DepressionsForeningens medlemsblad • Nr. 3-2015

Unge og depression
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Der er flere faktorer, som
kan være udslagsgivende,
for at unge får depression
Negative livsbegivenheder, ensomhed og tab af venner
eller familiemedlemmer, sygdom eller problemer i
familien. Som forening er vores fokus på mennesker
med depression og bipolar lidelse og deres pårørende.

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

I

den sammenhæng har vi bl.a. på
vores frivilligweekend haft foredrag
om arbejdet med hele familien og
dermed også de unge. Men vi skal turde
spørge os selv, om vi har været i stand til
at nå de unge?
Har de unge, ikke kun som pårørende,
men unge som bliver ramt af depression, været en tilstrækkelig integreret del
af vores arbejde og aktiviteter? Uanset
hvilken oplevelse og svar vi kan have på
de to spørgsmål, så er det tid til en større
og mere målrettet indsats.
Årets DepressionSucks kampagne er
målrettet unge, fordi vi i DepressionsFor-

eningen vil påtage os det ansvar at være
til stede og nærværende, hvor problemerne er. Vi ved, at flere unge får depression,
og vi ved også, at alt for få unge får den
hjælp og støtte, som de har brug for.
Vi skal være de unges røst, vi skal have
fokus på deres behandlingsmuligheder, vi
skal være optaget af, at der også for dem
er brug for et mødested, støttesamtale,
lokalgrupper etc.
At nå mennesker er, som beskrevet
i vores vedtægter, vores berettigelse,
og derfor vil vi ikke stå på sidelinjen
og være tilskuere – vi vælger at deltage
aktivt.

Udover vores DepressionSucks kampagne har vi også igangsat et ungeprojekt
i Café Blom. Et mødested hvor unge kan
komme som de er, og blive accepteret som
de er. Vi har ungegrupper i Aalborg og
Aarhus, og vi er ved at etablere en ungegruppe i Gentofte.
Desuden søger vi i øjeblikket unge til
projektet 'forvandlende fortællinger'.
Ja, vi er på vej - mange har bidraget
med ideer, og flere er blevet en del af det
lokale arbejde.
Dette er kun en begyndelse. ■
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Tilhør i uddannelse
er centralt i

unges liv
”Og det [spørgsmål] blev jeg bare ved med at stille
mig selv, og det slog mig bare lige så stille psykisk ned,
at jeg ikke kunne finde nogen mening – jeg kunne
ikke se nogen mening med noget som helst, og jeg
begyndte bare at være mere og mere fokuseret på
de negative aspekter af livet og sådan noget….. og så
endte det ud med, at jeg fik en depression simpelthen.”

Af Lene Larsen

S

ådan fortæller Lasse, som jeg interviewede for et par år siden i forbindelse med et større forskningsprojekt. Lasse gik i 3. g og havde svært ved
at se det meningsfulde i skolehverdagen.
Han var optaget af både at leve op til de
faglige, sociale og aktivitetsmæssige
krav, som gymnasiet stiller og ikke
mindst af at finde ud af, hvem han var,
og hvor han var på vej hen. Et spørgsmål
som er yderst centralt for de fleste unge.
Dette hænger bl.a. sammen med, at
ungdomslivet er en periode med mange
overgange, og hvor de sociale arenaer

4

Balance nr. 3 september 2015

udvider sig og hurtigt skifter. Ikke mindst
kravet om at skulle gennemføre en ungdomsuddannelse står centralt i unges liv,
og uddannelse fremstår som en kulturel
normativ figur om ’det almindelige ungdomsliv’ og som et godt sted at være for
unge. Med det politiske krav om uddannelse til alle unge og instrumenter som
uddannelsespålæg mv. fremstår det også
som et obligatorisk sted at være for unge.
Dvs. ungdom og uddannelse er koblet tæt
sammen, hvilket stiller krav til unge om
at skulle finde sig til rette i uddannelsessystemet.

Dette vanskeliggøres bl.a. af en øget
konkurrence blandt eleverne og en
større grad af differentiering af disse i
forhold til karakterer og videreuddannelsesmuligheder. Hertil kommer krav
om fremdrift, hurtig gennemførelse og
ingen omvalg som nogle af de udfordringer, unge aktuelt står overfor i forhold til
uddannelse.
Dette betyder, at det på den ene side
fremstår, som om den enkelte unge har
et frit valg, og på den anden side er der
ikke frit valg, da der opstår nye standardiserede krav. F.eks. er gymnasiet blevet
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’det selvfølgelige valg’ for langt de fleste
unge, men hvor det samtidig for mange
– herunder Lasse – langt fra er meningsgivende, og han syntes ikke, at skolen
hverken implicit eller eksplicit hjalp ham
ret meget med at finde ud af, hvem han
var, og hvor han var på vej hen.
Psykisk lidelse bryder ofte ud i
ungdomsårene
Op mod halvdelen af de mennesker, der
får en alvorlig psykiatrisk lidelse, får den
i ungdomsårene. Det er altså en livsfase,
hvor psykosociale vanskeligheder potentielt bliver til diagnoser. Statistikker taler
tydeligt om en vækst i antallet af unge
med psykiske problemer – herunder
depressioner.
Spørgsmålet er imidlertid, om
det er unges livsbetingelser, der
har ændret sig i form af større
og flere krav, eller om det er et
resultat af en ændret diagnosepraksis. Disse to forklaringer
udelukker ikke hinanden, og
man kan også stille spørgsmålet,
om det er samfundet, der er blevet
mindre rummeligt i forhold til unge
med særlige udfordringer.
Unge, der står i vanskelige
situationer, identificeres og
karakteriseres ofte med
betegnelser som (psykisk)
sårbare unge, udsatte unge,
unge i risiko mv. Ofte bliver disse
betegnelser brugt på måder, der lokaliserer problemerne hos og i de unge selv og
antyder en statisk tilstand og situation.
Dette ligger i klar forlængelse af den
samfundsmæssige individualisering,
der indebærer at de unge selv overtager
ansvaret for egen succes og fiasko. F.eks.
tillægger Lasse også sig selv ansvaret og
skylden for, at han får en depression, og
at det udelukkende var ”mine egne tanker, der fik mig ned i depression” - som
han sagde lidt senere i interviewet.
En sådan fokusering på individuelle problemer fører ofte og typisk til

kompensatoriske løsninger, der skal rette
op på unges mangelfulde forudsætninger
for at gennemføre en uddannelse.
Disse løsninger har i nogle tilfælde en
positiv effekt, men en sådan kategorisering af unge som problembærere kan
også føre til en selvforstærkende marginalisering af disse unge.
At flytte blikket fra sårbare unge
til unge i sårbare situationer
Hvis man derimod flytter blikket fra

depressive unge forstået som en generel, fast defineret og mere eller mindre
permanent indre tilstand, til at se unges
depressioner som noget der også er situationsbestemt, og som får nogle konkrete
fremtrædelsesformer og konsekvenser
inden for nogle bestemte institutionelle
rammer.
Dette betyder at forstå og fokusere
på depressioner som noget, der opstår
og sker i relationen mellem de unge og
institutionernes (herunder familiens)
kultur og praksis. Dvs. at flytte blikket fra sårbare unge til unge i sårbare
situationer og dermed få et øget fokus på
de kontekster, unge færdes i og gerne
skulle trives i. For Lasse ville dette
betyde en øget opmærksomhed
på, hvilke faglige og sociale miljøer og tilhørsforhold, der er
tilgængelige og ikke tilgængelige for ham i gymnasiet.
Det er nemlig centralt
for trivslen, og for såvel
den faglige som den sociale
sammenhæng, at unge på
forskellig vis kan etablere og
føle et tilhørsforhold til deres
uddannelse(ssted). At kunne
etablere tilhør til sit uddannelsessted handler bl.a. om, hvilke
muligheder der er til stede for at
etablere en identitet ikke kun som
ung, men også som elev/studerende.
F.eks. har undervisnings- og
uddannelses-aktiviteter, som skaber en
tættere kontakt mellem unge og ansatte
på uddannelsesinstitutionerne afgørende
betydning for, hvorvidt nogle vælger
at blive på uddannelsen, og hvorvidt
de oplever, at uddannelserne tilbyder
relevante, interessante og tilgængelige
faglige og sociale fællesskaber.
Jeg har ikke fulgt Lasse videre frem
og ved derfor desværre ikke, hvordan det
er gået ham. ■
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Få en kop kaffe - og forståelse

SÅ LÆS HER
Døjer du med depression, ocd, angst eller bipolar lidelse?
Vil du gerne møde ligesindede og få nogle gode oplevelser?
Vi er en café for psykisk sårbare i
alle aldre, beliggende i hjertet af
Nørrebro. Vi ønsker at få ﬂere unge
til at være en del af vores hyggelige
café. Så måske er det noget for dig?

Caféen har hver fredag særligt
fokus på unge. Her kan du indgå
i et samvær med hygge, gode
oplevelser, spændende aktiviteter, arrangementer og ture.

Vil du høre mere og måske være en del af os, så kontakt os.

facebook.com/cafeblom - cafeblom.dk - cafeblom123@gmail.com - tlf 53 55 95 67
Café Blom - Julius Bloms Gade 17, kld - 2200 København N
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Når ungdomslivet
slår knuder…
… skal det være nemt at få hjælp. Der findes efterhånden
rigtig mange tilbud til unge mennesker i Danmark, men når
livet er svært, kan det virke dybt uoverskueligt at finde frem til
det helt rigtige tilbud. Headspace er én indgang til hjælpen.

Af Anne Fiil Winther, Presse- og kommunikationskonsulent i headspace Danmark

N

år man har det svært, skal man
ikke bruge tid og kræfter på at
finde frem til hjælpen. Den skal
være let tilgængelig og nu og her. Du kan
ikke gå forkert, når du går i headspace.
Hvad enten det drejer sig om kærestesorger, boligproblemer, konflikter med
vennerne eller familien, angst, depression, selvskade, stress, mobning, ensomhed eller noget helt andet. You name it!
Ingen problemer er for store eller små i
headspace, og det har rigtig mange unge
fundet ud af.
Langt størstedelen af de unge, som
kommer i et af de syv (snart otte) headspaces i Danmark, siger selv, at tristhed
er den primære årsag til, at de banker på
hos headspace eller klikker ind på chatten. Når man så graver lidt dybere i de
unges fortællinger, ligger der alt lige fra
stress, ensomhed, kærestesorger til konflikter med familie eller venner, praktiske
problemer og meget andet og ulmer. For
den unge er det en stor hjælp bare at få et
frirum, hvor der kan blive sat ord på alle
tankerne, og hvor der bliver lyttet.
Sandra er én af de tusindvis af unge
mennesker, som har haft brug for nogen
at tale med, og som har haft brug for

»En af de dyrebareste følelser, jeg kender til, er følelsen
af, at der er nogen, der
følger mig og bekymrer sig
om mig. Den følelse fandt
jeg et helt uventet sted på
et tidspunkt, hvor jeg aldrig
havde følt mig så alene med
mine tanker og følelser, da
jeg blev modtaget med
åbne arme i headspace.«
Sandra 17 år
et sted, hvor der hverken er ventetider
eller journaler, der forfølger hende. Hvis
man skeler til de seneste rapporter fra
Vidensråd for Forebyggelse og SFI, er der
mere end nogensinde et behov for tidlig
indsats, for de danske unge har aldrig
haft et ringere mentalt helbred.
headspace er den tidlige indsats. Kun
10 procent af de unge, som kommer i
headspace, har tidligere været i kontakt
med det offentlige.
Det etablerede system kan rigtig
meget, men det er ikke så finmasket, at
det kan samle alle op. Problemerne ender
med at vokse sig så store, at den unge bli-

ver en sag for kommunen. Inden de unge
når så langt, kan de altid stikke næsen
forbi et af vores syv headspaces (flere er
på vej), den landsdækkende chat og vores
udgående rådgivning på produktionsskoler, erhvervsskoler, folkeskoler og andre
institutioner. Vi er der, hvor de unge er.
De råber efter hjælp, og vi hører dem. ■

headspace er et anonymt og gratis
rådgivningstilbud til børn og unge
i alderen 12-25 år. Ingen problemer
er for store eller små, og alt foregår
på de unges præmisser. I headspace
kan man aldrig gå forkert.
Læs mere på www.headspace.dk
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Om DepressionsForeningens

ungegrupper
DepressionsForeningen har på nuværende tidspunkt to ungegrupper i
hhv. Aalborg og Aarhus. Vi har desuden en på vej i Gentofte. Grupperne
fungerer helt ligesom vores andre selvhjælpsgrupper, men de er rettet
mod unge og ledet af unge frivillige.
DepressionsForeningen har talt med en af de frivillige gruppeledere, samt
nogle af deltagerne, fra ungegruppen i Aarhus for at få et indblik i, hvordan
ungegrupperne hjælper unge mennesker, der døjer med depression.

Navn: Louise, frivillig leder af ungegruppen
Alder: 24 år
Uddannelse: Læser Dansk på 5. semester ved Aalborg Universitet.
Hvorfor meldte du dig som frivillig
leder af gruppen?
Faktisk kendte jeg (desværre) ikke noget
til disse lokalgrupper, før jeg selv søgte
om at lede ungegruppen i Aarhus. Noget
der særligt er godt ved foreningens grupper er, at man som leder ikke kun skal
sidde med som ordstyrer eller observator,
men at man er i øjenhøjde med de andre
deltagere, idet man også selv er ”bruger”
i gruppen.
Hvad går arbejdet ud på?
Mit arbejde består hovedsageligt i at
arrangere og deltage i møderne for

8
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brugerne i Aarhus hver anden mandag.
Deltagerne kan også skrive en e-mail eller
SMS til mig i tiden mellem møderne. Udover det er der den mere administrerende
del med både økonomiske og praktiske
aspekter, som bidrager til, at vi kan få de
trygge rammer i og omkring vores møder
i Frivillighuset i Aarhus. Sidst men ikke
mindst er der DepressionsForeningens
frivilligkurser to gange årligt sammen
med mange andre søde mennesker fra
foreningen. Dog føles intet af ovenstående
som et rigtigt arbejde.
Hvad giver det frivillige arbejde dig?
Jeg havde længe gået med tanken om at
have et frivilligt arbejde. Det lyder måske
som en kliché, men jeg tror, det giver
meget (forhåbentlig) at kunne gøre en
forskel for andre. Det gør mig glad, hvis
nogle får det bedre eller opnår nogle per-

sonlige mål undervejs. Lige fra starten
er jeg af mange af brugerne også blevet
værdsat for mine menneskelige egenskaber – og det er guld værd, når de kommer
fra så ærlige og skønne mennesker.
Hvad tror du er den vigtigste hjælp,
når man er ung og har en depression?
Der er rigtig mange faktorer, når man skal
have det bedre. Ungegruppen giver ikke
professionel behandling, men jeg er overbevist om, at det for mange unge alligevel
er og har været en stor hjælp. Mange af
deltagerne er mere eller mindre samme
sted i livet – og det kan være utroligt svært
at acceptere eller leve med, at man allerede
som ung er for syg til at magte at tage en
uddannelse eller at have et arbejde. Ens
egen identitet er i ungdomsårene ofte meget usikker og diffus i forvejen – og at få
en depression eller mani oveni dette, giver
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bestemt ikke færre bekymringer. Mange
unge bærer også på en enorm skyldfølelse,
der eksempelvis kan bunde i, at de føler, at
de ”belaster” venner og familie ved at dele
den slags ting. Derfor er det rigtig rart at
have nogen udefra på samme alder at tale
med om alt det, man måske ikke kan eller
ønsker at dele med sine nærmeste.

Navn: Mette Nielsen, gruppedeltager
Alder: 21 år.
Hvor lang tid i gruppen: Jeg har været i
gruppen i et halvt år.
Hvorfor tilmeldte du dig gruppen?
Jeg henvendte mig til gruppen, fordi jeg
var sygemeldt med en depression, og jeg
har tidligere været i en gruppe, hvor det
hjalp mig.
Hvad giver det dig at gå i gruppen?
Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er
alene om at have det svært. Jeg kan være
100 % mig selv, uden fordomme. Der er
et fantastisk sammenhold, og man møder
respekt og personer som virkelig kan
sætte sig i ens sted, og vil hjælpe én så
godt de kan!
Hvad er dit bedste minde fra gruppen?
Det var engang jeg havde det rigtig svært.
Jeg åbnede mig op og valgte at fortælle,
hvordan det virkelig stod til, og alle var så
lyttende og støttende. Jeg gik derfra med
fire telefonnumre, hvor jeg fik den ene
søde sms efter den anden, om at jeg altid
kunne ringe eller skrive til dem, så ville
de hjælpe mig. Jeg var så overrasket over,
at de ville hjælpe mig, som de næsten ikke
kendte. Det viste mig, hvor store personligheder jeg havde mødt, og hvor glad jeg
er for at være kommet ind i gruppen (jeg
har brugt de fire piger rigtig meget siden).
Hvad tror du er den vigtigste hjælp,
når man er ung og har en depression?
Jeg tror det er vigtigt, at den unge oplever
at man ikke er alene. Man kan tit føle sig
som den eneste i verden, derfor er det vigtigt, at man får noget bedre information

af de professionelle om de ungegrupper,
som findes rundt om i landet. Jeg ville
da ønske, at jeg havde fået noget af vide
om ungegruppen noget før! Man kommer
tit fra nogle vennekredse, som har svært
ved at forstå ens situation. Derfor er det
fantastisk at komme et sted, hvor folk forstår en, og virker oprigtig interesserede
omkring ens situation.

Navn: Emma, gruppedeltager
Alder: 21 år.
Hvor lang tid i gruppen: Jeg er kommet
i gruppen siden april i år.
Hvorfor tilmeldte du dig gruppen?
Jeg var på et relativt stabilt sted, mentalt, og blev enig med mig selv om, at det
ville være en rigtig god idé at finde noget
støtte og et forum, hvor jeg ikke følte mig
forkert eller misforstået på grund af min
depression. Det var svært at tage afsted
de første par gange, en kraftanstrengelse,
men det var så meget det værd!
Hvad giver det dig at gå i gruppen?
Det er en overvældende befrielse at være
i en gruppe af mennesker, hvor jeg ikke
føler, at jeg behøver skjule noget eller
forklare, hvorfor jeg nogle gange har det,
som jeg har det. Og så det at kunne dele
nogle af de ting, som andre aldrig rigtig
har kunnet forstå, og som jeg har troet
var helt vildt underlige og afvigende - og
de andre i gruppen, de nikker bare for det
meste - Ja, det har jeg også prøvet.
Hvad er dit bedste minde fra gruppen?
Nok det bedste minde var en aften, hvor
vi snakkede om hvordan man tit, med depression, får ting at vide som: “Se på den
lyse side, du bliver et mere empatisk menneske, bla, bla, bla”. Det grinede vi højt og
længe over - for det er sgu da meget fedt,
men hvad hjælper det mig, når jeg har det
dårligt? Det var vidunderligt befriende i
fællesskab at kunne grine af noget, som
jo egentlig er meget alvorligt, men som
bliver underligt absurd og sjovt, når man
snakker om det.

Hvad tror du er den vigtigste hjælp,
når man er ung og har en depression?
At vide at du ikke er alene - det er lidt
en kliché, men sandt alligevel - det er så
skadeligt at føle sig helt alene i verden
med sin depression, og tro at der ikke er
andre, der forstår én. Det skaber ensomhed og håbløshed, og det har man sgu
allerede nok af, når man er deprimeret!
Det kan være rart at være et sted, hvor
alle har depressionen til fælles og forstår!
Man kan kalde dem ligesindede, hvis
man vil.
Andet?
Gør det. Få taget afsted - hvad kan det
skade? Jeg ved godt, det kan være så
svært at stå ud af sengen, og det ER sgu
angstprovokerende at gå ud af døren,
men det hjælper!

Navn: Alexander, gruppedeltager
Alder: 24
Hvor lang tid i gruppen: 4 months
Hvorfor tilmeldte du dig gruppen?
I had been struggling with a severe depression for over a year and had grown
tired of not doing anything day after
day. I was unwilling to join the group
at first, worried that it wouldn't help, or
that the members would be overly dramatic, but I am very happy, that I gave it
a chance.
Hvad giver det dig at gå i gruppen?
Relief; I can talk about my issues and
progress now, which takes a lot of stress
off my shoulders. Hearing other peoples'
experiences also helped me figure out,
what to do and gave me the confidence to
do it. It's nice to be around people with
similar experiences, without having to
pretend to be a happy person for their
sake.
Hvad tror du er den vigtigste hjælp,
når man er ung og har en depression?
Just to have someone to talk to and
confide in. It helps a lot to just know,
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that others have gone through the same
problems.
Andet?
Thanks for the group, it has really helped
me out a lot. I had spent 13 months
indoors before joining the group, but now
I am out and making friends again. I'm
finally feeling better, and that is thanks
to the support this group provides. It has
given me the confidence to pursue treatment without guilt.

Navn: Mai
Alder: 33
Hvor lang tid i gruppen: ca 5 mdr.
Hvad giver det dig at gå i gruppen?
Fællesskab, et sted hvor man har lov til
at være sårbar og ked af det, og være den
man nu er. Et sted at få luft for bekymringer uden at spekulere på, om man bliver
forstået eller er til besvær. Det har været
meget brugbart for mig at have nogen,
som står i en lignende situation, at dele
mine tanker og bekymringer med.
Hvad er dit bedste minde fra gruppen?
Jeg tror, at det var første gang, jeg hørte
en af de andre i gruppen dele sin historie,
for da gik det op for mig, at der var plads
til at være den man er, og udtrykke lige
præcis hvordan man har det.
Hvad tror du er den vigtigste hjælp,
når man er ung og har en depression?
At vide man ikke er alene, at der findes
andre i samme situation, og at der er
hjælp og støtte at hente. At man føler sig
accepteret, og at man ikke føler sig som
en byrde for sine pårørende.
Andet:
Jeg håber, det bliver nemmere og mere
tilgængeligt for unge at få information
om støttegrupper, cafe Oda og andre
initiativer, der kan støtte og hjælpe unge
med depression.
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Navn: Katrine
Alder: 27 år
Hvor lang tid i gruppen: Jeg startede
med at gå i gruppen i januar.
Hvorfor tilmeldte du dig gruppen?
Fordi jeg savnede at snakke med nogle,
der vidste hvordan det er at være syg.
Hvad giver det dig at gå i gruppen?
Forståelse fra andre. Det er befriende
at kunne snakke med nogle, der forstår
mine udfordringer og problemer, uden
at jeg skal forklare dem. Når jeg snakker
med andre, føler jeg tit at de ikke forstår
mig. De personer, der kommer i gruppen,
kan give en anden form sparring eller
trøst end mine venner og familie, fordi de
selv har prøvet at være i samme (eller en
lignende) situation.
Hvad er dit bedste minde fra gruppen?
Hver gang jeg har fortalt om noget der går
mig på, og der er én der siger: ”Sådan har
jeg det også.” Jeg synes det er rigtig rart
at vide, at vide at man ikke er alene.

Navn: Emilie
Alder: 23 år, fik depression da jeg var 19
Hvor lang tid i gruppen: To gange
Hvor hørte du om gruppen?
Jeg havde desværre undervejs i min sygdom slet ikke overskud til at overveje at sådan noget kunne eksistere - og derfor ledte
jeg ikke. Længe efter at den helt slemme
del af min depression var overstået, men
mens jeg kæmpede med at opbygge en
hverdag, der kunne føles mere normal,
talte jeg med min mor om nogle tanker, jeg
havde. Det fik hende til at google sig frem
til gruppen, hvorefter jeg tog til førstkommende møde. Det, jeg havde sagt til
min mor, var, at jeg synes det var virkelig
hårdt, jeg aldrig rigtig kunne forklare
nogen hvordan det føltes, og at folk aldrig
rigtig forstod det selvom de prøvede. Det
gjorde at folks omsorg nogle gange ramte
helt ved siden af. Hun syntes, jeg skulle
tale med nogen, der havde det på samme

måde, og jeg syntes det lød dumt, for jeg
havde ikke høje tanker om hvem der ellers
kunne være i sådan en gruppe og hvad jeg
kunne få ud af den. Det skulle så vise sig
at jeg tog fejl! Jeg havde forventet at møde
folk som dem, jeg havde mødt på studiet,
der "også havde haft en stresset periode",
men egentlig slet ikke havde haft det som
mig. Det viste sig at depression virkelig var
en fællesnævner.
Hvad gav det dig at gå i gruppen?
Jeg følte mig forstået som jeg ikke blev
andre steder - og det var utroligt forløsende. Selv min kæreste har i sidste ende
kun kunnet prøve at forstå og er aldrig
helt lykkedes med det. Det at dele meget
smertelige følelser med andre, og så at
se dem ind i øjnene og opdage at man
ser helt ind i sjælen fordi de har haft det
præcis lige sådan, giver mig fælles fodfæste med de andre. Og det betyder, at man
pludselig er en eller anden slags normal,
og at der er håb forude. For det fortæller
mig at det ikke bare er mig og mit indre
liv der er helt bizart og uhelbredeligt, men
at det er en sygdom, der påvirker flere
helt forskellige mennesker på samme
svære måde.
Hvad er dit bedste minde fra gruppen?
At hver eneste gang jeg så op fra en
fortælling, så nikkede de andre til mig i
forståelse. Men eller var der især en lille
ting fra anden gang jeg deltog; Jeg havde
brugt en analogi første gang jeg var der:
"Jeg har fortalt min kæreste, jeg er en lille
tepotte. Ind i mellem koger mine følelser helt over, og dampen vælter ud. Så
græder jeg og er utrøstelig, men derefter
får jeg det lidt bedre. Dampen er nødt til
at komme ud, og min tepotte er måske
mindre og producerer mere damp end
de fleste." En af pigerne, som havde det
virkelig slemt i den periode, fortalte mig
næste gang, at hun havde brugt den historie til at forklare sin mand om hendes
følelser, og hun havde været meget glad
for det. Det sagde hun, og det var tydeligt
at hun virkelig mente det. Det rørte mig
dybt. Dels at hjælpe hende, dels at hun
havde det på samme måde. ■

TEMA Unge og depression

Gode råd til

forældre
når dit barn har
en depression

• Husk, at depression er en sygdom og ikke nogens skyld
• Husk, at de fleste depressioner kan behandles med et godt resultat
• Sæt dig ind i, hvad depression er, og støt dit barn i behandlingen
• Lyt til dit barn og vis omsorg, men forsøg ikke at diskutere eller overbevise
• Accepter, at dit barn er ked af det
• Undlad kritik og bebrejdelser
• Sænk dine forventninger til dit barn
• Hjælp dit barn til at opretholde normal døgnrytme og spisemønster
• Understøt kontakten mellem dit barn og barnets netværk
• Vær åben – aftal med dit barn, hvordan andre kan fortælles om barnets
depression
• Søg støtte og giv dig selv pauser
• Accepter, at du ikke selv kan løse alle problemerne, og fokuser på de
områder, hvor du kan gøre en forskel
• Vær tålmodig – også med dig selv
Fra folderen: Depression hos børn og unge; sygdommen, behandling og forebyggelse, Region Midtjylland
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Muligheder for

hjælp i systemet

når man har et ungt
barn med depression
Uddrag fra folderen: Om at
være forældre til et barn med
depression, af Krista Nielsen
Straarup og Lisbeth Jørgensen.
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D

er er flere muligheder for at få
hjælp. Det kan dog være særdeles
vanskeligt at finde ud af, hvor
man skal henvende sig. Nedenfor forsøger
vi at opsummere nogle af de generelle
muligheder indenfor systemet.
Derudover kan der være tilbud, hvor
du bor, som du bliver nødt til at blive
orienteret om i lokalområdet – formentligt hos egen læge, på skolen eller hos
kommunen. Mange forældre oplever, at
de selv skal gøre en stor indsats for at nå
frem til den nødvendige hjælp.

Det kan derfor være fornuftigt at indstille sig på, at det kræver en del arbejde
at finde ud af hvilke tilbud, der findes, der
hvor man bor.
Under eller over 18 år
Der er væsentlig forskel på, om man er
under eller over 18 år, når man skal have
hjælp.
Så længe man er under 18 år, hører
man ind under børne-lovgivningen.
Når man er fyldt 18 år, hører man ind
under voksen-lovgivningen.

Bedre Psykiatri, Landsforeningen for
Pårørende, kan vejlede i forhold til dine
rettigheder.
Særligt skiftet mellem børne- og
voksen-område kan skabe en del forvirring.
Det indebærer typisk skift af sagsbehandlere, og måske bliver flere forskellige
former for sagsbehandlere inddraget.
Nogle af de foranstaltninger, man har
haft som ung, kan bortfalde, når man
overgår til voksenområdet – det gælder
blandt andet støttepersoner.

Hvor kan man henvende sig?
Egen læge
Hvis man har mistanke om, at ens barn lider af depression, bør man tage kontakt til den praktiserende læge.
Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om
depression, og i enkelte tilfælde også tilbyde samtaler.
Lægen kan sende en henvisning til det offentlige psykiatriske system eller en privatpraktiserende psykiater, som
kan lave en vurdering af tilstanden, samt vurdere behovet
for enten medicinsk eller anden form for behandling.
Hvis dit barn er over 18 år, kan lægen endvidere henvise til en privatpraktiserende psykolog, som har aftale
med sygesikringen. I nogle kommuner findes der desuden
tilbud om psykologsamtaler til børn og unge under 18 år,
men tilbuddene varierer fra kommune til kommune.
Man kan altid selv henvende sig til sin egen læge og
forhøre sig om mulighederne.

Den offentlige psykiatri og
privatpraktiserende psykiater
Psykiatrisk behandling kræver som hovedregel en henvisning fra ens egen praktiserende læge. Der findes dog
privatpraktiserende psykiatere, som modtager klienter,
der selv betaler.
Hos disse psykiatere kan man henvende sig uden en
henvisning fra egen læge.
En psykiater er en læge, som er specialuddannet
i udredning og behandling af psykiske lidelser. Den
privatpraktiserende psykiaters eller den offentlige psykiatris rolle kan enten være at udrede/undersøge eller
at behandle med enten medicin eller terapi – eller med
begge dele.
I den offentlige psykiatri kommer man typisk i kontakt
med et personale, som er en del af et tværfagligt team.
Et tværfagligt team kan bestå af psykiatere, psykologer,
sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere, som hver
især kan bidrage indenfor deres område.
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Privatpraktiserende psykolog
Nogle privatpraktiserende psykologer har en aftale med
sygesikringen og kan modtage henvisning på klienter fra
praktiserende læger.
Hvis du har en henvisning fra lægen, skal du således
henvende dig til en psykolog, der har overenskomst med
sygesikringen.
På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk kan
man søge på psykologer, som har overenskomst med
sygesikringen i ens lokalområde. Har man en lægehenvisning til psykolog, får man tilskud til sine behandlinger.
Ca. 65% af regningen betales af sygesikringen.
Hvis man ikke har en henvisning, kan man altid
opsøge en privatpraktiserende psykolog på eget initiativ.
Nogle psykologer har særlig erfaring med at arbejde med
børn og unge samt depression. Der findes typisk informationer om disse ting på deres hjemmesider. Det kan være
værd at undersøge, om man har en sundhedsforsikring
(privat eller via arbejde), der dækker psykologsamtaler
for en selv eller familiemedlemmer.

Studievejleder og
mentor-ordninger
På alle ungdomsuddannelser er der tilknyttet studievejledere, som man kan henvende sig til, hvis man har
psykiske problemer.
Studievejlederne kan tage enkelte samtaler med eleven
og evt. henvise videre til andre tilbud. På mange ungdomsuddannelser findes der psykologisk rådgivning, som
arbejder på at hjælpe de unge til at blive i uddannelsessystemet.
Nogle skoler har endvidere mentor-ordninger. Unge
som i udgangspunktet kan have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller har brug for særlig
støtte til at gennemføre, kan blive tildelt en lokal mentor
på uddannelsesstedet.
Det er en god idé at kontakte en mentor, inden man
begynder på sin uddannelse, så man får den bedst mulige
start. En mentor vil også vide, hvor man kan henvende
sig for at få ekstra hjælp/tid til eksamen eller ekstra SUklip i forbindelse med sygdom.

14
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Ungdommens uddannelsesvejledning
Hvis man har problemer med at gå i og passe sin skole
eller ligefrem er droppet ud, så kan man få vejledning hos
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen).
Hvis man går i 6.-10. klasse eller blot er under 25 år,
kan man få personlig vejledning i forhold til at komme
i gang med skole, uddannelse, praktik eller arbejde.
UU-vejledningen har stor erfaring med at hjælpe med
at placere unge i gode og hensigtsmæssige tilbud. Det er
UU's opgave at kontakte den unge, hvis han/hun er droppet ud af skolen. Såfremt dette ikke sker, kan man altid
selv henvende sig.
På hjemmesiden www.minvejleder.dk kan man indtaste personlige oplysninger og få at vide, hvilken rådgiver
man hører til.
På uddannelsesguidens hjemmeside www.ug.dk er det
i øvrigt muligt at chatte, maile og ringe til en vejleder i en
åben rådgivning, hvis man har brug for hjælp i forhold til
skolemæssige vanskeligheder.

Sagsbehandler hos kommunen
I nogle tilfælde kan man have brug for at få hjælp fra en
sagsbehandler. En sagsbehandler kan lave en generel undersøgelse af den unges liv og hjælpebehov – en såkaldt
§50 undersøgelse. I §50 undersøgelsen peges der på,
hvilke tilbud man mener, den unge har behov for.
Det kan være, at der er behov for en kontaktperson,
som kan tage den unge med ud og lave nogle ting for at
kommet lidt i gang igen.
Der kan peges på behov for hjælp til håndtering af
familiemæssige vanskeligheder, eller behov for udredning eller behandling i det psykiatriske eller kommunale
system.
I nogle tilfælde tilbydes børn, unge og familier rådgivning uden iværksættelse af § 50 undersøgelse – det drejer
sig om de såkaldte § 11.3 forløb.
Sagsbehandleren fra kommunen har typisk øje for,
hvordan man kan støtte og hjælpe den unge. Man kan
komme i kontakt med det kommunale system ved selv at
henvende sig i Modtagelsen på Socialforvaltningen.

TEMA Unge og depression

Viden og information til forældre om
unge med depression/bipolar lidelse:

Om at være forældre til et
barn med depression

Om at være foræld
re
til et barn med

depression

Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen
Når børn og unge rammes af depression står forældrene og alene
og uden viden om hvordan de griber situationen an. Dette hæfte
forklarer depressionens årsager, symptomer og forløb hos børn og
unge. Hæftet indeholder også afsnit om sygdommens indflydelse
på familien og muligheder for hjælp i systemet.

re
Om at være foræld
ed
m
rn
ba
et
til

Om at være forældre til et barn
med bipolar lidelse
Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen
Når et barn eller et ungt menneske udvikler en bipolar lidelse, påvirker det i høj grad hele
familien. Som forælder kan det være svært at forstå og at forholde sig til de ændringer,
der sker med ens barn, som er i en depressiv eller manisk tilstand. Det er almindeligt
at reagere med usikkerhed, angst, bekymring, vrede, irritation, sorg og afmagt. At leve
med et sygt barn belaster familien hårdt, og det kan være svært at overleve i en hverdag,
der i høj grad er præget af sygdommen. Hæftet beskriver væsentlige aspekter af bipolar
lidelse hos børn og unge, sætter fokus på nogle af de vanskeligheder og udfordringer,
der er forbundet med at være forælder til et barn med bipolar lidelse og giver støtte og
inspiration til, hvordan nogle af udfordringerne og problemerne kan håndteres.

Køb hæfterne på DepressionsForeningens hjemmeside:

www.depressionsforeningen.dk
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#DepressionSucks
– ta' snakken

I anledning af European Depression Day den 1. oktober
lancerer DepressionsForeningen en ny omgang
#DepressionSucks. Denne gang med fokus på unge.
Og vi har brug for dig som ambassadør på kampagnen!

D

epressionsForeningen markerer
European Depression Day den 1.
oktober 2015 med en kampagne,
der sætter fokus på unge med depression.
Formålet med kampagnen er at bryde
tabu om depression blandt unge, samt
styrke opmærksomheden om, opsporingen af og støtten til unge med depression.
Forekomsten af depression hos børn
og unge er stigende, samtidig med at
debutalderen er faldende. Depressioner
i ungdomsårene øger risikoen for at
udvikle depressioner senere i livet med
2-3 gange. Depressionsramte teenagere
oplever ofte store sociale vanskeligheder,
både i hjemmet og i skolen.
Psykisk mistrivsel påvirker indlæringen, og der er større sandsynlighed for at
udvikle et stofmisbrug, ligesom den forventede levetid forkortes. Dette skyldes
blandt andet forekomsten af selvmord
blandt depressionsramte.
Derfor er det også foruroligende, at
kun 35 % af depressionsramte teenagere
søger professionel hjælp, da vi ved, at jo
hurtigere depressioner identificeres og
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behandles, des hurtigere er vejen tilbage
til et liv uden sygdom, og des nemmere er
det at forebygge fremtidige tilbagefald.
Rigtig mange unge har svært ved selv
at søge hjælp og behøver derfor støtte
og hjælp fra mennesker i deres nære
omgangskreds. Vi skal se dem, tale med
dem og hjælpe dem videre.

Med #DepressionSucks ønsker vi at
bryde tabu om depression blandt unge,
samt opfordre pårørende, venner og
studiekammerater i de unges netværk til
at turde tage den svære samtale med de
unge, der kan være i risiko for at udvikle
en depression. ■

Ta' snakken

Fortællerarrangement i København
I København markerer vi dagen med et kombineret fortæller og madarrangement, hvor seks unge fortæller deres historie om livet med en depression.
Mellem fortællingerne serveres lidt lækker mad, og publikum opfordres til
at tage snakken om depression ved hjælp af nogle små samtaleøvelser.
Følg med på kampagnens Facebook-side www.facebook.com/depressionssokker hvor aftenens program og billetsalg annonceres, så snart det er klar.

TEMA Unge og depression

Fakta
• 33 % af alle 16-24-årige oplever at føle sig deprimeret, ulykkelig eller nedtrykt, heraf er ca. 25 % unge
mænd og 41 % unge kvinder
•E
 n depression i ungdomsårene øger risikoen for
at udvikle en depression i voksenlivet med 2-3
gange

Bliv ambassadør

– og gør en forskel for unge med depression
på følgende måde:
• Registrer dig som ambassadør ved at bestille et par sokker
i vores webshop via hjemmesiden www.depressionsucks.dk
• På European Depression Day den 1. oktober tager du
sokkerne på og tager et billede af dig selv

•D
 et estimeres, at 60 % af alle, der forsøger selvmord
har en ubehandlet depression

• Upload billedet på Facebook, Instagram eller Twitter med
hashtagget #DepressionSucks sammen med en lille
personlig tekst eller historie
VIGTIGT! Husk hashtagget #DepressionSucks

• 1 5-29 årige kvinder står for over 40 procent af selvmordsforsøgene blandt kvinder

• Følg kampagnen på vores Facebook-side
www.facebook.com/depressionssokker

•S
 iden 1980 er selvmordsforsøg blandt børn og unge
i alderen 10-19 år mere end fordoblet

• Du må meget gerne opfordre dine venner, familie, kollegaer
eller andre i dit netværk til at deltage

•K
 un 35 % af unge med en depression søger hjælp

Balance nr. 3 september 2015
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Fire fantastiske dage

med åbenhed og gode
snakke på Den Lille Fede
10 frivillige fra Aalborg afdelingen af DepressionsForeningen deltog på dette års Nibe Festival.

F

ormålet med deltagelse på festivallen var ønsket om at nedbryde
tabuer omkring depression og
bipolar lidelse. Et ønske som i den grad
blev opfyldt. Det var en skøn oplevelse at
være med, og dejligt at tale med så mange
forskellige mennesker, der alle kun havde
positive ord at sige om vores tilstedeværelse på festivallen.
Vores telt med lykkehjul lå på stien,
der går fra campingområdet til musikscenen, så mange tusind festivaldeltagere
gik forbi os i løbet af de fire dage. Mange
stoppede op og tog en snak ud fra vores
lykkehjul, og andre fik en længere snak i
teltet. Det var utroligt at opleve den åbenhed, som vi blev mødt med af alle, og vi
havde en fornemmelse af, at vi gjorde en
forskel – både ved at skabe synlighed om
sygdommene og dermed nedbryde mange
tabuer, og ved at lytte og vise forståelse

for dem der havde lyst til en længere
snak. Ud over at have fornemmelsen af
at gøre en forskel for mange mennesker,
var det også en stor oplevelse for os som
frivillige at være afsted sammen. Med en
sådan tur på festival blev vi alle bekræftede i, at det frivillige arbejde, der bliver
lavet i DepressionsForeningen, giver dyb
mening, og gav os endnu mere lyst til at
fortsætte det frivillige arbejde.
Ud over en stor tak til alle der talte
med os og tog godt imod os, skal der også
lyde tak til de frivillige, der var med: Lise,
Gert, Sofie M., Sofie S., Henriette, Louise,
Pernille, Gunnar, Grethe og Albert.
Sidst men ikke mindst også en stor tak
til Protex for kondomer til vores lykkehjul
samt Lions Vadum og Lions Aalborg for
økonomisk støtte.
Vi ses forhåbentlig på endnu en fantastisk Nibe Festival til næste år! ■

Sommerfest
i Esbjerggruppen
I august måned holdt vi
sommerfest, og det var
kaffekassen der ga' :)
Vi startede i Grimstrup Krat, hvor vi
lavede bål og snobrød. Efterfølgende blev
der grillet i Kristinas have, da vi havde
vejret med os. Vi var 10 tilmeldte, og der
blev sunget, grint og pjattet, og vi hyggede til kl. 2 om natten.
Efter fire ugers velfortjent sommerferie, begynder vi nu igen på vores
fællestræning alle mandage og onsdage,
og på vores gruppemøder i Vindrosen i
Esbjerg om torsdagen.
Vi er glade og tilfredse, da vi har fået
mange fantastiske nye medlemmer det
sidste halve år. Hvis der er nogen derude,
som skulle have lyst til at være med, så
send en mail! ■
Med venlig hilsen
på vegne af Esbjerg-gruppen
Kristina / kristina@kiaknows.dk
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Indvielsen af Café ODA Odense
Torsdag den 28. maj holdt vi et brag af en indvielse af Café ODA Odense.

C

aféens frivillige havde i dagene og
i timerne op til indvielsen gjort
cafélokalerne feststemte. Vejret var
i festhumør, så gæsterne var både inde
i lokalerne, ude foran caféen og i husets
gårdhave. Nogle kom på en lille kort visit,
og andre blev lidt længere. Det gjorde det
vanskeligt at tælle antallet af gæster, men
vi har siden regnet os frem til, at mindst
36 gæster kom forbi til indvielsen.
Der kom nye potentielle gæster, som
benyttede lejligheden til at kikke ind.
Der kom naboer, gæster, vi kender fra
cafédagene, gæster fra Angstforeningen,
OCD-foreningen og DepressionsForenin-

gen, Café ODA i Århus, gæster fra PIO
og fra forskellige rådgivninger. Der kom
hilsner fra Café Blom i København og
også hilsner til os på smukke kort og på
Facebook. Vi fik en masse dejlige gaver,
der alle er med til at sætte hyggen i højsædet i vores café.
Undertegnede bød velkommen og
fortalte lidt om caféens unge historie, og
takkede for støtte fra Fællesorganisationen ODA, Anders og Peter Lund Madsen,
TrygFonden og Odense Kommune.
Kasper Tingkær, der er sekretariatsleder i DepressionsForeningen, og som
også var det i ODA, fortalte om ideen

bag - og historien om - de tre ODA-caféer.
Symbolikken omkring træer gik igen i
begge taler.
Vi sang en fællessang: Livstræet. Vi
klappede af vores frivillige, der yder en
stor og engageret indsats i caféen. Laura
sang og spillede for os, og snakken gik livligt i de to timer, arrangementet varede.
Det var en dejlig og stemningsfuld dag.
Tusind tak til jer alle, der gjorde vores
dag fantastisk og mindeværdig! ■
Pia Holm Waaben Nørgaard,
projektleder i Café ODA Odense
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Optakt

til fremtidigt
Nordisk samarbejde?
I begyndelsen af foråret modtog DepressionsForeningen en invitation fra
Bipolarforeningen i Norge til at sende 2 repræsentanter til en 2-dages
konference om Bipolaritet i Bergen. Den svenske og den belgiske søsterforening var ligeledes blevet opfordret til at sende 2 repræsentanter.
Kun den belgiske forening havde efterkommet invitationen.

Af Karen Margrete Nielsen og Hanne Tranberg, DepressionsForeningens bestyrelse

K

onferencen viste sig at være en
videreudvikling af de Norske
Psykiateres årlige konference.
Formanden for Bipolarforeningen, Marthe Løkken havde fået etableret et tæt
samarbejde med formanden for de norske
psykiatere og sammen havde de udviklet et nyt koncept: fagfolk og brugere på
samme konference.
Konferencen var opbygget som en
vekselvirkning mellem faglige indlæg og
beretninger fra deltagende brugere og
pårørende.
Konferencens hovedtaler var en
amerikansk psykiatrisk professor Eric
Youngstrom, som er specielt kendt for
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sin forskning i bipolar lidelse hos børn og
unge. Hans indlæg var fantastisk inspirerende og hans fremlæggelsesmåde meget
fængslende. Meget let at følge, selvom
det var på amerikansk og med mange
lægelige udtryk.
Formanden for det norske Selskab for
bipolare lidelser, Ketil Ødegaard havde et
indlæg, hvori han opsummerede historien om Lithiums betydning for behandling af bipolare lidelser gennem 50 år.
Herunder kom han også ind på samspillet/forligeligheden mellem Littarex og
adskillige andre almindeligt anvendte
antipsykotika og antidepressive præparater.

En psykolog fremlagde resultaterne
af et forsøg med kognitiv behandling af
søvnløshed hos bipolare, og en anden
refererede et forsøg med behandling med
blålysblokkende briller!
Efter hvert faglige indlæg var der et
brugerindlæg, som enten var en personlig beretning fra en bipolar deltager, en
pårørende, en forsker med brugererfaring
eller en præsentation af henholdsvis
den belgiske og den norske forening for
bipolare. DepressionsForeningen præsenterede sig selv gennem en stand med
oplysningsmaterialer, som der var stor
interesse for. Den model gik de første 1,5
dage med.

Den sidste eftermiddag havde form
af et symposium. I erkendelse af, at
brugerne sidder inde med erfaringer, som
kan opkvalificere forskernes resultater,
har man i Norge forsøgsvis etableret
brugerteams omkring nogle forskningsprojekter. Et par af disse forskningsteams
fremlagde foreløbige resultater. I praksis
foregår samarbejdet ved, at forskeren
(fagpersonen) udarbejder et forskningsprojekt, som den udvalgte gruppe af
frivillige brugere løbende har mulighed
for at kritisere og korrigere, med udgangspunkt i egne erfaringer.
Et af de etablerede forskerteams havde
arbejdet på denne måde, med månedlige
møder, i mere end tre år og var indstillet på et fortsætte endnu et par år. Det
var bemærkelsesværdigt, at der stort set
ikke havde været udskiftning i følgegrupperne.
Det fremgik af alle fremlæggelserne,
at samarbejdet mellem fagfolk og brugere
var ualmindeligt berigende. Det kunne
måske være en idé også at prøve i Danmark!
Ind mellem alt det faglige var der
mulighed for at ”netværke” på kryds og
tværs:
Der er ingen tvivl hos os om, at et
tættere samarbejde med de andre skandinaviske lande kan være givende. Der
kan samarbejdes om tilrettelæggelse af
faglige konferencer, om samarbejdet med
sundhedsmyndighederne om udrednings-og behandlingstilbud. Bipolarforeningens Mestringskurser og DepressionsForeningens Sommerhøjskole kan
sikkert også inspirere hinanden og drage
nytte af hinandens erfaringer.
Vi kom berigede og opløftede hjem og bidrager gerne til et tættere samarbejde. ■

Formand for bipolarforeningen i Norge; Marthe Løkken med ægtefælle.

Karen Margrete fra DepressionsForeningens bestyrelse på fiskemarked i Bergen.
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kunde, giver OK 25 kr. til Depressionsforeningen.
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støtter
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Tank penge

til DepressionsForeningen
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og støt DepressionsForeningen

D

epressionsForeningen har indgået en sponsoraftale med
OK, der er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når
du opretter et OK Benzinkort og knytter det til vores
sponsoraftale, støtter OK DepressionsForeningen med 6 øre pr.
liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Derudover modtager vi en bonus, når du første gang har tanket 500 liter på dit OK
Benzinkort. Det er OK som støtter DepressionsForeningen med
6 øre pr. liter brændstof. Benzin og diesel koster altså det samme
for dig, uanset om du støtter eller ej.
Ligegyldigt hvor i landet du tanker OK, kan du støtte DepressionsForeningen, så længe dit OK Benzinkort er tilknyttet vores
sponsoraftale.

til OK på 70102033 og oplyse DepressionsForeningens navn og
dit kortnummer.
Du kan også støtte med OK Mobil
Du kan også støtte DepressionsForeningen via dit mobilabonnement.
Skifter du til OK Mobil, støtter OK DepressionsForeningen med
25 kr. her-og-nu.
Derudover støtter OK med 6 kr. til DepressionsForeningen
for hver måned, du bruger OK Mobil. Jo flere abonnementer der
tegnes, jo mere støtte giver OK – det kan hurtigt blive til mange
kroner til fordel for DepressionsForeningens arbejde.

Få et OK Benzinkort via dette link:

Bestil OK Mobil via dette link:

www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort

www.ok-mobil.dk/forening

Har du allerede et OK Benzinkort?
Har du allerede et OK Benzinkort, som du ønsker at tilmelde
sponsoraftalen med DepressionsForeningen, kan du blot ringe

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Anne Kirstine Iversen på tlf. 33 12 47 27 eller på mail
anne@depressionsforeningen.dk

Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke billig benzin og diesel på mere end 670 OK-tankstationer
over hele landet. Læs mere om dine muligheder med OK Benzinkort på www.ok.dk
Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, el og varmepumper. Du kan bestille døgnet rundt.
Gå ind på www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33.
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Sommerhøjskole
med masser af latter,
læring og aktiviteter
For femte år i træk dannede Nordfyns Højskole
i Bogense rammen om DepressionsForeningens
højskole. Det blev en sommeruge med masser af
latter, læring og aktiviteter på programmet.
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S

å blev det endelig uge 30 og dermed højskoleuge. De veloplagte og
forventningsfulde deltagere, som
kom fra hele landet, samt en lille gruppe
af DepressionsForeningens engagerede
frivillige, mødtes søndag eftermiddag d.
19. juli for at tilbringe ugen sammen.
Formiddagene blev brugt på foredrag
af psykologer og andre fagkompetente

foredragsholdere, mens eftermiddagene
blev brugt på aktiviteter for krop og sjæl
såsom; mindfullness, sport i naturen,
ridning, smykkeværksted, cykelture og
kor.
Derudover kunne deltagerne hver
morgen vælge at starte dagen med enten
en morgenløbetur, gåtur, yoga eller en
cykeltur til stranden med indlagt duk-

kert. Desuden var der selvfølgelig masser
af tid til sjov, hygge og nærvær med
ligesindede i det gode vejr.
DepressionsForeningen takker deltagere og frivillige for at bidrage til en
uforglemmelig og sjælevarm uge.
Vi glæder os allerede til at se en masse
gamle, såvel som nye ansigter, på næste
års højskole! ■
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Ny ungegruppe
GENTOFTE
i Gentofte
Måske noget for dig? Er du mellem 18 og 25 år, og
føler du dig nedstemt, apatisk eller uden energi til
livet?
Er du ung og sidder fast i et dårligt mønster med tunge følelser, der

Fra salgschef
til sindssyg

AALBORG

Foredrag mandag den 28. september 2015
kl. 19.00 i Aalborg

kaster mørke skygger over tilværelsen, så er der mulighed for at
blive en del af en selvhjælpsgruppe, hvor du kan møde andre unge,

Fra at have et liv med karriere til et liv med bipolar lidelse.

der af den ene eller anden grund, går rundt med nogle af de samme

Et ærligt foredrag om hvordan det er at leve, når man helst vil dø,

sindsstemninger som dig. I gruppen vil du desuden få lejlighed til

og om hvordan man tilgiver sig selv for alle de ting man gør, når

at blive hørt af jævnaldrende, og samtidig få inspiration til at se

man er manisk. Om hvordan jeg har lært at bruge min sygdom som

tingene i et nyt lys, der kan give dig fornyet energi og gåpåmod til

en ressource, og rigtig meget om at jeg slet ikke er perfekt. Om at

livets udfordringer.

livet ikke altid er en dans på roser, når manier, depressioner og
blandingstilstande er en del af hverdagen, men at man sagtens kan

Praktisk info

være momentvis lykkelig alligevel, når man lærer at elske sig selv.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte starter i samarbejde med

Et foredrag om et alvorligt emne krydret med masser af humor og

DepressionsForeningen en ny selvhjælpsgruppe for unge mellem

selvironi. Mikaela Sindesen er 33 år og socialrådgiverstuderende,

18 og 25 år. Gruppen vil mødes en hverdag hver anden uge.

foredragsholder og mor. Se mere på facebook: Sindesen Foredrag
eller www.blog.sindesen.com

Mødested
Praktisk information

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Tid
Interesseret?

Mandag den 28. september

Er du interesseret i at deltage i første møde og mærke, om det er

2015 kl. 19.00

noget for dig? Så skriv til kontaktperson: Magnus Jørgensen,
mail: magjoor@gmail.com.

Sted

Eller ring til Barbara på tlf. 3940 4648, Frivilligcenter Gentofte

Byrådssalen, 2. sal,
Torvet 5, Nørresundby

Vi glæder os til at høre fra dig!
Billetter
25 kr. for Depressions-

Vi søger netrådgivere
Vi mangler frivillige til netrådgiving på vores
nye selvhjælpsside, MinHverdag.nu, samt
vores debat forum Depnet.
I den forbindelse holder vi også et kursus
til efteråret, hvor i vil blive sat ind i
nogle af de opgaver i vil få og
hvordan i bruger siderne.
Lyder det som noget for
dig, kan du kontakte os på
sekretariat@depressionsforeningen.dk for at høre
mere.
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Foreningens medlemmer
50 kr. for ikke-medlemmer
Billetter kan købes på
www.depressionsforeningen.dk

Yderligere information
og spørgsmål
Skriv til
ptd9000@gmail.com
eller ring til Lise på
tlf. 23 23 22 56

O D E N SE

Gåtur i Stavis Ådal
Gåtur gennem den smukke, genoprettede Stavis Ådal med
naturvejleder Benny Jensen. Undervejs hører vi om planter,
historiske steder og slutter i Jernalderlandsbyen. Husk madpakke og drikkelse, samt fornuftig påklædning.
Længde: ca. 3 km.
Mødested: p- pladsen ved Statoil, hjørnet af Rismarksvej og
Bogensevej
Tid: 23. sep. 10.30 – ca. 14.00
Tilmelding: Psyk. Info.: tlf. 9944 4546 eller
www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
Arrangeret af DepressionsForeningen og Psyk.Info.

European
Depression Day
Odense afdelingen markerer European Depression Day og
#DepressionSucks kampagnen i Café ODA d. 1. oktober.
Yderligere info vil følge på vores hjemmeside
www.depressionsforeningen-fyn.dk

Sindets Dag

Depressionsgruppen
i St. Heddinge
Vi fortsætter vores gruppe dette efterår og mødes følgende
onsdage:
2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Det sker i Café Stevnen, Algade 33, kl. 15.30.
For spørgsmål og andet skriv til: jette.balslev@gmail.com
Alle er meget velkomne.

ST. HEDDING
E

Kom til foredrag
Torsdag den 3. sept. kl. 19.00
Foredrag med tre ambassadører fra "En af os"
Tirsdag den 22. sept. kl. 19.00
Psykolog Lennart Holm fra CEKTOS i Næstved holder
foredrag om kognitiv behandling af depression.
Torsdag den 1. okt. kl. 19.00
Personlig beretning om at have været alkoholiker
Dette sker i Café Stevnen, Algade 33, 4660 St. Heddinge.
Tilmelding ikke nødvendig, alle er velkomne.
Pris: kr 50 betales ved indgangen (inkl. kaffe/kage)

”Psykiatrien går i luften”
Masser af spændende oplæg. Kom også og få en snak med os.
Sted: Festsalen og pladsen foran Odense Rådhus
Tid: 8. okt., 8.45 – 15
Arrangeret af Drivhusfonden, PIO Odense, DepressionsForeningen og SIND.

Hold øje med
vores hjemmeside:

www.depressionsforeningen-fyn.dk
for nærmere oplysninger,
kommende arrangementer
og nyheder

AALBO
RG

Opstart af ny
selvhjælpsgruppe
i Aalborg
I DepressionsForeningen starter vi en ny selvhjælpsgruppe for personer med bipolar lidelse.

Hvis du lyst til at være med eller har du spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte Anders, Jesper og Sofie
på bipolaraalborg@gmail.com.
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HJÆLP DIN
FORENING!
Vi mangler pt. 42 donationer á min. 200 kr. for at nå i mål og bevare vores
godkendelse til at samle penge ind, og tilbyde at folk kan trække pengene
fra i skat. Denne godkendelse er meget vigtig for foreningen.
Sidste år lykkedes det med nød og næppe og lige inden årsskiftet. I år håber
vi at være sikret tidligere.
Støt os via vores hjemmeside www.depressionsforeningen.dk
Du kan også blive fast donor og få trukket et fast beløb om året, i kvartalet
eller om måneden. Kontakt os, hvis du har evnen og lysten til at støtte os fast.
Vi har brug for din hjælp til at styrke DepressionsForeningens indsats for bedre
behandling, støtte og netværk til depressionsramte, personer med bipolar
lidelse og pårørende.
Tak for hjælpen!

Til næste
Forandringer for

fremtiden

Af Kasper Tingkær, redaktør og sekretariatschef

N

æste nummer byder vi dig op til
debat om fremtiden. Din egen
og vores fælles. Hvad betyder
begreberne fremtid og forandring for dig
i dit liv. Og hvordan synes du, fremtiden
skal se ud for DepressionsForeningen.
Skal foreningen f.eks. have nyt navn? Eller nye tilbud og aktiviteter?
Hvad tænker du om fremtiden? Ser
den lys ud eller virker den uoverskuelig?
Det afhænger givet vis af din livssituation
og for nogen, hvor meget sygdommen har
fat. I næste nummer vil vi se på betydningen af - og måder hvorpå man kan
- genfinde troen på fremtiden. Troen på at
det bliver bedre.
DepressionsForeningen arbejder
gennem netværkstilbud, råd, vejledning
og kommunikation på at give alle, der er
berørt af depression og bipolar lidelse
håb og fornyet tro på fremtiden. Men gør
vi det godt nok?
Foreningen i udvikling
Forandringens vinde blæser over Depres-

sionsForeningen. Og har gjort det længe.
Bestyrelsen har skudt en proces i gang,
der skal gøre foreningen større og stærkere. Både indadtil og udadtil. Vi har
arbejdet med vores fælles værdier, på
kvaliteten af vores tilbud og sat mål for
foreningens udvikling. Vi ønsker blandt
andet, at flere kommer ind i fællesskabet
og bliver medlem.
I den kommende tid vil vi prøve at
blive klogere på, hvorfor nogle folk bliver
medlem, og hvorfor andre vælger det fra.
Er vores tilbud gode nok - mange nok? Er
vi synlige nok? Eller føler folk, at det er
pinligt at være medlem? Vi hører meget
gerne, hvad du tænker?
Hvad mener du?
I det kommende nummer vil vi beskrive
nogle af de mange tilbud, vi har arbejdet med den senere tid. Hvad tankerne
bagved har været, og hvad vi har tænkt i
forhold til udviklingen. Vi vil også meget
gerne høre, hvad du mener. I hvilken
retning synes du, foreningens skal be-

væge sig? Fortæl om dine oplevelser med
de tilbud, vi har i dag? Har du ideer til,
hvordan de kunne blive bedre eller ideer
til helt nye aktiviteter og tilbud, som ville
kunne gøre din hverdag eller foreningen
bedre.
Ny navn for DepressionsForeningen
Bestyrelsen lovede på årets generalforsamling at drøfte og eventuelt forberede
et navneskifte for foreningen. Det har
været udtrykt ønske om at finde et navn,
der i højere grad udtrykker, at foreningen
også varetager interesserne for mennesker med bipolar lidelse. Og måske et
navn, der har mindre fokus på sygdom og
mere på fællesskab eller et som i højrede
grad signalerer håb og muligheden for at
komme sig.
Måske har du et godt bud på et navn.
Send det til os og deltag i konkurrencen
om en stor æske chokolade. Vi trækker
lod blandt de indkomne forslag 1. november. ■

Balance nr. 3 september 2015

29

i DepressionsForeningen
SOCIALE CAFEER
Café Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
kl. 14.00 – 18.00 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com
Café ODA Odense
Hunderupvej 31, 5000 Odense
Torsdage kl. 16 – 20
5384 1508
cafeodaodense@outlook.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag kl. 14 – 18.00
Cafe_oda@yahoo.dk
www..facebook.com/cafeoda

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, 2845 2811, fbrejl@hotmail.com

Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du
kommer første gang.
Mandage i lige uger kl. 18.45 - ca 21.00
Se kalender på bipol.dk/bal med transportvejledning og kort.
Mynte: 2423 2971,
Chastine: 6166 1106
Eva: 4063 1022,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com

Pårørende København
Pause grundet manglende interesse.		
sekretariatet@depressionsforeningen.dk

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Anna-Marie Hansen, 28775227
riemhansen@gmail.com
Majken Tvarnø, 4362 2744, kamt@mail.dk

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Onsdag i ulige uger kl. 18.30 – 22.00
Dorte Høy-Caspersen, 3116 6168
dorte.hc@mail.tele.dk
Line Wadum, 25752275, line@wadum.com
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Hørsholm

Odense

Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger kl. 18.30 – 21.30
Barbara, 4042 4810, Mikkel 5186 4402

Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Mandage i lige uger kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, 4028 3127, svendolsen@mail.dk

Odense, bipolar
Hørsholm, pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Barbara, 4042 4810
Karen Margrete, 2193 6238

Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden kl. 19.00 – 21.00
Kontakt Thomas først.		
Thomas Abildgaard, 2361 2642,
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 2345 6086

Roskilde

Odense, pårørende

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

Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
En gang om måneden i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Anne Lagoni Petersen, 6126 0783,
annelagoni@hotmail.com

Haderslev, depression og bipolar lidelse

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

Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,
6100 Haderslev
Mandage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang		
Merete Lysgaard Hansen, 7452 2148 / 2283 8035
mebehansen@youmail.dk
Birthe Poulsen, 4048 1462 ,
birthe.poulsen@hotmail.com

Gribskov

Aabenraa, interessegruppe for bipolare

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

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,
2215 2227, klausandresen@mac.com

Hillerød

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge
Hver anden onsdag kl.15.30
Jette Balslev, 4034 6838, jette.balslev@gmail.com

Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
4700 Næstved
Mandag i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
OBS: Skriv/ring før du kommer første gang		
Frederik Brejl, 2845 2811, frederik.nu@gmail.com

Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1, Esbjerg
Hver torsdag kl. 19.00 – 21.00
Morten, 2277 2555, banditmanden@gmail.com
Kristina Storm, kristina@kiaknows.dk

Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for
nærmere info.			
Gitte Daater, 2440 1490, daater@heaven.dk

Sorø

Viborg

Kontakt Tanja mht. lokalets adresse
Tirsdag i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Tanja Rasmussen, 2332 6550,
papaw@stofanet.dk

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

Falster

Aarhus

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, 2845 2811, frederik.nu@gmail.com

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00
Mathias Sørensen, tlf. 8695 4027 / 2489 0198
mathissjelle@mail.dk

Aarhus, forældre til voksne bipolare A

Vejle

Aalborg bipolargruppe			

De 9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt kl. 19.00 – 21.00, ring/mail først		
Karen og Otto Andersen, 2943 1380 / 6150 1380,
karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, 2129 4448, hannetr@me.com

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

Anders, Jesper og Sofie
bipolaraalborg@gmail.com.

Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De 9’s lokaler
Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital)
Månedligt kl. 19.00 – 21.00, ring/mail først
Inge Rasmusen, 6133 7973,
inge.B.rasmussen@gmail.com

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 2193 6238,
kmndep@gmail.com

Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Onsdage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Henriette Pedersen: henrys0401@gmail.com

Aarhus, bipolargruppe
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Torsdage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Kontakt Janne før du kommer i gruppen 1. gang.
Janne, 5195 0924, bipolargruppen@gmail.com

Aalborg, depressionsramte 18-26 år
Kampagnekontoret En Af OS,
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger kl. 19.00 – 21.00
Mia og Sanne, selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandage i ulige uger kl. 19.00 – 21.00
Rune og Louise, ungegruppe.aarhus@gmail.com

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

Aalborg, pårørende
Kampagnekontoret En Af OS,
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Hver 14. dag kl. 19.00 – 21.00
Ring/skriv først på ptd9000@gmail.com
Lise Juul Lauritsen: 2323 2256

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

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

GUIDEANNONCER

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

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

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

REGION NORDJYLLAND
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk
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#DepressionSucks
DepressionsForeningen markerer endnu
engang European Depression Day den
1. oktober med vores #depressionsucks
kampagne. Og vi vil gerne have din hjælp.
Nysgerrig?
Læs mere om kampagnen på side 16-17

