DepressionsForeningens medlemsblad • Nr. 1-2015

Bipolar
lidelse
TEMA

30. marts er det Verdens
Bipolar dag. Det markerer
DepressionsForeningen med
vores kampagne ’Er du bange
for mig’. Læs om kampagnen
og se hvordan du selv kan
være med s.12-13

Bipolar lidelse
og graviditet
Hvordan det optimale resultat opnås

8

Din forening
Kom til generalforsamling i Odense
den 21. marts

18

Fortællinger
Reportage fra en
aften i de ’sindssyge’
fortællingers tegn

22

I dette nummer
Leder 3
Bipolare blandingstilstande 4
Hverdagen med bipolar lidelse 6

TEMA

Bipolar lidelse og graviditet 8
Med galskaben som skaberkraft 10
Berømte historiske personer med antaget bipolar lidelse 11
Er du bange for mig? 12

Bipolare blandingstilstande,
oplevelsen af mani og
depression på samme tid,

s.4-5

Opslagstavlen 14
Erfaringer med at tage antidepressiv medicin 16
Generalforsamling 2015 18
DepressionsForeningen 2014-15 20
Gal eller normal – en sindssyg aften i København 22
Støtte fra dag til dag 24

Jer er medlem,
fordi jeg i DepressionsForeningen:
Har et fællesskab med andre, der forstår!
Får redskaber til at få det bedre!
Via mit medlemskab, kan støtte
hjælpen til mine nære/kære!
Får den nyeste viden om min sygdom!
Sammen med andre kan grine af alt det alvorlige!
Oplever en klangbund af vilje og rum!
Måske er vi også noget for dig?

15

Member get member
Deltag i kampagnen og
vind et kro-ophold

16
At tage antidepressiv
medicin Hvordan oplevelsen ofte ændrer sig over tid

Udgiver:
DepressionsForeningen
Trekronergade 64, st.
2500 Valby
Tlf.: 33 12 47 27 (kl. 13-16)
E-mail: sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

Bladet udkommer i 2015:
5. marts
11. juni
10. september
10. december

Redaktører:
Kasper Tingkær (ansv.)
Celine Deela
Ann Sofie Gade

Oplag:
3000 eks.

Sekretariat:
Kasper Tingkær
Celine Deela
Ulla Boskila
Ann Sofie Gade

Deadline:
10. maj

Layout & tryk:
ArcoRounborg a/s
Illustrationer:
Forside foto: Katharina Bauer

20
Årets gang
Formandens beretning
fra 2014

Redaktionelt:
Indlæg fra medlemmer og andre
repræsenterer alene forfatterens
holdning.
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere i de indsendte indlæg.
Eftertryk er tilladt efter aftale med
forfatter og DepressionsForeningen.

DepressionsForeningens bestyrelse:
Bodil Kornbek
Frederik Brejl
Karen Margrete Nielsen
Hanne Tranberg
Mads Trier-Blom
Rasmus Hjorth Helmers
Randi Bitsch

DepressionsLinien:
Tlf.: 33 12 47 74
Kl. 19.00 - 21.00
man-tirs-ons-tors

Kontingent 2015
250 kroner
Reg: 1551 - Konto: 0009625100
ISSN 1904-9129

Socialrådgivning:
Tlf.: 33 12 47 74
Onsdag kl. 17-18.30

Som forening har vi et særligt ansvar. Vi skal ikke alene forholde
os til depression, men også til bipolar lidelse. Det står tydeligt i
vores vedtægter, at DepressionsForeningen er for mennesker med
depression og bipolar lidelse, samt deres pårørende.

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

J

eg tror, at mange af os vil se tilbage
på 2014 og med en vis tilfredshed
huske kampagnen ”Depression
Sucks”. En kampagne hvor depression
ikke alene kom på politikernes dagsorden, men også på mediernes. I DepressionsForeningen fik vi nye medlemmer,
og vi blev en erfaring rigere i bestræbelserne på at gennemføre en vellykket
kampagne.
Denne erfaring skal vi bruge i marts
2015, hvor vi endnu engang skal gennemføre en kampagne. Denne gang ikke
med udgangspunkt i depression - men
målrettet bipolar lidelse. Både internt i
foreningen og udadtil vil vi fortælle og
oplyse om, hvad det vil sige at have en
bipolar lidelse.
Som forening har vi et særligt ansvar.
Vi skal ikke alene forholde os til de-

pression, men også til bipolar lidelse.
Det står tydeligt i vores vedtægter, at
DepressionsForeningen er for mennesker med depression og bipolar lidelse,
samt deres pårørende. Vores opgave
er hele tiden at have politisk fokus på
adgangen til den bedste behandling
med medicin, kognitive terapiforløb
og psyko-education, at arbejde for en
fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet,
at skabe netværk for mennesker med
bipolar lidelse og deres pårørende, og at
nedbryde barrierer så åbenhed, respekt
og anerkendelse er det, der kendetegner
vores fællesskab.
Vores formål som forening er at oplyse, støtte, skabe netværk og sikre politisk bevågenhed på et område, som ellers
let kan drukne i uvidenhed og manglende fokus. Der er anslået at være ca.

40.000 danskere med diagnosen bipolar
lidelse, og dertil kommer pårørende og
netværk, som dagligt er tæt på de udfordringer, der kendetegner sygdommens
udvikling – fra manisk opstemthed til
dyb depression, psykiatriske indlæggelser, øget selvmordsrisiko, manglende
dømmekraft, nedsat koncentrationsevne, risiko for nedsat arbejdsevne og
sociale konsekvenser heraf– og så er der
de ”neutrale” perioder, som vi heller ikke
må glemme.
Ingen i DepressionsForeningen må
være i tvivl om, at netop deres historie
er drivkraften i arbejdet med at sikre
alle en ligeværdig behandling, og at
netop deres ressourcer er vigtige, og at
de dermed har ret til anerkendelse og
respekt. ■
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Bipolare
blandingstilstande
Af overlæge Aksel Bertelsen, Center for Psykiatrisk Forskning,
Aarhus Universitetshospital Risskov, 8240 Risskov og psykolog
Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og depression

B

ipolare blandingstilstande er
karakteriseret ved, at maniske og
depressive symptomer optræder
på samme tid eller afløser hinanden med
hurtige skift. I det internationale diagnosesystem ICD-10 er tilstanden defineret
ved samtidigt eller skiftevist optrædende maniske og depressive symptomer
gennem 14 dage. Der skal således være
mindst to symptomer til stede af hver
polaritet. I forbindelse med blandingstilstande kan der optræde psykotiske
symptomer i form af hallucinationer eller
vrangforestillinger.
Undersøgelser tyder på, at blandingstilstande forekommer ved mere end
40 % af alle bipolare episoder, men der
er tendens til, at tilstanden overses og
underdiagnosticeres. Selvom symptomer
og sværhedsgrad varierer, er tilstanden
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generelt forbundet med betydelig angst
og forpinthed, ligesom behandlingen kan
være vanskelig.
Hvordan forløber blandingstilstande?
Blandingstilstande kan optræde som
selvstændige episoder eller i forbindelse
med overgang fra mani/hypomani til
depression eller omvendt. De kan vare
timer, dage, uger, måneder og i sjældne
tilfælde år. Blandingstilstande optræder
hyppigt som allerførste sygdomsepisode i
puberteten eller i de unge år og forekommer hyppigere hos kvinder end hos
mænd.
De hyppige stemningsskift og hurtige
ændringer i tænkning og adfærd bliver
af og til fejlagtigt diagnosticeret som
borderline personlighedsforstyrrelse.
Tilstanden kan kompliceres af et overfor-

brug eller misbrug af stoffer, der i sig selv
har tendens til at forlænge og forværre
tilstanden. Hvis blandingstilstanden er
præget af tristhed og selvmordstanker
og samtidige øget energi og øget handlekraft, skal man være særlig opmærksom
på selvmordsrisikoen.
Blandingstilstande og omgivelserne
Når en person med bipolar lidelse
befinder sig i en blandingstilstand, kan
omgivelserne meget let blive forvirrede
over de hurtige skift og modsatrettede reaktioner. Pårørende har behov for viden
om tilstanden, og vejledning i, hvordan
de bedst kan hjælpe. Ud over medicinsk
behandling er støtte til løbende regulering af stimuli, gøremål og aktiviteter
central. ■
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En personlig historie
En ung kvinde på 23 år har oplevet tre former for
blandingstilstande:
1. Vågner om morgenen, apatisk, helt tom i hovedet, tung
i kroppen og har svært ved overhovedet at overskue at
komme i bad. Jeg ligger under dynen helt til kl. 16, hvor jeg
pludselig inden for få minutter skifter over og får usædvanlig meget energi og mange ideer, som jeg slet ikke har plads
til inde i hovedet. Pludselig skal jeg klare alt på én gang. Jeg
har så megen energi, at jeg slet ikke kan holde ud at have
den i kroppen.
Fx kan jeg finde på at stå hele aftenen på en stepmaskine,
samtidig med at jeg ser fjernsyn, sender en masse sms’er og
hører høj musik. Tilstanden varer ved indtil jeg går i seng,
falder i søvn og vågner igen, og den depressive tilstand
starter forfra.

Bipolar lidelse
Bipolar lidelse har, som navnet indikerer, to sider/
poler, da lidelsen giver både maniske og depressive
svingninger. Bipolar lidelse gik tidligere under betegnelsen maniodepressiv psykose, men den betegnelse
har man bevæget sig væk fra, da man ikke behøver at
være psykotisk for at få stillet diagnosen.
Sygdomsepisoder ved bipolar lidelse
Manien er kendetegnet ved unaturlig opstemthed og/
eller voldsom vrede og irritabilitet.
Hypomani er en let form for mani og er karakteriseret ved let opstemthed, øget energi, øget selvtillid og
øget velvære.
Depression som led i bipolar lidelse er kendetegnet
ved de samme symptomer som almindelig depression. Kernesymptomerne er nedtrykthed, nedsat energi
og nedsat lyst.
Blandingstilstande er kendetegnet ved, at maniske
og depressive symptomer optræder samtidigt eller
ved hurtige skift mellem depressiv tilstand og manisk
tilstand.

Kilder: sind.dk, psykiatrifonden.dk

2. Jeg skifter inden for 5 minutter. Frem og tilbage hele tiden.
Fx kan jeg ligge i sengen og være lammet i tanke og adfærd,
og så pludselig rejser jeg mig op og går i gang med at støvsuge, vasker skabe og skuffer, kører virkelig i et højt gear .
Så går jeg pludselig i stå igen. Ligger ned, tom i hovedet og
er blytung i kroppen. Fem minutter efter er jeg i gang igen.
I sådanne perioder aner jeg ikke, hvem jeg selv er, og hvor
jeg er henne.
3. Jeg er oppe og nede på samme tid. Jeg kan være nedtrykt,
orker ikke mere, livet er ikke værd leve, og samtidig har jeg
unormalt meget energi og løber rundt i lejligheden og skal
ordne en masse ting. Jeg kan også ligge i sengen og være
trist og handlingslammet, samtidig med at tankerne kører
på højtryk med store ideer og planer for fremtiden. Det er
den mest mærkelige tilstand.

Kraepelins
klassifikation
Den tyske psykiater Emil Kraepelin har beskrevet
blandingstilstanden ud fra tre hovedkomponenter:
stemningslejet, aktivitetsniveauet og tankevirksomheden.
Symptomerne fra de tre hovedkomponenter kan
variere uafhængigt af hinanden i blanding eller
vekslen, således at der kan optræde flere forskellige
typer af blandingstilstande:
•	Depressiv forstemning med øget, hurtig og iderig
tankegang, og rastløs uro/øget aktivitet
•	Depressiv forstemning med øget, hurtig og ide-rig
tankegang og inaktivitet/hæmning
•	Depressiv forstemning med langsom, ide-fattig
tankegang og rastløs uro/øget aktivitet
•	Manisk opstemthed med langsom, ide-fattig tankegang og inaktivitet/hæmning .
•	Manisk opstemthed med hurtig, ide-rig tankegang
og inaktivitet/hæmning
•	Manisk opstemthed med langsom, ide-fattig tankegang og rastløs uro/øget aktivitet
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Hverdagen med

bipolar lidelse

Balance redaktionen har bedt fire mennesker med bipolar
lidelse om at beskrive hvordan sygdommen fylder i deres liv.
Det blev til fire forskellige personlige beretninger omhandlende
oplevelsen af at have en mani, måder at håndtere sygdommen
på og hvordan man navigere i en hverdag med op- og nedture.

Stresser mindst
muligt
Kim, 57 år. Journalist og forfatter
til bogen “Mani
og depression”.
Blev diagnosticeret med bipolar
lidelse i 2005.
Jeg har, siden jeg blev diagnosticeret
med bipolar lidelse, deltaget i kurser
i kognitiv terapi og et længerevarende

En gyngende
båd
Tine, 37 år. Uddannet folkeskolelærer. Har bloggen ”En bipolars
bekendelser”
- tinelegaardholst.
weebly.com. Har
oplevet depressio-

6

Balance nr. 1 marts 2015

gruppeforløb på Rigshospitalet. Jeg har
herigennem lært en række såkaldte “mestringsstrategier”, som har hjulpet mig
tilbage til et godt liv uden alt for mange
svingninger mellem polerne – og jeg er i
dag medicinfri.
En god ven kalder bipolar lidelse
for “stress-allergi”, og det er også min
opfattelse, at stress kan udløse manier
og depressioner. Derfor prøver jeg at
beskytte mig selv så vidt muligt imod
stress – bl.a. ved at få rigeligt søvn og
ved at spise flere små måltider om dagen
for at undgå at gå “sukkerkold”.
Desuden dyrker jeg motion i en klub
for psykisk syge og laver beroligende

åndedrætøvelser, mens jeg mediterer til
mantraet “jeg er en fredfyldt sjæl”.
Jeg bruger klassisk musik som terapi,
når jeg er på vej op mod den maniske
pol, og rock når en depression nærmer
sig. Jeg tvinger mig selv til at deltage i
sociale arrangementer, også når jeg har
mest lyst til blive hjemme under dynen.
Men frem for alt sørger jeg for at få
struktur på mine dage ved at bruge min
Maylandkalender fornuftigt. Jeg prøver
at være realistisk, når jeg planlægger
møder og aktiviteter. Jeg vil hellere
gennemføre to-tre arrangementer end
udeblive og melde fra i tide og utide,
fordi kalenderen er overfyldt. ■

ner og hypomaniske perioder siden
ungdomsårerne. Blev diagnosticeret
med bipolar lidelse type 2 i 2013.

ankeret ikke trækker båden og mig hele
vejen ned på bunden af havet.
Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg
skulle uddannes til kaptajn, men efter at
have fået diagnosen bipolar lidelse gik
det op for mig, at jeg selv måtte lære at
navigere i det ukendte farvand.
Jeg fik hjælp af nogle meget dygtige undervisere. De havde alle styr på
kompas, korrekt opsætning af sejlene
på båden og mindede mig konstant om,
at jeg altid skulle huske at bære min
redningsvest.

Hverdagen med bipolar lidelse som
trofast følgesvend er som at være i en
båd midt ude på havet - helt alene. I den
ene hånd holder jeg kæden til bådens anker. I den anden hånd holder jeg snorene
til sejlet på båden.
Sejlet er manien og ankeret er depressionen. Mit job er at undgå, at sejlet
flyver afsted med båden og mig, og at

TEMA Bipolar lidelse
Båden kan ligge stille og roligt på
havets overflade - let gyngende i bølgen
blå. Behageligt, overkommeligt og rart.
Men som vejret skifter kan der til tider
komme store bølger og rasende uvejr.
Det er her, jeg skal bruge mine tillærte
kompetencer og få min båd på ret kurs
igen. Det er her, at jeg skal bevise mit
værd som den styrende kaptajn på netop
min båd.

Taknemmelig
for det jeg kan
Lis, 66 år. Folkepensionist. Blev
diagnosticeret
med bipolar
lidelse for 14 år
siden.
Min bipolare lidelse
fylder i min hverdag. Jeg føler mig mere
træt end før jeg blev syg, men jeg er
stadig glad og taknemmelig, for det jeg
kan. Det er jeg specielt blevet indenfor

Manien er lige
så hård som
depressionen
Charlotte, 35 år.
I ressourceforløb.
Uddannet ingeniør. Lider af bipolar
lidelse type 2.
Jeg har oplevet, at
mange tror, at det må være super at være
manisk - ”for man er jo så udadvendt
og i godt humør”. På overfladen ser det
måske også sådan ud, men det er langt
fra realiteten. Når jeg oplever en mani, er

Uddannelsen til kaptajn tager lang tid
og har krævet mange fejlslagne forsøg.
Men båden skal styres i den rigtige
retning. Jeg har været forskellige steder
med min båd. Dejlige steder jeg mindes
med stor glæde, og hæslige, grufulde steder jeg helst ikke vil erindre. Og så alle
stederne midtimellem. Det er de steder,
der er gode for mig. De steder hvor bådens rytmiske gyngen holder mig rolig.

Jeg lærer stadig nyt hver dag. Jeg er
i teorien færdiguddannet kaptajn nu,
og er i fuld gang med at prøve alt min
tillærte teori i praksis. Hver dag er en
rejse for mig. En rejse, jeg ikke ville have
været foruden. ■

de senere år. Jeg kan nogle gange skifte
fra at være depressiv til at være manisk
på samme dag.
Jeg kan huske en situation, da jeg
var meget manisk og var blevet indlagt.
Jeg var så forvirret og kunne ingenting
finde. Dagen efter hang mit ene øje. Jeg
blev kørt på Rigshospitalet, hvor jeg
blev undersøgt og scannet mv. Lægerne
kunne ikke finde ud af, hvad der var galt,
og sagde at det måtte være en virus. En
psykiater har senere fortalt mig, at når
man er meget manisk kan man ”koge
over” - ligesom et æg der koger over - det
syntes jeg lyder rigtigt. Mit øje er helt
normalt i dag.
Når jeg er mest depressiv, vil jeg helst

ligge i sengen, jeg kan næsten ikke spise
noget og ikke gå i bad. Jeg vågner meget
tidligt om morgenen, ofte ved fire tiden,
med bankende hjerte. Endnu en ny dag et helvede - kunne jeg bare komme væk
og få fred.
Jeg føler, at der også er positive
sider ved min diagnose. Jeg tager ikke
livet som en selvfølge, men er glad og
taknemmelig for det jeg kan. Et godt
helbred er det bedste her i livet og mere
værd end gods og guld.
Efter at jeg fik diagnosen, er jeg
begyndt at male. Jeg føler, at jeg er i
en anden verden, når jeg maler. Det er
rart. ■

alle mine sanser skærpet, jeg ser og hører
alt i en decideret ubehagelig grad. Jeg må
for eksempel bede om at få skruet ned
for fjernsynet, til trods for at volumen
næsten står på mute.
Jeg sover og spiser ikke, og jeg er konstant ”på”. Hele min krop sitrer og dirrer,
og tankerne løber løbsk i hovedet på mig.
Jeg er rastløs, kan ikke finde ro, og tror at
jeg kan klare alle opgaver.
Jeg mister hæmningerne og forståelsen for, at ord og handlinger har konsekvenser. Alligevel er jeg fuldt ud bevidst,
om alt hvad jeg har sagt eller gjort – og
må derfor efterfølgende undskylde for
mine handlinger, da det ofte går ud over
dem, jeg holder allermest af.
Angsten går hånd i hånd med manien
– og den er væsentligt mere udpræget

under min mani end under min depression. Bare i den seneste uge har jeg haft
tre store angstanfald, så for mig er det at
gennemleve en mani ligeså slemt og ubehageligt som at gennemleve en depression - og nogen gange værre.
Jeg tager ikke længere medicin. For 18
måneder siden udtrappede jeg min medicin fra dag til dag. Min ”medicin” i dag
består af kost, motion og live-musik. Det
har betydet en væsentlig positiv ændring
i min tilværelse som bipolar.
Jeg får stadig hypomanier og depressioner, men de er langt lettere at leve med
end før. ■
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Bipolar lidelse
og graviditet
Hvis du har en bipolar lidelse og ønsker at blive gravid, kan nøglen
til et optimalt resultat være at planlægge omhyggeligt - og helst
før undfangelsen. Her besvares nogle af de svære spørgsmål, man
som bipolar kvinde kan tumle med, når man ønsker at få børn.

Af Erik Roj Larsen, overlæge, speciallæge i psykiatri

Det er vigtigt nøje
at overveje nødvendigheden
af medicinering sammen med
sin psykiater, idet man skal
tage i betragtning at en
ubehandlet mani eller svær
depression sandsynligvis
kan skade fostret"
8
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Er der en risiko ved at få børn, når jeg
har en bipolar lidelse?
En bipolar lidelse behøver ikke være
nogen hindring i at få børn. Men det kan
kræve mere planlægning end normalt.
For kvinden er det vigtigt at få talt med
behandlerne om, hvorledes medicineringen skal håndteres inden graviditeten,
under graviditeten og efter fødslen. Når
barnet er født, kan det være vigtigt at få
talt om, hvorledes søvnen sikres for den,
som har en bipolar lidelse og hvordan
unødig stress mindskes.
Risikoen for tilbagefald med depression eller mani er øget før og efter en
fødsel. Risikoen synes at være størst i 4.9. måned af graviditeten. Nogle undersøgelser finder, at cirka 35 % får tilbagefald
trods medicinsk behandling, mens 85 %
får tilbagefald uden medicin, primært i
form af depressive episoder eller blandingstilstande (Viguera, 2007). Det er
derfor vigtigt, at forsøge at skabe de bedste rammer omkring et graviditetsforløb.
Hvis man er under uddannelse skal det
drøftes med studievejlederen, om studiet
evt. kan forlænges. Hvis man er i job skal
det undersøges om man kan gå ned i tid

fra 4. graviditetsmåned, for at nedsætte
risikoen for stress og overbelastning.
Nogle fødeafdelinger har mulighed for at
give ekstra støtte under graviditeten til
særligt sårbare kvinder.
Medicin under graviditet
Det er vigtigt at få talt med behandleren
om, hvordan medicinen skal håndteres,
om muligt inden du bliver gravid. For
nogle kan medicinen undgås i første tredjedel af graviditeten. Det er den periode,
hvor fosteret dannes. For andre skal
medicinen justeres løbende under graviditeten. Hvis du opdager, at du er gravid
og i medicinsk behandling, skal du senest
dagen efter kontakte din behandler.
Det er vigtigt nøje at overveje nødvendigheden af medicinering sammen
med sin psykiater, idet man skal tage i
betragtning at en ubehandlet mani eller
svær depression sandsynligvis kan skade
fostret.
I øvrigt må den enkelte kvindes sygdomsforløb tages i betragtning, når den medicinske behandling skal tilrettelægges.
Herunder debuttidspunkt for sygdommen, aktuel alder, antal sygdomsepiso-

Medicin og graviditet
Medicintyper som kan
anvendes under graviditet
Lithium kan anbefales, såfremt der
efter en samlet vurdering findes
behov for stemningsstabiliserende
behandling under graviditeten, idet
risikoen for skader på fostret, efter
hvad vi ved i dag, er meget lille. Ved
bipolar lidelse med primært eller
udelukkende maniske episoder kan
lithium, olanzapin, risperidon, quetiapin og clozapin anvendes. Alternativt
perphenazin. Ved bipolar lidelse med
primært depressive episoder eller
uden svære maniske episoder gennem
mange år kan lamotrigin anvendes.

der, type og sværhedsgrad af sygdomsepisoder, evt. tidligere graviditetsforløb.
Hvad er risikoen for at mit barn arver
en bipolar lidelse?
En større dansk undersøgelse viser, at
risikoen for at blive indlagt inden man
fylder 52 år med en bipolar lidelse er 0,5
% hvis ingen af forældrene har haft en
bipolar lidelse. Den stiger til 4.4 % hvis
en af forældrene har en bipolar lidelse
og til 25 % hvis begge forældre har en
bipolar lidelse (Gottesman, 2010). Andre
undersøgelser viser, at børn af bipolare
forældrene kan arve mindre stemningssvingninger som for nogen kan udmøntes
i en øget kreativitet indenfor kunst og
forskning. ■
I oktober 2014 udsendte Dansk Psykiatrisk Selskab en vejledning i medicinsk
behandling ved graviditet og amning
(www.dpsnet.dk/publikationer/guidelines). Artiklen er uddrag heraf med vægt
på håndtering af den bipolare lidelse,
hos dem som allerede er i forebyggende
behandling.

Af Erik Roj Larsen, overlæge, speciallæge i psykiatri

Hvis der er behov for antidepressiva
er sertralin og citalopram førstevalg.
Fordelen ved sertralin er, at behandlingen tilsyneladende uden problemer kan
fortsætte under amning. Escitalopram er
ikke fundet at give nogen problemer hos
gravide. Fluoxetin er ikke førstevalg fordi
medicinen udskilles langsomt i kroppen
hos den nyfødte. Antidepressiva som venlafaxin og duloxetin anbefales ikke som
førstevalg, fordi disse stoffer er dårligere
undersøgt sammenlignet med de andre.
Tricykliske antidepressiva (amitriptylin,
clomipramin, imipramin og nortriptylin)
synes ikke at være forbundet med øget
risiko for misdannelser. Blodprøve-

kontrol bør udføres løbende under
graviditeten ved behandling med
tricykliske antidepressiva.
Medicintyper som frarådes
under graviditet
Valproat og karbamazepin må ikke
anvendes under graviditeten pga. høj
risiko for rygmarvsskader hos fostret.
Flere nationale anbefalinger fraråder
valproat som forebyggende behandling ved alle kvinder i den fødedygtige
alder. Antidepressiva som paroxetin
og fluvoxamin, angstmidlet pregabalin og beroligende benzodiazepiner
frarådes.
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TEMA Bipolar lidelse

Med galskaben
som skaberkraft
Psykiatriske diagnoser, såsom bipolar lidelse, er forfulgt af stigma
og fordomme. Og det er sært! For hvis man rejser en tur gennem
historien, får man en fornemmelse af, at der også kan være fordele ved at have bipolar lidelse, hvis man ønsker at gøre en stor
forskel. Mød Ludwig, Winston og Nicolai.

Af Marianne Asbæk, Balance redaktionsgruppen

I

antikken mente man, at melankoli
var en ubalance i kropsvæskerne.
Miltens sort galde - melaina chole
afgav sorte dampe, der steg op i hjernen
og formørkede tankerne. Modsat gjorde
gul galde, som Platon mente var en forudsætning for guddommelig inspiration,
tilstanden mania.
Sådan er historiens tidligste beskrivelser af bipolar lidelse. Disse forklaringer
holdt til langt ind i 1700-tallet, og blev
først for alvor brudt, da den tyske psykiater Emil Kraepelin lancerede begrebet
’maniodepressiv lidelse’.
I 1827 døde komponisten Ludwig
von Beethoven, kun 57 år gammel, af
leversvigt. Kroppen var tæret op af
alkohol, der i årevis havde bedøvet hans
forpinte sjæl. I perioder skrev han lange
breve fyldt med selvmordstanker og onde
drømme til sine brødre. I andre perioder
væltede storslåede kompositioner ud af
hans gnistrende hjerne i rasende højt
tempo. Mere end 350 afsluttede værker

10
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efterlod han sig - en af historiens mest
omfattende og unikke produktioner af
klassisk musik.
”En herlig, lækker krig,” kaldte premiereminister Winston Churchill første
verdenskrig - og påstod tilmed, at krig er
en både sund og naturlig beskæftigelse.
Den holdning blev modtaget med blandede følelser. Det var dog med åbenhed,
han fortalte om ”sin sorte hund,” som han
kaldte de depressive faser. I følge hans
nære ven Lord Beaverbrook, stod han altid enten ”på toppen af selvtillidens stige
eller på bunden af en intens depression”.
Der er dog dem, der mener, at Churchill
havde succes - ikke på trods af, men
takket være - sit bipolare sind. Når alle
odds var imod landet og en stabil leder
med sund dømmekraft ville have opgivet
kampen – så tog Churchill den op!
Også den danske landsfader N.F.S.
Grundtvig havde bipolar lidelse. Alene
hans enorme salmeproduktion – mere
end 1.500 – vidner om perioder med et

helt usædvanligt højt energiniveau. Det
fortælles også, at han engang præsterede
en usædvanligt lang prædiken. Nogle
kilder siger 5 stive timer – andre siger 12.
Men alle fremhæver samme detalje: der
var ingen pause.
At personligheder som Grundtvig,
Churchill og Beethoven, alle menes at
have haft en bipolar lidelse, siger måske
om hvilket potentiale der også gemmer
sig i diagnosen. Deres betydning for verdenshistorien er uomtvistelig.
I en bog om Grundtvig skrev Finn
Abrahamowitz for få år siden ”at Grundtvig i sin karakter er maniodepressiv.
Hans grundkarakter er den enestående
viden om både livets lykke og udsathed." Dermed fremhævede han en vigtig
pointe: man ER ikke sin diagnose – den
er noget, man har. Sygdommen definerer ikke livet. Det gør derimod det, man
skaber på trods af og med den. ■

TEMA Bipolar lidelse

Berømte historiske personer

med antaget
bipolar lidelse

Balance redaktionen har samlet et lille galleri af kendte mennesker med
(antaget) bipolar lidelse, som alle har sat et betydeligt aftryk på verden.

Sexsymbolet

Marilyn Monroe, amerikansk
skuespiller og sanger (1926-1962)

Cirkusdronningen:

Forfatteren

Kunstmaleren

P.S. Krøyer, dansk kunstmaler
(1851-1909)

Diana Benneweis, dansk cirkus- Skuespilleren
Catherine Zeta-Jones, amerikansk
direktør (født 1947)
skuespiller (født 1969).

Virgina Woolf, amerikansk forfatter og feminist (1882-1941)

Tænkeren

Leo Tolstoy, russisk forfatter og
politisk tænker (1828-1910)

Præsten

forave, dansk præst,
Johannes Mølleh
)
37
19
dt
gsholder (fø
fatter og foredra

Musikeren

Frank Sinatra, amerikan
sk sanger
og skuespiller (1915-199
8)
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Er du
bange
for mig?
DepressionsForeningens kampagne til
Verdens Bipolar Dag 30. marts 2015

O

ver 40.000 danskere er diagnosticeret med bipolar lidelse,
alligevel oplever mange med
bipolar lidelse at blive udsat for manglende forståelse og sågar uberettiget frygt
fra omverdenen.
Derfor spørger vi ”Er du bange for
mig?” – for det behøver du ikke være.
Formålet med kampagnen er, at
nedbryde tabuet om bipolar lidelse, ved
at sætte fokus på det faktum at mange
mennesker, på trods af deres bipolare
diagnose, lever gode og velfungerende liv
med job og familie.
DepressionsForeningen ønsker at
gøre op med den manglende forståelse
for, hvad bipolar lidelse er – og hermed
fordommene om, at mennesker med bipolar lidelse er utilregnelige eller farlige i
forhold til sig selv eller deres omgivelser
- nogen som man bør undgå. ■

På denne måde viser du, at du støtter op
om kampagnen – både hvis du selv har
en bipolar lidelse, er pårørende eller blot
ønsker at hjælpe med at bryde tabuet om
bipolar lidelse!

12
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Sådan deltager du i kampagnen
•	Tag et billede af dig selv, hvor du holder et stykke papir med teksten ’Er du
bange for mig?’
• Du kan rive siden ud af bladet her, eller skrive det selv
• Tag billedet et sted du holder af, eller som du synes repræsenterer dig og dit liv
• Er du pårørende, kan du fx skrive Er du bange for min kæreste?
• I kan også tage billedet sammen
• 	Upload billedet på Instagram, Facebook, eller på www.erdubangeformig.dk,
hvor du også kan skrive din personlige historie
• VIGTIGT! Husk at hashtagge billedet #erdubangeformig og #bipolardag

Er du bange for

#bipolardag

MIG?

#erdubangeformig

NY LOKALGRUPPE I CAFÉ STEVNEN I
ST. HEDDINGE PÅ STEVNS
I St. Heddinge er der startet en ny gruppe for depressionsramte.
Gruppen holder til i Café Stevnen (Algade 33), verdens hyggeligste café/værested med mange aktiviteter (værksted, strikkegruppe m.v. og foredrag en aften om måneden).
Har du lyst til at deltage så kontakt os på tlf.: 40 34 68 38
(læg en besked eller send en sms, hvis der ikke svares)
eller mail: csvenneforening@gmail.com.

STEVNS
afholder
Christian
Meldgaard
JetteDepressionsForeningen
Balslev, som i mere
endforedrag
10 år med
harJens
stået
for DepressionsForeningens sekretariat, er primus motor i opstarten af denne nye
depressionsgruppe. Det vil glæde os at se dig.

I EN KÆLDER
SORT SOM KUL

- Hvordan er det at leve i depressionens mørke?
- Hvordan kan man hjælpe et menneske, der er ramt af sygdommen?
Disse spørgsmål vil sognepræst Jens Christian Meldgaard fortælle om i
sin fortælling om de tre depressioner, han har oplevet. I fortællingen om
sygdommen indgår også det forløb, da Jens Christian Meldgaard besluttede
at tage sit eget liv.

Problemer med

selvkritik og skam?

sort som kul

AALBORG

Depression er kendetegnet
Der er hjælp at få. Medicin og
Depression
ved en total træthed. Selv små
samtaler er nyttige elementer i
er en sygdom,
opgaver bliver uoverskuelige. I
behandlingen. Også åbenheden
der kan ramme
fra andre er vigtig. Man skal tale
forløbet kryber personen mere
ethvert
menneske
og mere ind i sig selv. Selv de
åbent med den depressionsramte
nære familierelationer magter
om sygdommen. At leve i og leve
man ikke at gå ind i. Sygdommen
med en depression er en meget
tyngende livssituation. Dog er der håb.
kan blive så total, at den opleves som
at være i en kælder sort som kul. Der er
Især håb når det omgivende samfund
ingen lys eller livsglimt.
forstår hvad sygdommen handler om og
har forståelse for at støtte og hjælpe.

Lær at blive bedre til at håndtere følelsen af
nederlag og frustration på denne temalørdag

DepressionsForeningens Aalborg gruppe afholder
foredrag med Jens Christian Meldgaard

Lørdag den 14. marts 2015 kl. 10-15

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00

Oplæg og workshop v/specialpsykolog
Krista Nielsen Straarup, ambulatorium
for mani og depression, Risskov.

 Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00
Hvordan
er det at leve i depressionens
 Torvet 5, 9400 Nørresundby - Byrådssalen, 2. sal
mørke?
Hvordan
kan man hjælpe et
Billetter
25 kr. for DepressionsForeningens medlemmer
menneske,
der er ramt af sygdommen?
50 kr. for ikke-medlemmer
Disse
spørgsmål
vil sognepræst Jens
Billetter
kan købes på depressionsforeningen.dk
Christian
Meldgaard
fortælle om i sin
Yderligere information og spørgsmål
Skriv til ptd9000@gmail.com
fortælling
om
de
tre
depressioner,
han
eller ring til Lise Juul Lauritsen på 23 23 22 56
har oplevet.

Praktisk information

STED
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5
PRIS
Medlemmer: Gratis. Forplejning 75,- kr.
Ikke-medlemmer: 220kr. + forplejning 75 kr.

Sted
Torvet 5, 9400 Nørresundby, Byrådssalen, 2. sal

BETALING
www.depressionsforeningen.dk
TILMELDING
Tilmelding er en betingelse og senest den 9. marts
på tlf. 2193 6238 eller kmndep@gmail.com
OBS: Kun 25 pladser.
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O D E N SE

Billetter
Billetter kan købes på depressionsforeningen.dk
25 kr. for DepressionsForeningens medlemmer
50 kr. for ikke-medlemmer
Yderligere information og spørgsmål
Skriv til ptd9000@gmail.comeller ring til Lise Juul Lauritsen
på 23 23 22 56

NY KAMPAGNE:

MEMBER
GET MEMBER

Jer er medle
m,
fordi jeg i De
pressionsFo
reningen:
Har et fællessk
ab med andre
, der forstår!
Får redskabe
r til at få det
bedre!
Via mit medle
mskab, kan
støtte
hjælpen til mi
ne nære/kæ
re!
Får den nyes
te viden om
min sygdom!
Sammen me
d andre kan
grine af alt de
Oplever en kla
t alvorlige!
ngbund af vil
je og rum!
Måske er vi
også noget
for dig?

I Danmark er der over 200.000 mennesker med depression,
over 40.000 mennesker med bipolar lidelse, og virkeligt
mange pårørende.
Hos DepressionsForeningen har vi derfor lavet en kampagne, der sætter fokus på,
hvad det er vores forening kan, så nye mennesker får lyst til at være med. Vi kalder
den MEMBER GET MEMBER.
Vi vil bede jer, der kender DepressionsForeningen, om at fortælle en eller flere i
jeres omgangskreds, hvad det er foreningen kan og invitere dem til at blive medlem.
Vi har allerede spurgt en del frivillige, og på baggrund af deres svar, har vi lavet det
medfølgende postkort, der kan benyttes til formålet.
Skaf et medlem og vind et kro-ophold for jer begge!
Har I lyst, kan I som nyt og gammelt medlem deltage i lodtrækningen om et kroophold på Best Western KRYB∙I∙LY på Fyn. Kroopholdet er en overnatning med fuld
forplejning på en selvvalgt dato.
Læs mere om hvordan I deltager i lodtrækningen på postkortets bagside.
På vegne af bestyrelsen
Randi Bitsch og Mads Trier-Blom

Best Western KRYB∙I∙LY
Storkroen er 4-stjernet og har 77 lækre værelser med sjæl og atmosfære, en
god restaurant, mødelokaler, festlokaler og egen swimmingpool. Kroen er
centralt beliggende ved motorvejsnettet i Sydjylland, få minutter fra
Fredericia og Kolding. Se meget mere om hotellet, faciliteterne og
booking på www.krybily.dk
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Erfaringer med at
tage antidepressiv
medicin
Om 'Basal restitution' og Frustreret søgen'

Af lektor Niels Buus, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

M

ennesker oplever det at tage
antidepressiv medicin meget
forskelligt. Derfor har jeg
foretaget en undersøgelse af 16 personers
oplevelser af at tage antidepressiv medicin i året efter, at de havde været indlagt
for depression.
Jeg var især interesseret i, hvordan
deres oplevelser af medicinen forandrede
sig over tid, så jeg besøgte dem hver
fjerde måned og interviewede dem om
deres oplevelse af sygdom, om at tage
medicin og om deres hverdagsliv.
I daglig tale forbinder man ofte ordet
'karriere' med at bevæge sig imellem
stillinger i arbejdslivet, hvor de forskellige stillinger er forbundet med forskelligt
ansvar og forskellige privilegier.
Da der er forskelligt arbejde knyttet
til forskellige stillinger, vil de opleves
forskelligt af de, der har dem. F.eks. har
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lærlingen et helt anderledes perspektiv på
sit arbejdsliv og på firmaet end mesteren.
Sociologer har længe haft interesse i
andre karrierer end arbejdslivets, navnlig
sociale karrierer, fordi de giver indblik i
måden, hvorpå en virksomhed, en organisation eller et samfund er indrettet.
I min undersøgelse opfattede jeg det at
tage antidepressiv medicin som en social
karriere.

Det centrale fund i
undersøgelsen var en
”medicintagnings-karriere” med to positioner, det
var: ”Basal restitution”
og ”frustreret søgen”.
Det vil sige, at jeg først undersøgte deltagernes oplevelser af samspillet mellem

dem selv, sygdom, medicin, hverdagsliv,
professionelle, pårørende, kolleger, osv.
for at finde typiske positioner.
Derefter undersøgte jeg, hvad der
skulle til for at skubbe en person fra én
position til den næste, m.a.o. hvilke faktorer der forandrede deltagernes perspektiv på det at tage medicin. Det centrale
fund i undersøgelsen var en 'medicintagnings-karriere' med to positioner: 'Basal
restitution' og 'Frustreret søgen'.
Basal restitution
Denne position var karakteriseret af, at
personen var indstillet på at tage den
ordinerede medicin. Medicinen blev opfattet som en integreret og acceptabel del
af behandlingen af depression. Der var en
klar forventning om, at medicinen ville
være effektiv, og der var stor tiltro til den
ordinerende behandlers autoritet.

Når deltagerne i 'Basal restitution'
oplevede udfordringer, som f.eks. manglende bedring eller tegn på tilbagefald,
oplevede de kontrol ved at tage medicinen
som ordineret eller ved at få reguleret
medicinen i samarbejde med behandleren. Udfordringer blev tolereret og accepteret, og langsomt gled sygdommen og
dens problemer ind i baggrunden af deres
liv. Men oplevelsen af langvarig psykologisk og social stress kunne skubbe en
person fra positionen 'Basal restitution'
til positionen 'Frustreret søgen'.
Frustreret søgen
Denne position var karakteriseret af
uforløst frustration og stress, og at man
på eget initiativ begyndte at regulere sin
medicin for at løse sine problemer.
Deltagerne legitimerede deres initiativ
ved at understrege, at det var en nødvendig løsning på en uholdbar situation.
Medicinen blev ikke opfattet som løsningen på problemerne, men som en del af
problemerne.

Størstedelen af deltagerne opstillede
teorier om medicinens effekter og bivirkninger og testede dem ved at reducere
dosis, ved skødesløst at 'glemme' en dosis,
eller ved at tage medicinen på forskellige tidspunkter. Mange eksperimenter
blev lavet gradvist, så man hurtigt kunne
begynde på medicinen igen, hvis der var
tegn på tilbagefald.
Det var en meget prekær situation, når
deltagerne selv-regulerede medicin.
De kunne blive voldsomt bebrejdet,
hvis der kom et tilbagefald. Derfor foregik
selv-reguleringen for det meste hemmeligt, uden at behandlere eller familie
vidste noget om det. Behandlere spillede
en tiltagende perifer rolle i deltagernes
liv, og utilfredsstillende samspil førte til,
at deltagere gradvist blev isoleret og overladt til selv at løse deres problemer.
Afslutning
Undersøgelsen viste, at op til halvdelen af
deltagerne efterhånden skiftede position i året efter indlæggelsen, fra 'Basal

restitution' til 'Frustreret søgen'. Det var
uventet langsomt og uventet få, og det var
muligvis, fordi deltagerne havde svære
depressioner. Havde deltagerne været
mindre alvorligt deprimerede, var skiftet
sikkert sket hurtigere og for flere, idet man
ville være mindre indstillet på at finde sig i
bivirkninger og mere villig til at tage chancer med reguleringen af medicinen.
Antidepressiv medicin er ikke særlig
effektiv og kan have mange bivirkninger.
I det lys giver det god mening, at mange
med tiden vil begyndte at overveje at
finde alternativer til den medicinske
behandling.
Der findes næppe gode alternative
løsninger på alle problemer, men det
afgørende er, om sundhedsvæsenets
behandlere er indstillet på – og rustet til
– at følge personen og dennes ønske om
at opsøge og afprøve alternativer.
Hvis ikke det sker, kan konsekvensen
være medicintagnings-karrierer, hvor
mennesker isoleres og står alene med
deres problemer og bekymringer. ■
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Generalforsamling

2015

Kom og sæt dit præg på DepressionsForeningen!
Til generalforsamlingen kan du høre om foreningens
arbejde og møde andre medlemmer over en let
frokost. Desuden vil Sebastian Dorset fortælle sin
personlige historie med depression, og psykolog
Jon Vilshammer vil fortælle om at komme sig trods
en affektiv lidelse.

Dagsorden for generalforsamlingen
den 21. marts 2015
Årsberetning v/ DepressionsForeningens
formand Bodil Kornbek
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/ Randi Bitsch

7.

Afstemning om indkomne forslag

8.

Valg af formand

9.

Valg til bestyrelsen

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af statsautoriseret revisor
12. Valg af kritisk revisor
13. Eventuelt
Umiddelbart efter generalforsamlingen
vil bestyrelsen konstituere sig.
OBS: Den nye bestyrelse vil d. 18.-19.
april afholde bestyrelsesseminar, hvor
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bestyrelsesarbejdet for det kommende år
planlægges.
Forslag til punkter på dagsordenen skal
være bestyrelsen i hænde senest fredag
d. 6. marts 2015 Forslag sendes til sekretariat@depressionsforeningen.dk
Stemmeberettigede er ordinære medlemmer af DepressionsForeningen, der
har betalt kontingent senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stil op til bestyrelsen
Har du erfaring med bestyrelsesarbejde?
Har du erfaring med strategi- og økonomiplanlægning, kommunikation eller fundraising? Så stil op til bestyrelsen
Meld dit kandidatur ved at skrive til sekretariat@depressionsforeningen.dk hvis
du ønsker at stille op til bestyrelsen, som
ordinært medlem eller suppleant.
For at være opstillingsberettiget, skal
du have været medlem af DepressionsForeningen i mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen.

Der skal vælges 10 personer; herunder 1
formand, 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
Kandidater
De nuværende 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer, som er på valg Randi Bitsch, Frederik Brejl, Rasmus
Hjort Helmers, Karen Margrete Nielsen
og Mads Trier-Blom genopstiller alle.
Bodil Kornbek genopstiller til formandsposten. Opstilling til formandsposten kan
ifølge vedtægterne kun ske ved meddeles
herom, tidsnok til at det kan nå med i det
sidste nummer af Balance før Generalforsamlingen.
Der skal desuden vælges 4 suppleanter.
HUSK TILMELDING!
Velkommen til DepressionsForeningens
Generalforsamling 2015!

OBS: Der tages forbehold for ændringer i programmet.
10:30 Registrering
11:00 Formiddagskaffe, -te og rundstykker
11:30 Velkomst v. Bodil Kornbek
11.40 - 12.10
Sebastian Dorset: Min Personlig historie med depression
12.10 - 12.30
Psykolog Jon Vilshammer: At komme sig trods en affektiv lidelse
12.30 - 12.40
At komme sig via DepressionsForeningens tilbud
12:40 Let frokost m. dansk vand/sodavand
12:40 Registrering
13:30 Generalforsamling
15:00 Kaffepause m/ kaffe, te og kage
15:15 Generalforsamling – fortsat
16:30 Tak for i dag!
Gratis for medlemmer! Tilmelding nødvendigt senest d. 15. marts
Skriv til: sekretariat@depressionsforeningen.dk eller ring: 33 12 47 27 (hverdage 13-16).
Priser for ikke-medlemmer – husk tilmelding:
Formiddagskaffe og foredrag: 50 kr.
Frokost og eftermiddagskaffe: 100 kr.
(Betales ved tilmelding via overførsel til 9541 0009625100, mærk overførslen “ GF + Dit Navn”)
Sted
Kulturmaskinen, Store sal
Farvergården 7, 5000 Odense
Transport
Tilmeld dig vores to fællesbusser:
• Aarhus – Odense: med stop i Kolding
• Valby – Odense: med stop i Slagelse
Prisen, tur-retur:
• Aarhus - Odense: 200 kr.
• Kolding - Odense: 150 kr.
• Valby - Odense: 200 kr.
• Slagelse - Odense: 150 kr.
Køb busbilletten i vores webshop: www.depressionsforeningen.dk/webshop

Sebastian Dorset

(I særlige tilfælde kan billetten betales i bussen, skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk
senest d. 15. marts og forhør dig om denne mulighed)
OBS: Gratis bustransport fra Odense station kl. 10:45
Alternativt er der 12 minutters gang fra Odense station.
Parkering
Parkering i bymidten for 12 kr./time. Gratis efter kl. 14.
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DepressionsForeningen

2014-15

DepressionsForeningen er en forening i udvikling. Tiden står ikke stille, og
det gør vi heller ikke. Året 2014-15 har været et år med mange positive
tiltag, men der har også været udfordringer. Ét står dog tilbage: Uden den
frivillige indsats havde vi ikke nået de mål, vi havde sat os.
Af Bodil Kornbek, Formand for DepressionsForeningen

D

epressionsForeningen er en forening i udvikling. Tiden står ikke
stille, og det gør vi heller ikke.
Året 2014-15 har været et år med
mange positive tiltag, men der har også
været udfordringer. Ét står dog tilbage:
Uden den frivillige indsats havde vi ikke
nået de mål, vi havde sat os.
Vi ønsker at blive en forening med to
tusinde medlemmer, at øge antallet af
frivillige og at øge vores indtægt. To af de
tre mål er blevet realiseret. Dog nåede vi
ikke helt målet om de to tusinde medlemmer - ved udgangen af 2014 var vi 1927
medlemmer.

Når den nye bestyrelse er sammensat,
vil nye mål blive formuleret, for vi må
ikke stå stille.
Vores kampagne ”Depression Sucks”
viste med al tydelighed, at vi er en forening i bevægelse.
På kom de orange sokker, der var blevet uddelt til symfoniorkester, politikere,
skuespillere, kunstnere, medlemmer,
pårørende, psykologer og mange flere.
Vi var i nyhederne, Go’aften Danmark,
aviser og sociale medier. Kampagnen var
en succes, og den form for synlighed har
stor effekt på foreningens medlemstal og
arbejde.

Vores fortsatte arbejde i diverse råd og
udvalg har også betydning.
Forskellige indsatser, som fx samarbejdet med diverse sundhedsorganisationer i forbindelse med folkemødet på
Bornholm, konferencen om depression
og arbejde på Christiansborg som vi er
medarrangører på, og ikke mindst foreningens repræsentation i lokale udvalg,
viser den store bredde, foreningen har.
Vi er begyndt at vurdere, hvilke internationale samarbejdspartnere der kan
være værdifulde for foreningen. Målet
med et internationalt samarbejde er at
skærpe vores profil og blive bedre til at
synliggøre foreningen. Vi var på inspirationstur i London, og holdt møde med
organisationen Bipolar UK. Derudover
har vi også kontakt til en norsk søsterorganisation. Vi ønsker at styrke vores
arbejde, og der er ingen tvivl om, at vi
kan lære af andre.
Politiske profilsager
Forrige år vedtog bestyrelsen en strategi,
der skal styrke det frivillige arbejde og
skabe flere aktiviteter og større synlighed
i hele landet. Strategien er stadig under
udfoldelse i Odense, København, Aarhus
og Aalborg. Kunst, foredrag, kampagner
og spændende samarbejdsprojekter, med
bl.a. Forvandlende Fortællinger, er bare
nogle af de aktiviteter, vi har gennemført.
Vores strategi om en skarpere profil
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hjalp med de forskellige arbejdsopgaver, og programmets indhold bestod af
aktiviteter for krop og sjæl, som var med
til at løfte både deltagerne og de frivillige hjælpere. Sommerhøjskolen er derfor
fortsat et af vores årlige højdepunkter.
ODA er ophørt som juridisk enhed,
men vores vigtigste fælles projekt, ODA
Caféerne, kører videre.
Ind imellem må man afvikle et samarbejde, men arbejdet i caféerne er meget
værdifuldt for vores medlemmer. Derfor
værner vi om kernen i ODA og fastholder
caféerne og det fælles arbejde - det vil
ingen af os give slip på.

omhandler også klare holdninger til den
politiske samfundsdebat. Bestyrelsen
har derfor nedsat en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag
til politiske profilsager, som efterfølgende
er blevet debatteret i bestyrelsen og med
vores ekspertpanel.
De politiske profilsager er:
• Bedre behandlingsmuligheder
• Sygdomsindsigt og mestring i hjemmet
• Forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet
			
Vi er taknemmelige for eksperternes
engagement, som har været med til at
skubbe foreningen fremad. Det er betydningsfuldt for foreningen, at der er en
sådan dialog med ekspertpanelet, da det
er med til at kvalificere vores arbejde.

af stande og deltagelse i lokale arrangementer, alle de udflugter I arrangerer, de
indlæg I skriver til Balance, og de mange
opgaver I løfter lokalt. I er årsagen til, at
vi har nået vores mål. Stor tak for jeres
uvurderlige indsats!
Fællesskab
Fællesskab er omdrejningspunktet for
vores arbejde - et fællesskab hvor alle er
velkomne. Sommerhøjskolen er et af de
tilbud, der udtrykker det fællesskab, og
endnu engang blev den en succes. Mange

Arbejdet i sekretariatet
Der er kommet nye ansigter i sekretariatet i løbet af året. Når personaleomsætningen er høj, skaber det en smule uro, og
det er uanset, om årsagen er nye jobmuligheder eller ønsket om videreuddannelse. Der er ingen tvivl om, at det har betydet en del merarbejde på sekretariatet.
Bestyrelsen vil gerne takke for den ekstra
indsats. Det er glædeligt og en lettelse,
at det er kommet på plads med nye gode
medarbejdere, som gør en forrygende
indsats. Det skal I have stor tak for.
Tak til alle, der har bidraget med
opbakning, gode idéer og uvurderligt
benarbejde i og omkring foreningen i
løbet af året, der er gået. Vi ser frem til
det kommende år med et frimodigt ønske
om, at endnu flere må få gavn af vores
indsats. ■

Frivillighed
Vi har nået målet om flere frivillige. Det
er altafgørende, da vi er fuldt ud afhængige af de frivilliges arbejde. Det gælder
både i lokalgrupperne, i Socialrådgiverlinien, Depressionslinien, foredragsgruppen og i Café Blom.
Desuden kan nævnes jeres bemanding
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Gal eller normal ?
– en sindssyg aften
i København

Af Marianne Asbæk, Balance redaktionsgruppe
Fotografier af Ólafur Steinar Gestsson

En kølig fredag aften i januar brændte levende lys hul i mørket og dannede et spor til Husets hovedindgang. I en lind strøm
fulgte vinterklædte gæster med ind til ”Forvandlende Fortællinger #5: Er du SINDSSYG?”, som sammen med DepressionsForeningen og seks ærlige og helt nøgne fortællinger satte fokus på mennesket bag diagnosen.

T

eatersalen emmede af varme
og venlighed i Danmarks første
kulturhus, hvor glassene klirrede
i baren, og man fornemmede små bask
af nervøse mave-sommerfugle, der sneg
sig ud fra det blå bagtæppe. Her gjorde
fortællerne sig klar til et stort og modigt
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spring: at træde frem foran 150 mennesker med deres personlige, hudløse
beretninger.
I det fyldte lokale var både stolerækkerne og de små runde caféborde tæt besat, og der summede af hyggelig samtale
og forventning, mens ben blev trukket

ind og kroppe kantet forbi de ekstra stole,
der var sat frem overalt, hvor gulvet gav
mulighed for det.
Omtrent to timer fløj af sted med
turbofart, mens publikum blev ført rundt
i alle følelsesregisterets kroge. Fra et
tragikomisk besøg på indersiden af en
manisk hjerne, overbevist om at være
selveste Osama Bin Laden i vild flugt
fra militær og politi – til den gribende
fortælling om en mors kamp for 670 g ren
kærlighed, der blev tvunget alt for tidligt
ind i verden, og mange år senere blev den
erindring, der bremsede hendes selvmordsplaner.
Men mellem vrangforestillinger og
selvmordsplaner ligger mange nuancer
gemt, som også så dagens lys i fortællernes beretninger; om at føle sig uværdig til
at leve og kun eksistere i andre menneskers vurdering; om at være en følsom
sjæl, der kæmper for at finde plads og vej
i en ufølsom verden; om perfektionistisk
selvdisciplin, braste drømme og uendeligt
mange sorte timer i fosterstilling med
ansigtet vendt væk fra verden. Og om at
stå på kanten af overlevelse, båret oppe af
rødvin fra Føtex og et inderligt ønske om
at være et helt almindeligt menneske i et
helt almindeligt liv.
Spørgsmålet står stadig og dirrer i
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luften: hvornår er man gal – og hvornår
er man normal ?
Jeg lod flere gange blikket glide rundt
på publikums ansigter og kunne konstatere, at det langtfra kun var mig, der
spejlede mit liv i fortællingernes barske
virkelighed. Historierne stod i kø for at
komme frem, malet i øjnene på de, der
lyttede. ”Ridser, revner og buler; vi er
hvad vi skjuler,” citerede Otto en gammel
Gnags-tekst fra scenen.
Der var højt til loftet og kort mellem hjerterne i Huset den aften, hvor en
tydelig rød tråd strakte sig gennem alle
fortællernes livshistorier:
De havde valgt ikke at affinde sig. Affinde sig med et halvt liv, hvor et skævt
sind må slæbes med som en massiv klods
om benet.
De kæmpede, til de fandt det punkt,
hvor vejen tilbage til et godt liv begyndte.
Seje, stærke og modige opdagelsesrejsende med kurs mod livet. ■

En uforglemmelig aften i selskab med
pianisten Carsten Dahl
Lokalgruppen i Ishøj arrangerede den
15. januar en dialogkoncert med pianisten Carsten Dahl.
Carsten evnede til fulde, at føre en god
dialog med publikum, der bestod af
godt og vel 100 personer. Carsten var
hudløs ærlig omkring sin egen angst og
depression, en stærk oplevelse, som blev
understreget af hans improvisationer ved
flygelet. For mange af os var det en unik
aften, hvor vi fik noget med os.
Tak til Carsten Dahl for en givtig aften.
På Ishøj-gruppens vegne Majken og
Anna-Marie
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Støtte fra dag til dag
- gode råd til familie og venner
Frit oversat til dansk fra ”Day to day support” på Depression Alliances
hjemmeside www.depressionalliance.org
Depression Alliance er Storbritanniens førende velgørende institution for
mennesker, der er ramt af depression.

At støtte et menneske med
depression
At være tæt på én, der har det dårligt
grundet en depression kan være værdifuldt og givende, men også meget vanskeligt. Til tider kan du føle dig forvirret,
frustreret, forlegen, hjælpeløs og nervøs
for fremtiden. Du arbejder måske hårdt
for at gøre alt, hvad du kan for at være
støttende, eller det kan være, at du føler,
at du forgæves har forsøgt alting og ikke
ved, hvad du nu skal gøre eller sige. Den,
du holder af er stadig den samme på
trods af depressionssymptomerne, og
vedkommende vil sætte stor pris på ægte
venskab og støtte, også selv om han/hun
ikke altid er i stand til at vise det.

Du behøver ikke have ekspertviden
om depression for at hjælpe én, der går
igennem denne sygdom. Det kan hjælpe
at holde fokus på depressionssymptomerne og på hvordan de får din kære til
at føle sig.
Bevar kontakten
Bare det ”at være der” for én der har
en depression, er noget af det mest
værdifulde, du kan gøre. Sygdommens
ensomhed og isolation kan være altødelæggende, så lad den du holder af vide,
at du er der for vedkommende. Tilbring
tid sammen med den depressionsramte,
hvis du kan - men at sende en sms eller
et kort for at lade vedkommende vide

" Tilbring tid sammen
med den depressionsramte, hvis du kan – men
at sende en sms eller et
kort for at lade vedkommende vide at du tænker på ham/hende, kan
også gøre en forskel..."
at du tænker på ham/hende, kan også
gøre en forskel. Prøv at lade være med at
tage det personligt, hvis den du holder af
har det for dårligt til at se dig og derfor
må aflyse jeres planer – måske i sidste
øjeblik. At leve med depression kan være
udmattende og smertefuldt, og tingene
kan gå op og ned.
Prøv at sige: ”Jeg tænker på dig. Jeg
kan komme forbi i næste uge, hvis du
føler, at du har overskud til det.”
Lyt
Hvis du spørger den du holder af, hvordan vedkommende har det, så vær klar
til at lytte uden at dømme. Du kender
måske andre med depression, du har
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måske idéer til, hvordan du kan hjælpe,
og du føler måske, at du ved, hvad der
er bedst for den depressionsramte,
men tag dig tid til bare at lytte. Tag
dig tid til at forstå hvad vedkommende
personligt gennemgår i stedet for at
sætte en redningsaktion i gang. At have
plads til at tale, til at blive forstået, og
til bare ”at være” kan være uvurderligt.
Hvis den du holder af ikke føler sig klar
til at snakke endnu, skal du forsøge at
være tålmodig. Måske foretrækker han/
hun at tale med én, der har lignende
oplevelser? Lad vedkommende vide, at
du er der, uanset hvornår ham/hende er
klar, og koncentrer dig om andre måder
at hjælpe på.
Prøv at sige: ”Hvordan har du det? Har
du overskud til at snakke?”

Anerkend præstationerne
En depression kan få selv de mest simple
ting til at føles overvældende. Hvis den
du holder af er midt i en depression,
så prøv at bemærke vedkommendes præstationer og mind ham/hende om dem,
uanset hvor små de kan synes at være.
Kom vedkommende ud af huset i dag?
Talte vedkommende med en ven, tilberedte et måltid eller klarede en dag på
arbejde? Tænk på den energi og styrke
det måske har krævet og tal om det. Fokuser på hvilke karakteregenskaber du
værdsætter hos den depressionsramte.
Anerkender vedkommende sine egne
færdigheder og talenter? En depression
kan få én til at føle sig værdiløs, og midt i
sygdommen kan det være let at glemme,
hvem man er, og hvad man plejer at
glæde os over.

Prøv at sige: ”Du klarer det rigtigt godt.
Jeg har ingen ide om, hvordan du gør
det, men du har altid været fantastisk
til det.”
Praktisk hjælp
Det kan føles udmattende og overvældende at skulle klare de daglige opgaver.
Overvej hvordan du kan lette byrden for
den du holder af. Kæmper han/hun med
hus- eller havearbejde, har brug for et
lift, eller er for træt til at tage telefonen
eller foretage opringninger? Er der styr
på regninger og post? Det er vigtigt at
være opmærksom på om den depressionsramte har det godt med din hjælp,
eller foretrækker at være uafhængig.
Måske foretrækker vedkommende, at I
gør tingene sammen? Små ting kan gøre
en forskel, og det viser den, du holder af,
at du bekymrer dig om vedkommende.
Prøv at sige: ”Jeg skal ud at handle
senere. Jeg kan købe et par ting med til
dig, hvis du kunne tænke dig det?”
Støtte med behandling og bedring
At besøge en læge er blot starten på
vejen til at komme sig. Tænk over hvor
overvældende det må føles at være
stillet over for en masse informationer
om medicinering, aftaler, specialister
og behandlinger, når du ikke er rask.
Kan du hjælpe den du holder af med at
holde styr på aftalerne, og måske hjælpe
med transport derhen? Har vedkommende brug for en hånd til at få udfyldt
formularer, eller kan du hjælpe med at
søge efter lokale grupper og støttende
netværk og selvhjælpsteknikker? ■
HUSK AT PASSE PÅ DIG SELV! Det kan
være hårdt at være tæt på nogen,
der har det dårligt, så hold øje med
dit eget velbefindende, tal med
andre i samme situation og gå ikke
alene igennem det.
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Mine humørsvingninger
og jeg – et liv med
bipolar lidelse
Anmeldt af Charlotte Adserballe Dahl

Forfatter:
Martin Hansen,
Forlag:
Forlaget mellemgaard
Sider: 320

Livet med bipolar lidelse
Martin Hansens bog giver over en 10årig periode et rammende og særdeles
velskrevet indblik i, hvad det vil sige at
have en bipolar affektiv sindslidelse. Læseren følger hovedpersonen, som over tid
bliver dårligere og dårligere og kæmper
med både bipolar sygdom og adskillige
daglige angstanfald. Frustrationerne er
mange, og forfatteren beskriver blandt
andet problemerne med medicin, og den
manglende forståelse blandt fagfolk for,
at netop disse typer medicin har adskillige bivirkninger, der gør det svært at
opretholde en normal hverdag, og endelig forholdet til omgivelserne.
Den dagbogslignende sygdomshistorie
beskriver endvidere i meget fin og
kontant form, hvorledes sygdommen
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griber ind i tilværelsen og langsomt gør,
at hovedpersonen mister grebet om
virkeligheden, og derfor isolerer sig mere
og mere.
En personlig skildring
Dybdegående beskrivelser af de adskillige indlæggelser og manier efterfulgt af
depression giver et meget tydeligt indblik
i, hvad det vil sige at leve med disse humørsvingninger.
Bogen skildrer hovedpersonens
misbrugsproblemer, stigende sexlyst ved
manier, ødelagte venskaber på grund af
sygdommens ustabile og uforudsigelige
indgreb i tilværelsen, og den efterfølgende skamfølelse, der i sidste ende resulterer i et selvmordsforsøg.
Problematikken omkring pårørende
beskrives også, og bogen afsluttes med
en beskrivelse af diverse sygdomssymp-

Sjældent har jeg læst
en bog, hvor jeg så mange
gange undervejs har grinet
højlydt – og dette til trods
for bogens dybt alvorlige
emne

tomer, medicin og behandlingsformer,
således at læseren kan følge nøjagtig med
i, hvad historien konkret handler om.
’Mine humørsvingninger og jeg – et liv
med bipolar lidelse’ giver en rammende og
konkret beskrivelse af, hvorledes en sygdom over en årrække langsomt kan dræne
en person for både livskraft og glæde.
Det er absolut anbefalelsesværdig
læsning for både personer med en bipolar
lidelse, pårørende og sundhedspersonale.
Bogen er skrevet under pseudonym,
da forfatteren mener, at der hersker en
del stigmatisering af psykiske lidelser i
Danmark.

RESPEKT
FOR JULIE !
Boganmeldelse: ’Er der en
vej ud af helvede ?’
Forfatter:
Julie Duck Lauridsen
Forlag:
Forlaget mellemgaard

Kampen for at overleve
Julie Duch Lauridsen skriver om sit liv
med OCD, depression og voldsomme
selvværdsproblemer. Om hvordan det er
at vokse op med disse lidelser, om hvor
svært det er for hendes omgivelser og
nærmeste at forstå hende. Hun fortæller om, hvordan hun dagligt kæmper for
livet, selv om hun mest af alt har lyst til
at vælge døden. For Julie er tilværelsen
en evig kamp mod de indre dæmoner, og
denne kamp gør, at hun forsøger at begå
selvmord.
Kampen for at blive forstået
Julie Duch Lauridsen beskriver, hvordan
det er at være teenager med psykiske
lidelser, og forklarer hvordan almindelige
teenageproblemer ikke bare var almindelige teenageproblemer for hende.

Anmeldt af Sascha Jensen

Hun fortæller, at omgivelserne mente, at
hun bare prøvede at få opmærksomhed,
men i virkeligheden handlede det om at
få omverdenen til at forstå, hvor dårligt
hun havde det.
Hudløs ærlighed
I ’Er der en vej ud af helvede ?’ bliver der
ikke lagt fingre imellem eller pyntet på
noget.
Som læser er man ikke i tvivl om, at
det er Julies Duch Lauridsens egne oplevelser og opfattelser, der bliver beskrevet.
Det er en erindringsbog, der rammer hele
følelsesregisteret.

Julie Duch Lauridsen
har skrevet den bog, som
mange drømmer om at
turde skrive.
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Køb DepressionsForeningens

informationshæfter

om bipolar lidelse

Lige nu er hæfterne på halvpris!
Hæfterne kan købes i vores webshop på:
www.depressionsforeningen.dk

Om at være forældre til et
barn med bipolar lidelse
– 15 kr inkl. porto

Depression og bipolar
lidelse i familien
– 20 kr inkl porto

Hæftet beskriver væsentlige aspekter
af bipolar lidelse hos børn og unge.
Det sætter fokus på nogle af de udfordringer, der er forbundet med at
være forælder til et barn med bipolar
lidelse og
giver inspiration til,
hvordan
nogle af
udfordringerne kan
håndteres.

I hæftet beskrives nogle af de typiske kommunikationsmønstre, der kan opstå mellem
den sygdomsramte og omgivelserne. Der
sættes fokus på nogle af de udfordringer,
der kan være forbundet med at være nær
familiemedlem,
ven eller kollega, ligesom der
gives støtte og
inspiration til,
hvordan nogle af
udfordringerne
kan håndteres.

Mani og depression
– 20 kr inkl. porto
Dette hæfte giver en indgående
beskrivelse af den bipolare lidelse,
og hvordan den opleves indefra af
de ramte. I hæftet berøres emner
som årsagsforhold, sygdommens
forløb, sygdommens konsekvenser og
behandling.
Desuden
indeholder
hæftet
råd og
vejledning
til såvel patienter som
pårørende.

Dansk Selskab for Affektive Lidelse (DSAL)
markerer også World Bipolar Day
Det gør de ved at holde et aftenarrangement for patienter
og pårørende. Der vil være et fagligt oplæg af Lars Kessing
omhandlende hvordan behandling af bipolar sygdom kan
gøres bedre. Derudover vil der være flere oplæg af patienter
og pårørende.
Arrangementet er gratis.

28

Balance nr. 1 marts 2015

Dato: Mandag d.30. Marts 2015, kl.16-18.15
Sted: A
 uditoriet ved Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet, opgang 61A, Henrik Harpestrengs Vej,
2100 København Ø.
Se hele programmet på:
www.depressionsforeningen.dk

Til næste
Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatschef

Fællesskab
i bevægelse

V

i er som mennesker født til fællesskab og ikke isolation, som
alt for ofte er en smertefuld og
uvelkommen følgesvend til de affektive
lidelser. Derfor har det også været en af
DepressionsForeningens helt centrale
mål, at sikre fælleskaber for og af mennesker med en affektiv lidelse inde på livet.
At bringe mennesker sammen, der trods
forskelligheder, finder trøst, værdifulde
samtaler og en følelse af forståelse i hinandens selskab. Dette har vi som forening
gennem årene forsøgt, at understøtte
gennem vores mange lokalgrupper, vores
møder og vores højskole kurser.

i bevægelse”, fordi vi i foreningen har en
ambition om at være i konstant bevægelse.Vi ønsker at udvikle os og vores
tilbud til gavn for dig og dine nærmeste.
Desuden har vi også en fromt ønske om
at levere tilbud, der kan bevæge mennesker og inspirere og vejlede til en hverdag
i bedre balance.
I det kommende nummer vil vi dykke
ned i begrebet fællesskab og de øvrige
værdier bestyrelsen har arbejdet med.
Disse er: engagement, ligeværdighed
og saglighed. Vi vil forsøge afdække
betydningen af disse begreber og se på
hvordan de er repræsenteret i foreningen.

Foreningens grundværdier
Da bestyrelsen arbejdede med at identificere foreningens essens og grundværdier
i det forgangne år, kom ”fællesskab” da
også op som et helt centralt element i
fortællingen om DepressionsForeningen.
Bestyrelsen udvidede det til ”Fællesskab

Hjælp os med at skabe den forening
du drømmer om
Vi hører meget gerne fra dig i forhold
til dine oplevelser med foreningen, med
fællesskab eller hvis du har oplevelser fra
foreningen, der har været med til at flytte
dig som menneske. Måske har du ideer

til hvordan foreningen skal bevæge sig
videre ud i fremtiden? Send os dit bud,
eller stil op til bestyrelsen og få direkte
indflydelse på foreningens udvikling.
Generalforsamlingen er den 21. marts i
Odense.
Fællesskab i 2015 og på Bipolardag
I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte arbejdet med at blive skarp på foreningens visioner og værdier. Bestyrelsen
har også givet hinanden hånd på, at man i
det kommende år får gjort det tydeligt, at
DepressionsForeningen er for alle uanset
om lægen har stillet diagnosen Bipolar
eller unipolar depression eller ingen af
delene. Der vil blive set på foreningens
navn og foreningens tilbud. Det er vigtigt
at vi er én forening – et fællesskab. Lad
os derfor også være fælles om at markere
#Bipolardag den 30 marts, uanset om du
lider at bipolar lidelse eller ej. ■
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SOCIALE CAFEER
Cafe 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, Odense
Åbent torsdage kl. 16.00-20.00
Tlf. 53 84 15 08
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, 28 45 28 11,
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. Se kalender på bipol.dk/
bal med transportvejledning og kort. Kl. 18.45 ca 21.00 Mynte: 24232971, Chastine: 6166 1106
Eva: 4063 1022, bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Pårørende København
Pause grundet manglende interesse.
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
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 Anders Larsen 4095 9294, anderstennislarsen@hotmail.com
Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm Tirsdage i lige uger Kl. 18.30 –
21.30 Barbara 40424810, Mikkel 53272062
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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
Roskilde
Psyk-Info Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000 Roskilde Næstsidste torsdag i måneden. Skriv/ring
før du kommer. Kl. 19.00 – 21.00 Musse Rindal,
Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.com
Hillerød
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C Hver onsdag Kl. 18.30 – 20.30 Lis Silkeborg 2976 8645
Lis_silkeborg@hotmail.com Mette Richelsen,
metterichelsen@gmail.com, 30546869
Gribskov
FrivilligCenter Græsted Holtvej , 3230 Græsted
Hver mandag Kl. 15.00-17.00 Tina Carlsen,
tinacarlsen2611@gmail.com Lis Silkeborg 2976
8645 Lis_silkeborg@hotmail.com
Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Lokalgruppe under opstart Jette Balslev 4034
6838, jette.balslev@gmail.com
Næstved
Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
4700 Næstved Mandag i ulige uger. OBS: Skriv/
ring før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00
Frederik Brejl, 28452811, frederik.nu@gmail.com
Sorø
Kontakt Tanja mht. lokalets adresse Tirsdag i
ulige uger Kl. 19.00 – 21.00 Tanja Rasmussen
papaw@stofanet.dk / 23326550
Falster
Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F
Torsdage i lige uger OBS: Skriv/ring før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00 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 En
gang om måneden. Kontakt Thomas for dato.
Kl. 19.00 - 21.00 Thomas Abildgaard 23612642
abildgaard@aarslevnet.dk Susanne 23456086

Odense, pårørende
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade 5-7
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 - 21.00 Maria Horn,
mariaflorentzhorn@gmail.com, 61402140
HaderslevDepression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal, 6100
Haderslev Mandage i lige uger OBS: Skriv/ring
før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00
Merete Lysgaard Hansen mebehansen@
youmail.dk 74522148 / 22838035 Birthe Poulsen,
birthe.poulsen@hotmail.com 40481462
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
Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Hver
torsdag Kl. 19.00 - 21.00 Henning Andersen
21473313, balder280441@gmail.com Kristina
Storm, kristina@kiaknows.dk
Herning
Gruppen er pt. inaktiv – kontakt Gitte for
nærmere info. Gitte Daater: 24 40 14 90
daater@heaven.dk
Viborg
De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg
Onsdage i ulige uger Torsdage i ulige uger
Kl. 19.00 – 21.00 Carsten Mathiasen, 29 88 06 57,
carsten@mathiasen.com
Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias
Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 24 89 01 98
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, 29 43 13 80/
61501380 karot.andersen@gmail.com Hanne
Tranberg, hannetr@me.com, 21 29 44 48
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
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
Horsens
Pause grundet manglende interesse
Kontaktperson:Steen Kruuse, 75 64 86 60 / 22 55
50 40; kontakt@kruuse.nu
Vejle
Borgvold 12 B, 4. sal. 7100 Vejle Onsdag i lige
uger OBS: Kontakt Frederik, før du kommer
første gang. Kl. 19.00-21.30 Frederik, 28 45 28 11
frederik.nu@gmail.com

Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 21 93 62 38 kmndep@gmail.
com

Depressions-Foreningen
Sekretariat Trekronergade 64 st. 2500 Valby
tlf 3312 4727 (13-16) Depressionslinien: 3312 4774
(19-21) Alle hverdage sekretariat@depressionsforeningen.dk www.depressionsforeningen.dk

Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Henriette
Pedersen: henrys0401@gmail.com
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 Mia og
Sanne, selvhjaelpsgruppe@gmail.com
Aalborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads
20, 9000 Aalborg Hver 14. dag. Ring/skriv først
Kl. 19.00-21.00 Mail: ptd9000@gmail.com
Sofie Skau (efter kl. 15): 20 62 62 61 Lise Juul
Lauritsen: 23 23 22 56

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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I samarbejde med Nordfyns Højskole tilbyder vi en uge med:
• Aktiviteter, ro og eftertænksomhed
• Foredrag med redskaber til hverdagen
• Mindfullness
• Sang
• Smuk natur og gåture
• Sund og inspirerende mad
• Værksteder ude og inde
Og ikke mindst masser af fællesskab, samvær og gode samtaler!
Alt dette sker på Nordfyns Højskole i uge 30, 2015
Læs mere og meld dig til højskolen på vores hjemmeside:
www.depressionsforeningen.dk
Tilmelding
senest
xxxxx

