else Smith,
skrev bl.a. den 16. januar i Politiken:
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”Det kan være farligt, når fagpersoner (…) sår tvivl hos alle de mennesker,
som disse lægemidler hjælper til at få en
tålelig hverdag.” Samme budskab har
DepressionsForeningen givet i medierne.
Foreningens formand, Bodil Kornbek,
siger, at debatten påvirker mange depressionsramte.
Peter Gøtzsche’s pointe er, at når
mere end 400.000 danskere i dag får
antidepressiv medicin, er der stor risiko
for, at en masse mennesker får negative
langtidseffekter, skader hjernen og bliver
kronisk syge. I stedet bør de tilbydes andre former for behandling – fx terapi.
Recepten på lykke
Netop som debatten for og imod medicin er på sit højeste, har TV2 lanceret
programmet ”BS & Recepten på lykke”. I
programmet vil forhenværende elitesoldat B.S. Christiansen hjælpe fire kvinder
ud af anti-depressiv medicin ved hjælp
af hård fysisk og psykisk træning, sund
kost og psykologisk støtte. Idéen er, at
kvinderne skal blive bedre til at håndtere
deres liv, for dermed at kunne slippe
deres ”krykker” i form af medicin.
Reaktionerne på TV2-programmet
blandt mennesker med depression har
været stærke. Bl.a. skriver en kvinde på

DepressionsForeningens hjemmeside:
”Man får dårlig samvittighed over, at
man ik’ lige kan smide ens piller ud og
dagen efter få et lykkeligt liv.” En anden
indlægsskriver tilføjer: ”Jeg vælger
simpelthen ikke at se BS-programmet, da
jeg ellers ville sidde og blive arrig over, at
diagnostisk depressive bliver sat i medicinsk skammekrog.”
Patienternes synspunkt mangler
Forfatteren Signe Kierkegaard Cain,
som netop har udgivet bogen ”Det
handler ikke om lykke”, har i sin
research til bogen oplevet, at folk, der
tager medicin, gør sig mange overvejelser. Hun mener, debatten overser, at det
at tage antidepressiv medicin ofte er et
svært valg.
”For den enkelte er det ofte meget
mere nuanceret. Måske har medicinen
virket, men også givet alvorlige bivirkninger. Måske har den virket i kombination
med psykoterapi eller en anden form for
behandling. Måske har man haft en svær
depression, hvor ingen medicin havde
effekt. Især oplever jeg, at det er alle de
psykologiske og eksistentielle dilemmaer,
man står med som patient, der ofte bliver
glemt i debatten," siger Signe Kierkegaard
Cain.

tten er løs – igen
Konsekvenserne
Spørgsmålet er, om Peter Gøtzsches kronik har fået patienter til at ville droppe
medicinen. Kommentarer på Facebook
indikerer, at det er tilfældet. ”Jeg har
snakket med en del, der overvejer at
stoppe med deres medicin, og der er også
nogen, der mener, jeg skal stoppe med
min antidepressive medicin. Men hvis
jeg stopper nu, ryger jeg ned i hullet igen,
igen, igen.... ” lyder et aktuelt indlæg.
Patienter presses af familien
Privatpraktiserende psykiater Bodil Andersen fortæller, at 2-3 af hendes patienter dagligt henvendte sig for at komme
ud af medicinen efter det første afsnit af
BS-programmet løb over skærmen.
”Patienterne siger, de er pressede
- både af dem selv og deres familie,
som har set de her udsendelser. Folk er
ekstremt forvirrede og bekymrede. De får
på en måde brudt deres tillid til, at når vi
som læge sætter dem i behandling med
medicin, er det fordi vi vil dem det godt.
De begynder i stedet at handle ud fra,
hvad de læser eller ser på TV,” siger Bodil
Andersen.
Hun tilbyder sine patienter psykoterapi og mener ikke, hun udskriver recepter
med løs hånd.

Praktiserende læger står for skud
Specielt de praktiserende læger anklages
for at udskrive for mange recepter, fx til
patienter med let til moderat depression,
hvor studier viser, at medicinen har en
begrænset effekt.
Morten Møller Andersen, der er
praktiserende læge, oplever ikke at det
er tilfældet blandt hans nære kollegaer.
Tvært imod oplever han, at man igennem
de senere år er blevet mere bevidst om
"lykkepillernes" begrænsninger og mere
grundig i sin udredning og diagnostik.
”Det er ikke alle praktiserende læger der
kan tilbyde samtaleterapi, og adgang til
psykolog kan være begrænset i forhold
til patientens egen økonomi og sygesikringens tilskud. Derfor er medicinsk
behandling en gang imellem den eneste
behandling, de praktiserende læger har
mulighed for at tilbyde”, siger Morten
Møller Andersen.
Han har ikke fået en storm af henvendelser fra patienter, der pludseligt vil ud
af deres medicin. Men han kan mærke, at
mange patienter er blevet usikre.

eksempelvis depression, velkommen. De
mener det er vigtigt for læger at bruge
den nyeste viden om effekten og bivirkninger – og at en åben debat kan være
med til at ændre praksis, som det var
tilfældet med brugen af af anti-depressiv
medicin til unge under 18 år.
”Men det skal ske på ordentlige vilkår,
som tager hensyn til lægernes og patienternes virkelighed,” siger Bodil Andersen.
Jeg dør ikke af det
Jens Rost, der i 10 år har taget anti-depressiv medicin, overvejer ikke at trappe
ud.
”Jeg prøvede at stoppe for nogle år
siden, men som tiden gik følte jeg mig
mere og mere elendig. Det er jo ikke
fordi, man falder død om. Men det gamle
uhyre stikker hovedet frem, så for mig er
medicin ikke til at komme udenom,” siger
Jens Rost.
Læs mere om debatten på Depressionsforeningens hjemmeside: depressionsforeningen.dk/seneste-nyt. ■

Vil gerne have debatten
Både Morten Møller Andersen og Bodil
Andersen hilser debatten om, hvornår
man som læge skal udskrive piller mod
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TEMA Krop og psyke

Hvordan hænger
krop og psyke
sammen?
Hvad er krop og psyke? Og hvordan hænger de sammen?
For at forstå krop og psyke, kan det være en god idé at gøre
sig nogle overvejelser omkring disse begrebers grundsten.
Her kan man med fordel trække på filosofien.

Af Linda Korsgaard
Psykologistuderende ved Københavns Universitet

D

et er meget udbredt at tænke, at
mennesket har en fysisk krop,
som styres af bevidstheden.
Denne dualistiske opfattelse, som filosoffen Descartes grundlagde, opfatter en
person som bestående af to adskilte elementer, nemlig psyken – bevidstheden,
sjælen, sindet etc. – og kroppen – den
fysiske forlængelse af bevidstheden. I et
tænkt eksempel, kan vi her se, hvordan
dualismen kan komme til udtryk i en
hverdagssituation i dagens Danmark:
En person går til lægen grundet f.eks.
hovedpine, søvnproblemer, kvalme eller
smerter.
Her kan patienten undre sig, hvis
lægen tilskriver symptomerne stress eller
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depression. Patienten kan måske ligefrem
føle sig stødt eller føle, at symptomerne
ikke bliver taget alvorligt, hvis lægen
tilskriver de fysiske symptomer psykiske
forhold. Patienten ville sandsynligvis
have nemmere ved at acceptere, at der var
tale om stress eller depression, hvis vedkommende havde psykiske symptomer,
f.eks. negative tankemønstre, trang til at
græde, irritabilitet, håbløshed, kognitive
problemer eller lignende.
Fænomenologien
En anden filosofisk forståelse af krop
og psyke kan findes i fænomenologien.
Man gør op med dualismens adskillelse
mellem krop og psyke og anser i stedet

Filosofien bag
krop og psyke
Dualisme ser krop og psyke som
to adskilte elementer af en person:
Man har en krop, som man styrer
vha. sin bevidsthed.
Fænomenologien forstår krop
og psyke som én og samme ting:
Man har ikke en krop, man er en
krop.

TEMA Krop og psyke

kroppen og psyken som én og samme ting
– man har ikke en krop, man er en krop.
Ved denne filosofiske forståelse giver
det bedre mening, at man kan få fysiske
symptomer, selvom der er tale om en
psykisk lidelse. De seneste år har denne
måde at forstå forholdet mellem krop og
psyke på vundet indpas. Man har fået
øjnene op for, at kroppen og psyken ikke
er så adskilte. Det er blevet mere normalt
at overveje, om man er stresset, hvis man
har fysiske symptomer som hovedpine
eller mavesmerter.
Kroppen som kompas
Nogle mennesker med depression eller
bipolar lidelse oplever, at de i høj grad
kan bruge deres kropslige symptomer
som et kompas i forhold til deres psykiske
tilstand. Nogle har ligefrem kun fysiske
symptomer. For eksempel kan appetit-

løshed og dårlig søvn være et faresignal
om en lurende depressiv tilstand eller
rastløshed være et faresignal om mani.
Derfor er det en god idé at lære sig selv
at kende, så man ved hvilke symptomer,
både fysiske og psykiske, der kan være
tegn på, at man er på vej ned med flaget.

Eksempler på
kropslige symptomer:
• Mavepine

Kroppen som værktøj til forebyggelse
Ud over at bruge kroppen som kompas til
at se, hvornår man er på vej den gale vej,
kan kroppen bruges som et værktøj. Der
er forskellige måder at forebygge psykiske
problemer gennem kropslige aktiviteter,
og det handler om at finde det, som man
selv synes fungerer. Når man begynder at
tænke på krop og psyke som en sammenhængende helhed, åbnes således mange
muligheder for både opmærksomhed på
faresignaler og for forebyggelse gennem
kropslige aktiviteter. ■

• Spændingshovedpine
• At have ’skuldrene oppe over ørerne’
• Kvalme
• Appetitløshed
• Dårlig søvn
• Hjertebanken
• Rastløshed
• Ændringer i seksualdrift
• Ændringer i vægt
• Forværring af kronisk sygdom

Pårørende til psykisk sårbar
– hvad, hvem, hvor, hvordan?
Café Blom for pårørende den 2. søndag i hver måned kl. 15 - 17, Julius Blomsgade 17, Nørrebro
D. 9. marts: Når børn og unge rammes. Ved Lars Emanuelsen, Region Hovedstadens Psykiatri
D. 11. maj: Socialpsykiatri og behandling i din by. Ved ekspertpanel, Københavns Kommune
D. 12. oktober: Stressudløst depression. Ved Thomas Milsted, Tænketanken Lighed i sundhed
Café Blom tilbyder et uforpligtende mødested, hvor du kan dele dine tanker og
erfaringer med at være tæt på psykisk sygdom. Læs mere på www.cafeblom.dk
Arrangementerne er åbne for alle interesserede.
Fri entre, kaffe og vand kan købes.
Tilmeld dig gerne begivenheden på www.facebook.com/cafeblom
eller send en mail til Bolette: bolette@cafeblom.dk
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Søvnen er
vigtig for dig
Søvnen er et vigtigt bindeled mellem krop og psyke.
God og tilstrækkelig søvn regenererer vores mentale
system og giver os kræfter og overblik til en ny dag. For
at sove godt skal man have gode søvnvaner. Hvis man
har depression, er søvnen skrøbelig, og så er det ekstra
vigtigt at passe på sin søvn.

Af Klaus Martiny, overlæge ph.d.,
extern klinisk lektor, Psykiatrisk Center Rigshospitalet

Aften og morgen
De vigtigste gode søvnvaner er, at man
skal etablere nogle behagelige rutiner, i
timen inden man sover og i timen efter at
man vågner, og at man hver dag skal sove
før midnat og stå op senest kl. 08.00. Om
aftenen: gå ned i tempo før du skal sove,
undgå at spise, undgå kaffe, undgå kraftig
fysisk aktivitet og vigtigst: lad være at arbejde, sluk for nettet, læs noget hyggeligt.
De, der har lært kognitiv terapi, kan med
fordel bruge metoderne til at dæmpe spekulationer, når man falder i søvn. Visualisering og lytning til afspændingsbånd
er også gode metoder til at falde i søvn.

10
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Om morgenen: hav rigelig tid, brug evt.
en wake-up lampe eller tag lidt ekstra lys
mens du ligger i sengen. Tag en kop kaffe
og læs noget ukompliceret. Så aftager
søvndrukkenheden, og man kommer i
gang uden at stresshormonerne stiger
for voldsomt. Gode søvnvaner er meget
betydningsfulde for helbredelsen af
depression, hvor man ofte har besvær
med at falde i søvn, vågner gennem
natten, sover afbrudt og for længe op ad
formiddagen. Depression forværres ofte,
hvis man sover for længe om morgenen
og bedres, hvis man kommer tidligere
op. Har man en bipolar lidelse, er det

også meget vigtigt at have en regelmæssig søvnrytme. Søvnmangel kan udløse
mani, og for lang søvn kan forværre og
vedligeholde depression. Søvnforstyrrelser ved depression forsvinder, når
depressionen letter, men søvnen vil ofte
fortsat være påvirkelig af stress, uregelmæssig søvnrytme og for lidt søvn.
Lys og Mørke
Vores søvnrytme styres primært af lys
og mørke, samt af fysisk aktivitet. Sørg
derfor for tilstrækkeligt lys indenfor, og
at være ude, i al slags vejr, mindst ½ time
dagligt. Und dig selv tid til mindst 30

TEMA Krop og psyke

”"Depression forværres ofte, hvis man sover
for længe om morgenen og bedres, hvis
man kommer tidligere op."

minutters fysisk aktivitet hver dag (ligegyldigt hvad). Sørg for at have det mørkt
om natten. Man skal så vidt muligt undgå
at sove om dagen, det gør det sværere at
sove om natten, og mange oplever forværring af humøret efter en lur. Man skal
altså ikke prøve at indhente manglende
søvn om natten ved at sove om dagen.
Hvis man er meget træt om dagen, kan
det ofte klares med at sidde 30 minutter
med lukkede øjne og meditere eller lave
mindfullness uden at falde i søvn. Hvis
man er nødt til at sove om dagen, så er
det ofte bedst at sove sidst om eftermiddagen i højst 30 minutter. ■

HUSK
• Hvis man sover dårligt trods gode søvnvaner skal man tale med sin læge om det.
• Noget medicin kan give søvn-besvær.
• Er man i medicinsk behandling for depression, skal der måske ændres i dosis,
eller type.
• A lkohol giver selv i små mængder en dårlig søvn og skal helt undgås på daglig
basis.
• Der er meget, man selv kan gøre for at sikre en god søvn og derved styrke sin
behandling af depression.
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Depression –
hvilken betydning har Kost,
Rygning, Alkohol og Motion?
Når der sættes ind overfor befolkningens sundhed,
tales der ofte om KRAM -Kost, rygning, alkohol og
motion. Men er man fritaget for at følge KRAM-anbefalingerne, når man slås med depression? Desværre
ikke. En depressions-lidelse vil tværtimod i mange
tilfælde betyde, at man skal være ekstra opmærksom på KRAM-anbefalingerne. Til gengæld er der
mulighed for positive effekter på sygdommen og den
generelle livskvalitet, når man er i stand til
at tage hensyn til KRAM.

Af Sygeplejerske Morten Sau

12
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Kost
En del mennesker med depression oplever appetitændringer. Det mest almindelige er nedsat appetit. Desuden vil mange
opleve at indkøb og tilberedning af mad
forekommer uoverskueligt. Man orker
lige at spise det, der er i (køle)skabet- hvis
der er noget-. Det kan betyde, at kosten
bliver mindre varieret og næringsrig. En
ensidig kost giver kroppen og hjernen
mindre at arbejde med, og det kan forstærke depressionen. En måde at håndtere det på kan være at købe færdigmad,
enten som dybfrost eller takeaway. Takeaway har ikke det bedste ry, men det kan
være meget andet end pizza og burger.
Hvis depressionerne er tilbagevendende,
kan man i en stabil periode sørge for at
fylde fryseren op med færdigretter. Andre
vil under depressionen opleve at appetitten øges. Det kan vise sig i form af en
sød tand, hvor slik og chokolade dulmer
følelsen af tristhed og ubehag, uden at
der i øvrigt er øget appetit, men det kan
også blive et mønster med mere trøstespisning. Spisning lindrer, og det bliver
lettere at få tiden til at gå. Hvis depressionen indebærer at man sover store dele af
døgnet, er kaloriebehovet mindre.For den
søde tand, trøstespisning og oversovning
gælder, at der er fare for vægtøgning. Endelig kan en del medicin mod depression
give øget appetit.
Rygning
Rygning er usundt, også under depressioner. Nogle oplever en beroligende effekt
under rygning, måske fordi opmærksomheden for en stund bliver vendt mod
en aktivitet, man er god til. Det ville
selvfølgelig være bedre at beskæftige sig
med noget andet. Det eneste gode der
er at sige om rygning og depression er,
at de fleste rygere kommer ud af døren
for at hente cigaretter og på den måde
får lidt lys og luft. Trods dette skal man

ikke forsøge rygestop under en depression. De fleste vil under rygestop opleve
irritabilitet og uro, og det er ikke det man
har brug for under en depression. Derfor
anbefales det, at man udsætter rygestop
til man er ude af depressionen. Rygestop
vil sjældent lykkes under en depression,
og så har man endnu en ting at bebrejde
sig selv.
Alkohol
Der er absolut ikke noget godt at sige
om kombinationen alkohol og depression. Alkohol kan starte, forstærke og
vedligeholde depressioner. Alkoholindtag
er desværre udbredt i forbindelse med
depression, formentlig fordi man oplever
en umiddelbar lindring. En del anvender
alkohol som sovemiddel, hvilket ikke kan
anbefales, idet søvn efter alkoholindtag er overfladisk og utilfredsstillende
og derved også præger den næste dag.
Ophør af alkoholindtag vil ofte reducere
depressionen og forbedre den samlede
behandlingseffekt.
Motion
Depression er en lumsk energityv.
Desværre får man ikke mere energi ved
at gå rundt derhjemme og spare på den.
Tværtimod. Under en depression får man
energi ved at bruge energi.
Motion er sammen med medicinsk
behandling og samtalebehandling blandt
de bedste forebyggende tiltag mod nye
depressioner. Men under en depression er det for de flestes vedkommende
utænkeligt, at man skulle finde kræfter til
at starte på motion. Hvis man kan finde
kræfter til gåture, er det til gengæld også
et godt tiltag under depressionen. En del
kan opleve lettelse på depressive symptomer alene ved gåture, og man forbrænder
flere kalorier end man er tilbøjelig til at
tro. Desuden bliver man ikke så nemt
udmattet af gåture. Udmattelse er helt

uoverskueligt under depression og skal
undgås.
Hvis motion skal anvendes som en
forebyggende strategi mod kommende
depressioner, skal den startes i en god
periode. Med hensyn til motionsform er
der næsten frit valg på alle hylder. Det
vigtigste er at finde en motionsform, som
er tilgænglig hele året og i alt slags vejr.
Sandsynligheden for at man får løbet
5 km tre gange om ugen, er større end
sandsynligheden for at man kommer
afsted til kitesurfing på de dage, hvor det
blæser nok.
Man bør overveje at finde en træningsform med en lav skadefrekvens. Skader
der nødvendiggør pause fra træningen
og evt. arbejde er en klassisk start på en
depressive fase.
For manges vedkommende er holdtræning mere motiverende og kan sikre,
at man kommer afsted, men for andre
kan det spænde ben, hvis man har været
væk i to uger og ikke kan finde på en god
forklaring på fraværet, når man er klar
igen. Og nogle træningsmiljøer er mere
præstationsorienterede end andre, og
kan skubbe til tanker om, at man er et
håbløst tilfælde. Undgå dem! ■

Morten Sau
Morten Sau er sygeplejerske ved
Kompetencecenter for affektive
lidelser, Region Hovedstadens
Psykiatri.
På www.depressionsforeningen.dk
kan du læse Morten Saus gode
råd om KRAM og bipolar lidelse.
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Kroppen lyver

aldrig

Afspændingspædagoger arbejder ud fra den grundholdning, at psyken
påvirker muskulaturen, og at muskulaturen ligeledes indvirker på psyken.
Altså en helhedsholdning, et holistisk syn på mennesket.

Af afspændingspædagog og psykoterapeut, Lene Jespersen

I

dag har vi så travlt i vores liv, og vi
udsættes for utroligt mange påvirkninger og valg hele tiden, så vi helt
glemmer vores krop og hvordan vi har
det. Tit er det først når vi bliver syge, at
vi for en stund stopper op. Nogle gange
samarbejder kroppen og psyken, lytter
til hinanden og nogle gange er de uenige,
og det er som regel her problemerne
opstår.
Alle følelser og problematikker har
deres sæde i kroppen og at arbejde med
kropsbevidsthed (jeg mærker) og kropsoplevelse (jeg føler) er en træning i kropsligt og følelsesmæssig nærvær – bevidst
nærvær. Det er meget virkningsfuldt at
arbejde med krop/ psyke samtidigt.
Vi har alle et spændingsmønster i
kroppen som består at forskellige grader
af overspændt og underspændt muskulatur. Nogle ressourcer ligger i dvale i

14
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kroppen og andre lukker vi af for, ved at
spænde op og lade os styre af hovede og
tanker. Ved øget bevidstgørelse bliver
vi bedre i stand til at forstå og afkode
kroppens sprog, vi kan genindvinde tabt
terræn og finde nye muligheder.
Vi benytter os alle af forsvarsmekanismer for at passe på os selv. Fysisk kan
vi spænde så meget op (overspændt muskulatur) eller vi kan give så meget slip og
gøre os ”døde” (underspændt muskulatur), at vi ikke mærker noget.
Gennem kropsbehandlinger arbejder
man på at skabe en bedre balance i den
enkelte krops spændingsmønster. Er man
deprimeret, ulykkelig, angst eller i en
krise, er der hjælp at hente ved at arbejde
med sin holdningsmuskulatur. Der skal
fx en MEGET stærk ryg til at rumme
sårede følelser. ■

Idéer til selvtræning
•	Gå en tur, tramp med fødder, gå
hurtigt, gå langsomt.
•	Sæt dit ynglingsmusik på og læg
dig på alle fire, forestil dig, at din
rygsøjle er en støvsugerslange og
eksperimenter med hvordan den
kan bevæge sig.
•	Lunt eller løb en lille tur. Dans.
Lav strækøvelser.
•	Køb et afspændings cd, læg dig
behageligt og lyt til den.
•	Meld dig til et hold i kropsbevidsthed (oftest er det små hold)
• Gå til pilates.
•	Kontakt en terapeut der arbejder
med krop/psyke sammenhænge.

TEMA Krop og psyke

Få styr på
dine sanser
Som ergoterapeut i psykiatrien har jeg erfaring med, at mennesker med depression og biopolarlidelser ofte har problemer
med at kunne mærke sig selv, med angst, uro, dårlig koncentration og problemer med at sove.
Af Maria Kruse Larsen, ergoterapeut

D

a jeg startede mit arbejdsliv i
psykiatrien, oplevede jeg meget
hurtigt, at samtaler og meningsfulde aktiviteter ikke var hjælp nok, men
at det var nødvendigt at inddrage kroppen. Mennesker med sindslidelser er ofte
særligt sensitive i deres nervesystem og
har svært ved at lukke påvirkninger fra
omgivelserne ude. Ved hjælp af sanseintegrerende terapi kan man påvirke de
sultne sanser, så personen bliver bedre i
stand til at få hverdagen til at fungere.
Verden opleves gennem vores sanser
Vi er dybt afhængige af vores sanser, for
det er gennem disse vi oplever verden.
Når noget går galt i sansebearbejdningsprocessen, kan det få vidtrækkende
konsekvenser for et menneskes liv. Sanseintegration er den proces, hvor hjernen
bliver hjulpet til at skelne og sortere i indtryk fra egen krop og fra omgivelserne,
så verden opleves så normalt som muligt.
Hos nogle fungerer disse sanser i et sirligt
samarbejde, og hos andre bliver enkelte
sanser særlig let påvirket. Når sansebearbejdningen ikke fungerer optimalt for de
forskellige sanser, kommer det til udtryk
på forskellige måder - alt efter hvilken

sans der er ude af funktion. Sociale
sammenhænge kan være svære, arbejdet
er ikke til at overskue, og familielivet
hænger ikke sammen.
Sanseprofil
Ergoterapeuten kan udarbejde en sanseprofil, der fortæller om hvordan du
sansebearbejder i forhold til smag, duft,
bevægeindtryk, synsindtryk, berøring

og aktivitetsniveau. Nogle mennesker
har behov for meget stimulering, andre
er meget sensitive. Dette har en stor
betydning for vores relation til andre
mennesker. Med udgangspunkt i en
personlig sanseprofil kan hverdagen
justeres, så den tager udgangspunkt i
dine sensoriske behov - set i relation til
dine omgivelser.
Hvad kan du selv gøre?
Ved depressioner og biopolare lidelser
kan det være bedst at udsætte kroppen
for dæmpende påvirkninger til muskelled-sansen. I praksis er det fx:
• Gå en tur, gerne op ad en stejl bakke
• Cykle en tur i højt gear
• Yoga
• Styrketræning
• Massage
• Musik

Beroligende sanseindtryk til muskelledsansen. På billedet giver jeg dybe tryk på
en kugledyne til en patient for at sende
beroligende impulser til nervesystemet.

Sanseintegrerende hjælpemidler, som for
eksempel kugledynen, MyFit-vesten og
Sensit-stolen kan ansøges igennem kommunen.
Bogen ”Living sensationally” af Winnie Dune kan anbefales hvis man er mere
nysgerrig. ■
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INDSPARK

Depression

– hvad med din krop?
Psykosomatik er for mig at se et alt for sjældent brugt ord, når talen
falder på psykisk lidelse. Ordet, og dermed betydningen, hører med
til en helhedsorienteret betragtning – og løsning.

Af akademimerkonom Kenneth Laursen

J

eg mener, at der er rigtig mange
faktorer der skal tages hensyn til
hvis en psykisk lidelse som eksempelvis angst og depression skal behandles effektivt.
Somatik kommer af det græske ord
somatikos; og betyder: Det som tilhører
kroppen. Psyke er det græske ord for
sjæl – eller livskraft. Men kig nu godt på
ordet livskraft. Hvad kunne det sige om
et menneske med en depression? Tænk
den selv færdig.
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Enhver, der har prøvet at have ondt i
ryggen i længere tid, ved hvor meget det
kan gå ud over humøret. Med hensyn til
depression – så er det vel ikke meget anderledes – altså det med humøret og den
fysiske smerte. Jeg synes, det ret indlysende, at dé to ting hænger sammen:
Fysiske smerter og depression virker, i
hvert fald ikke befordrende, på den enkeltes samlede oplevelse af livskraft.
Her mener jeg at motion, samt fysioog ergoterapi bør indgå i en ligeså høj

grad som regulær psykoterapi, hvad
enten det er på en psykiatrisk afdeling
eller i det socialpsykiatriske kommunale
system. I regeringens psykiatriudvalgsrapport nævnes dette ord så godt som
ikke. Hvorfor gør det ikke det?
Helt kort, lidt firkantet – og holistisk
sagt: En sund sjæl i et sundt legeme. ■

Nye tider i Café
ODA Aarhus

Café Oda har fået nye lokaler.
Vores helt egne i Teglværksgade 12 i centrum af Aarhus.
Vi har lejet en nedlagt butik og
får ca. 45 m2 med 2 regulære
rum samt et lille køkken at udfolde os i.

V

i glæder os til at tage
lokalerne i brug d. 18.
marts. Vores flytning
bliver nem, idet vi nu stort set
alene har nogle termokander og
en kaffemaskine.
Vær med til at sætte skub i
cafeen og i Aarhus
Vi håber, at der er frivillige, der
kan og vil hjælpe os med nogle
af de praktiske ting omkring
indretningen.
Og vi håber, at mange flere frivillige fremover har lyst til at arbejde i Cafe ODA. Vi har indtil nu
haft åben hver tirsdag eftermiddag, men vi vil så gerne, nu hvor
vi har lokalerne til det, snarest
muligt have yderligere åbningsdage, samt lave nogle spændende
aktiviteter. Det forudsætter, at vi
bliver flere frivillige.
Så har du lyst til berigende
samvær med nogle dejlige
mennesker, have indflydelse på
indholdet i vores cafe samt få
mulighed for personlig udvikling
og læring, så kontakt projektleder Bodil Vibe Rasmussen
på mail cafeoda@oda.nu eller
telefon 61519454. ■

ANNONCE

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
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CAFÉ BLOM HAR NU OGSÅ ÅBENT
OM FREDAGEN, OG SØGER DERFOR
NYE FRIVILLIGE
Café Blom er en social café for psykisk sårbare med angst,
depression og OCD. Vi søger livskloge frivillige, som vil indgå i
caféens sociale liv og tage godt i mod caféens nye gæster.
Som frivillig skal du stille dig til rådighed som interesseret
medmenneske 3 eftermiddage hver måned, så de gode samtaler
og det rare samvær kan fortsætte.
Café Blom blev skabt i 2009 af medlemmer af Depressionsforeningen, Angstforeningen og OCD-foreningen, for at der
kunne være et fællesskab for menneske i overgangen mellem at
være syg og rask. Caféen er beliggende på Nørrebro, har åbent
hver mandag, onsdag og fredag kl. 14 til 18 og har omkring 25
besøgende pr. gang. Læs mere på cafeblom.dk
Kontakt Bolette Westerholt: bolette@cafeblom.dk, tlf. 24 80
93 85eller mail: bolettes@gmail.com

KENDER DU PSYKINFO?
Har du brug for viden, råd og vejledning om psykisk
sygdom og psykiatri? Ring eller besøg PsykInfo!
PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning
om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug
for mere viden.
Åben for alle
Alle borgere i Region Hovedstaden kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien, eller pårørende til et
menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan få mere viden om psykisk sygdom og behandling.
Man henvender sig anonymt, og det er ikke nødvendigt at
bestille tid.
Mere information
Læs mere om PsykInfo:
http://www.psykinfo-regionh.dk
PsykInfo
Rosengården 14
1174 København K
tlf. 3864 1300
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RIBE

NY LOKALGRUPPE I RIBE

Vi er en forholdsvis ny gruppe i Ribe, som meget gerne vil have
flere medlemmer. Vi er et par stykker fra lokalgruppen i Esbjerg der håber på at gøre gruppen i Ribe lige så velfungerende,
som vores gruppe i Esbjerg. Så kom som du er. Vi er flere der
har prøvet at have det svært. Sammen kan vi få snakket, hygget
og grinet lidt. Det er vigtigt for os, at alle føler sig velkomne.
Vi mødes hver tirsdag i Vindrosen i Ribe fra kl 19- 21. Vi vil
være et par stykker, som også kommer i Esbjerg, så vi har en
del erfaring med at få et godt møde op at stå.
Ring, skriv eller kom forbi. Kristina Linneberg Storm,
tlf. 2759 9258, kristina@kiaknows.dk

DEPRESSIONSFORENINGEN TIL
DHL-STAFETTEN
Vi gentager succesen fra 2013 - denne gang i samarbejde med
Cafe Blom. DHL-stafetten finder sted torsdag den 28. august
2014, kl. 18.00.
Vi skal bruge 15 seje løbere og rigtig mange til at yde moralsk støttte til løberne. Ruten er 5 km lang. Vi vil igen i år leje
opstillede telt, uddelte løbe t-shirts til løberne samt byde på lidt
mad fra grillen og en forfriskning til alle.
Tilmelding m.v. vil blive annonceret i næste nummer af
Balance, på facebook og via nyhedsbrevet.
På gensyn i Fælledparken
Winnie Gribskjold

LOKALGRUPPEN I ISHØJ INVITERER TIL
FOREDRAG MED DION KNUDSEN
Angst Tæt På! Om hvordan vi forholder os
ISHØJ
som kollega eller familiemedlem
Dion Knudsens bror blev ramt af angst-depression i 2004. Et
foredrag, som fortæller om hvordan det er at være pårørende
til en med angstlidelser, at se et familiemedlem være trist og
bange, og aldrig tro på, at livet vender tilbage.
Dion blev selv ramt af angstanfald under en ferie i Kina
i 2007. Han fortæller om kampen med sig selv og sine egne
tanker, men også om vejen tilbage med hjælp fra professionel
kognitiv terapi, samt sin familie og venners støtte - uden på
noget tidspunkt at gøre brug af angstdæmpende/antidepressiv
medicin.
Tid: Torsdag d. 27. marts kl. 19
Sted: Egely, Vejlebrovej 132, 2635 Ishøj
Tilmelding: senest d. 25 marts på 28775227 eller
riemhansen@gmail.com
Entre: 20 kr som betales ved indgangen

STJERNESTUNDER OG SORTE HULLER
Jytte Hilden, kemiingeniør, gymnasierektor, tidligere MF,
minister og meget mere, fortæller om sit liv og livet med
depression.
Dato: Tirsdag den 10. april 2014
Tid: kl. 19.30
Sted: Cafe Stevnen, St. Heddinge, Algade 33, 4660 St.Heddinge
Pris: kr. 50, betales ved indgangen, tilmelding ikke nødvendig.

BLIV FRIVILLIG I DEPRESSIONSFORENINGEN
Der er mange muligheder, så kig nærmere på hjemmesiden.
Lige nu er vi ved at oprette en kommunikations-gruppe på
kontoret i Valby, så hvis du er dygtig til kommunikation,
både på tryk og online, så hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk

REGION SYDDANMARK
ECT, temaeftermiddag om behandling, virkninger og bivirkninger Kolding Bibliotek ons. d. 2.april kl. 13 – 17.
Arr.: DepressionsForeningen og Psyk.Info. Tilmelding: Psyk.
Info. : 99444546, el. www.psykinfo.regionssyddanmark.dk
”Vil du være rask – så skynd dig på arbejde?” v/ psykiater og
direktør, dr.med. Jesper Karle. Odense Frivilligcenter og Seniorhus, Toldbodgade 5 - 7, Odense C, fyraftensmøde tor. d. 29.
april kl. 17-19. Arr.: DepressionsForeningen. Tilmelding på tlf.
21936238 el. kmndep@gmail.com . Pris: medlemmer: gratis,
ikke-medl.: 75kr
”Trods modvind” v/ skuespiller, sanger og psykoterapeut Flemming Enevold. Det er et caféarrangement, hvor FE med humor
skiftevis optræder med kendte musiknumre, og fortæller om
sin egen bipolare sygdom, og hvordan han tackler den på helt
jordnær vis. Ons. d. 7. maj kl. 19-21, Kulturmaskinen, Odense
C. Tilmelding på tlf. 21936238, el. kmndep@gmial.com . Pris:
medlemmer: 50kr., ikke.medl.: 125kr

NY LOKAL-GRUPPE STARTER OP I SLAGELSE
Gruppen kommer til at holde møder
onsdag aften i lige uger og starter op,
SLAGELSE
når der er 4 deltagere.
Hvis du vil være med, så kontakt:
Dorthe Johansen, 5356 7988, dorthej71@gmail.com

LOKALGRUPPEN SØGER DELTAGERE
Hvis du vil deltage eller være kontaktperson,
så kontakt Frederik Brejl, 28 45 28 11,
frederik@depressionsforeningen.dk

NY LOKALGRUPPE

VEJLE

VIBO
RG

Vi mødes i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1,
8800 Viborg Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00
Hvis du vil være med, så kontakt: Hans Daugaard 8667 6670,
hans@fibermail.dk
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Generalforsamling
Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningen, hør om
foreningens arbejde og mød andre medlemmer fra foreningen over en let frokost. Kom og hør foredrag om hvordan man som psykisk sårbar møder systemet og passer
på sig selv i en arbejdssituation.

Kåre Petersen fra Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet
fortæller mødet med jobcenteret og arbejdspladsen – og bl.a.
om betydningen af at aftale overskuelige spilleregler – lægge en
plan! Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev indleder dagen og Bestyrelsesformand Bodil Kornbek beretter om foreningens arbejde og planer.
Gratis for medlemmer, men tilmelding er nødvendig!
Tilmelding: sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33124727.
Ikke-medlemmer – husk tilmelding
Formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
Frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.
(Betales ved tilmelding via overførsel til reg.nr.: 9541 konto:
0009625100, mærk overførslen “gf”)
Sted
Restaurant Pilen, Pile Allé 14, 2000 Frederiksberg
Transport
Det tager 10 min. med Bus 6A fra Hovedbanegården. Stå af i
krydset mellem Roskildevej og Pile Allé. Eller Bus 26 fra Hovedbanegården, stå af i krydset mellem Frederiksberg Allé og Pile
Allé.
Parkering
Der er 2 timers gratis parkering på Frederiksberg. Så du kan
parkere bilen og flytte den i pauserne. Alternativt kan du købe en
1-dags-parkeringsbillet til 35 kr.
Bilag
Kandidatpræsentationer og andre bilag til generalforsamlingen
findes på www.depressionsforeningen.dk
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Stil op til bestyrelsen
Har du erfaring med bestyrelsesarbejde? Har du erfaring med
organisationsudvikling, strategi- og økonomiplanlægning eller
projektstyring? Stil op til bestyrelsen – meld dit kandidatur ved
at skrive til sekretariat@depressionsforeningen.dk.
For at være opstillingsberettiget, skal du have været medlem
af foreningen i mindst 14 dage forud for generalforsamlingen.
Der skal vælges 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
Dagsorden for Generalforsamlingen 2014
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. 	Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
5. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Bodil Kornbek
6. Regnskabsaflæggelse v. Kasper Tingkær
7. Afstemning om indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger fra 200 til 250 kr.
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig. Den nye bestyrelse vil d. 9-10. maj eller d. 10-11
maj afholde bestyrelses-seminar, hvor bestyrelsesarbejdet for
det kommende år planlægges. Stemmeberettigede er ordinære
medlemmer af DepressionsForeningen, der har betalt kontingent
senest 14 dage før generalforsamlingen. Der skal vælges 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. ■

PROGRAM
11:00 	Registrering fra kl. 11:00
Formiddagskaffe, -te og -rundstykke
12:00

Velkomst v. Bodil Kornbek

		Indledning v/ beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev
12:30 	Indslag v/ Fysioterapeut og bestyrelsesmedlem Mads Trier-Blom
12:40 	Foredrag v/ Kåre Petersen fra Rådet for Psykisk Sårbare på
Arbejdsmarkedet
13:20 	Let frokost m/ sandwich og en sodavand/dansk vand.
Det vil være muligt at registrere sig i frokostpausen.
14:10

Generalforsamling

15:45

Kaffepause m/ kaffe, te, isvand og kage

16:05

Generalforsamling – fortsat

17:00

Tak for i dag!
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CEKTOS – Center for Kognitiv Terapi og Supervision,
Kognitiv Forum og DepressionsForeningen indbyder til....

BIPOLAR DAG
FREDAG D. 4. APRIL 2014

Med. Dr. Cory Newmann Institute of Cognitive Therapy, Philadelphia
PROGRAM FOR DAGEN:
Bipolar sindslidende har været opfattet som en alvorlig lidelse, der først og fremmest skal
behandles medicinsk. Imidlertid har vi nu igennem en årrække set forskning og klinisk
erfaring, der viser at psykoterapi kan spille en væsentlig rolle i hjælpen til klienter og
pårørende. Ikke mindst det sidste vil være i fokus denne dag.
Cory Newmann er en førende spacialist i kognitiv terapi og vil denne dag i en workshop
gennemgå forskning og anvendelige manualer omkring emnet Psychtherapy for Bipolar
Disorder.
Dagen indledes af Depressionsforeningens formand Bodil Kornbek. Efter workshoppen er der
paneldiskussion mellem Cory Newmann, cand.psych. Michelle Ulrichsen, tidl. formand for
Depressionsforeningen Karen Margrethe Nielsen og speciallæge i psykiatri Jakob Ulrichsen.
Dagen afholdes på Rigshospitalets Auditorium, Psykiatriske Afd O, 2100 KBH Ø kl. 9-16
Workshop og paneldiskussion foregår på engelsk. Pris: 1550,- kr (medlemmer af
DepForeningen/studerende kun 900,-) kr.

Yderligere oplysning og tilmelding hos Cektos www.cektos.dk
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Anmeldt af Kasper Tingkær,
sekretariatsleder i DepressionsForeningen

Min nysgerrighed er pirret! Er vi alle i
årevis blevet ført bag lyset af en uhæmmet, brutal og gigantisk medicinalindustri? Er det lykkedes industrien, gennem
snyd, manipulation og korruption at få
overbevist læger, patienter, forskere og
sundhedsmyndigheder i hele den vestlige
verden om den gavnlige effekt af antidepressiv medicin, til trods for at den reelt
er uvirksom, yderst skadelig og i mange
tilfælde direkte dødelig?
Det er alvorlige anklager, Peter Gøtzsche kommer med i sin bog ”Dødelig
medicin og organiseret kriminalitet.
Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet”, der udkom
sidste år.
Gøtzsche, der er leder af Det Nordiske
Cochrane Center, er en kontroversiel
herre. Han er kendt for sine meget markante, provokerende og skarpvinklede
budskaber og er ikke sjældent i opposition til den etablerede viden og de faglige
selskaber.
Jeg nærer som udgangspunkt en stor
sympati for folk, der tør gå mod strømmen og trodser den etablerede viden og
verdensopfattelse. Hvor ville vi være i
dag, hvis ikke en Galilei havde sat livet på
spil ved at vise, at verden var rund og ikke

flad. Men det kræver bevis og dokumentation.
På enkelte områder lykkes det
Gøtzsche at vise eller i mindste sandsynliggøre, at han har fat i noget. Fx at
det er potentiel problematisk, at der ikke
findes en stor offentlig forsknings- og
kontrolindsats, der kan teste industriens
undersøgelser og produkter.
Men ellers er det skuffende, hvad
Gøtzsche leverer af dokumentation. En
stor del af påstandene bliver underbygget med en rodet blanding af personlige
anekdoter, generaliseringer og henvisninger til populærvidenskabelige værker.
Det undrer og skuffer. For når man som
Gøtzsche arbejder med dokumentation
og har adgang og tid til at dykke ned i
alverdens forskningsresultater, så burde
det være muligt at finde og kunne henvise
til undersøgelser og værker med større
faglig troværdighed.
Det er ærgerligt, at Gøtzsche ikke gør
sig mere umage med dokumentationen
og argumentationsopbygningen. Han
burde skrue op for nuancerne og ned for
de skingre postulater. Gøtzsches gode
pointer drukner i irritationen over de alt
for mange polemisk udfald og alt for løst
underbyggede påstande. ■

Peter C. Gøtzsche:
Dødelig medicin og
organiseret kriminalitet
People'sPress, 2013

Svar på tiltale:
Er DepressionsForeningen
i lommen på industrien?
Det er Gøtzsches påstand, at
patientforeningerne (som fx
DepressionsForeningen) er en del
af ”den store konspiration”. Hans
påstand er, at patientforeningerne
får støtte fra medicinalindustrien
og derfor taler industriens sag.
Der har tidligere være sager med
patientforeninger, der bevidst eller
ubevist har ladet sig føre af en eller
flere medicinalfirmaer, men det er
ikke noget, vi har oplevet. DepressionsForeningen samarbejder med
industrien og har modtaget støtte
til forskellige projekter, men vi er
aldrig blevet mødt med krav om
modydelser eller har følt os manipuleret. Vi er meget påpasselige og
opmærksomme på problematikken,
men vi oplever ikke industrien som
manipulerende.
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LANDET

RUNDT

Weekendtur

til GillelejeFeriecenter
Af Lis Silkeborg og Tina Carlsen

I Nordsjælland slog Hillerød- og Gribskovgruppen sig sammen, søgte og fik
penge til en aktivitetsweekend.
Den første weekend i september mødtes vi i Gilleleje feriecenter. Vi havde alle
havde set frem til denne weekend som
et pusterum fra dagligdagen i samvær
med mennesker, som man kender rigtig
godt og føler sig tryg ved. Lige fra fredag
eftermiddag, da vi sad på terrassen med
kage og kaffe kørte snakken henover
bordet. På samme måde som den plejer
at gøre i grupperne. Hjemmefra havde

vi planer om museumsbesøg, men vi
havde det skønneste vejr og havde meget
svært ved at få lettet os. Vi nød bare
omgivelserne og hinandens selskab. Vi
kunne være der, og vi kunne trække os,
når vi ville. Ingen krav og ingen dumme
spørgsmål, blot nærvær. Inden weekenden var der flere, der havde det skidt
med bare at være hjemmefra, at overnatte ude og være omgivet af mennesker
døgnet rundt, dette kunne kun lade sig
gøre fordi der er tillid og tryghed i grupperne.

Søndag afsluttede vi med ridning på
Søborggårds Ridecenter.
Det var en rigtig dejlig og vellykket
weekend i selskab med dejlige mennesker.
Inden vi tog afsked var det med
kæmpe kram og forhåbningerne om en ny
tur til næste år. TAK til alle i grupperne
for at berige vores liv og ikke mindst Tak
for livet. ■

Nogle havde inden
weekenden været ude at flyve.
Medlemmerne fløj enkeltvis med
Peter, vores instruktør fra Roskilde
Lufthavn i et lille fly, og de fik selv
lov at styre flyet. For flere var det en
grænseoverskridende, men fantastisk oplevelse.

Der blev også tid til en flyvetur for
Gribskov og Hillerød lokalgrupper.
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LANDET

RUNDT

Fortællekursus

for Foredragsgruppen
Af Louise Dahl Wulff og
Stine Brøndum Jensen

Nytåret havde kun lige lagt sig før vi stod
ni personer klar i Torvehallerne i Vejle.
Vi havde meldt os til DepressionsForeningens livsfortællingskursus, og målet
var at blive en del af foreningens foredragsgruppe, der tager rundt og holder
foredrag med vores historier.
Der havde været venteliste til kurset,
og vi var glade for at være blandt deltagerne. Vi var fire mænd og fem kvinder,
der kom fra hele Danmark. Gennemgående for gruppen er, at vi gerne vil være
med til at skabe mere åbenhed om bipolar
lidelse og depression. Vi vil nedbryde
tabuer og måske gøre det lettere for andre
at leve med en sygdom.

Vi havde to super gode kursusledere og
en meget inspirerende og dygtig underviser. Under kurset har vi alle haft svære
og personlige ting oppe at vende, og
flere er blevet meget berørte undervejs.
Selvom man har bearbejdet sin fortid og
er kommet overens med sin sygdom, kan
det bringe nye perspektiver at se det hele
ovenfra. De rutinerede foredragsholdere
fortæller, at det kan have en selvterapeutisk effekt at fortælle andre om sit liv. Det
er nok det, vi kan mærke.
Selvom vi i foredragsgruppen kun
har været sammen nogle få gange, har
forløbet været intenst, og vi er kommet
forbavsende tæt på hinanden. Det har

været berigende at være sammen med
de andre deltagere og få indblik i deres
historie og hverdag.
På kurset har vi haft mulighed for
at øve os på at formidle vores historie i
trygge rammer. Vi har fået præsenteret
forskellige teknikker og givet hinanden
feedback på oplæg. Alt i alt har vi fået
nye vinkler på vores fortælling og måde
at formidle på. Det bliver både nervepirrende og udviklende at komme rigtigt ud
og holde vores foredrag, men kurset har
klædt os godt på og givet os mod til at
komme i gang. ■
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Tro

på dig selv
Hav øje for det gode i livet
Tag medgang i favn, når det bliver givet
Det er okay i modgang at være pivet
Vær ikke for dine fjender blind
Men lad dem ikke styre dit sind
Du deler selv din sol og vind
Vær sikker på at du er elsket
Alt, hvad du gør er velset
Du har på forhånd vundet
Stå fast ved dine idealer
Værdier, idéer og planer
Så når du længere, end du aner

Bjarne Christensen har indsendt et fint digt til Balance
Baggrunden for mit digt er min oplevelse af, hvordan mine strategier kan
hjælpe mig selv og andre. Det kan bruges, når jeg skal gennem en depression
eller situation, der har indflydelse på, hvordan jeg har det psykisk. Det er et
digt, der i svære tider skal minde mig om at være opmærksom på, at der er
lyspunkter, og at det er vigtigt, at jeg bevarer optimismen. Jeg skal tage imod
den hjælp, som der bliver tilbudt og jeg skal have lagt planer i de gode tider,
som kan hjælpe mig igennem sygdom og modgang. Til sidst handler det om
integritet og at stå fast ved det, som er værdifuldt for mig. ■
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ANNONCE

Bliv depressionsfri nu!

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?
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Hjælp os med at blive flere
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Skriv til os på sekretariat@depressionsforeningen.dk
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seret i at blive medlem, så få dem til at melde sig ind via hjemmesiden. Du kan også få tilsendt
flyers, som du kan lægge på biblioteket, på cafeer eller lignende.
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Forløbet består af I alt 6 møder af 2 timer, dvs. I alt 12 timer kun 3750,- kr.
DepressionsForeningen
for flere medlemmer
for dvs.
at kunne
hjælpe
og
(320,
- kr.består
pr time)
Forløbet
af Iharaltbrug
6 møder
af 2 timer,
I alt
12 depressionsramte
timer kun 3750,kr.
deres pårørende endnu bedre. –Har du en ven eller et familiemedlem, som kunne være interes(320, - kr. pr time)
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Lær at tackle
angst og
depression
På kurset Lær at tackle angst og depression får du redskaber til at genvinde kontrollen, så det er dig og ikke sygdommen, der styrer dit liv.

Af Marie Bergmann og Lea Hegaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

A

ngst og depression kan give
store udfordringer i hverdagen.
På kurset Lær at tackle angst og
depression får du redskaber til at tackle
symptomerne og forebygge, at de vender
tilbage. Mange oplever, at de ved hjælp af
kurset får mere kontrol over deres hverdag. Kurset udbydes af mange danske
kommuner. Instruktørerne er frivillige,
som selv kender til angst og depression
– enten fordi de selv lever med symptomerne, eller fordi de er pårørende til
nogen, som gør.
På kurset møder du andre i samme
situation. Erfaringer viser, at det er en
stor lettelse og hjælp at møde andre, der
kender til at have en hverdag med angst
og depression. En tidligere kursist siger:
”Kurset har fået mig til at indse, at jeg
bestemt ikke er den eneste, der har det
sådan”.
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Kurset kommer omkring emner som
triggere og advarselssignaler, forebyggelsesstrategier, myter, afspænding,
kommunikation og håndtering af fysisk
og psykisk smerte og træthed. Derudover
arbejder kursisterne med at give sig selv
små opgaver fra uge til uge. Lykkes det
ikke at gennemføre opgaverne, identificeres de problemer, der ligger bag, og gruppen samarbejder om at løse dem.
Spørgsmål som: ”Hvordan får jeg
købt ind, når jeg er bange for at få et
angstanfald?” eller ”Hvad gør jeg, når jeg
ikke kan komme ud af sengen, fordi jeg
er træt og deprimeret?” tages op, og ofte
går kursisterne inspirerede fra kurset
med nye ideer til at overkomme hverdagens udfordringer. Undersøgelser viser,
at størstedelen af kursisterne oplever
forbedringer efter kurset, og 85 % ville
anbefale det til andre. ■

Lær at tackle
angst og depression
Kurset følger et fast program og
foregår over 7 mødegange á 2,5 time
pr. gang. Der er en kursusgang om
ugen og mulighed for efterfølgende
at fortsætte i en netværksgruppe.
Der er 12-16 deltagere på et hold.
Der er tavshedspligt.
Læs mere på hjemmesiden
www.patientuddannelse.info
eller kontakt din kommune og
hør om dine muligheder for at
komme på kurset.

Til næste

Mænd, kære mænd
– hvor er I henne?

D

epressionsForeningen er fuld af
kvinder, og naturligt nok er det
også en overrepræsentation af
kvinder, der benytter vores tilbud. Men
hvorfor er det sådan?
Er det fordi, der er tilbud, vi mangler at udbyde? Tilbud, der i højere grad
imødekommer mænd med depression og
bipolar lidelse? Eller er det bare en del af
den mandlige natur ikke at søge hjælp og
støtte i netværk som vores?
Vi ved, at der er mange mænd, der
også lider. Men vi ved også, at de er svære
at få fat i. På nettet og på telefonen er
det ofte konerne eller kæresterne, der
henvender sig. Ofte med mænd, der ikke
vil erkende deres sygdom, endsige gå til
lægen.
Vi vil rigtig gerne i kontakt med flere
mænd, blive bedre til at hjælpe dem og
også meget gerne have dem som medlemmer. Måske kan du hjælpe os med at nå
mændene?
I næste nummer af Balance har vi
fokus på mænd.
Vi vil se på, hvad det, man kalder
”den mandlige depression”, er for noget.
Er der en reel forskel mellem mandlig
og kvindelig depression, eller er det en
myte? Vi vil også prøve at dykke dybere
ned i, hvordan det er som mand at leve
med en depression eller en bipolar lidelse.

Og hvordan er det at være pårørende til
én? Måske har nogle af jer læsere en god
historie?
Forskere har længe diskuteret, hvorvidt der er flere kvinder end mænd, der
bliver ramt af en depression, eller om vi
bare ikke er gode nok til at opspore og
hjælpe mændene. Vi ved, at flere mænd
end kvinder søger mod alkoholen eller de
euforiserende stoffer i et forsøg på selvmedicinering. Mange mænd undgår også
gerne lægen og andre offentlige instanser
og vælger i stedet et mere isoleret liv fx på
gaden.
I næste nummer af BALANCE dykker
vi ned i forskningen og nogle af de kønsmæssige problematikker der diskuteres
her.
Vi vil også komme ind på, hvordan
man kan spotte en mand, der lider af
depression, samt hvilke tilbud, der findes
rund om i landet.
Og nu vi er ved mænd. Vi ønsker
os også flere frivillige mænd. Det kan
være som bestyrelsesmedlem, frivillig
i vores nye aktionsgrupper rundt om
i landet, på telefonlinien eller i vores
lokalgrupper. Det kunne også være
som journalist her på bladet eller et
helt andet sted. Klik ind på hjemmesiden og se de mange muligheder vi kan
tilbyde. ■

Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatsleder

Ideer til næste nummer
Har du en god historie om at være
mand med depression, eller pårørende til en? Eller har du en god ide
til en artikel eller et debat-indlæg.
Så skriv til os på sekretariat@depressionsforeningen.dk senest
1. maj 2014.
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i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER
Cafe Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage og onsdage kl. 14.00 – 18.00
5355 9567, bolette@cafeblom.dk
www.cafeblom.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12, 8000 Århus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00
Cafe_oda@yahoo.dk
www..facebook.com/cafeoda

København
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Frederik, før du kommer første gang.
Onsdag i lige uger kl 19.00 – ca. 21.15
Frederik, 28452811, frederik.nu@gmail.com
Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Mandage i lige uger kl. 18.45 – ca 21.00
Se vores kalender på bipol.dk/bal, tryk på
begivenheden for at se detaljer.
Kontakt Mads eller Eva via mail hvis du vil være
med i gruppen – se kontaktpersoner.
Mads: Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866,
bedst ml. 15 og 18
Eva: bal@TI22.dk, 4063 1022
Pårørendegruppe Kbh
Frivilligcenter SR-Bistand
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København 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, dorte.hc@mail.tele.dk
3116 6168
Anders Larsen, anderstennislarsen@hotmail.
com, 4095 9294
Kalundborg
Kontakt Rikke mht. lokalets adresse
Første onsdag i måneden kl 19.00 - 21.00
Rikke Sundby, 41260278, rikke-sundby@live.dk
Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger kl. 18.30 – 21.30
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238
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Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Barbara 40424810, Karen Margrete 21936238

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Onsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Maria Horn, mariaflorentzhorn@gmail.com,
61402140

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

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

Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C
Hver onsdag kl. 18.30 – 20.30
Lis Silkeborg, Lis_silkeborg@hotmail.com,
2976 8645
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, Lis_silkeborg@hotmail.com
2976 8645

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

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

Ribe
Vindrosen, Tangevej 6, 6720 Ribe
Hver tirsdag kl. 19.00 -21.00
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk, 27599258

Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved
Farimagvej 22, 4700 Næstved
Mandag i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Anita Sørensen, depf4700@gmail.com
3131 3005
Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse
Tirsdag i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Tanja Rasmussen, 23326550
papaw@stofanet.dk
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 5-7
Mandage i lige uger kl. 16.30 – 18.00
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127
Odense, bipolar
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Onsdag i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Lars Frederiksen, fangelvej111@gmail.com
tlf. 6060 2551

Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1, Esbjerg
Hver torsdag kl. 19.00 - 21.00
Henning Andersen, balder280441@gmail.com
21473313
Susanne Kahl 60181043 /SusKahl@gmail.com
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger Kl. 19.00 – 21.00
Kontaktperson: Hans Daugaard 8667 6670,
hans@fibermail.dk
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
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

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, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
OBS: Kontakt Janne før du kommer i gruppen
1. gang.
Torsdage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Janne, 51950924, bipolargruppen@gmail.com

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

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal
Grønnegade 80, Aarhus
Mandage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Rikke Kofod Hanna, 30263358, ungegruppe.
aarhus@gmail.com

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

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Kontaktperson:
Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 5040,
kontakt@kruuse.nu

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
DepressionsForeningen
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
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Sommerferie med værdi
For fjerde år i træk er årets bedste sommerferieplan et højskole ophold 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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