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"... Ønsket er, at DepressionsForeningen
markerer sig stærkere lokalt via. foredrag,
sociale arrangementer, stand på messer og
events, alt sammen båret frem af
lokale frivillige... "
Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen

D

en nye bestyrelse for året
2014/2015 er allerede godt i
gang med arbejdet og de
opgaver, som ligger foran os. I november 2013 vedtog den forrige bestyrelse
Depressionsforeningens strategi, som
nu skal realiseres. En strategi, som skal
skabe synlighed gennem flere lokale
aktiviteter båret af vores nuværende og
kommende frivillige. Strategien vil stille
og roligt blive ”rullet” ud. Vi vil gradvist
begynde med at mobilisere og organisere
flere frivillige i én by ad gangen: Odense,
København, Århus og gerne et par byer til
inden foreningsåret er omme. Ønsket er,
at DepressionsForeningen markerer sig
stærkere lokalt via. foredrag, sociale arrangementer, stand på messer og events,
alt sammen båret frem af lokale frivillige.

De frivillige er nøglen til succes
Skal vi lykkes med dette, er der ingen
tvivl om, at de frivillige i foreningen er
en enorm ressource. Vi værdsætter den
store frivillige indsats, som allerede
bliver gjort, og ønsker fremover et øget
samarbejde med frivillige om at udføre og
udvikle de opgaver, som skal løses. Det
er vores intention i bestyrelsen, at strategien bidrager til at styrke frivillighed og
ikke mindst motivation hos den enkelte,
for motivationen er den vigtigste drivkraft.
Konkrete mål og fokuseret indsats
Vores ambition er, at strategien bliver et
afsæt for, at vi som forening, i højere grad
kan præge samfundsudviklingen og være
med til at løfte lokale opgaver til gavn for

medborgere med depression eller bipolar
lidelse og deres pårørende.
I denne bestyrelsesperiode arbejder
vi målrettet på at blive en forening med
2000 medlemmer, 120 frivillige i alt og et
budget med kr. 300.000 mere til arbejdet. Disse mål er det vi som bestyrelse
skal levere og understøtte, så den vækst
vi ser i foreningen bliver mærkbar. Vi
har et ansvar for at sætte en dagsorden
om depression og bipolar lidelse, derfor
denne strategi og dette målbare fokus.
For den ny bestyrelse er det helt
centralt, at alle medlemmer og pårørende
kan se sig selv i det kommende arbejde.
Vi kan kun lykkes, hvis vi er sammen om
arbejdet. ■
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TEMA Mænd og depression

En rigtig mand
har ikke psykiske
problemer

- og andre misforståelser
om mænd
Af Camilla Victoria Marcinkowski,
journalist og master i sundhedsantropologi

Dobbelt så mange kvinder, som mænd, får diagnosen
depression. Men inkluderer man de symptomer, der
karakteriserer mænd med depression, er antallet det
samme, mener eksperter.
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V

redesudbrud, aggressivitet,
destruktiv tankegang, lav stresstærskel, rastløshed, misbrug,
arbejdsnarkomani og afvisning af hjælp
fra familie og venner. Det er blandt de
reaktioner, der karakteriserer mænd med
depression.
Fordi mænds reaktioner afviger fra
den måde, de fleste læger og mændene
selv opfatter symptomerne på depression,
får omkring halvdelen af alle mænd med
depression ingen hjælp. Det viser både
danske og internationale undersøgelser.
”Der er en række ting, der tyder på, at
depression hos mænd er underbehandlet.
Dels er der tre gange så mange mænd,
som kvinder, der begår selvmord. Dels
er der dobbelt så mange mænd, som
kvinder, der har et alkoholmisbrug. Vi
ved, at misbrug ofte dækker over psykisk
lidelse, så man kan sige, at mænd i dag
bliver diagnosticeret for noget, de gør
(drikker), mens det for kvinder handler
om, hvordan de har det, ” siger Svend
Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Selskab for Mænds
Sundhed.
Sygdom er ikke maskulint
Han har i mange år forsket i de psykologiske forskelle mellem mænds og kvinders
sundhed og har flere forklaringer på,
hvorfor mænd og depression sjældent
kædes sammen.
”For det første er mænd generelt set
bedre til at skubbe deres aktuelle tilstand
væk. Det er ikke nødvendigvis en negativ
egenskab. Det er bare uhensigtsmæssigt,
når det drejer sig om psykisk lidelse,”
siger Svend Aage Madsen.
En mand svarer typisk, at han har det
godt, når han bliver spurgt direkte. Det
bunder, ifølge en rapport fra EU, i det
maskuline selvbillede.

”Mænd opfatter det at være syg og søge
hjælp som en svaghed, et personligt
nederlag. Det er pårørende og behandlere
nødt til at tage højde for,” skriver rapportens forfattere.
Mænd bliver aggressive
Ifølge Svend Aage Madsen sker der det,
når mænd rammes af depression, at de
enten reagerer aggressivt – bliver irritable og får en kort lunte – og/eller de
trækker sig væk fra familie og venner og
måske begraver sig i arbejde og alkohol.
”Begge dele gør det svært for mænd at
få hjælp. For hvem gider hjælpe nogen,
der opfører sig aggressivt, skubber sin
familie væk og lugter af sprut kl. 9 om
morgenen?,” spørger chefpsykologen.
Læger skal opdage mænds
depression
Disse ting er man nødt til at tage højde
for, hvis man vil hjælpe mænd med
psykisk lidelse. Ifølge Selskab for Mænds
Sundhed og tilsvarende europæiske organisationer for mænd, skal praktiserende
læger uddannes til i større grad at opdage
mænds depression. Derudover skal
arbejdspladser og befolkningen generelt
kende til de specielle tegn på depression
hos mænd.
”Det kan være, at en mandlig kollega
ændrer sig. Han går måske rundt og
brokker sig, er irritabel og stopper med
at spise frokost sammen med de andre.
Eller det kan være en kvinde, som ikke
forstår, hvorfor hendes mand pludseligt
skælder ud hele tiden,” siger Svend Aage
Madsen.
Yngre mænd anerkender det
”psykiske”
Selve behandlingen af mænds depression
adskiller sig ifølge chefpsykologen ikke

væsentligt fra den måde, man behandler kvinder – fx terapi og medicin. Men
udgangspunktet kan være et andet. For
eksempel kan man forklare mænd, at
behandling kan hjælpe dem til at vende
tilbage til at være den mand/far/leder/
medarbejder, de var før, de fik en depression.
Svend Aage Madsen mener også, det
kan gøre indtryk på andre mænd at se, at
der er så stor åbenhed overfor behandling
af psykisk lidelse hos brandmænd, soldater og politifolk.

”Her er der tale om maskuline fag, hvor mændene
oplever, at de får det bedre
ved at få hjælp,” siger han.
En anden positiv udvikling er, at den
yngre generation af mænd generelt set
er mere åbne overfor deres ”bløde” sider.
De går på barsel, tager omsorgsrollen på
sig, og anerkender i højere grad, at de kan
fejle noget psykisk. Eksempelvis er Danmark det første land, der har anerkendt,
at mænd kan lide af fødselsdepression.
”Jeg er meget optimistisk i forhold
til den yngre generation. De tager mere
ansvar for deres helbred og opsøger
oftere hjælp - frem for at forsøge at drikke
eller arbejde sig ud af problemerne,” siger
Svend Aage Madsen.
Læs mere om mænd og psykisk lidelse og
find links fra EU og Danmark på:
www.sundmand.dk . ■
Svend Aage Madsens nye bog ”Mænds
sundhed og sygdom” udkom på Forlaget Samfunds-litteratur den 4 Juni
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Fødselsdepression
hos mænd
Opmærksomheden omkring fødselsdepression hos
mænd begyndte i Danmark i 2004 på Rigshospitalet,
hvor et forskningsprojekt undersøgte forekomsten af
depressive symptomer i forbindelse med faderskab
blandt mænd. Undersøgelsen tydede på, at ud af de
omkring 65.000 fødsler i Danmark hvert år er der 4-4.500
fødsler, hvor faderen får en fødselsdepression. Dette
tal svarer til 7% af alle fødsler.

Af Jan Gram, aut.cand. psych - Psykologerne JKP

Forventningerne til forældreskabet
I mit eget arbejde med mænd, der bliver
depressive i forbindelse med faderskab,
fortæller manden, at det især er forestillingen om ansvaret og de forventninger
og forpligtelser, der er knyttet til forældreskabet, der er svære at håndtere. Disse
forestillinger kan gøre sig gældende både
før og efter fødslen.
I forbindelse med faderskabet kan der
opstå en oplevelse af tab af egen identitet,
der kan knytte sig til antagelsen om, at
faderen bør være til stede hele tiden og
samtidig formå at kunne håndtere de forskellige nye opgaver. Samtidig medfører
graviditet og fødsel en øget livsbelastning
med mindre og mere uregelmæssig søvn
og mindre tid til egne lystbetonede aktiviteter samt en prøvelse af forældrenes
evne til at samarbejde og støtte hinanden.
Når man oplever ikke at kunne magte
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opgaverne, risikerer man, at blive fastlåst
i troen på, at man ikke har indflydelse på
barnets trivsel eller kan opnå tilknytning
til barnet, hvilket understøtter følelsen
af frustration, skyldfølelse og tristhed.
Dette kan, udover de kendte depressionssymptomer såsom tristhed og nedsat
lyst og interesse medføre en tendens til
at fordybe sig i arbejde eller på anden
måde være fraværende fra familien, have
vredesudbrud eller et misbrug.
Behandling af mænd med
fødselsdepression
Min erfaring er, at det har god effekt
at arbejde med at korrigere de ofte
overdrevne forventninger til sig selv og
faderskabet samt ændre mønstret med
undgåelse af samvær med barnet og at
øge de lystbetonede aktiviteter både i og
uden for familien. Det er derfor vigtigt, at

man får fortalt andre om sine tanker og
med barnets mor få forventningsafstemt
og planlagt hvilke opgaver og aktiviteter,
det er hensigtsmæssigt, at faderen er med
til. Ved depression kan dette være svært,
da det i sig selv vil være svært at fortælle
andre om følelsen af ikke at slå til. Et
fokus i behandlingen vil derfor også være
samspillet mellem forældrene og eventuelt inddragelse af den anden forælder. ■
Kilder:
• Fædre – når fødselsdepression rammer mænd. Svend Aage Madsen og
Tina • Juhl, Psykologisk set 62/2006
• Sundmand.dk
• Kognitivpsykologkbh.dk

TEMA Mænd og depression

Når farmand
får en fødselsdepression
Af Lars Schwartz
"Det her er min historie om at være nybagt far og få en fødselsdepression".

D

et er snart ti år siden, men jeg
husker det, som var det i går.
Jeg vågnede med koldsved og
hjertebanken. Svimmelhed, kvalme,
panik og frygt. Præcis som hvis jeg havde
haft det værste mareridt. Kort efter
kunne jeg konstatere, at det var et mareridt, og det var først lige begyndt! 3 dage
forinden var jeg blevet far for første gang.
Der fulgte nogle lange dage med disse
voldsomme symptomer før jeg fik vished
for, hvad der havde ramt mig.
Efter at have været i en nærmest konstant angsttilstand kom dagen endelig,
hvor jeg for første gang kunne komme
til at tale med en kvalificeret læge. Det

•	Lars Schwartz,
35 år, gift og far til to børn
•	Uddannet finansøkonom & ejendomsmægler.
•	Har hjemmesiden ”www.mændmedfødselsdepression.dk”

foregik på en psykiatrisk skadestue. Efter
samtalen var det en ung, kvindelig sygeplejestuderende, der blev min første redningsplanke. Hun tog mig på skulderen
og sagde, at jeg ikke skulle være bange.
”Du reagerer bare kraftigt på, at du er
blevet far! Du har fået en fødselsdepression. Det ser vi faktisk tit, og du skal nok
få det godt igen!” Mine skuldre sank
20 cm.
Den første tid græd jeg næsten hele
tiden. Af frygt for det, der havde ramt
mig. Alene panikfølelsen og de fysiske
symptomer gjorde, at jeg var bange hele
tiden. Efter kort tid fandt jeg ud af at,
følelserne blev forstærket af at se og høre
min lille søn. Gråden var det værste! I
starten måtte jeg forlade hjemmet og køre
ud til mine forældre. Når jeg så var kommet derud kom den dårlige samvittighed
over, at jeg ikke kunne være hjemme og
støtte min kone og passe min egen søn.
De første mange dage måtte jeg alligevel være hos mine forældre, og efter
noget tid måtte vi sælge vores hus og bil,
samt aflive vores hund for at flytte ind
hos mine forældre permanent. Jeg lå
konstant i sengen, voldsomt- og næsten
uafbrudt grædende.
Behandling blev iværksat, og gennem

5-6 måneder med daglig intensiv terapi,
psykologsamtaler og indblik i psykiske
mekanismer blev jeg gradvist i stand til
at være far for min søn i samme grad som
alle andre fædre. I dag er jeg i stand til at
være der 100 % for såvel min nu 10 årige
søn, min 6 årige datter og min kone!
Kom ud af busken mænd!
Behandlere beretter til stadighed om,
at de fleste mænd er flove over at være
gået psykisk ned. Sådan havde jeg det
ikke selv. Selvfølelig gav det mig ikke
ligefrem mere selvtillid, at jeg fra at have
været den stærke i familien pludselig ikke
engang kunne tage vare på mig selv. At
jeg måtte lade min lille søn og min kone i
stikken. Men jeg er også bare et menneske med følelser.
Budskabet herfra til såvel politikkerne,
fædrene og de danske medier skal være
”Kom nu ud af busken og bidrag med
det I nu kan, så der kan komme fokus
på emnet og blive gjort noget ved dette
stigende problem”. Det har jeg også selv
gjort. Jeg har lavet hjemmesiden www.
mændmedfødselsdepression.dk, hvor jeg
fortæller hele min historie og giver viden
og gode råd om tilstanden til ramte fædre
og deres pårørende. ■
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TEMA Mænd og depression
Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

Søg hjælp,
hvis du er
mand og oplever flere af
nedenstående
symptomer:
• Vredesudbrud
• Aggressivitet
• Svag impulskontrol
• Irritabilitet
• Destruktiv tankegang
• Lav stresstærskel

Sådan
hjælper du en
mand med
depression:
•	Stil konkrete spørgsmål: Hvad, hvornår, hvor meget, hvor ofte? – Så begynder
manden måske at fortælle, hvad han tænker på.
•	Lad være med at blive for ivrig, når han fortæller. Forhold dig lyttende.

• Rastløshed

•	Jo mindre, du forventer af samtalen, des mere vil manden som regel sige.

• Misbrug

•	Manden har det bedst med ikke at blive ved med at køre rundt i sine problemer
og bekymringer. Han kan føle, at det bremser hans handlefrihed og fjerner
hans selvstændighed. Han ønsker handlemuligheder.

• Tilbagetrækning fra relationer
• Arbejder altid
• Benægtelse af smerte

•	Spørg til om han har planer om at ændre nogle af sine vaner.

• Rigide krav om autonomi

•	Udvis empati – ikke medlidenhed. Medlidenhed fjerner mandens følelse af at
have kontrol.

• Afvisning af hjælp

Fakta om mænd og
depression

•	Dobbelt så mange kvinder får diagnosen depression, og dobbelt så mange kvinder
indlægges
•	Dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord
•	Dobbelt så mange mænd som kvinder lider af alkoholisme
•	Ifølge en rapport fra EU kan praktiske ting, som lægens åbningstider,
besvær med at bestille tid, og mistro til autoriteter have en betydning
for, at færre mænd opsøger hjælp
•	Danmark er det første land, der officielt anerkender, at mænd kan få
fødselsdepressioner

8
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Kilder:

The state of men’s health
in Europe (rapport fra
EU Kommissionen 2012);
Men’s Health Week;
Svend Aage Madsen

TEMA Mænd og depression

indspark

Hold da op mand
– sikken nedtur
Af Kenneth Laursen

’Hvorfor er mænd så pylrede når de bliver ramt af influenza
og har 38 ½ grader i feber’? Spørgsmålet kunne sikkert komme
fra mange kvindelige ægtefæller og partnere. Svaret fra os
mænd ville lyde at; ’det er fordi vi mænd virkelig lider når vi
har influenza’. I hvert fald har vi et ganske stort behov for at
gøre opmærksom på det.

Når det handler om følelser
Men hvad så når det drejer sig om noget
med følelser? Når det handler om at
opsøge hjælp til selvhjælp? Er vi mænd
så ikke nogle besynderlige blandinger af
Lotte Heise og BS. Christiansen? Skal
det så ikke bare arbejdes, speed-talkes
eller løbes væk? Jeg tror, at de selvsamme
førnævnte ægtefæller og partnere til dels
også ville kunne bekræfte dette.
Hvorfor vælger vi mænd at omtale det
som nærdødsoplevelser, når vi to gange
om året har en forkølelse eller influenza
– men samtidig tier når talen falder på
langt alvorligere problematikker i forhold
til vores sundhed?

Mænd og Depression
Dobbelt så mange kvinder som mænd
lader sig behandle imod depression, hvor
så, i en skærende kontrast, mændene står
for ca. 70 pct. af selvmord i forbindelse
med depression. Jeg tror på, at der er en
meget tæt sammenhæng i den forbindelse.
En del af grundene kan formentlig
findes i kulturen; gamle traditioner og
mønstre, om at det ikke er mandigt at
give udtryk for vores følelser og sindsstemning.
En teori går på at den mandlige depression er mere udadvendt og til tider
verbalt aggressiv. En sådan adfærd er i de

Depression rammer i alle
samfundslag, og kender ikke forskellen
på god vin og billig øl.

færreste tilfælde noget som pårørende og
lægfolk i første omgang ville tiltro mistanken om en depression. Er der så en
risiko for at mænd i højere grad går med
en uopdaget depression?
En læge fortalte mig engang; at mænd
tenderer til ikke at opsøge egen læge, når
de har mistanke om at det er noget alvorligt. Tør vi ikke? Måske synes vi mænd, at
det er sårbart at skulle indrømme, at vi i
en periode har mangel på overskud. At vi
har svært ved at finde engergien til at gå
på arbejde, eller løbe en marathon. Måske
taler vi ikke sammen med andre om det
– og vælger i stedet den dyre flaske vin på
hotellet, eller håndbajeren på bænken?
Depression rammer i alle samfundslag, og kender ikke forskellen på god vin
og billig øl. ■
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DepressionsForeningen søger
skarpe, engagerede
skribenter til den frivillige
redaktionsgruppe

B

liv en del af DepressionsForeningens nystartede redaktionsgruppe og vær med til at præge
udgivelserne af vores medlemsmagasin
’Balance’. Som frivillig i redaktionsgruppen får du stor indflydelse på vores
medlemsblads indhold og form.
Vi ønsker at oprette en frivillig
redaktionsgruppe, da vi tror på, at
involveringen af frivillige vil højne
mangfoldigheden og kvaliteten af vores
medlemsblad.
Dine arbejdsopgaver kan for
eksempel være:
•	Tilrettelægge bladets overordnede
tema samt indhold
•	Tage kontakt til, og stå for, den
løbende kommunikation med relevante bidragsydere
•	Producere artikler og interviews
samt redigere de udefrakommende
inputs
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Vi tilbyder:
•	En mulighed for at erhverve erfaring
og arbejde i praksis med både journalist- og redaktørarbejde
•	Kontakt med 2500 engagerede
læsere
•	En mulighed for at være med til at
forme landskabet indenfor feltet omkring depression og bipolar lidelse
Vi forventer at du:
•	Har lyst til at bidrage til at skabe et
blad af høj kvalitet
•	Er god til at formulere dig skriftligt
•	Selv kan tage initiativ til historier,
hvis du får en god idé
•	Erfaring med at skrive er en fordel,
men ikke et krav
Arbejdet i redaktionsgruppen er meget
fleksibelt, og kan derfor nemt tilpasses
i forhold til studie, arbejde eller fritid.

Ansøgning:
Send os en ansøgning med en kort
beskrivelse af dig selv, din faglige baggrund og din motivation samt eventuelt
et eksempel på noget du har skrevet.
Ansøgningen skal sendes til:
sekretariatet@depressionsforeningen.dk

Cafe ODA i Århus udvider
åbningstiden og holder fra 5. juni nu åbent
2 gange om ugen

F

or nogle måneder siden flyttede
Cafe ODA ind i nye lokaler. Gæster
og frivillige har taget det nye sted
til sig i fuld skala, og vi synes selv, at det
er blevet rigtig godt. Vi er utrolig taknemmelige for de mange donationer, vi har
fået, og som har gjort det muligt at skabe
et godt grundlag for en hyggelig, tryg og
rar cafe.
Der kommer hele tiden nye gæster,
som er hjertelig velkomne. Der er ligeledes nu en god gruppe frivillige, som
udfører en solid og engageret indsats,
både i forhold til gæsterne, men som også
i forhold til den praktiske indretning af
cafeen. Tusind tak for det!

Gæster og frivillige er i fuld gang med at
planlægge og tilrettelægge aktiviteter og
udnytte, at vi nu har fået så gode lokalemuligheder.
Derfor er vi nu klar til at udvide åbningstiden med yderligere en åbningsdag.
Fra d. 5. juni holder cafeen åbent både
tirsdage og torsdage. Tirsdage mellem kl.
14.00 og kl. 18.00 og torsdage mellem kl.
16.00 og kl. 20.00. Grundet ferieaktiviteter suspenderer vi dog torsdags åbningsdagen i juli måned.
Kom og besøg os i åbningstiden i
Teglværksgade 12 kld. 8000 Aarhus. Du
vil møde dejlige mennesker, og vi giver
en kop kaffe. ■

Cafe ODA

Adresse: Teglværksgade 12,
8000 Aarhus
Åbningstider:
tirsdage kl.14-18, og
torsdage kl. 16-20
Vil du vide mere om Cafe ODA er
du velkommen til at kontakte projektleder Bodil Vibe Rasmussen på
61519454 eller Cafeoda@oda.nu

Følg

Cafe Oda på dens
facebookside:
facebook/cafeoda
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”STØRRE END OS” Et foredragsarrangement.
Den 25 august, Planetariet.
Artiklen er skrevet af: Mads Trier-Blom, bestyrelsesmedlem.

”STØRRE END OS” er et arrangement afholdt af Mads TrierBlom som en markering af at han til sommer afholder sit
nummer et hundrede foredrag om psykisk sygdom og
inklusion.
Mads vil holde et foredrag om de erfaringer, han har gjort i sit
liv samt drage perspektiver til, hvordan samfundet kan vende
psykisk sygdom fra et problem til en ressource.
Arrangementet foregår i Planetariet i København d. 25.
August. Blandt de inviterede er politikere, journalister, sundhedsprofessionelle fra psykiatrien, brugere samt en lille gruppe
sponsorere.
I forbindelse med arrangementet, har Balance lavet et lille
interview med Mads.
Hvorfor laver du dette arrangement?
Jeg vil gerne bruge jubilæet til at gøre en forskel, der er
STØRRE. Danmark mister 55 Milliarder på tabte indtægter
og overførselsindkomster grundet psykisk sygdom. Jeg mener
dette tab delvist skyldes manglende inklusion. Målet med
projektet er at bevidstgøre samfundet om det potentiale, man
afskriver. Med mere støtte ville flere kunne mere.

Mads Trier-Blom: Fysioterapeut, gift og
har to børn Sidder i DepressionsForeningens bestyrelse og
er aktiv indenfor afstigmatisering af psykisk sygdom. Han
er desuden ansat i Region Sjælland som projektmedarbejder
med brugerkompetence. Mads fik sit første stressudløste
psykiske sammenbrud i 2002 og har senere fået diagnosen
’Bipolar Affektiv Lidelse’.

Hvad er det for et potentiale du taler om?
Jeg tænker at en diagnose er en samlebetegnelse for en gruppe
egenskaber. Jeg opfatter en sygdom som en mønt, man har liggende i hånden. Man ser platsiden – de negative egenskaber –
men sygdommen har også en skjult kroneside. Som bipolar tror
jeg for eksempel, at man tit er kreativ, tænker hurtigt eller har
skæve nyskabende ideer.
Er det ikke forherligende af en sygdom
Jeg har rigtigt svært ved begrebet ’sygdom’. Jeg har en kronisk
diagnose, vil det så sige, at jeg per definition er syg resten af mit
liv? Jeg tager medicin, som hjælper mig med at holde balancen
og jeg har været stabil de sidste fire år. Hvornår kan jeg kalde
mig rask? Min pointe er, at begrebet ’sygdom’ ofte forstås meget
sort/hvidt – og sådan er virkeligheden ikke - virkeligheden er
fuld af nuancer. Det er derfor jeg kalder mig linedanseren, jeg
lever mellem det sort/hvide
Kan du forklare nærmere hvad linedanseren betyder?
Jeg balancerer mellem sygdom og raskhed. Jeg balancerer
også mellem manien og depressionen. Mit liv i balance på linen
er spændende – det er ikke leverpostej at befinde sig et sted
imellem galskab og normalitet, sådan som jeg føler at jeg gør.
Man skal for eksempel nok være lidt gal for at få ideen til at lave
et projekt som ”STØRRE END OS” med et budget på 120.000
kr. indsamlet ved funding. Og man skal kunne bevare en vis
normalitet og jordforbindelse for at kunne føre det ud i livet.

Læs mere om projektet på mikrofunding siden:
http://www.booomerang.dk/projects/stoerre-end-os/
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Invitation
til åbningskonference
den 4. juni
Mændenes
sundhedsuge
den 9.-15. juni

Vær med til at markere åbningen af årets Mens Health Week 2014.
Temaet
fornødvendigt.
i år:
Mænds sundhed er dårligere
end
Men de kort-

VI LØBer - VI HEPPEr- VI HYGGEr i
Depressionsforeningen.
Køben

Mænd
som sundhedsvæsenet
sjældent
- nyesundhed
veje og og
metoder
uddannede
og økonomisk svagt
stilledenår
mænds

Hvordan
kan vi er
få rigtig
gjort noget
ved
danske
mænds
dårlige
helbred
levetid
dårlig.
Det
skal der
gøres
en indsats
forogatkorte levetid,
særligt de kortuddannede og dem uden uddannelse?
ændre. Derfor har Men’s Health Week 2014 temaet: Mænd som
sundhedsvæsenet
sjældent
Onsdag
den 4. juni kl. 9.00
– 15.00når.
hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. K

havn
Så er vi klar til DHL-stafetten
Program
for konferencen
Men’s Health Week
afholdes
for 12. gang i
2014 i samarbejde med Cafe Blom. Vi har
9.00-9.15: Ankomst og registrering
Danmark - fordi:
valgt torsdag den 28. August 2014, hvor vi stiller op med 5 x 5
Velkomst •v. Arne
Grevsen,
formand
Grøn4-5
Gruppe,
3F
Mænd
i Danmark
lever
år kortere
end kvinder
km.
Baggrund
for
årets
konference
v.
Svend
Aage
Madsen,
Forum
for Mænds Sundhed
Tilmelding og program vil ligger på vores hjemmeside:  de• Mænd
har og
markant
overdødelighed
de fleste sygdomme.
pressionsforeningen.dk samt på Facebook. Vi arrangerer fællesMænds sociale
situation
sundhed?
v. Sune Sabiers, af
Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd
løbetræningen hver onsdag på Assistens Kirkegården, Nørre- Det praktiske sundhedsarbejde v. Regitze Siggaard, Forum for Mænds Sundhed
bro - se programmet på vores hjemmesiden og Facebook.
•	De 25 pct. dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de
Pause: Strække
ben og
besøg
på stande
25 pct.
bedst
stillede
mænd – og forskellen øges.
HUSK arrangementet er for alle - vi løber, hepper, hjælper og Hvad kan der gøres politisk for de dårligst stillede danske mænds sundhed?
v. Nick Hækkerup,
for Sundhed
og Forebyggelse
hygger.
•	De 25Minister
pct. dårligst
stillede
mænd lever 13 år kortere end de
pct. bedst stillede
Men’s Sheds25
– mobilisering
af mændkvinder.
på nye måder. John Evoy, Men’s Sheds Irland
Kom og vær med - tilmeld dig idag, enten som løber, hepper,
Pause: En let anretning og besøg på stande
hjælper eller hygger.
•	Hele 45 pct. af de ufaglærte mænd er enlige. Enlige mænd
Kan Men’s Sheds
redde
liv i Danmark?
Lars Ulrik,
sundhedskons., Vejle Kommune
lever7
år kortere
end mænd
i parforhold.
Fra normalt mandeliv til kaos - og retur! Morten Kjær, Lars og Mark, Mandecentret
PÅ GENSYN I FÆLLEDPARKEN - alle er velkommen.
•	Mange
ufaglærte
og enlige
mænd bor i landdistrikterne, hvor
Overrækkelse
af Mens
Health Week
prisen 2014
der
er
kommuner
med
over
20 pct. flere mænd end kvinder.
Winnie Gribskjold og Bolette Westerholt
”Når livet slår knuder på manden” v. Nabaz Anwar, Stand-up
Afslutning og god MHW 2014 v. Svend Aage Madsen

•	Men de lever også i de store boligområder rundt om storby-

Tilmelding efter først-til-mølle til regitze@aktivo.dk senest 1. juni – Deltagelse er gratis.
erne
Har I materialer fra jeres tiltag målrettet mænd, er I meget velkomne til at medbringe dem.
De 31 partnere i Forum for Mænds Sundhed, står bag Men’s Health Week 2014. Læs mere på
www.sundmand.dk
•	Mænds sygdomme og for tidlige død rammer deres familier
Vi glæder os til en rigtig god konference og Mens Health Week 2014

hårdt.

DepressionsForeningens
Sekretariat holder sommerferielukket hele juli
Socialrådgiverlinjen holder
sommerferielukket i hele juli
og august.

•	Og omkring 6.000 mænd i Danmark dør årligt før de fylder
65 år – næsten dobbelt så mange som kvinder. De mænd
mangler også på arbejdsmarkedet.
Over hele landet, er der mere end 100 aktiviteter, hvor kommuner, virksomheder og organisationer ugen igennem, sætter
fokus på mænds sundhed.
Find informationer om de mange aktiviteter på sundmand.dk.
Men’s Health Week arrangeres af Forum for Mænds Sundhed i
samarbejde med kommuner og organisationer landet over.
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Flere skal
fortælle om
bivirkninger
ved deres
medicin

Sundhedsstyrelsen overvåger bivirkningerne ved medicin i Danmark, bl.a. ved
hjælp af læger og patienters meldinger om bivirkninger. Medicinsk behandling
af depression og andre
psykiske lidelser giver ofte
bivirkninger, nogle gange
alvorlige bivirkninger. På
trods af det modtager Sundhedsstyrelsen kun få meldinger om bivirkninger ved
psykiatrisk medicin. Derfor
gør styrelsen nu særligt
opmærksom på, hvor vigtigt
det er at fortælle om bivirkninger.

Af Tor Juul

S

undhedsstyrelsens opgørelse over
meldte bivirkninger viste sidste år,
at der på landsplan kun var i alt 78
indberetninger fra hele hospitalspsykiatrien. Tallet har ligget på det niveau i flere
år, og det burde være højere, når man ser
på danskernes samlede forbrug af psykiatrisk medicin.
Det lave antal indberetninger af bivirkninger er dårligt nyt, fordi det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får så mange
som muligt. Meldingerne af bivirkninger
fra læger, patienter og pårørende er
nemlig en vigtig kilde til viden om den
medicin, man kan købe i Danmark. Hvis
Sundhedsstyrelsen ved hjælp af indberetningerne opdager uventede eller alvorlige
bivirkninger, kan de ændre i medicinens
produktinformation eller helt fjerne medicinen fra markedet.

14
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Den bedste behandling
”Vores arbejde er at holde øje med, hvor
mange og hvilke bivirkninger danskerne
oplever og reagere, hvis der sker noget
uventet eller alvorligt. Det er derfor
vigtigt, at læger, patienter og pårørende
bliver bedre til at melde formodede
bivirkninger til os. Hvilket ikke sker i
helt tilstrækkelig grad, særligt når vi ser
på indberetninger, der vedrører psykofarmaka. Vi håber derfor, at denne
indsats kan medvirke til at øge antallet

af bivirkningsindberetninger inden for
psykiatrien og i sidste ende sikre grundlaget for den bedst mulige behandling af
psykiatriske patienter”, siger Henrik G.
Jensen, der er chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr
i Sundhedsstyrelsen.
Derfor vil Sundhedsstyrelsen også
have flere medicinbrugere og pårørende
til at tale med lægen, hvis de oplever
bivirkninger. Det er tit muligt, at lægen
kan hjælpe med at justere behandlingen,

"Det er blevet meget nemmere at indberette
bivirkninger, men det er endnu ikke slået rigtigt
igennem i form af flere indberetninger”,
fortæller Bodil Kornbek.

så bivirkningerne forsvinder eller bliver
mindre. Men læger er også forpligtede til
at melde alvorlige og uventede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Derudover kan
patienter og pårørende selv melde bivirkninger på www.meldenbivirkning.dk.
Det gælder også depression
”Betydningen af at melde bivirkninger er
ikke til at tage fejl af. Hjælp andre, der er
i samme båd, så de undgår at blive ramt
af uventede bivirkninger. Vær med til at
få ændret indlægssedlen. Vi må og skal
opdage, hvis der er bivirkninger, vi ikke
kender til – eller hvis der er bivirkninger,
som forekommer hyppigere, end vi tror.
Det er blevet meget nemmere at indberette bivirkninger, men det er endnu
ikke slået rigtigt igennem i form af flere
indberetninger”, fortæller Bodil Kornbek,

formand for Depressionsforeningen.
Derfor er det vigtigt at fortælle lægen
om bivirkninger, man oplever ved sin
medicin. Mange af bivirkningerne ved
antidepressiv medicin er forbigående.
Bivirkningerne er også afhængige af dosis
og kommer tit i starten af behandlingen.
Men de er alle vigtige at få registreret. De
mest almindelige bivirkninger ved medicin til behandling af depression er:
• Kvalme, manglende appetit
• Svimmelhed
• Nedsat seksuel lyst
•	Søvnbesvær, særligt hvis pillerne tages
om aftenen
• Øget svedtendens
• Nedsat spytproduktion
•	Forøget angst og uro i starten af
behandlingen

Læger er forpligtede til at indberette
alvorlige og uventede bivirkninger ved
medicin. Derudover skal læger indberette alle bivirkninger ved ny medicin,
der har været på markedet i mindre
end to år. Patienter og pårørende kan
selv indberette bivirkninger på www.
meldenbivirkning.dk.
Alle meldinger om bivirkninger bliver registreret og analyseret af Sundhedsstyrelsen, som har ansvaret for
at overvåge sikkerheden ved medicin i
Danmark. I tilfælde af alvorlige bivirkninger kan Sundhedsstyrelsen ændre
i medicinens produktinformation eller
helt fjerne medicinen fra markedet.
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Optræden af Flemming
Enevold i Odense
Af Thomas Abildgård,
Bipolar gruppen, Odense

DepressionsForeningens Odensegruppe inviterede den 7. maj til
en aften i selskab med Flemming Enevold.
Flemming Enevold er kendt fra mange skuespil- og filmroller,
og han er desuden psykoterapeut og diagnosticeret med bipolar
lidelse.
Flemming lagde aftenen ud med at fortælle om sit eget liv og
sin karriere, helt fra barndommen og op til nu. Han fokuserede
især på problematikken omkring at leve med sygdom samtidig
med job og karriere. Desuden krydrede han aftenen med nogle
at de kendte musikstykker som han har indsunget gennem tiden.
I sidste del af foredraget indtog Flemming terapeutrollen
overfor publikum, som stillede en masse spørgsmål, som han
besvarede. Han gav os desuden en masse gode råd med på vejen.
Der var mødt rigtig mange mennesker op til arrangementet
der alt i alt var en uforglemmelig aften med en veloplagt Flemming Enevold. Vi var 5 som deltog fra bipolargruppen i Odense,
og vi var alle enige om, at arrangementet var en stor succes. ■

Motionstilbud i det lokale
genoptræningscenter i Esbjerg
Af Kristina Storm, Esbjerggruppen

I lokalgruppen i Esbjerg har vi fået et motionstilbud op at stå,
som vi er blevet meget glade for.
To gange om ugen, træner vi i det lokale genoptræningscenter
på Højvang i Esbjerg. Vi har både mulighed for at styrketræne og
bruge maskiner. Der er desuden en lille sal, som vi kan benytte
til for eksempel zumba, træning på bolde eller afspænding.
Det eneste krav fra Højvang var, at der skulle være tilknyttet
en fysioterapeutstuderende, når vi træner for at undgå skader.
Vi har ansat en god studerende, som vi giver 150 kr. pr. gang,
penge som vi hovedsageligt betaler af vores paragraf 18 midler.
Pt. arbejder vi dog på, at lave en egenbetaling på 80 kr. i måneden, da der er mange ting, som vi gerne vil bruge vores paragraf
18 midler til.
Vi syntes, det er en rigtig god måde at få dyrket motion på.
Både fordi det er sammen med mennesker, som vi er trygge ved,
og fordi vi hjælper hinanden med at komme afsted. ■
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Af Musse Rindal, Roskilde lokalgruppe

”En af os”

kampagnedag i Roskilde
I samarbejde med PsykInfo Sjælland og
Headspace Roskilde, deltog DepressionsForeningens Roskildegruppe i en kampagnedag på Stændertorvet i Roskilde d.
11. april 2014. Dagen blev afholdt som et
led i ’En af os’ kampagnen.

Vi havde små kort med spørgsmål om
psykiske sygdomme til forbipasserende.
Hvis de svarede rigtigt, kunne de vinde
en muffin. Mange mennesker var nysgerrige og reaktionerne, samt omfanget af
folks viden, var meget forskelligt. Især en

del unge mennesker var interesserede i at
høre om kampagnen og et ældre par takkede os for at arbejde for oplysning om
psykisk sårbarhed/psykiske sygdomme,
da de selv havde et barnebarn med en
psykisk diagnose. Alt i alt en god dag. ■

Fotos Anne Mette Billekop
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”Tænker du
overdrevent
positivt”?
Af Mette Thorsen, cand. psych.,
autoriseret + bipolar patient.

Fredag d. 4. april 2014 havde Center for Kognitiv Terapi og Supervision
i samarbejde med Kognitiv Forum og DepressionsForeningen, inviteret den amerikanske psykolog Dr. Cory Newman til at fortælle om sit
arbejde med kognitiv terapi for bipolare patienter. Et område Dr. Cory
er førende specialist indenfor. Dagens fokus var mulighederne for at
tæmme udsvingene hos bipolare patienter ved hjælp af kognitiv terapi,
der kan fungere som et redskab til at moderere tænkningen. Artiklen er
en beskrivelse af nogle af de gode og vigtige pointer, som Dr. Cory kom
med i løbet af dagen.

Om bipolar lidelse
Når man taler om mennesker med
bipolar sygdom, taler man også om
mennesker, der har vidde rammer for
oplevede emotioner – de fleste har været
ude i ydrepolerne af følelsesregistret
fra sort håbløshed til gyldent overmod.
Dr. Cory ser det som noget positivt, at
livet på den måde kan være så rigt. Han
romantiserer ikke sygdommen, så langt
fra. Hans pointe er blot, at et menneske
med bipolar sygdom langt hen ad vejen
kan bibeholde disse vidde rammer for
oplevede sindstilstande uden at det bliver traumatiserende – altså uden at falde
helt ud af rammerne.

18
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Kognitiv terapi som redskab til at moderere tanker og følelser
Den kognitive terapi styrker patientens
kognitive funktioner, således at tanker
kan moderere de følelser, som er lidt ude
af takt med realiteterne, så at sige. Dette
skal, optimalt set, ske i et tæt samarbejde
mellem terapeuten og patienten, hvor de
sammen udforsker territoriet, som udgør
patientens liv. Dr. Cory giver gode eksempler på, hvordan man i det samarbejde
kan identificere og moderere overdrevent,
positiv tænkning, som kan være tidligt
advarselstegn på hypomani eller mani.
Det er en balancegang, idet den opstemte
patient naturligvis ikke har lyst til at

få sit gode humør spoleret af kedelige,
kognitive justeringer. I den tilstand kan
patienten være tilbøjelig til at reagere
impulsivt på alle stærke følelser ud fra
rationalet: jo stærkere følelse og tilskyndelse, jo vigtigere er det, at jeg handler
nu og her. Forkert antagelse, pointerer
Dr. Cory. Det er ikke intensiteten af en
følelse, men varigheden af en følelse, der
er afgørende for, om man skal handle ud
fra den eller ej. Derfor er ét af Dr. Corys
kunstgreb over for den overdrevent, positive patient, at få patienten til at indse, at
han kan indskyde en forsinkelse mellem
følelse og handling. Bare det at udskyde
en handling 5 eller 10 minutter kan gøre

hele forskellen. Den stærke følelse kan
simpelthen være gået over, så handlingen
ikke længere synes så presserende. Cory
appellerer således til tænkningen, når
følelserne raser.
Teknikker til at moderere tanker og
følelser
Dr. Cory kom med mange gode teknikker
og redskaber som kan bruges til moderation af tanker. At af dem er redskabet
’pilotprojekt’, hvor patienten i stedet for
at sætte alt på ét bræt opfordres til at
afprøve en altomfattende idé i mindre
målestok for at undgå mulige dramatiske
konsekvenser. Et andet trick er, at patienten kan konsultere to udvalgte mennesker
i omgangskredsen for at få feedback på
en given idé. Kunsten er selvfølgelig så
at tage imod feedbacken og ikke være
defensiv. En sidste meget simpel teknik
er at bruge vejrtrækningen til at reducere
arousal i en anspændt situation, så en
eventuel uhensigtsmæssig handling kan
undgås.
Sammenspillet mellem kognitiv terapi
og farmakologisk behandling
En central pointe for Dr. Cory er, at
denne kognitive terapi skal ske i samspil
med farmakologisk behandling, da den
rigtige medicinering, herunder den rigtige dosering, er bedst for langt de fleste
mennesker med bipolar sygdom. Her er
den kognitive terapi en redskab til at få
patienten med den bipolare diagnose til
at slutte fred med sin medicin, således at
den enkelte finder sin ”Comfort Zone” –
stedet hvor medicineringen er den bedst
mulige i relation til patientens samlede
livskvalitet.
Dr. Corys oplæg var hele vejen igennem intelligent og respektfuldt med gode
overvejelser over, hvorledes man som
terapeut kommer i tale med en bipolar
patient, således at man både anerkender
patientens autonomi og faciliteter tænkning og overvejelse. Cory understreger
igen og igen, at patienten skal anvende
sin tænkning mere end sine følelser, også

selv om tænkning ikke gør én høj som
følelser har tendens til. At handle ud fra
stærke følelser er næsten altid en tragedie! Pointen med det hele er naturligvis,
at den bipolare patient kan leve godt med
sin sygdom og opleve høj livskvalitet og
mening i livet.
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"Om at leve – 20 skridt
til mere overskud og
mindre stress"
Af Ole Ditlev Nielsen

Boganmeldelse af
Sascha Jensen

O

le Ditlev Nielsen har skrevet en
konkret og vidunderlig bog, som
er lige til at gå til. Bogen rummer 20 skridt, der fungerer som redskaber til at opnå mere overskud og mindre
stress i hverdagen. Med disse 20 skridt
guider forfatteren os til at prioritere tiden
bedre samt til at fokusere på det der er
vigtigt for os og giver os glæde.
De 20 skridt
Enten kan du som læser vælge, at tage
de 20 skridt i rækkefølge eller vælge ud
fra hvad du gerne vil lave om på lige nu
og her. Du har også muligheden for, at
springe nogle skridt over – hvis du for eksempel ikke har børn, kan du undlade det
skridt. En af de gode ting ved bogen er,

20
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at der efter hvert skridt er ’huskepunkter’, som er en lille opsummering af det du lige har læst. Udover
det, er der også efter hvert skridt,
det som Ole D. Nielsen kalder ”5
ting du selv kan gøre”, som er 5
øvelser, der kan være med til, at hjælpe
dig i gang med, at ændre det som der skal
til for at du kommer stille og roligt i gang
med at tage skridtet. For eksempel efter
skridtet ”Parforhold” er 1. øvelse: ”Prøv at
indføre en ’kritikfri uge’. Sig til dig selv,
at du i en uge vil undlade at kristisere
din partner. Lige meget hvad. Iagttag,
hvad det gør ved dit parforhold.” Bogen er
fyldt med konkrete råd og redskaber, a la
eksemplet ovenfor, til hvordan du skaber
mere plads i dit liv til de ting du gerne vil.

Ole Ditlev Nielsen understreger, at det
er en proces der sker i langsomt tempo,
til gengæld forhåbentlig med længerevarende resultater; ”I denne bog får du ikke
revolutioneret dit liv på to sekunder, men
hvis du følger dens forslag, sætter du en
udvikling i gang, som betyder, at du får
skabt permanente forandringer i dit liv.
Processen begynder med, at du finder ud
af, hvad du vil, og hvad du ønsker at få ud
af livet.” ■

annonce

Bliv depressionsfri nu!

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

Stress
og
depressionsfri
NU!
Stress og depressionsfri NU!

Så er dette metakognitive gruppeforløb noget for dig!

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

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

Ingen
eller kort ventetid
(modsat
henvisning
Så 
er dette
metakognitive
gruppeforløb
noget
for dig! fra Lægen hvor der er lang ventetid )
Metakognitiv
terapi
bygger
på
ny
forskning
omkring
bestemtatopmærksomheds-syndrom
består
 På kun 6 uger læres strategier til hurtigt og et
effektivt
overvinde symptomer ogder
få det
af
grublerier
bekymringer
er årsag tilomkring
alle psykiske
lidelser
som f.eks. angst og depression.
Metakognitiv
terapi
bygger påsom
ny forskning
et bestemt
opmærksomheds-syndrom
der består
bedre og
psykisk.
Metakognitiv
terapi
handler
ikke
om
hvad
du
tænker
men
derimod
om
hvordan
du
reagerer
på dine
af grublerier
er årsag til via
alleSygesikringen.
psykiske lidelser
som f.eks. angst
ogtil
depression.
 Prisenog
erbekymringer
billigere endsom
egenbetaling
Timetaksten
svarer
312,50 kr. pr.
tanker.
Metakognitiv terapi handler ikke om hvad du tænker men derimod om hvordan du reagerer på dine
time i gruppen. I alt 3.750,- kroner for hele gruppeforløbet på 12 timer.
tanker.
 Både hold i København og Næstved
Der er begrænsede pladser så Tilmeld dig NU. Læs mere www.cektos.dk. Ring til vores
Både hold
København
Næstved
 Ingen
ellerikort
ventetidog
(modsat
henvisning fra Lægen hvor der er lang ventetid )
hovednummer på 5573 4849.
Ingen
kortlæres
ventetid
(modsat
henvisning
fra Lægen
hvor der er
lang ventetid
) det
 På
kuneller
6 uger
strategier
til hurtigt
og effektivt
at overvinde
symptomer
og få
 bedre
På kunpsykisk.
6 uger læres strategier til hurtigt og effektivt at overvinde symptomer og få det
bedre psykisk.
 Prisen
er billigere end egenbetaling via Sygesikringen. Timetaksten svarer til 312,50 kr. pr.
 time
Prisen
er billigere
end
egenbetaling
viahele
Sygesikringen.
Timetaksten
svarer til 312,50 kr. pr.
i gruppen.
I alt
3.750,kroner for
gruppeforløbet
på 12 timer.
time i gruppen. I alt 3.750,- kroner for hele gruppeforløbet på 12 timer.
Der er begrænsede pladser så Tilmeld dig NU. Læs mere www.cektos.dk Ring til vores
hovednummer
på 5573
4849.
Der er begrænsede
pladser
så Tilmeld dig NU. Læs mere www.cektos.dk Ring til vores
hovednummer på 5573 4849.

Hjælp os med at blive flere

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Skriv til os på sekretariat@depressionsforeningen.dk

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe
[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

seret i at blive medlem, så få dem til at melde sig ind via hjemmesiden. Du kan også få tilsendt
flyers, som du kan lægge på biblioteket, på cafeer eller lignende.

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe
[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe
[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe

[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Metakognitiv
Metakognitiv
gruppe
gruppe
[Telefon
[Telefon
55 73
55 48
73 49]
48 49]

Forløbet består af I alt 6 møder af 2 timer, dvs. I alt 12 timer kun 3750,- kr.
DepressionsForeningen
for flere medlemmer
for dvs.
at kunne
hjælpe
og
(320,
- kr.består
pr time)
Forløbet
af Iharaltbrug
6 møder
af 2 timer,
I alt
12 depressionsramte
timer kun 3750,kr.
deres pårørende endnu bedre. –Har du en ven eller et familiemedlem, som kunne være interes(320, - kr. pr time)
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Den nye

sygedagpengereform
Arbejdsmarkedsstyrelsen har d. 5. marts 2014 udsendt et
lovforslag om en ny sygedagpengemodel.

Hovedformålet
Den nye model skal bl.a. sikre, at du har
en indtægt i hele sygeperioden, såfremt
du bliver sygemeldt. Du vil også blive
mødt med en tidligere indsats, som
skal støtte dig i at vende hurtigst muligt
tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis du er på
sygedagpenge d. 1. juli 2014, er du omfattet af de nye regler, som træder i kraft
denne dag. Hvis du har mistet retten til
sygedagpenge inden den 1. juli, er du ikke
omfattet af reglerne.
Hovedpunkterne i reformen
1. Du får økonomisk tryghed under hele
sygdomsforløbet. Efter 5 måneder
skal Jobcenteret vurdere, om du kan
få forlænget dine sygedagpenge. Hvis
dine sygedagpenge ikke kan forlænges,
overgår du til et jobafklaringsforløb.
I forløbet vil du modtage en ydelse på
kontanthjælpsniveau, men der vil ikke
ske modregning af ægtefælle- eller
samleverindkomst og formue.

2. Der bliver indført en ny forlængelses-

mulighed, som skal sikre dig sygedagpenge gennem hele dit sygdomsforløb,

hvis du lider af en alvorlig livstruende
sygdom som fx kræft.

3. Du mister ikke din indtægt, hvis du

afviser behandling, som du ikke ønsker. Det må endvidere ikke tillægges
betydning for jobcenterets afgørelse
om fleksjob eller pension, hvis du afviser behandling. Der er i første omgang
tale om 2årig forsøgsperiode fra den 1.
juli til og med den 30. juni 2016.

4. Kommunens indsats og opfølgning

skal ske tidligt i dit sygdomsforløb.
Der bliver indført en ny visitationsmodel, der sikrer at indsatsen tager
udgangspunkt i dit behov for støtte.

5. Der bliver indført en ny opfølgnings-

model med mulighed for at bruge en
”fast-track-løsning”. Den betyder, at
du eller din arbejdsgiver kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis det forventes,
at du er syg i længere tid.

6. Kommunens ressourcer bliver kun

brugt på dig, hvis du risikerer et langt

Hvis du er på sygedagpenge d. 1. juli 2014,
er du omfattet af de nye regler, som træder
i kraft denne dag.
22
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Af Anette Marie Hindsberg
Socialrådgiver

Hvornår gælder de nye regler?
Hovedpunkterne 1 - 3 forventes
at træde i kraft den 1. juli 2014.
Resten af reglerne træder i kraft
den 1. januar 2015.

sygeforløb. Hvis du er sygemeldt i
kortere tid, vil der ikke blive gjort en
indsats for dig.

7. Hvis du modtager dagpenge fra

a-kassen, vil de skulle udbetale dig
dagpenge i de første 2 uger af din
sygemelding.

8.Digitale muligheder i forbindelse med
din sygemelding skal udnyttes bedre
for dermed at skabe et mere effektivt
sygedagpengesystem.

Tidligere psykiatriske patienter
underviser i gode udskrivelser
For første gang nogensinde er tidligere psykiatriske patienter
ude på afsnittene og holde workshops, hvor nuværende
patienter og personale deltager på lige fod. På workshoppene drøfter deltagerne, hvordan man bedst samarbejder om
at sikre gode udskrivelser.
Af Marie Brogaard

P

rojekt Din Gode Udskrivning er
det første af sin art nogensinde i
psykiatrien og går helt nye veje,
idet tidligere patienter er ude og undervise både personale og patienter på
afsnittene. Projektet er startet af bl.a.
Psykiatriforeningernes Fællesråd, hvor
Depressionsforeningen er repræsenteret.
Resten af år 2014 afholder projektet
aktiviteter på de psykiatriske afsnit for at
introducere brug af Udskrivningsguiden.
”Det er utrolig spændende at arbejde
på denne her måde. Fordi vi er med til at
bringe patienter og personale på afsnittene sammen, så de kan drøfte den gode
udskrivning. Samtidig er vi som tidligere patienter med til at bringe håb til
de patienter, som er indlagt nu. Fordi vi
viser, at det er muligt at komme videre
efter en indlæggelse,” siger projektleder,
Klavs Serup Rasmussen, som selv har
været indlagt i tre år på Sankt Hans med
diagnosen skizofreni, da han var i midt20’erne.
Projektet er støttet af Trygfonden og
har en samarbejdsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri, som sikrer adgang
til de psykiatriske afsnit i regionen. ■

Læs mere og download Udskrivningsguiden på udskrevet.dk
marie@udskrevet.dk
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Generalforsamling
I DepressionsForeningen
I DepressionsForeningen afholdte vi vores årlige generalforsamling den 29. marts
2014. Det var en hyggelig og oplysende dag med tid til både oplæg af beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev og Kåre Petersen fra Rådet for Psykisk Sårbare på
Arbejdsmarkedet. Derudover præsenterede bestyrelsen den nye strategi. Redaktionen har samlet et par stemningsbilleder fra dagen.

24
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Vi mangler din e-mail adresse!
I DepressionsForeningen mangler vi e-mail oplysninger på rigtig mange af jer!
Så send en mail til sekretariatet@depressionsforeningen.dk med dit fulde navn og eventuelt medlemsnummer, og så vil vi registrere den e-mailadresse, som du sender fra i vores
database.
Vi lover ikke at overbelaste din mailpostkasse, men kunne godt tænke os, at kunne sende dig en mail, når vi afholder et spændende arrangement i dit lokalområde. Mange tak!

annonce

Hvad er en
brugerstyret seng?
Af Jette Balslev

S

om noget helt nyt er det blevet
muligt for psykiatriske patienter at blive indlagt på eget
initiativ ved at indgå en kontrakt
med en psykiatrisk sengeafdeling.
Et nyt projekt i Region Sjælland,
nærmere betegnet på afdeling S5 i
Vordingborg. Pengene kommer fra
satspuljemidler.
Kontrakten betyder, at patienten
kan ringe direkte til sengeafsnittet, når de føler de har behov for
indlæggelse, uden at de først skal
vurderes i Akutmodtagelsen. De tre
første senge blev taget i brug i slutningen af 2013 og på det tidspunkt
var der skrevet kontrakt med 14
brugere.
En brugerstyret indlæggelse
kan vare op til syv dage ad gangen,
patienten kan benytte tilbuddet op
til 10 gange årligt. Erfaringer fra
Norge viser, at indlæggelsen i gennemsnit varer tre til fem dage.

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

og se filmen
om ergoterapi i
socialpsykiatrien

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

141895 ergo annonce.indd 1

19/11/13 13.58
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Radikal politiker
vil løbe 218 km
til fordel for
Depressionsforeningen
Medlem af Borgerrepræsentationen
og tidligere Folketingsmedlem Anne
Marie Geisler Andersen vil forsøge at
sætte ny danmarksrekord i 24-timersløb. I forbindelse med rekordforsøget,
der vil finde sted i Tjekkiet, vil Anne
Marie samle ind til Depressionsforeningen.

Anne Marie Geisler Andersen

26
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A

nne Marie Geisler Andersen er på
landsholdet i ultraløb og har
tidligere løbet til fordel for SIND
og Psykiatrifonden. Nu vil det radikale
medlem af Borgerrepræsentationens
socialudvalg forsøge at sætte danmarksrekord til fordel for mennesker med
depression.
”Ved mit første 24-timersløb samlede jeg ind til organisationen SIND, der
arbejder for bedre vilkår for mennesker
med psykisk sygdom og deres pårørende.

Link til indsamlingen:
https://www.betternow.org/dk/
amgeislers-danmarksrekordforsoeg-mod-depression

"Det er super fedt, at
kunne kombinere min
passion for løb med
mit sociale engagement”.

Denne gang har jeg valgt at
løbe for de mange mennesker, som rammes af folkesygdommen depression ved at
støtte DepressionsForeningen.
Det er super fedt, at kunne kombinere min passion for løb med mit sociale
engagement.”
Anne Marie Geisler Andersen har
tidligere deltaget i to ultraløb. I 2012 var
hun ved Verdensmesterskaberne i 24-timersløb med til at sætte ny dansk rekord
for hold, hvor Anne Marie bidrog med
209 km. Da den individuelle danmarksrekord for kvinder lyder på godt 217 km,
gav det hende blod på tanden. Men Anne
Marie løber dog ikke kun for at samle ind
og sætte rekorder:
”Jeg har altid dyrket meget sport.
Efter at have haft to depressioner har jeg
fundet ud af, hvor meget løb betyder for
min psykiske trivsel. Mit håb er at kunne
bidrage til, at flere vil bruge motionen til
at styrke den mentale sundhed. Og så er
det jo bare en ekstra bonus, at jeg er så
tæt på danmarksrekorden. Der er ikke

noget federe end at sætte sig et ambitiøst
mål og så nå det.”
Rekordforsøget vil finde sted i nærheden af byen Prag den 26.-27. juli. Forsøget
er støttet af Anne Maries arbejdsplads,
kommunikationsbureauet Effector, og
løbeklubben Sparta. Frem mod løbet
blogger Anne Marie om sine forberedelser på: http://www.motionslob.dk/blogs/
amgeisler og kan følges på www.twitter.
com/amgeisler ■
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Sommersalg

DepressionsForeningens
Webshop har fået
Vi sælger derfor en række
af vores pjecer til ½ pris.

hedeslag

Besøg os på hjemmesiden:
www.depressionsforeningen.dk/webshop/

FØR 40 kr. stk.

NU
20 kr. stk.

FØR 30 kr. stk.

NU
15 kr. stk.
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Til næste
TEMA Åbenhed

Skal jeg tale
eller tie ?
Sådan tror jeg, at mange mennesker, der bliver
ramt af en depression eller en bipolar lidelse,
har tænkt. For hvad tænker omgivelserne ikke?
Vil familien se anderledes på mig? Vil mine
kollegaer forstå og acceptere?

Å

benhed er et af de hyppigste temaer i de samtaler, foreningen
har med folk, der ringer ind.
Desværre er det også rigtig svært at
rådgive om. Det er først, når det er sagt,
at man ser og oplever konsekvenserne.
Hvad der virker for den ene, virker måske
ikke for den næste.
Vi tror på åbenhed – for de fleste
Overordnet tror vi i DepressionsForeningen på åbenhed. Vi tror på, at det kan
begrænse tabuet om sygdommene. For
langt de fleste er åbenheden en lettelse.
Mange beskriver det tilmed som et helt
afgørende skridt for at selv at kunne
arbejde med sygdommen. Afgørende for
at blive rask.
Der er helt indlysende fordele ved at
være åben om sygdommen. For det første,

giver det omgivelserne bedre mulighed
for at forstå, acceptere og hjælpe til i
forhold til sygdommen. Det kan åbne for
den svære samtale. For det andet tager
det byrden af skuldrene, når man ikke
længere behøver at skjule det.
DepressionsForeningen spreder
åbenhed
I DepressionsForeningen har vi etableret
et korps af frivillige foredragsholdere, der
har gjort det til deres mission at nedbryde tabuer ved at fortælle andre om deres
personlige oplevelser med sygdommen.
De gør – som vores andre frivillige – en
kæmpestor indsats. Vi håber, at vi i årene
frem for mulighed for at sende dem ud til
et utal af virksomheder, organisationer
og andre forsamlinger, så budskabet kan
komme ud til flere. Har du kontakt til en

Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatsleder

virksomhed, som kunne være interesseret i at høre dem fortælle deres historie,
så skriv til os.
Fortæl din historie – og vind en
løbetrøje
I næste nummer af BALANCE tager vi
ÅBENHED op som tema. Vi vil se på
trenden med de stadig flere kendte, der
stiller sig frem og fortæller deres historier
til tv, aviser og ugeblade. Vi præsenterer
nogle af vores foredragsholdere og hører
dem om, hvorfor de har valgt at være
med i vores Foredragskorps. Vi vil også
meget gerne have din historie, og vi sætter en DepressionsForenings-løbetrøje på
højkant for den bedste Åbenhedshistorie,
vi får ind. ■
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i DepressionsForeningen
Sociale cafeer
Cafe Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage og onsdage Kl. 14.00 – 18.00
5355 9567 www.cafeblom.dk
bolette@cafeblom.dk
Café ODA, Aarhus
Teglværksgade 12, 8000 Aarhus C
Åbent hver tirsdag. Kl. 14-18.00
Cafe_oda@yahoo.dk og hver torsdag kl.1620. www.facebook.com/cafeoda

København
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Frederik, før du kommer første gang.
Onsdag i lige uger Kl 19.00 – ca. 21.15
Frederik, 28452811,fbrejl@hotmail.com
Bipolargruppen, København
Frivilligcenter SR-Bistand, Tagensvej 70, 1. th.,
2200 København N Kontakt Mads eller Eva
via mail hvis du vil være med i gruppen – se
kontaktpersoner. Mandage i lige uger. Se vores
kalender på bipol.dk/bal, tryk på begivenheden for at se detaljer. Kl. 18.45 - ca 21.00 Mads,
Mads1@Trier-Blom.com, 6066 2866, bedst ml. 15
og 18 Eva; bal@TI22.dk, 4063 1022
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Roskilde Psyk-Info
Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000 Roskilde Næstsidste torsdag i måneden. Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.
com
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

Ribe
Vindrosen, Tangevej 6, 6720 Ribe Hver tirsdag
Kl. 19.00 -21.00 Kristina Storm, kristina@kiaknows.
dk, 27599258
Esbjerg
Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg Hver
torsdag Kl. 19.00 - 21.00 Henning Andersen
21473313, balder280441@gmail.com Kristina
Storm, kristina@kiaknows.dk

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

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

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

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

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

Aarhus
Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus
Mandag i lige uger kl. 14.00 – 16.00 Mathias
Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 24890198 mathissjelle@
mail.dk

Ishøj
Vejlebrovej 105 st, Ishøj
Torsdag i lige uger Kl. 19.00 – 21.00
Anne Marie Hansen; riemhansen@gmail.com,
2877 5227 Majken Tvarnø kamt@mail.dk, 4362
2744 Lyngby Toftebæksvej 8,

Lolland
Friviiligcenter Lolland, Sdr. Boulevard 84 st.
Onsdage i ulige uger Kl. 15.00 – 17.00 Krista
Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1642 /
41183127

Lyngby
Onsdag i ulige uger Kl. 18.30 – 22.00 Dorte HøyCaspersen; 3116 6168 dorte.hc@mail.tele.dk
Anders Larsen 4095 9294, anderstennislarsen@
hotmail.com

Falster
Huset, Dronningegade 10, 4800 Nykøbing F
Torsdage i lige uger OBS: Skriv/ring før du kommer første gang Kl. 19.00 – 21.00Frederik Brejl,
28452811, frederik.nu@gmail.com

Kalundborg
Kontakt Rikke mht. lokalets adresse.
Første onsdag i måneden kl 19.00 - 21.00
Rikke Sundby, 41260278, rikke-sundby@live.dk

Odense
Frivilligcenter Odense, Toldbodgade
5-7 Mandage i lige uger Kl. 16.30 – 18.00
Svend Olsen, svendolsen@mail.dk, 40283127

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1.
sal, 2970 Hørsholm Tirsdage i lige uger Kl. 18.30
– 21.30 Barbara 40424810, Karen Margrete
21936238

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

Hørsholm-pårørende
Frivilligcenter Hørsholm, Rungstedvej 1C, 1. sal,
2970 Hørsholm Torsdage i lige uger Kl. 19.00
– 21.00 Barbara 40424810, Karen Margrete
21936238

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

Haderslev- Depression 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 Ellen K Hansen:
ellkhansen@gmail.com /27293933

Aarhus, forældre til voksne bipolare A
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk hospital) Månedligt. Ring/mail først
Kl. 19.00 – 21.00 Karen og Otto Andersen,
86892727/29431380 karot.andersen@gmail.com
Hanne Tranberg, hannetr@me.com, 2129 4448
Aarhus, forældre til voksne bipolare B
De9’s lokaler Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk
hospital) Månedligt. Ring/mail først Kl. 19.00 –
21.00 Ulla Birgitte Alkjærsig, ua@viby-gym.dk,
8622 7012
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, 7564 8660 / 2255
5040; kontakt@kruuse.nu

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.

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, 2845 2811
frederik.nu@gmail.com
Kolding
Skriv til Karen Margrete for at høre nærmere
Karen Margrete, 21936238 kmndep@gmail.com
Aalborg
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Onsdage i lige uger Kl. 19.00 – 21.00 Henriette
Pedersen: henrys@webspeed.dk

Aalborg-pårørende
Kampagnekontoret En Af OS, C.W. Obels Plads
20, 9000 Aalborg Hver 14. dag. Ring/skriv først
Kl. 19.00-21.00 Mail: ptd9000@gmail.com
Sofie Skau (efter kl. 15): 20626261
Lise Juul Lauritsen: 23232256
DepressionsForeningen
Sekretariat Trekronergade 64 st. 2500 Valby tlf
3312 4727 (13-16) Depressionslinien: 3312 4774
(19-21) Alle hverdage sekretariat@depressionsforeningen.dk www.depressionsforeningen.dk

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

guideannoncer

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

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

Region Syddanmark
Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19, karen@karenkeinicke.dk
Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog, Anita E. Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
74528186.
Overenskomst med sygesikringen

Region Nordjylland
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk
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Snyder du
dig selv?
I

DepressionsForeningen sender vi, i stigende grad,
information om lokale arrangementer til vores
medlemmer via mail. Dette er en nem og billig
måde at målrette vores kommunikation, så du hører fra
os, når vi afholder noget i dit lokaleområde.

Vi mangler
e-mail oplysninger
på rigtig mange
af jer!

Desværre mangler vi e-mail oplysninger på rigtig
mange af jer!
Så send os en mail til sekretariatet@depressionsforeningen.dk
med dit fulde navn, så vi kan registrere din e-mailadresse.
Mange tak!

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