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or mange er julen en vanskelig
tid at komme igennem. Selvom
året har budt på fællesskab, aktiviteter og nye positive oplevelser, så kan
netop julens traditioner, familiesamvær
og fællesskab være en hård tid. Følelsen
af ensomhed rammer med fuld styrke,
og depressionen kan presse sig på. Selv
om man har redskaber til at se og handle
på de begyndende symptomer, er det
vanskeligt; håbet svinder, og endnu en
gang må man kæmpe mod angsten for de
snigende tanker, der endog kan handle
om selvmord.
Julen er en af de årstider, hvor der er
brug for ekstra hjælp. Om man er en af
de 25.000 børn, der lever i fattigdom,
en af de mange med en svær kræftsygdom, eller en af de tusinder, som skal
igennem julen med en psykisk lidelse,
så har vi alle brug for at blive set og hørt.
En hjælpende hånd i nuet kan være det,
som gør en forskel for den enkelte og
de pårørende.
I DepressionsForeningen er vi optaget
af at formidle viden om affektive lidelser,
at understøtte den enkeltes evne til at
mestre hverdagen, at støtte den enkelte i
at skabe størst mulig livskvalitet, at nedbryde tabu og at skabe håb. Og det håb
er noget, vi sammen skal skabe – året
rundt. Men netop nu er det tid til at stå
stille, se og lytte til, hvor det menneske
er, der har brug for hjælp.

Vores arbejde i DepressionsForeningen
er båret af de mange frivillige, som med
engagement og personlig involvering
yder en indsats året rundt, og som er
med til at skabe håb, der hvor livet er
svært. Rådgivning, telefonlinjer, café
Blom og lokalgrupperne er nogle af de
aktiviteter, der bidrager til vores fælles
mål i DepressionsForeningen.
Lad os være nærværende og opmærksomme på de mennesker, der hver dag er
omkring os. For en stund skal vi være i
nuet, ikke se frem mod nye opgaver, mål
og strategier, men NU i fællesskab se,
lytte og hjælpe hinanden. God jul

Af Bodil Kornbek
Formand for DepressionsForeningen
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Mikaela og
selvmordsplanen
Mikaela Sindesen planlægger sit selvmord
grundigt — et helt år i forvejen. Her fortæller
hun om livet med selvmordstanker før og efter,
at det næsten gik galt.
Af Vibeke Nielsen, frivillig
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ikaela var teamleder hos en
IT-virksomhed. Hendes mål
var at skabe en karriere, tjene
masser af penge og være en perfekt mor
for sin 7-årige datter. I 2008 blev hun
pludselig mere og mere træt og irritabel
og mistede til sidst alt overskud. Lægen
sagde, at hun ikke fejlede noget, så hun
fortsatte, som hun plejede og prøvede at
arbejde sig ud af det.

overvejede jeg hele tiden at tage mit
eget liv. Jeg havde medicin liggende klar
til formålet.”
Som tiden går, hvor Mikaela får
behandling, bliver der heldigvis længere
imellem selvmordstankerne. Da en læge
fortæller hende, at datteren har en øget
risiko for at begå selvmord, hvis hun selv
gør det, tager hun en aktiv beslutning
om at leve.

“Til sidst var jeg så syg, at jeg følte mig
som en del af en helt anden verden. Jeg
var rigtig ked af den person, jeg var
blevet til. Når jeg kørte bil og så en modkørende lastbil, forestillede jeg mig, at
jeg drejede over i den modsatte vejbane
ud foran lastbilen. De samme tanker
kom, når jeg passerede en bro, hvor jeg
forestillede mig at køre ud over kanten.
Jeg ønskede ikke at være her mere.”

“Jeg lavede alt om. Ud med karrierekvinden og den perfekte mor. Nu blev
målet at kunne stå op hver dag og smøre
madpakke til min datter. Det var en
kæmpe udfordring i starten, hvor jeg
havde det meget skidt. Det krævede al
min energi, og jeg måtte sortere det fra i
mit liv, der virkede drænende. Det gjaldt
blandt andet nogle af mine venner. Jeg
gik ture, red og lavede småting i hjemmet. Med små skridt ad gangen og en
plan for, hvornår jeg skulle hvile, fik jeg
det langsomt bedre”.

Da planen blev til alvor
Hun boede alene med sin datter og følte
ikke, at hun bare kunne tage sit liv, uden
at have en plan for datteren. “Derfor
planlagde jeg at flytte til Jylland, hvor
min familie bor, skrive min datter ind i
en ny skole og skabe nogle gode rammer
for hende”, fortæller Mikaela.
Et års tid efter er de flyttet. Datteren går
på en ny skole, og Mikaela sætter kryds i
kalenderen for sit forestående selvmord.
Inden den store dag når hun lige et smut
forbi sin nye læge i Jylland.
“I modsætning til min tidligere læge,
så han, at noget var helt galt. Pludselig
stod jeg med valget mellem at lade mig
indlægge frivilligt med det samme eller
blive tvangsindlagt. Diagnosen var svær
depression med psykotiske træk.”

Tøjler om tankerne
“Sidst jeg havde selvmordstanker, var i
2014, da min kæreste og jeg gik fra hinanden. Det var en kortvarig automattanke. Efter mange år med selvmordstanker
blev løsningen på noget uoverskueligt
automatisk selvmord.”
Siden har hun lært at se tankerne som
et symptom på sin sygdom snarere end
som et ønske om at dø.
“Jeg kan fange tankerne i opløbet.
Hvis jeg har svært ved at sove om aftenen, vågne om morgenen eller er ekstra
irritabel, er det et tegn. Så tager jeg to
dage ud af kalenderen og følger en beredskabsplan, som jeg har lavet sammen
med min behandler.”

Skal, skal ikke?
“Jeg lod mig indlægge. Under indlæggelsen havde jeg stadig selvmordstanker,
og så det som eneste udvej. Det var en
kamp at stå op, at være sammen med
mennesker, at fungere. Jeg lyttede til
andre patienters historier om mislykkede selvmordsforsøg og hæftede mig
ved detaljerne. Da jeg var hjemme igen,

I beredskabsplanen står der, at Mikaela
skal gå to ture om dagen. Hun må læse
bøger og male og kun ligge på sofaen i en
time. Derudover skal hun være sammen
med sin gode veninde en gang om dagen.
Veninden må ikke stille spørgsmål eller
kræve noget af hende, men aftalen er, at
hun hiver fat i Mikaela uanset Mikaelas
humør. Mikaela skal holde sig lidt i gang,

uden at det bliver for meget. Jeg læser
også bøger og maler.
“Jeg føler mig heldig med mit stærke
netværk af familie og venner, men også
med den behandling, jeg fik i psykiatrien. Efter min indlæggelse var jeg
tilknyttet et dagafsnit med læger og
socialpædagoger, og jeg har rundet 236
samtaler med min behandler i driftspsykiatrien. Jeg tror ikke, det er alle, der er
så heldige.”
I dag er Mikaela rask. Hun har taget
en ny uddannelse som socialrådgiver
og arbejder fuldtid. Hendes datter er på
efterskole og har det også godt.

Læs mere om Mikaela på
blog.sindesen.com og
facebook.com/mikaela.sindesen
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Selvmordsforsøg fordelt på alder

Selvmord fordelt på alder

Der er stor forskel på, hvilken aldersgruppe der forsøger at
begå selvmord sammenlignet med dem, hvor det faktisk lykkes.

F

Hver dag begår to
personer selvmord
– den ene af dem har en depression
I Danmark er der i gennemsnit to mennesker, der begår selvmord hver dag.
Mindst 16 forsøger at begå selvmord. I 2015 (seneste tal) begik 564 danskere
selvmord, 390 mænd og 174 kvinder. Set i forhold til trafikdræbte er det
over tre gange så mange. Men hvordan kan det være, at så mange vælger denne
endegyldige udvej. I denne artikel præsenterer vi de overordnede fakta.
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orskere har gennem mange år
søgt forklaringer på selvmordsadfærd. Men der er intet klart
mønster. Center for Selvmords-forskning viser i en ny rapport, at det er
forskelligt fra person til person, hvilke
omstændigheder og livsbegivenheder,
der udløser et selvmordsforsøg.
Ligesom forskellige mennesker håndterer omstændigheder forskelligt, er der
altid flere belastende og beskyttende
faktorer på spil samtidig,og tilstedeværelsen af én risikofaktor kan ikke isoleres
som endegyldig årsag til selvmord eller
selvmordsforsøg. Selvmord foregår ligeledes blandt begge køn, i alle aldre og i
alle socialgrupper.
Det er dog en række faktorer, der er
mere fremtrædende end andre. Mange
selvmordsforsøg blive således begået af
personer, der enten er under uddannelse,
førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere. Fælles for dem er, at de ikke
er i beskæftigelse. Resultaterne viser
ligeledes, at der forekommer flest selvmordsforsøg blandt enlige mennesker, og
blandt mennesker med en lav indkomst.
Desuden viser selvmordsforskningen,
at kvinder ofte bruger selvmordsforsøg
til at signalere, at de har brug for hjælp.

Mænd benytter i stedet selvmord som
løsning på et konkret problem. Derfor
lykkes mænd også i mange flere tilfælde
med at gennemføre selvmord.

Internationale studier bekræfter
endvidere, at psykisk sygdom er en
risiko-faktor blandt begge køn og i
alle aldersgrupper.

Selvmordsforsøg og psykisk
sygdom er tæt forbundet
Den hyppigst forekommende faktor for
selvmordsforsøg blandt både mænd og
kvinder er psykisk sygdom. Det skønnes, at halvdelen af alle selvmord bliver
begået af mennesker med en depression. Selvmordstanker optræder ofte
og formentlig i over halvdelen af alle
depressionstilfælde.
Jo flere tilbagevendende depressioner,
jo større risiko for selvmord. Risikoen er
også større, hvis den depressionsramte
samtidig lider af en anden sygdom eller
har et misbrug af alkohol, medicin eller
euforiserende stoffer.

Resultater viser ikke øget
selvmords-risiko ved medicinforbrug
Den igangværende debat om, hvorvidt
medicin øger risikoen for selvmord,
er langt fra overstået. Hos Center for
Selvmordsforskning ser man en sammenhæng mellem selvmordsforsøg og
visse receptpligtige mediciner.
En stor del af registrerede selvmordsforsøg foregår blandt mennesker, der har
fået udskrevet recepter på sovemedicin,
beroligende eller antipsykotisk medicin.
Konklusionen er, at personer med et
sådant medicinforbrug har 15 gange større risiko for selvmord. Men undersøgelsen viser ikke noget om, at selvmordene kan skyldes selve sygdommen og
ikke medicinen.
En del selvmordsforsøg foretages
under påvirkning. Det kan både være
alkohol, medicin og euforiserende stoffer. Denne påvirkning kan få personer til
at handle i affekt. I andre tilfælde giver
påvirkningen modet til at udføre et allerede planlagt selvmord.

Ifølge Center for Selvmordsforskning
går en indlæggelse på psykiatrisk afdeling forud for 32 % af de registrerede
selvmordsforsøg. Depression, bipolar
lidelse og angst øger risikoen for et selvmordsforsøg med 22 gange. Er der tale
om en kombination af affektive lidelser
og angst, forøges risikoen yderligere.

Balance nr. 4 december 2017

7

DepressionsForeningens
Sommerhøjskole

“Genvind
Livskraften”
For 8. år i træk vil DepressionsForeningen afholde sommerhøjskolen
“Genvind Livskraften” i uge 30 (22.-28. juli 2018) på Nordfyns Højskole.
Højskolen er for dig, der har erfaring med depression, bipolar lidelse,
angst eller stress, og som ønsker inspiration til en hverdag i balance.
Og for dig, som er pårørende, og som søger ny energi og redskaber
til at tackle denne situation.

Citater fra
højskoledeltagere i 2017
“Jeg har fået en dyb glæde med hjem og
en tro på, at jeg selv kan ændre nogle ting.”
“Jeg har gået meget selv med min lidelse og mine
tanker, og det er fantastisk at kunne dele disse tanker
med andre på højskolen, som forstår det og kan give
nye vinkler på det. Det bærer jeg med mig.”
“Det har været hele rejsen værd... smukke
omgivelser, skønne lærere og hjælpere, super
inspirerende foredrag og fantastisk mad.
Dejligt sted.”
“Tak for at der hele tiden blev taget hensyn til nye
deltagere. Det gør, at jeg har mod på at komme igen,
samt prøve nye ting af, hvor jeg kommer alene.”

Vi ser igen frem til en højskoleuge fyldt med
• Sang, latter og fællesskab
• Sund, lækker og inspirerende mad
• Nærvær, samtaler, fordybelse og eftertænksomhed
• Inspirerende foredrag med redskaber til at
tackle hverdagen
• Alsidige værksteder med natur, bevægelse,
mindfulness og kreativitet
• Daglige muligheder for at bade, løbe eller gå ture
langs grønne marker
• Positive ferieoplevelser i fællesskab med andre
sindslidende og pårørende
Du kan vælge at bo på enkelt- eller dobbeltværelse, og du må
meget gerne invitere din ægtefælle, veninde, kæreste eller bror med.
Sommerhøjskolen henvender sig til mænd og kvinder i alle aldre.
Læs mere om højskolen på www.depressionsforeningen.dk/hvadtilbydervi/sommerhøjskole og kontakt DepressionsForeningens sekretariat, hvis du
har spørgsmål til højskolen.
Vi åbner for tilmelding via vores hjemmeside fredag den 15. december
2017. Er du medlem af DepressionsForeningen, får du rabat på dit ophold,
når du tilmelder dig sommerhøjskolen inden 1. marts 2018.
8
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Højskole giver større

indsigt for
pårørende

Læs her om, hvad DepressionsForeningens
højskole har betydet for Martin og Anne-Mette, og
hvad man kan forvente sig, hvis man tager af sted.
Alene eller sammen med en pårørende.

Anne-Mette er 35 år, og Martin
er 43, begge født og opvokset i
Jylland, mødte hinanden på uni i
Aalborg, bor nu i hus i Sorø med 4
børn (i alderen 12 - 2 år). Anne-Mette
er uddannet bibliotekar og har i 10
år arbejdet som børnebibliotekar
først i Sorø, siden i Holbæk. Martin
har i mange år været projektleder
på forskellige IT-projekter, men har
været sygemeldt i snart to år.

Anne-Mette her på morgenløbetur med Gilbert, der også er pårørende.

Af Kasper Tingkær, generalsekretær

I

2016 drog Martin af sted til en uge
på Nordfyns Højskole med fællesskab, foredrag, redskaber og masser
af oplevelser. En hård uge, som Martin
husker det, men alligevel var han ikke i
tvivl om, at han skulle af sted igen i 2017.
Og denne gang sammen med sin kone
Anne-Mette. Når Anne-Mette tænker
tilbage, træder en oplevelse frem:
“Tirsdag morgen hvor jeg stod op
og glædede mig over at være en del af
fællesskabet. De mange gange jeg fik et
kram, eller fik fantastiske ord med på
vejen. Det har virkelig været vidunderligt at møde alle de fantastiske mennesker, som var på højskolen, og hver dag
tænker jeg på dem.”
Anne-Mette tænker med glæde og
taknemmelighed tilbage på sin uge på
DepressionsForeningens sommerhøjskole. Overrasket over, at højskolen havde
noget at tilbyde hende som pårørende.

10
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“Jeg var slet ikke sikker på, at højskolen
var noget for mig som pårørende, men
Martin syntes jeg skulle med, og derfor
gjorde jeg det. Jeg trøstede mig med, at
om ikke andet skulle jeg ikke lave mad,
og jeg pakkede et bjerg af bøger, som jeg
kunne læse, når nu der ikke var noget,
som var relevant for mig – men jeg fik
ikke læst noget”, fortæller hun.
En sygdom der påvirker hele familien
Martin har lidt af depression siden 18års alderen, i mange år uden behandling.
Formentlig var det en fødselsdepression
i forbindelse med parrets første barn,
der forværrede sygdommen så meget,
at han også fik angstanfald, vrangforestillinger og selvmordstanker. Og siden
har han kæmpet hårdt for at genfinde sig
selv og en hverdag i balance.
For Anne-Mette var det en stor
oplevelse at møde nogen, som kendte
den situation, de selv stod i. For når den

ene forældre er meget syg med depression, kan det ikke undgå at påvirke hele
familien.
“Da Martin havde det værst, kunne
børnene ikke regne med ham. Martin
kunne blive vred på tidspunkter, hvor
det ikke gav mening, og reagerede
generelt uhensigtsmæssigt, når han var
presset” fortæller Anne-Mette.
Begge er de meget åbne omkring, at
sygdommen også har påvirket deres
parforhold. Det har lidt, og flere gange
har de overvejet, om en skilsmisse var
løsningen. Men hver gang har de besluttet at give det et forsøg mere. Heldigvis
går tingene bedre i dag, blandt andet
pga. terapi og ny medicin.
Hvorfor højskole
Martin fortæller, at han hver dag arbejder med at komme sig, og tilpasse sig
en ny virkelighed med begrænsninger
ift. sit gamle jeg og sit tidligere liv.

“Jeg ønsker ikke længere at tage mit eget
liv, men jeg har mange dage, hvor jeg
tænker på, hvad det skal nytte. For det
går langsomt fremad, og tålmodigheden
er ikke til 2 skridt frem og 1 tilbage. Men
jeg får og tager imod hjælp – herunder
på sommerhøjskolen.”
Det var et nummer af Balance, der
gjorde Martin opmærksom på sommerhøjskolen. I beskrivelsen af kurset fandt
han netop: “Så meget af det, jeg savnede
at gøre og få gjort noget ved det.”
Anne-Mette istemmer: “Da Martin
tog af sted sidste år, var han meget syg,
og det var en hård tid, men den uge på
højskole gjorde en forskel. Martin kom
hjem med nyt mod til at fortsætte kampen mod sin sygdom.”
Til andre pårørende
Anne-Mette råder gerne andre par til at
tage af sted. Hun fortæller, at hun fik god
energi og gode redskaber af at snakke

med andre og høre foredragene. For første gang i Martins sygdomsforløb følte
hun sig rustet til at være en medspiller i
helings-processen.
“Ugen på højskole var fantastisk –
fuld af oplevelser og gode mennesker, alt
hvad jeg kunne drømme om. Jeg har fået
meget større forståelse for Martins sygdom. I starten af ugen følte jeg mig som
en snylter, som om jeg udnyttede mine
medkursisters sygdom uden at kunne
give noget igen. Men mine medkursister
var så gode at snakke med og pointerede,
at vi jo arbejder sammen på det projekt,
det er, at alle får det bedre. Jeg hører
tit, at pårørende er deres vægt værd i
guld, men i systemet har jeg højest været
betragtet som chauffør. Nu føler jeg, at
jeg kan bidrage.”
For Anne-Mette har det betydet meget at få nogle redskaber til at håndtere
de tilspidsede situationer. Det betyder
uendeligt meget at opleve, at man ikke

er alene, og at andre kender ens udfordringer og forstår dem. Hun har derfor
allerede sat kryds i kalenderen for 2018
og siger: “Jeg håber meget, vi får plads
på næste års højskole, jeg har arrangeret
pasning af børnene i uge 30.”
Har du lyst til at møde Martin og
Anne-Mette og en masse andre fantastiske mennesker, så bestil allerede i dag
din plads på DepressionsForeningens
sommerhøjskole 2018.
Læs mere om højskole på foreningens
hjemmesiden
www.depressionsforeningen.dk/
hvad-tilbyder-vi/sommerhojskole
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epressionsForeningens frivillige er uddannet i at håndtere samtaler med mennesker,
der gør sig tanker om at tage deres eget
liv. Det er de, fordi vi ved, at mennesker med depression er en særlig udsat
gruppe, når vi taler om selvmord.
Her fortæller foreningens projektleder og frivilligkoordinator Mette
Prangsgaard Andersen om, hvordan
DepressionsForeningens frivillige
arbejder med den selvmordsforebyggende samtale.

Håndtering
af selvmordsadfærd

— hvad gør vi i
DepressionsForeningen?
Af Vibeke Nielsen, frivillig

12
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Hvordan er DepressionsForeningens
frivillige klædt på til at håndtere
selvmords-adfærd?
Foreningens frivillige er gennem kurser
blevet uddannet til at se på, hvilke
adfærdssignaler, risikofaktorer og udløsende faktorer, de skal være opmærksomme på, samt konkrete redskaber til,
hvordan de skal tale med mennesker,
der har selvmordstanker eller udviser
selvmordsadfærd.
Desuden har vi udarbejdet en vejledning til alle vores frivillige, hvor de bl.a.
kan finde redskaber til at tackle samtalen, og desuden henvisningsmuligheder.
Vores frivillige er som alle andre borgere forpligtet til at forsøge at afværge
et planlagt selvmord, og derfor er det
vigtigt for os, at de er klædt på til det.
Får DepressionsForeningens
frivillige mange henvendelser
omkring selvmord?
Akutte henvendelser fra folk, der overvejer at begå selvmord, hører til sjældenhederne. Men vi ved, at en stor del
af vores medlemmer og frivillige har
været i berøring med tanker om selvmord. Og det afspejler sig også i de
samtaler, de frivillige har med dem,
der benytter vores tilbud.
For os som forening er det vigtigt at
signalere, at vi ikke er bange for at tale
om selvmord. Vi ved, at mange mennesker, der er berørt af affektive lidelser, gør
sig tanker om at tage deres eget liv, men
også at det er de færreste, der deler deres
tanker med andre. Både fordi de selv føler

skam, men også fordi deres nærmeste er
bange for at spørge ind til det.
Der hersker desværre en udpræget misforståelse om, at man kan fremprovokere
et selvmord ved at spørge ind til det, men
faktisk ved vi, at en samtale kan reducere
den pågældendes selvmordsrisiko.
Hvilken hjælp kan DepressionsForeningens frivillige tilbyde
selvmordstruede?
Hos os bliver man mødt af frivillige,
der kan tilbyde en ligeværdig samtale.
Størstedelen af vores frivillige har selv
erfaring med depression og bipolar
lidelse, men de er kommet så langt i
deres egen helbredelses-proces, at de i
dag bruger deres erfaringer til at skabe
positive forandringer for andre.
Det giver et særligt udgangspunkt
for samtalen, da de frivillige ofte vil
kunne genkende de følelser, opkalderen
står med, men samtidig være et bevis på,
at det er muligt at komme sig og opnå en
meningsfuld tilværelse.
Herudover ved vi, at det i sig selv
kan virke aflastende at tale med et andet
menneske, om de tanker og bekymringer
der fylder, og vi skal aldrig underkende
betydningen af at blive lyttet til.
Endelig kan vores frivillige hjælpe
med at henvise til relevante tilbud og
på den måde have det overblik, som
man ofte har mistet, når man er ramt
af depression. Vurderer de frivillige, at

situationen er akut, har de en procedure,
de skal følge.
Det må være nogle vanskelige
samtaler at sidde i som frivillig.
Hvad gør I for at passe på dem?
Det er klart, at man let kan blive følelsesmæssigt berørt og føle både usikkerhed og afmagt, når man taler med
et menneske om selvmord. Det er også
naturligt, at sådanne samtaler kan være
svære at lægge fra sig. Det kender jeg fra
mig selv.
På den anden side kan samtaler om
selvmord også komme til at handle
meget om livets værdi, og om at det
måske ikke er selve livet, man gerne vil
af med – men ofte alt det svære. På den
måde kan samtalerne åbne op for nye
perspektiver, og i nogle tilfælde faktisk
blive ganske livsbekræftende.
I DepressionsForeningen har vi
en aftale om, at vores frivillige altid
kontakter mig eller projektlederen i
Café Blom, hvis de har haft en samtale
med en selvmordstruet. Det er vigtigt,
at de får delt deres oplevelser, så de får
bearbejdet den belastende situation, de
har siddet i. Herudover er det vigtigt, at
vi hele tiden lærer af vores samtaler, og
derfor arbejder vi løbende med at give
hinanden kollegial sparring.

Balance nr. 4 december 2017

13

TEMA Vælg livet
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Manglende
overblik

Mød en

frivillig

over hjælp til
selvmordstruede
kan koste liv

Navn: Hanne Kjærgaard
Alder: 42 år
Bopæl: Aalborg
Af Vibeke Nielsen, frivillig

“I

ndsatsen overfor selvmordstruede
i Danmark er tæt på katastrofal!”
Sådan lyder dommen fra DepressionsForeningens generalsekretær, Kasper
Tingkær. “Psykiske patienter med
selvmordstanker lander for ofte mellem
to stole uden et klart tilbud om hjælp”,
mener han.
Merete Nordentoft, professor ved
Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse erkender problemet:
“Vi mangler simpelthen det overblik”,
svarer hun på spørgsmålet om, hvilke
tilbud der er for folk med psykisk lidelse
og selvmordstanker.
Hun fortæller, at mennesker med
selvmordtanker kan få hjælp hos egen
læge, de regionale selvmordsforebyggende centre og på psykiatrisk akutmodtagelse. Men er de praktiserende læger
egnet til opgaven? “Egen læge er en
mulighed, men jeg kan ikke garantere,
at hver eneste praktiserende læge er
klædt ordentligt på”, tilføjer hun.

14
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Kasper Tingkær kender de omtalte
muligheder, men mener ikke, systemet
er fintmasket nok: “Vi hører ofte om
læger, der overser eller bagatelliserer
problemet og ikke følger op på patienten.
På akutmodtagelsen skal man nærmest
have kniven for struben for at få en seng.
Det er også et problem, at folk bliver
udskrevet for hurtigt.”
Ingen adgang for psykisk syge på
regionernes centre
De selvmordsforebyggende centre, som
er etableret i hver region, er for selvmordstruede med en undtagelse: Dem
med en psykisk lidelse. Det til trods for,
at næsten 90% af selvmordsadfærd har
en psykisk lidelse bag.“Vi er et tilbud
til dem, der har selvmordstanker på
baggrund af belastningsreaktioner og
andre udfordringer. Psykisk sygdom skal
behandles af eksperter inden for området”, siger Malene Kirketerp, psykolog og
enhedsleder for selvmordsforebyggelse i
Region Sjælland.

Merete Nordentoft forsvarer afgrænsningen: “Det skal ikke betragtes som diskrimination. Psykiske patienter skal være i
anden behandling. Behandlingerne skal
ikke blandes sammen, og vi skal undgå
dobbeltbehandling”.
Kasper Tingkær er ikke imponeret:
“Det forstår jeg. Problemet er bare, at
kapacitetsunderskuddet i psykiatrien
resulterer i meget lange ventetider på
behandling. Regionerne bør overveje at
koordinere de to behandlinger”.
Det er også et problem, at folk ikke ved,
hvor de kan få hjælp. Mange patienter
henvises i cirkler rundt i det offentlige
system. De oplever, at det ikke nytter noget, mener Kasper Tingkær: “Hvis det er
sådan, systemet fungerer, så er det klart,
at vi taber dem på gulvet”.

Hvad består dit frivillige arbejde i?
Jeg er frivillig på DepressionsLinien.
Når telefonen ringer, sidder der et sårbart menneske i den anden ende, som
har brug for hjælp – enten til sig selv
eller til en pårørende. Nogle gange har
de brug for konkrete råd, andre gange
har de brug for håb eller blot et menneske, der vil lytte til deres historie. Alt
sammen lige vigtigt.
Hvorfor er du frivillig i netop
DepressionsForeningen?
Jeg har selv været ramt af en svær
depression, og efter at jeg fandt tilbage,
har jeg gjort mig mange overvejelser om,
hvorfor det skulle gå så galt.
Hvorfor skulle det tage så lang tid
at komme til hægterne igen? Hvorfor
skammede jeg mig så meget? Hvorfor
bad jeg ikke om hjælp? Hvorfor blev jeg
ikke hjulpet alligevel? Hvorfor endte
en livsglad pige som mig med at være
skræmmende tæt på at tage sit eget liv?

Jeg vil gerne være med til at aftabuisere
depression og bipolar lidelse, fordi jeg
tror, at den skam, man føler som syg, er
med til at forlænge sygdomsforløbet og
potentielt er livsfarlig. Hvis vi kan mindske tabuet, så mindskes skammen også,
og dermed bliver sygdomsforløbet måske
lidt nemmere og lidt kortere.
Hvorfor valgte du dette arbejde?
At tale med mennesker har altid kommet
mig naturligt, og i mit daglige arbejde
taler jeg også med mennesker, som har
brug for hjælp.
Da DepressionsForeningen søgte
frivillige til DepressionsLinien, måtte
jeg prøve, om det var noget for mig.
Jeg har også være heldig at være
frivillig på DepressionsForeningens
sommerhøjskole, hvilket var en helt
fantastisk oplevelse.
Hvad er den største udfordring ved
at være frivillig?
Det er, når jeg får en opkalder i røret,
som har alvorligt brug for hjælp. Især
hvis det minder om den situation, jeg
selv var i, da jeg havde det værst. Så er
det hårdt. Ikke det at tale med vedkommende, men mere at slippe vedkommende igen. Når røret er lagt på, ved jeg

ikke, hvordan det vil gå ham eller hende,
og jeg kan ikke følge op. Jeg kan blot
håbe, at jeg har hjulpet eller lyttet det,
der skulle til. Det er lidt svært.
Hvornår går du glad hjem fra
frivillig-jobbet?
Det er en helt ubeskrivelig dejlig følelse,
når jeg kan mærke, at en samtale virkelig har flyttet noget for opkalderen.
Om det er pga. konkrete råd, eller fordi
opkalderen blot følte sig hørt og forstået,
er underordnet. Når jeg kan mærke, jeg
har gjort en forskel, så bliver jeg glad.
Hvad synes du, er de vigtigste
mærkesager inden for DepressionsForeningens område?
Jeg synes, at DepressionsForeningens
arbejde med at nedbryde tabu er meget
vigtigt. Netop fordi jeg er af den holdning, at tabuet er med til at sygdomsforlænge, så er jeg meget begejstret for DepressionSucks kampagnen, som spreder
viden og forståelse. Sommerhøjskolen er
også et vigtigt tilbud, som gør en kæmpe
forskel for deltagerne.
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Café Blom er vi vant til at kunne
snakke om alle emner. For nylig
luftede en af gæsterne interesse
for at starte en lille diskussionsklub
om døden. Initiativet blev mødt med
larmende tavshed!
Pudsigt nok er døden åbenbart ikke
noget, man har lyst til at snakke om, selv
om det er et emne, der berører os alle.
Hvorfor er vi mon så forbeholdne over
for at snakke om døden? Ingen tvivl om,
at der i gruppen af os “psykisk sårbare”
er blevet tænkt mere på døden end hos
“normalbefolkningen”.
Særligt har de, der har været selvmordstruede, tænkt på, om de overhovedet synes, at livet er værd at leve. Den
angst, jeg selv bar rundt på i mange år,
handlede dybest set også om døden,
selvom det tog tid at erkende, at det var
den eksistentielle dødsangst, der gjorde
det svært for mig at leve livet.

ligt, at folk begår selvmord. Døden kan
nogle gange være eneste udvej.”
Taler du med andre om døden?
“Ja, jeg taler med venner og bekendte om
den. De bliver ofte forskrækkede, når jeg
siger, at jeg er bange for døden. Desuden
taler jeg ofte med en præst om min dødsangst. Hun velsigner mig og beder for
mig, og det giver mig faktisk rigtig meget
– men det fjerner dog ikke dødsangsten.
Generelt er folk meget distancerede
omkring døden. Det er synd og ærgerligt.
Det er i hele vores samfund, man mærker
det. Vi distancerer os fra det ubehagelige og undlader at snakke om det. Folk
ønsker ikke at dø. Men den indhenter jo
os alle. Jeg får måske ikke mindre dødsangst af at snakke om døden, men har
ofte lyst til at tale om den, fordi det er en
del af mig og fylder mine tanker.”

Fra diskussionsklub til artikel
Selvom idéen om en diskussionsklub i
første omgang ikke blev omfavnet, var
der et par stykker i caféen, der meldte sig
til at medvirke til denne artikel og fortælle om deres tanker omkring døden.
En af dem er Johnny. Han er 48, digter
og bor på Nørrebro.

Daglige tanker
om døden

møder en mur af tavshed
Af Karin Liltorp, Frivillig i Café Blom
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Taler du med andre om døden?
“Ja, det prøver jeg ofte, men jeg oplever, at mange ikke vil snakke om den.
Nogle synes måske bare ikke, at der er
en grund til at snakke om den, da det
ikke fylder noget i deres bevidsthed. Det
virker dog, som om mange ubevidst prøver at løbe væk fra døden, f.eks. ved at
arbejde 70 timer om ugen, så de slipper
for at tænke på den. Men inderst inde
tror jeg, at mange har det som mig og
bliver skræmt af døden. For mig letter
det at snakke om døden – det gør tanken
mindre slem.”

Hvor ofte tænker du på døden?
“Hver eneste dag – det fylder faktisk
meget. Jeg er bange for den og lider
meget af dødsangst. Om natten ser jeg
min egen død for mig, og jeg ser den
som noget meget ubehageligt. Tidligere
skræmte døden mig ikke, men når jeg
i dag forestiller mig den døde skal, jeg
bliver til, virker det lige pludselig meget
skræmmende. Jeg får hjertebanken og
sveder. Det er den helt eksistentielle
angst: Pludselig er jeg bare væk!”
Har du nogensinde tænkt
på selvmord?
“Jeg har haft selvmordstanker og blev
derfor også indlagt. Jeg så dengang slet
ikke nogen værdi i at leve. Jeg havde helt
konkret tænkt på at kaste mig ud foran
en bus eller et tog. For mig er det forståe-

Ole, 63 år, fra København, tænker
også på døden hver eneste dag.
“Tanken om at jeg forsvinder og bliver
til ingenting, har jeg meget svært ved
at forlige mig med. Jeg tror ikke, der
sker noget, når man dør. Jeg er slet ikke
bange for AT dø, altså den fysiske proces
der fører frem til døden. Det er selve
fænomenet død, jeg synes er ganske
forfærdelig. Pludselig bliver der bare
slukket for kontakten. Jeg har nogle
gange overvejet om det kunne være en
mulighed at blive frosset ned og så livet
op igen, når man har en kur, der gør det
muligt at leve længere.
Men jeg ved jo godt, at døden er en
nødvendighed. Alt eksisterer jo i modsætningen. Vi kan netop nyde livet, fordi
vi har døden. Når jeg har været ramt af
depression, har jeg dog på tidspunkter
overvejet selvmord. Man kan ikke forklare andre mennesker, der ikke har haft
svære depressioner, hvordan det er at
have det sådan. Det er bare så hæsligt!”

Johnny fremfører digte

Johnny og Ole er nogle af de mennesker, der ikke ser døden som et tabu:
At snakke om døden kan nemlig være
meget givende. Da yderligere et par af
gæsterne i Café Blom efterfølgende har
vist interesse for at snakke om døden,
ender det måske alligevel med, at der er
basis for at få opstartet den diskussionsklub om døden, der blev foreslået?
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AARHUS

Har du lyst til at bruge
dine erfaringer med
bipolar lidelse til at
hjælpe ligesindede?

Teaterforestillingen
“Pårørende”
genopsættes i Aarhus
Lokalgruppen for forældre til unge og voksne
bipolare har inviteret Teater HVIDE RUM til
Aarhus, hvor de vil genopsætte teaterforestillingen “Pårørende” på Teater Katapult den 21.
og 22. marts 2018. Forestillingen kører begge
aftener klokken 19.30.

DepressionsForeningen i Aalborg søger en
frivillig, der har lyst til at facilitere møderne i
foreningens selvhjælpsgruppe for mennesker,
der har bipolar lidelse. Som frivillig skal du have
lyst til at bruge dine sygdomserfaringer til at
hjælpe andre, kunne skabe et trygt og fortroligt
rum og strukturere samtalerne, så alle får et

Om teaterstykket

godt udbytte af at deltage.

De medvirkende i forestillingen er selv pårørende. Efter forestillingen er der en kort pause,
hvorefter der vil være aftertalk med en interviewer og en pårørende.

Gruppen for bipolare har eksisteret i flere år, og
du vil skulle samarbejde med den nuværende
frivillige om gruppens udvikling. Herudover skal
du have personlig erfaring med bipolar lidelse,
idet det giver dig særlige kompetencer, som er
afgørende for gruppens virke. Samtidig skal du
være så langt i dit eget sygdomsforløb, at du har
opnået et stabilt hverdagsliv og har overskud til

For medlemmer af en psykiatri- eller pårørendeforening koster billetterne 40 kr. og for den øvrige
offentlighed 80 kr. Billetter kan købes via billetto.dk

Se mere her

Du kan læse mere om teaterstykket på
DepressionsForeningen.dk eller på billetto.dk.

at hjælpe andre.

ODENSE
Er du pårørende?

Få mere ud af
din forening
Opdater din mailadresse
Skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk

I Odense er der nu igen kommet en gruppe for
pårørende. Gruppen mødes hver mandag i lige
uger fra klokken 16.15-17.45 på Frivilligcenter
Odense, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.
I gruppen taler vi om de udfordringer og bekymringer, der fylder os som pårørende, og vi støtter
hinanden i at passe på os selv, samtidig med at vi
er der for vores kære.
Kontakt Lisbeth Handest på
lisbethhandest@mail.dk, hvis du vil høre mere
eller ønsker at deltage.
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Som ny frivillig vil du blive oplært i at anvende
en model, der understøtter arbejdet i gruppen,
og du vil modtage sparring fra foreningens
sekretariat og øvrige frivillige i Aalborg, der
løbende mødes. Herudover inviterer foreningen
til to årlige kursusdage.
Er du blevet nysgerrig på at høre mere, kan du
kontakte frivilligkoordinator Mette Prangsgaard
på mette@depressionsforeningen.dk Vi glæder
os til at høre fra dig.

AARHUS
Generalforsamling
2018 i DepressionsForeningen
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 7. April 2018 –
for da afholder DepressionsForeningen den årlige
generalforsamling. Som altid har vi et spændende
foredrag på menuen, og der bliver rig mulighed
for at hilse på hinanden over en let frokost.
Generalforesamlingen vil blive afholdt i Aarhus.
Nærmere info om generalforsamlingen følger
senere på www.depressionsforeningen.dk, hvor
tilmelding også kan ske.
Invitation til generalforsamlingen sendes senere
som nyhedsbrev til alle de medlemmer, der har
opgivet deres mail-adresse. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan invitationen også sendes
via post, hvis du kontakter sekretariatet.
Forslag til punkter på dagsordenen skal
være bestyrelsen i hænde senest fredag den
23. marts 2018.
Vi glæder os til at se jer !

Vil du være
bestyrelsesmedlem?
Har du erfaring med strategiudvikling, økonomi og ledelse af foreninger?
Stil op til bestyrelsen ved at melde dit kandidatur til bestyrelsen eller til sekretariatet.
For at være opstillingsberettiget skal du have
været medlem af foreningen i mindst 14
dage forud for generalforsamlingen.
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NY FORSKNING

ANMELDELSE

Skarpe Tanker –
Styrk dine kognitive
færdigheder
Anmeldt af Karen Margrethe Nielsen

Forfatter: Louise Meldgaard Bruun
og Line Kirstine Hauptmann
Titel: “Skarpe Tanker. Styrk
dine kognitive færdigheder”
Dansk Psykologisk Forlag,
2017. 167 sider

De to forfattere er erfarne neuropsykologer og har mange års arbejde med
kognition bag sig. Bogen bygger både på
deres egne erfaringer med patienter, der
har kognitive vanskeligheder, og på den
forskning, der er tilgængelig på området.
“Kognition er den faglige betegnelse
for tænkning. Kognition dækker over
alle de større og mindre mentale processer, der gør os i stand til at opfatte,
erkende, bearbejde og forstå verden og
os selv” (s. 159).
Det er en bog, som alle, der gerne vil
have skarpere kognition, kan have
glæde af. Både dem, der af en eller anden grund – ikke kun psykisk sygdom –
har fået store kognitive vanskeligheder.
Men også mennesker, der måske kun
har et eller to områder, hvor det halter.
Eller det menneske der skal lære at
forebygge stress.
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Der er nok en tendens til at opfatte
behov for mange pauser som dovenskab.
Det er helt forkert ifølge bogen. Hjernen
har brug for hvile og for at lade batteriet
op, for ellers løber det tør.
Hvem vil ikke gerne lære om vigtigheden af at holde pauser? Og få at vide,
at man da skal springe over, hvor gærdet
er lavest. Ingen grund til at spilde unødige kognitive ressourcer på andet.
Bogen er delt op i tre afsnit, der alle
har øvelser. Og også bokse med sammenfatninger af de enkelte kapitler og
med en case.
Tredje del er et idékatalog. Man kan
pille et bestemt område ud, hvor det
især kniber, og arbejde med en strategi
for det. Eller man kan arbejde med flere
strategier. Især gælder det om at få indarbejdet rutiner i hverdagen, de frigør
nemlig kognitivt overskud til andre ting.
Det er en klart skrevet bog med
konkrete forslag, der i bund og grund er
sund fornuft. Men at tyggegummi kan
hjælpe nogen til bedre koncentration, er
nok ikke almen viden!
Det understreges mange gange, at
forandring tager tid, måske måneder.
Der findes ingen hurtige fix til at træne

hjernen op, men det kan blive bedre med
stædig træning.
Men at man faktisk kan give sig selv
hjælp til at genvinde i hvert fald noget af
det ødelagte i hjernen, eller forbedre sin
kognitive kapacitet, er en fantastisk –
næsten – nyhed. Der er håb.
Øvelserne er konkrete og helt nede på
jorden. Lige til at gå til. Evt. med støtte
fra en, man kender godt. Selv skal jeg
i gang. Nu ved jeg mere om, hvor mine
kognitive besværligheder ligger, og hvordan jeg kan træne mig op.
Køb den, eller sæt den på listen
over juleønsker. Det er bare med
at komme i gang!

Lysterapi tilpasset livet
David og Cecilie er
i gang med deres
afsluttende speciale
på Design og Innovation på DTU, hvor
de arbejder på at
udvikle fremtidens
lysterapi tilpasset
hverdagslivet.

N

år man udvikler produkter og
services, designer man først og
fremmest oplevelser. Løsningen, hvad end det er en fysisk ting, en
smartphone-app eller noget helt tredje, er
skarpt sagt blot et middel. Det er givet, at
løsningen skal tage hånd om problemet,
det er skabt for – en bil er sat i verden
for at få dig fra A til B. Men oplevelsen er
ufattelig vigtig. Hvordan kabinen føles,
og hvordan køreglæde opleves.
Det samme gælder for lysterapilamper mod vinterdepression. Lampen
skal levere en mængde lys, ja. Men hvordan føles brugen? Er lampen krævende?
Er den forstående? Hvordan passer den
ind i livets rutiner? Og skal den overhovedet være en lampe i traditionel forstand?  
Hvis lampen var din ven
Præcis dette har vi sat os for at forstå
i bestræbelsen på at udvikle en bedre
løsning end det, der pt. tilbydes vinter-

deprimerede mennesker. Vi har gennem
DepressionsForeningen snakket med en
god håndfuld brugere, samt en del tidligere lysterapi-lampe-brugere for at blive
klogere på brugernes oplevelser.
Lysterapi-lamperne og brugen blev
beskrevet meget forskelligt. Hvor nogle
fandt det behageligt og decideret beroligende at sidde i lampens skær, udtrykte
andre ubehag ved det meget kraftige lys.
Vi bad brugerne om at beskrive
lampen som et menneske, de havde en
relation til. Her fremstod lampen både
som en ven – rar, støttende og trofast.
Men også som den irriterende og opmærksomhedskrævende person, man
er afhængig af – men ville ønske man
var foruden.

stærke følelse af egenomsorg: At man
faktisk gjorde en stor indsats for at få det
bedre. At bruge en lysterapi-lampe var
for mange ikke en vane, men en stærkt
bevidst handling, som de lagde meget
energi i at gennemføre. Måske vi kan
lette den byrde ved vores løsning?
Vores arbejde indtil videre har koncentreret sig om at forstå oplevelsen for brugeren, frem for at hæfte os ved konkrete
problemer ved lamperne.
Fremover vil vi gå i gang med at skabe
forslag til, hvordan oplevelsen kan være i
fremtiden – og hvordan denne oplevelse
skal legemliggøres i et produkt eller en
service. Projektet slutter i februar, og vi
glæder os til at præsentere vores arbejde
til den tid.
 		

Den kunne både stå for dårlig samvittighed i forbindelse med manglende
brug – men også repræsentere den
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Valgfrihed –
hvem vælger
for dig?
DepressionsForeningen var igen i
år repræsenteret på årets psykiatritopmøde, der havde titlen:
Valgfrihed – hvem vælger for dig?
Mange frivillige bakkede op om standen, og vi fik mange gode dialoger med
deltagere og fik også flere nye medlemmer. Vores “Depression Sucks” blev solgt
i stor stil.
Formiddagen var utrolig spændende.
Vi blev introduceret til Choice and
Control fra Mind UK af Karen Mellanby.
De har personlige budgetter – til eget

Foredrag i
Esbjerg
Torsdag den 5. oktober inviterede
DepressionsForeningens lokalgruppe
i Esbjerg i samarbejde med PsykInfo
Region Syddanmark til et foredrag om
Depression. Der var fuldt hus i Storm P
salen, hvilket var dejligt at se.
Vi præsenterede DepressionsForeningens tilbud, og sygeplejerske Claudia
Fiehn fra lokalpsykiatrien fortalte om
behandling og fakta om depression.

Sindets
Dag i
Odense
For 10. gang afholdt vi den 10. oktober
2017 Sindets Dag på Rådhuset i Odense.
Det var en spændende dag med mange
foredrag, og i pauserne kunne man
besøge DepressionsForeningens stand
eller en af de øvrige stande, der alle
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Anders Petersen
Sociolog og forsker, og bl.a. forfatter til
bogen “Præstationssamfundet”
Krista Nielsen Straarup
Psykolog på Afdelingen for Mani og
Depression i Risskov
Jens Munk
Studenterpræst på Aarhus Universitet
Thomas Medom (SF)
Rådmand for Sociale Forhold og
Beskæftigelse i Aarhus Kommune
Maria Bork Kruse
Studerende på kandidaten i Antropologi
ved Aarhus Universitet

Debatarrangement i Aarhus:
Præstationskultur giver pressede studerende

Det var et givende oplæg, hvor alle
kunne lære noget.
Bagefter gik EN AF OS-ambassadør
Mette Hartmann på. Hun fortalte, hvordan depression havde haft indflydelse
på hendes liv, og hvordan hun, som psykiatrisk sygeplejerske havde følt sig stigmatiseret af dem, der burde vide bedst.
Nemlig hendes kollegaer, som til dagligt
arbejdede med depressions-ramte. Det
var en givende og vellykket aften.
Efterfølgende er en af deltagerne blevet medlem af vores lokalgruppe, så det
har alt i alt været et godt arrangement.

havde relevans for mennesker med
psykiske lidelser. Især først på dagen
havde vi et godt besøg i DepressionsForeningens stand, hvor vi fik talt med
mange, og uddelt en del af vores gode
brochuremateriale.
I løbet af dagen blev der holdt foredrag om telepsykiatrien, der tilbydes
personer med let og moderat depression,
og der var demonstration af App’en “Min
Vej”, der er en elektronisk dagbog.
Der var desuden foredrag om “peer
to peer”, altså når en psykisk syg er

Panelet bestod af:

valg for patienterne. Ord som “Lev et
fuldt liv” og “Mennesker med liv” – ikke
patienter med diagnoser – blev italesat.
England er langt foran os, og vi skal lade
os inspirere af dem.
Vi blev også præsenteret for danske
erfaringer med brugerstyrede sengepladser, og hvad dette kan gøre for det
enkelte menneske og de pårørende.
Trygheden ved at man kan blive indlagt,
inden det går rigtig galt, kan være det,
der gør, at man kun er indlagt en uge og
ikke 2 måneder.
Landsbyens fællesskab og hvordan
dette fællesskab kan hjælpe og støtte,
blev på fineste vis udfoldet. Ja, fællesskabet og relationer er så vigtigt for at
leve et fuldt liv.

I anledning af DepressionsForeningens
årlige kampagne, DepressionSucks,
inviterede Aarhus-afdelingen til en snak
om præstationskultur hos studerende,
og om hvilket psykisk pres kulturen
medfører for flere og flere unge.
DepressionSucks handler om at tage
snakken om depression, og i DepressionsForeningen vil vi gerne tale om det
stigende antal unge, der er stressede,
pressede og får konstateret diagnosen

kommet så langt i sin egen recoveryproces, at vedkommende kan hjælpe
andre sindslidende.
Skovhus Privathospital var der også
og fortalte om, hvordan de har hjulpet
personer med psykiske lidelser i 10 år
uden at bruge tvang.
Som afslutning på dagen kom livsstilsekspert Christine Feldthaus, der er
kendt fra TV programmet “So F***ing
Speciel”, og hun afrundede dagen rigtig
godt med et strejf af humor. Alt i alt en
rigtig god dag for vores forening.

Brugernes
Bazar, Odense
Igen var vi til Brugernes Bazar i Odense
— et arrangement for socialt udsatte og
hjemløse.
På trods af dårligt vejr, havde vi en
god dag, hvor vi fik snakket med mange
og fik hørt deres historier. Det gav
virkelig stof til eftertanke.

depression. Derfor bød vi fem skarpe og
veloplagte eksperter på området velkommen til en debat om præstationskultur
hos studerende på Hasle skole søndag d.
1. oktober 2017.
Debatpanelet kom hver især med
deres bud på hvilke problematikker,
der kan være forbundet med præstationskulturen, og hvad der eventuelt skal
til for at lette presset på de unge.

Tilhørerne fik derefter lov til at stille
spørgsmål og komme med deres vinkler
på eftermiddagens problemstillinger.
Det blev til en god og nuanceret debat,
der kunne have fortsat længe efter,
at arrangementet officielt var slut, kagen
var spist og kaffen drukket.
I Aarhus håber vi på flere lignende arrangementer i fremtiden.

Vi fik også delt mange flyers ud om vores
arbejde og øgede dermed kendskab til
os. Vi fik samtidig lavet aftale med en
fynsk folketingspolitiker om at deltage i
et af vores kommende arrangementer.
Alt i alt en super dejlig dag med mange
positive indtryk, og vi glæder os allerede
til næste år. Thomas Abildgård - Svend
Olsen - Karen Margrete Nielsen
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Elevatoren
Af Hanne Kjærgaard

Jeg bor i en bygning.
En bygning med mange etager.
Når jeg er på 2. og 3. sal, har jeg
det okay.
Her har jeg tilbragt meget tid. Jeg ved
der findes mange flere etager, og jeg
har da også besøgt 7. og 8. etage.
Udsigten længere oppe er fantastisk,
og det er som om, man trækker vejret
mere frit deroppe. Det er, som om
alting føles lettere. Jeg har prøvet det,
og det var skønt, men på 2. og 3. sal
har jeg det okay.
Min bygning har en kælder.
Jeg har været der flere gange.
Det er ikke et rart sted.
Folk højere oppe har svært ved at forstå, hvorfor jeg overhovedet kører ned
i kælderen. Hvorfor ikke trykke på en
anden knap. På 5. eller 6. sal.
De ved ikke, at elevatoren kører i
kælderen, uanset hvad jeg trykker på.
Helt automatisk havner jeg i kælderen,
også selvom jeg tror, at jeg er på vej
på 4. Pludselig åbner døren, og jeg er
i kælderen. Desperat prøver jeg at
trykke på alle de andre knapper og få
elevatoren til at lukke sig og køre op
igen, men den kører ingen steder.
Så er jeg der, i kælderen...
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I kælderen er der mørkt og ensomt.
Det er svært at gå rundt dernede.
Benene bliver tunge i kælderen.
Kroppen bliver træt, og det gør ondt
i brystet.
I kælderen er det svært at tænke, og jeg
siger og gør ting, som jeg aldrig ville
gøre på de andre etager.
I kælderen venter jeg utålmodigt på, at
elevatoren igen kører op. Op til alle de
andre, som nyder udsigten og ilten på
de andre etager.
I kælderen bliver jeg altid angrebet af
en dårlig samvittighed, som ikke findes
på de andre etager.
I kælderen er der næsten ingen ilt og
slet ingen udsigt.
Når jeg er på besøg højere oppe, så
ved folk ikke, at jeg ofte kører direkte i
kælderen bagefter.
Her bliver jeg ofte i et par dage. Derfor
siger jeg indimellem nej tak til at skifte
etage.. af frygt for kælderen.
Sidst jeg var i kælderen i en længere
periode, kom der indimellem folk forbi.
Nogen kom for at prøve at hjælpe mig.
Nogen for at fortælle mig, at de altid
ville vente på mig højere oppe.
Nogen kom slet ikke, mens andre kom
for at hænge lodder om livet på mig, så
turen op ville blive tæt på umulig.
Lodderne har jeg gemt, så jeg en dag
kan returnere dem.

De har lært mig meget.
Lært mig at sortere i mine gæster.
Uanset hvilken etage jeg befinder
mig på.

Jeg var overbevist om, at jeg
ville forsvinde ned i mørket, og jeg
nød tanken.
Tanken om at jeg ikke længere skulle
kæmpe med elevatoren.
Tanken om fred.
Da jeg helt havde opgivet nogensinde
at komme tilbage op i bygningen, kom
der alligevel besøg.
Hun fandt mig kold og opgivende.
Hun kendte til tunnelen og havde
erfaring med at hjælpe folk ud derfra.
Hun kunne navigere dernede, og hun
hjalp mig op i kælderen.
Det var en hård tur.
I kælderen kunne jeg igen mærke, at
nogen savnede mig længere oppe.

Men jeg måtte samle kræfter i kælderen.
I måneder.
Inden jeg kunne fortsætte op
af trappen...
Trin for trin...
Efter jeg har prøvet, hvad det
vil sige at være i tunnelen og kælderen
i længere tid, har jeg svært ved at begå
mig på de etager, hvor folk ikke tror på,
at der findes en tunnel dybt nede.
Jeg har det bedst på de etager, hvor folk
stoler på, at den findes, selv om de ikke
selv har set den.

kælderen. Det ved jeg godt.
Jeg vil for evigt være bange for
elevatoren i min bygning.
Bange når den kører.
Selv når den kører op, for jeg stoler
ikke på den.
Jeg vil komme til at besøge kælderen
mange gange, men jeg har fundet ud af
at navigere rundt dernede, og kommer
derfor hurtigere op igen.
Tunnelen vil jeg ikke besøge igen, for
den finder jeg aldrig op fra mere.
Hanne Kjærgaard, Stuen

Det er ikke nemt at kende en som mig,
der sjældent er på den etage, jeg sagde,
jeg ville være.
Det er slet ikke nemt, når jeg er i

Jeg har opdaget at der under min
bygning findes en tunnel.
En tunnel under kælderen.
Jeg havde hørt om den, men jeg
oplevede den først for nylig.
Tunnelen er meget mørk, kold og klam.
Den er skræmmende..
I tunnelen er det, som om man ikke
eksisterer.
I tunnelen var jeg helt alene.
I tunnelen var der så koldt og mørkt,
at jeg ikke længere kunne mærke noget.
Og jeg gjorde alt for heller ikke at
mærke noget.
Jeg kunne ikke mærke, at der var to
fantastiske og afhængige personer
længere oppe, som håbede på, at jeg
snart kom op igen.
Mit guld.
Min grund til at leve.
Jeg kunne ikke mærke dem.
Jeg tænkte, at det var bedst for dem, at
jeg blev i tunnelen og aldrig kom
op igen.
Jeg begyndte at føle mig tilpas i
tunnelen.
I tunnelen slap den dårlige samvittighed sit klamme tag om min hals.
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Billedet er fra et frivilligkursus i

En lydhør guide ud
af depressionen
Anmeldt af Anne Madsen

Forfatter:
Charlotte Adserballe Dahl
Titel: “Når sindet banker på
– en vej ud af depression”
Forlaget mellemgard, 2017

At tackle en depression
“Når sindet banker på – en vej ud af
depressionen” er inddelt i 3 kapitler med
titlerne: “Ro i sindet”, “Ryd op i sindet”
og “Fred i sindet”. I løbet af disse 3
kapitler giver Dahl en guide til, hvordan
man som depressiv kan tackle det at
være syg.
Første kapitel indeholder bl.a. beskrivelser af, hvordan mænd og kvinder reagerer forskelligt, når de bliver depressive,
samt forskellige depressionsgrader, og
generelle misforståelser omkring det at
være depressiv.
I andet kapitel forklarer Dahl bl.a.
hvordan kost, rygning og søvn kan spille
en vigtig rolle, når det kommer til at få
det bedre som depressiv.
Det tredje kapitel omhandler forskellige principper. Principperne skal give
dig som læser et mere positivt livssyn,
da Dahl mener, at dette kan hjælpe dig
under og efter en depression.
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En kærlig håndsrækning
Dahl går ikke ind og bestemmer, hvad
der er godt og skidt, når det kommer
til at få det bedre som depressiv. Hun
skriver derimod, at det er individuelt,
hvilke redskaber man bruger for at få
det bedre. Hun er også klar over, at ikke
alle kapitler kan hjælpe alle, og at man
derudover som depressiv måske slet
ikke har overskuddet til at læse alt det,
hun skriver.
Med sine egne erfaringer i mente
har Dahl, ifølge mig, skrevet en næsten
kærlig håndsrækning til alle depressive. Hun fremstiller sig ikke som en
person med løsningen på alle depressives problemer, men er bevidst om en
depressions mange nuancer. Dette gør,
at hendes bog adskiller sig fra andre
bøger, jeg har læst.
For Dahl konkluderer ikke, hvordan
man har det som depressiv, men giver sit
bud på, hvordan man kan have det, og
hvordan man måske kan få det bedre. Så
er du tidligere depressiv, pårørende eller
selv ramt af en depression, er dette en
bog, jeg vil anbefale dig at læse.

februar 2016.
Eva sidder længst til venstre.

Farvel til en

frivillig

“Det er en stor gave at kunne bruge det, jeg har erfaret.”

E

nemmelig over, at de vælger at række
ud og ringe til DepressionsLinien.
Det er en stor gave at kunne bruge
mine egne erfaringer til at hjælpe andre.

Hvorfor blev du frivillig i
DepressionsForeningen?
Jeg har selv været pårørende både som
barn, voksen og forældre, og det at
kunne gøre en forskel for mennesker,
der har haft eller har det som jeg, det har
jeg fundet en stor glæde i. De første år,
jeg var frivillig, var der ikke så mange,
der ringede.
Med årene er både antallet af opkald
og de udfordringer, som opkalderne står
i, vokset. Det gør indtryk, at udviklingen
er gået den vej, men jeg er ydmyg og tak-

Hvad har gjort størst indtryk på dig?
Det gør altid indtryk på mig, når det lykkes af få skabt et fortroligt rum i samtalen.
Vi har kun vores stemmer, vi kan ikke se
hinanden, og midt i det kan der opstå et
helt særligt rum. Ofte begynder det med
en forespørgsel, men når tilliden er etableret, viser det sig tit, at dem, der ringer ind,
har meget mere på hjerte.
Nogle gange ser de selv et lys eller et
håb i løbet af samtalen, andre gange
er det mig, der hjælper dem til at se andre perspektiver eller muligheder.
Hvis det ender med at blive en god,
jævnbyrdig samtale, føler jeg, at jeg har
gjort en forskel.

fter 18 år som frivillig stopper
Eva Horstmann Pedersen som
telefonvagt på DepressionsLinien. Gennem årene har hun haft et
utal af samtaler med sygdomsramte og
pårørende, og her fortæller Eva lidt om
de indtryk, hun tager med sig.

Hvad har det givet dig at
være frivillig?
Jeg føler, at jeg er blevet mere livsklog.
Det at tale med så mange mennesker,
høre deres livshistorier og finde ud af,
hvad der gemmer sig bag hvert enkelt
menneske, det har været berigende og
gjort mig klogere. Herudover har jeg fået
venner for livet. På DepressionsLinien
er vi gode til at støtte hinanden, og vi
har et stærkt fællesskab. Det tager jeg
også med mig, og så glæder jeg mig over,
at der er kommet en god gruppe af nye
telefonvagter, som kan fortsætte arbejdet på linjen.
DepressionsForeningen vil gerne sige
Eva tak for den store indsats. Vi ønsker
dig alt det bedste i fremtiden.
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Er depression

sjovt?

Anmeldelse af podcast-serien ‘The Hilarious World
of Depression’ med John Moe fra APM

Pårørende

Kommunal- og regionsrådsvalget er overstået. Og til alle de
psykiatridebatter vi deltog i, er de pårørendes rolle gang på gang
blevet fremhævet. Der er ingen grænser for, hvor meget de
pårørende skulle inddrages i behandlingen. Men hvordan ser det
ud i virkeligheden. Det ser vi nærmere på i næste nummer.

Af Søren Bruun Jensen
Af Kasper Tingkær, Generalsekretær

E

n aften var jeg træt af lydbøger
som afledning. Min dejlige kone
sagde: ‘Prøv en podcast-serie’.
Jeg skrev ‘depression’, for det var nu engang det, jeg havde i hovedet. Jeg bladrede i listen med selvhjælp mv. og faldt
over en titel, der både provokerede og
fascinerede mig: ‘The Hilarious World
of Depression’ med den amerikanske
journalist John Moe.
Jeg satte første afsnit på og var solgt
på stedet. Han interviewer komikere,
stand-up’ere og talkshow-værter om
deres depression, hvad den gør ved dem,
og hvad de gør ved den. Alt sammen
med stort vid, indlevelse og seriøsitet.
Et af hans faste spørgsmål er:
‘Is depression funny?’/ ‘Er depression
sjovt?’ Svarene er ikke altid morsomme,
men tankevækkende.
Prøver fra sæson 1:
Sam Grittner: Til selvmordets rand og
tilbage igen. Vågner op 7 timer efter at
have taget 30 sovepiller.
Talkshow-legenden Dick Cavett gik
i sort, mens han interviewede Laurence
Olivier, uden at andre opdagede det.
Mellem sæson 1 og sæson 2 har John
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Moe samlet materiale fra lytterne
til en række små tema-afsnit:
‘Placebo’, naturligvis.
Sæson 2 er i gang nu med nyt materiale
hver mandag aften. Ind til videre har
John Moe blandt andre talt med:
Wil Wheaton: Weasley Crusher i
‘Star Trek: Next Generation’. Om at være
barneskuespiller, og at skulle skelne
mellem rollen som Weasley og sin egen
person som ung.
Margaret Cho, bramfri komiker med
koreansk opvækst, LBTQ-talsperson.
Aktuel på Bremen den 8/12 (udsolgt).
Det jeg har taget til mig fra denne serie
er, at hvis jeg bare en gang imellem
formår/tillader mig selv at tage det hele
med et smil, også når min depression er
allerværst, så gør det dagen meget nemmere at komme igennem.
Så er depression sjovt? Njaeh, men en
god latter gør det lettere at kunne gå fra
pinagtigt til grinagtigt. Og det er OK.
Serien er god for både sindslidende,
pårørende og andre, der vil høre om
andres liv med depression, og måske
få en befriende latter med på vejen en
gang imellem.

et bliver ofte sagt, at de pårørende er patientens vigtigste
ressource, når sygdommen
raser. Det gælder ikke mindst, når der
er tale om pårørende til mennesker med
depression og bipolar lidelse.
De pårørende kan være dem, der binder trådene sammen, skærmer og skaber
rum for recovery. Men det kræver, at de
får lov, at de ved, hvad de skal gøre, og
at de har kræfter og overskud til at stå
det igennem.

Hør podcasten via en podcast
app eller online på
www.apmpodcasts.org/thwod/

Søren er 46 år og har levet med
depression i 25 år. Har en dejlig,
støttende kone og skønne

Uforberedt og uønsket
Det er sjældent en let sag at være pårørende til en person med en affektiv
lidelse. Mange møder sygdommen totalt
uforberedt, og hvis de ikke selv har oplevet en psykisk lidelse på egen krop, er
det også praktisk talt umuligt helt at forstå sygdommen og de reaktionsmønstre,
man kan møde. Dertil kommer, at det
heller ikke er altid, at systemet spiller
med. Onde tunger vil sige, at systemet
ofte er den største forhindring. Og hvad
skal man så med alle sine talenter.

tvillinger på 9 år, og bor i Herlev.
Han er p.t. sygemeldt.

I næste nummer af Balance vil vi se på
de praktiske og følelsesmæssige aspek-

ter af det at være pårørende. Hvordan
hjælper man bedst den syge, og hvordan passer man bedst på sig selv. Vi vil
forsøge at dække udfordringerne ved
at være pårørende til et barn og temaet
børn som pårørende. Men vi vil også
se på behandlingssystemets brug og
inddragelse af de pårørende. I regionernes pakkeforløb står inddragelse af
pårørende som et centralt element. Men
de tilbagemeldinger vi får er, at det kun
sker i begrænset omfang.
Vi hører gerne, hvilke erfaringer du
har gjort dig. Er du eller dine pårørende
blevet inddraget, og hvad har erfaringerne været fra det?

Til sidst vil vi gerne slå et slag for vores
pårørendegrupper. Og vores øvrige
tilbud til pårørende. Vi har i dette blad
skrevet om, hvad det betyder for pårørende at komme med på sommerhøjskole, og vi ved, at udveksling af erfaringer
også for pårørende har en enorm vigtig
og lindrende effekt. Vi kunne godt tænke
os at etablere flere grupper for pårørende
og andre tilbud. Skriv til os, hvis du har
ideer til tilbud eller ønsker om at få en
gruppe på benene nær dig.

Pårørende som tabu
Et sidste centralt element i at tage pårørendetemaet op er spørgsmål om, hvordan vi skaber et blad, hvor vi taler om de
udfordringer, der er ved at leve sammen
med en depressionsramt uden at påføre
den ramte mere skyld og skam, end de
i forvejen slæber rundt på. Men som
med alt andet er vores tilgang, at det må
handle om, at vi skal turde tale om det.
For at forstå, for at blive klogere og for at
flytte os videre syg som pårørende.
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SOCIALE CAFEER
Café Blom, København
Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N
Mandage, onsdage og fredage
kl. 14.00 – 18.00 5355 9567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com
Café ODA Odense
Hunderupvej 31, 5000 Odense
Tirsdage kl.17.00-20.00
Torsdage kl.14.00-18.00
5384 1508
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard
cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.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

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

Hørsholm
Frivilligcenter Hørsholm,
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Tirsdage i lige uger, Kl. 18.45 – 21.45
Barbara, 40424810,
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk
Mikkel, 51864402, depnord@outlook.dk

Hørsholm Pårørende
Frivilligcenter Hørsholm,
Rungstedvej 1C, 1. sal, 2970 Hørsholm
Torsdage i lige uger. Kl. 19.00 – 21.00
Under oprettelse.
Ring/skriv, før du kommer.
Barbara, 40424810,
selvhjaelp@frivillighorsholm.dk

Ishøj
Foreningshuset, Vejlebrovej 45b, 2635 Ishøj
Torsdag i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00
Jette Christensen, 26779677
jech23baron@outlook.com

København Depression
Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt Klaus, før du kommer første gang.
Hver onsdag, Kl. 19.00 – ca. 21.oo
Klaus, 2077 0199, helhalv@gmail.com,
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Frivilligcenter SR-Bistand,
Tagensvej 70, 1. th., 2200 København N
Kontakt en af kontaktpersonerne før du
kommer første gang.
Mandage i lige uger. Kl. 18.45 - ca 21.00
Yderligere information på gruppens
hjemmeside: bipolargruppen.dk.
Mynte, 24232971,
bal.kbh.depressionsforeningen@gmail.com
Kim, 22256951, kim.bach@gmail.com

Lyngby
Lyngby Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A
2800 Lyngby
Hver onsdag, Kl. 18.00 – 20.00
Anita Gabs-Pedersen, 21436795,
anitagp@me.com

Aalborg – ungegruppe

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
Mandag i lige uger, kl. 14.00 – 16.00
Kontakt Mathias inden fremmøde
Mathias Sørensen, 86 95 40 27/ 24 89 01 98,
mathiassjelle@gmail.com

(Depressionsramte 18-26 år)
C.W. Obels Plads 20, 9000 Aalborg
Mandage i lige uger, Kl. 16.30-18.30
Maria og Pernille,
selvhjaelpsgruppe@gmail.com

Kolding

Aarhus, bipolargruppe

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

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Århus
OBS: Kontakt Kristina før du kommer i
gruppen 1. gang.
Torsdage i ulige uger, Kl. 19.00 - 21.00
Kristina, 28552570,
bipolargruppen@gmail.com

Odense, depression
Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvevej 15,
5000 Odense C
Mandage i lige uger, Kl. 16.15 – 17.45
Svend Olsen, 40283127, svendolsen@mail.dk

Odense, bipolar

Roskilde

Odense, pårørende

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

Stevns
Café Stevnen, Algade 33, 4660 St.Heddinge.
Onsdage i lige uger, kl.15.30
Jette Balslev, 4034 6838
jette.balslev@gmail.com

Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, Esbjerg
Hver torsdag, Kl. 19.00 - 21.00
Morten, 22772555 banditmanden@gmail.com
Kristina, kialinneberg@gmail.com
Peder, peder-just@hotmail.com

Haderslev
Depression og bipolar lidelse
Bispen, Bispebuen 3, lokale 11, 1. sal,
6100 Haderslev
Mandage i lige uger, Kl. 19.00 – 21.00

C.W. Obels Plads 20, 9000 Ålborg
Hver 14. dag. Ring/skriv først, Kl. 19.00-21.00
Lise Juul Lauritsen, 23232256,
ptd9000@gmail.com

Aarhus, gruppe for voksne med depression

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbn N
Mandag, onsdag og fredag kl. 14.00-18.00
Telefon 53559567
www.cafeblom.dk
cafeblom123@gmail.com

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv.
4000 Roskilde
Torsdagene den 23. november, torsdag
18. december, torsdag 15. februar, torsdag
22. marts og torsdag 19. april.
Skriv eller ring, før du kommer. Kl. 19.00 – 21.00
Musse Rindal, 46362945,
musserindal@gmail.com

Aalborg-pårørende

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

OBS: Skriv/ring før du kommer første gang
Merete Lysgaard Hansen, 74522148 / 22838035,
mebehansen@youmail.dk
Birthe Poulsen, 40481462,
birthe.poulsen@hotmail.com

Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvevej 15,
5000 Odense C
En gang om måneden. Kontakt Thomas først.
Kl. 19.00 - 21.00
Thomas Abildgaard, 23612642,
abildgaard@aarslevnet.dk
Susanne, 23456086

København, Café Blom

Viborg

Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvevej 15,
5000 Odense C
Mandage i lige uger, Kl. 16.15 – 17.45
Lisbeth Handest, lisbethhandest@mail.dk

Odense, Café Oda
Hunderupvej 31 kld, 5000 Odense C
Tirsdage kl 17:00 - 20:00,
torsdage kl 14:00 - 18:00
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard,
5384 1508, cafeodaodense@outlook.dk
www.cafeodaodense.dk

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
Info om næste møde fås ved henvendelse
til Klaus Andresen

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

Horsens
Pause grundet manglende interesse
Steen Kruuse, 75648660 / 22555040,
kontakt@kruuse.nu

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

Teglværksgade 12, kld, 8000 Aarhus C
Tirsdag, kl 14:00 - 18:00 og torsdag, 16:00 - 20.00
marie@ocd-foreningen.dk
www.facebook.com/cafeoda

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal, 2700 Brønshøj
Tlf. 20216165 bedst 9.00- 9.30
psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

Aarhus, forældre til unge og voksne bipolare
De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov
(psykiatrisk hospital)
Månedligt. Ring/mail først, Kl. 19.00 – 21.00
Hanne Tranberg, 21294448, hannetr@me.com
Inge Rasmusen, 61337973
inge.B.rasmussen@gmail.com

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

Aarhus ungegruppe (18-26 år)
Frivilligcentret lokale 1, 3. sal,
Grønnegade 80, Århus
Mandage i ulige uger, Kl. 19.00 - 21.00
Kathrine og Helene,
aarhus-ungegruppe@outlook.dk

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

Frederikshavn bipolar og depression
De frivilliges hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Rikke, depression.bipolar9900@gmail.com

De frivilliges hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn
Hver anden mandag Ring/skriv først, kl 19 - 21
Rikke, ptdb9900@gmail.com

Aalborg Depression over 26 år
De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Ålborg
Hver anden onsdag. Skriv først, Kl. 19.00 – 21.00
Gert Lauritsen, depression9000@gmail.com

Aalborg bipolargruppe
Sinds lokaler, Sind Daghøjskole,
Doktorens Gyde 3, 9000 Ålborg
Mandage i ulige uger, Kl. 18.00-20.00
Sofie, bipolaraalborg@gmail.com

FIND DIN
PSYKOLOG
REGION HOVEDSTADEN

Aarhus, Café Oda

Frederikshavn Pårørende

GUIDEANNONCER

REGION SYDDANMARK

Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe så kontakt DepressionsForeningens sekretariat på telefon
3212 4727 eller mail sekretariat@
depressionsforeningen.dk
Medlemmer er også velkomne i
grupper uden for ens lokalområde.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men
det er praktisk, hvis du kontakter
kontaktpersonen inden fremmøde.
Vær opmærksom på, at der
kan ske ændringer i de enkelte
grupper. Kontakt DepressionsForeningens sekretariat, hvis du
ikke kan træffe kontaktpersonen.

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

REGION NORDJYLLAND
Aalborg Psykologerne, Skyum og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg, Tlf. 98 171199
info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk
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Gør din arv
personlig
Testamenter en del af arven til DepressionsForeningen og giv den et personligt præg.
Du bidrager til vores arbejde med at skabe et
meningsfuldt liv for mennesker med depression
og bipolar lidelse samt deres pårørende.
Det koster dig ikke noget at oprette et bidrag
til DepressionsForeningen, og fordi vi er en
velgørende organisation, skal du ikke betale
bo- og tillægsboafgift (den tidligere arveafgift)
af beløbet til staten.

Læs mere om mulighederne og
opret dit bidrag på vores hjemmeside:
www.depressionsforeningen.dk/
arv-til-depressionsforeningen

