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Sådan nogle
bipolare no’n
Af Karen Margrete Nielsen,
Formand for DepressionsForeningen

Temaet for dette andet nummer af Balance
er sørgeligt aktuelt. Selvom unipolar
depression er velkendt, sådan da, står det
sløjt til med viden om og accept af bipolare
lidelser, tilsammen de affektive lidelser.
Det har taget tid bare indenfor vores
egen forening at få slået fast, at vi selvfølgelig er en forening for alle med det, der på
engelsk hedder ”mood disorders”. Der har
været protester blandt egne medlemmer,
som mente de var medlemmer af en depressionsforening, ikke en forening for ”sådan nogle”. Derfor er det også fremskridt,
at det nu tydeligt i vedtægterne fremgår, at
DepressionsForeningen er for mennersker
med depression og bipolar lidelse.
Van Gogh og øret
Maniodepressiv sygdom har alle vel hørt
om, og især manierne, og de vanvittige ting, de har fået folk til at gøre. Van
Gogh, der skar sit øre af, Grundtvig der

kunne forveksle sig selv med Jesus i nogle
søndagsprædikerne, en afdød statsminister, der af og til forsvandt, osv. Blandt
bipolare selv eksisterer der en stærk galgenhumor, visse historier er jo sjove, altså
tragikomiske. Faktisk er der en overrepræsentation af kreative og betydningsfulde mennesker blandt de bipolare.
”Du trænger til arbejde”
Jeg fik for ganske nylig en opringning
fra moderen til en voksen syg datter.
Datteren havde via en forsikringsordning været til en udredningssamtale hos
en psykiater. Efter en lang og grundig
snak var psykiateren ikke i tvivl om, at
datteren havde en bipolar 2 lidelse, og
omgående skulle i medicinsk behandling,
og derfor blev henvist til Rigshospitalet.
Den vagthavende yngre læge, som i øvrigt
ikke var psykiater, konkluderede, at hun
trængte til at komme på arbejde, for hun

I gamle dage hed det maniodepressiv sygdom, i dag
kalder man det bipolar affektiv lidelse, en lidelse – der
som navnet antyder – rummer
to poler, nemlig en manisk pol
og en depressiv pol. Selvom
kun navnet er nyt, er sygdommen endnu ikke særlig kendt,
og derfor har vi valgt, at sætte
bipolar lidelse under lup i
dette nummer af Balance.

var jo tydeligvis ikke manisk, når hun
ikke købte sommerhuse eller gik hjem
med hvem som helst af mandkøn. Jeg
kan ikke vide, om psykiaterens vurdering
var rigtig, men i hvert fald at der langt ind
i selv lægekredse hersker stor uvidenhed.
Udvikling på vej
Heldigvis har der i de 13 år vores forening har eksisteret, foregået en intens
forskning og udvikling af gode behandlingsmetoder indenfor hele det affektive
område. Der er meget håb at hente her.
Vores forening og vores kerneområder:
oplysning, støtte, netværk og politisk
arbejde for bedre behandlingsmuligheder
har en stor rolle at spille her. De første
tegn på, at vi er med til at rykke i den
rigtige retning er tydelige, hvilket bl.a.
fremgår af dette nummer af Balance. ■
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Bipolar
lidelse

Symptomer,
forløb og
årsagsforhold

Bipolar lidelse er kendetegnet ved manier, hypomanier, depressioner eller
blandingstilstande, hvor symptomer fra begge poler optræder samtidigt.

Sygdommen rammer ca. 1-2 % af befolkningen og optræder lige hyppigt hos
begge køn. Den begynder almindeligvis
i ungdommen, men der går ofte flere
år, fra de første symptomer viser sig, til
sygdommen diagnosticeres. Ca. 10-15 %
af de mennesker, der får en depression,
udvikler senere tegn på bipolar lidelse.
Sygdommen ledsages ofte af angstlidelser
og misbrug. Selv om symptomer og sværhedsgrad varierer fra forløb til forløb, er
bipolar lidelse ofte forbundet med alvorlige sociale og personlige konsekvenser,
bl.a. risiko for selvmord.
Sådan stilles diagnosen
bipolar affektiv lidelse
Diagnosen bipolar lidelse stilles på baggrund af et grundigt psykiatrisk interview, hvor der undersøges for forskellige symptomer på psykisk lidelse med
vægt på aktuelle og eventuelle tidligere

episoder med unaturlige stemningsudsving. Der tages højde for symptomernes
varighed og deres sværhedsgrad i forhold
til den enkeltes normale funktionsniveau.
Oplysninger fra pårørende udgør et vigtigt bidrag til vurdering af tilstanden.
For at man kan stille diagnosen bipolar
lidelse, skal der have været mindst to sygdomsepisoder, hvoraf den ene skal være
en mani, en hypomani eller en blandingstilstand. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de forskellige typer af sygdomsepisoder, der kan optræde ved lidelsen:
Sygdomsepisoder
Manien er kendetegnet ved unaturlig
opstemthed og/ eller voldsom vrede og
irritabilitet. En person i manisk tilstand
tænker hurtigt, har mange ideer, taler
meget, er urolig og rastløs. Selvfølelsen er
forhøjet, og behovet for søvn er betydelig
nedsat. Ofte er der tab af selvkontrol, der
kan give sig udslag i hasarderet og hæmningsløs adfærd såsom urealistisk stort
pengeforbrug, misbrug eller øget sek-

suel aktivitet. Manien er forbundet med
manglende sygdomserkendelse, ligesom
der af og til er psykotiske symptomer i
form af vrangforestillinger eller hallucinationer.
Hypomani er en let form for mani og er
karakteriseret ved let opstemthed, øget
energi, øget selvtillid og øget velvære. Ofte
ses øget produktivitet, ligesom søvnbehovet kan være let nedsat. Tilstanden påvirker ikke altid funktionsniveauet, men vil
ofte være påfaldende for omgivelserne. En
hypomani kan hos nogle være forstadie
til en mani, mens den hos andre pludselig
kan slå over i en depressiv tilstand.
Depression som led i bipolar lidelse er
kendetegnet ved de samme symptomer
som almindelig depression. Kernesymptomerne er nedtrykthed, nedsat energi
og nedsat lyst. Søvnen og appetitten er
typisk forstyrret, ligesom der ofte er
vanskeligheder med koncentration og
hukommelse. Nedsat selvtillid og urime-

Af Krista Nielsen Straarup, specialist i klinisk psykologi
og Rasmus Wentzer Licht, specialeansvarlig overlæge, phd
Klinik for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov
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lige selvbebrejdelser er almindelige
symptomer, og ved de moderate
og svære depressioner er der ofte
selvmordstanker. Ved svære depressioner kan der være psykotiske
symptomer i form af vrangforestillinger eller hallucinationer.
Blandingstilstande er kendetegnet ved, at maniske og depressive symptomer optræder samtidigt
eller ved hurtige skift mellem depressiv tilstand og manisk tilstand
(se artikel om blandingstilstande
s. 12).
Forløb
Forløbet ved bipolar lidelse varierer
meget fra person til person bl.a.
med hensyn til episodernes antal,
sværhedsgrad, varighed og art.
Mellem sygdomsepisoderne er der
ofte neutrale perioder af varierende
længder fra uger til år eller årtier.
En del mennesker med bipolar
lidelse oplever uden for episoderne
en generel øget sårbarhed og vedvarende kognitive vanskeligheder fx
problemer med opmærksomhed og
hukommelse. ■

Årsagsforhold
miljømæssige faktorer kan beskytte mod
Sårbarheds-stressmodelen er en aleller forværre den biologiske sårbarhed,
ment accepteret forklaringsmodel for biligesom behandling kan være en beskytpolar lidelse, hvor det antages, at særlige
tende faktor. Ifølge denne model er det
biologiske forhold, som til en vis grad er
sårbarheden og ikke sygdommen som
genetisk bestemte, gør en person sårbar
sådan, der kan nedarves. Er der bipooverfor at udvikle bipolar lidelse, hvis
lar lidelse blandt nærtbeslægtede øges
der opstår forskellige former for stress
risikoen for at udvikle sygdommen med
Jo højere grad af biologisk sårbarhed der
mindst en faktor 10 i forhold til befolker, jo mindre belastning skal der til for
	
  Figur	
  1.	
  Stress-‐sårbarhedsmodellen
ningen i almindelighed.
at udløse en sygdomsepisode. Sociale og

Stress-sårbarhedsmodellen

Krista Nielsen Straarup

1

Behandling
af bipolar lidelse
Mennesker med bipolar lidelse har i de
fleste tilfælde behov for et varieret individualiseret og længerevarende behandlingstilbud, der retter sig mod sygdommens forskellige faser og udtryk.
Hvor foregår behandlingen?
Behandlingen af bipolar lidelse foregår på
psykiatriske afdelinger, i distriktspsykiatrier/specialklinikker, hos praktiserende

speciallæger i psykiatri og i nogle tilfælde
hos praktiserende læger.
Behandlingen rettes mod såvel den
enkelte sygdomsepisode som mod
forebyggelse. Information om diagnose,
symptomer, udtryksformer, forløb og årsagsforhold er central. Medicin spiller en
væsentlig rolle i såvel den akutte behandling som i den forebyggende behandling.
I de senere år er der kommet øget fokus

på behovet for at kombinere medicin med
psykoedukation og psykoterapi. Inddragelsen af pårørende er vigtig, omend det
ikke altid sker i tilstrækkeligt omfang. I
det enkelte forløb er der ofte samarbejde
med kommunen om iværksættelse af
konkrete sociale tiltag som sygemelding,
revalidering, fleksjob eller førtidspension.

➝
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➝

Behandling af episoderne
Ved manier, svære depressioner og
svære blandingstilstande er indlæggelse
ofte nødvendig. En af de største udfordringer ved behandling af mani er at
motivere den maniske person til at lade
sig behandle. Den manglende sygdomserkendelse medfører, at op mod 20% af
alle akutte indlæggelser foregår med
tvang. Under indlæggelsen er der fokus
på intensiv skærmning og anden form
for begrænsning af den maniske persons
indtryk og aktivitetsniveau med henblik
på at forebygge yderligere forværring af
maniske symptomer. Den medicinske
behandling består af lithium, forskel-

Forebyggelsesplan
ved tidlige tegn
på mani
Tidlige tegn
•	Uro, rastløshed bevæger mig hurtigere
end normalt
• Nedsat søvnbehov til 5 timer
• Sender mange flere smser end normalt
•	Taler meget og vil diskutere alt som jeg
normalt er ligeglad med
Udløsende faktorer
• Søvnmangel
• For megen alkohol
• Arbejdsmæssigt stress
Handleplan
• Kontakte kæreste
•	Kontakte behandler efter 2 dage,
evt. sovemedicin eller kæreste må
ringe til behandlere
•	Andre skal lade være med at
argumentere med mig for at undgå
at jeg kører mere op
• Holde mig i ro
• Begrænse alkohol
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lige typer af såkaldte antiepileptika eller
antipsykotika. Der kan være behov for at
supplere behandlingen med sovemedicin
og beroligende medicin. Ved maniske
tilstande er samtaleterapi sjældent relevant, men ved hypomane tilstande kan
behandleren hjælpe personen med at begrænse stimuli og regulere aktivitetsniveauet samt overveje fordele og ulemper
ved at handle på impulser eller ideer.
Kontakt, støtte og struktur
Ved svære bipolare depressioner kan der
være behov for indlæggelse, hvis personen har påtrængende selvmordstanker
eller på anden vis ikke er i stand til at
tage vare på sig selv. Kontakt,
støtte og hjælp til strukturering af
dagligdagen er vigtige elementer
i behandlingen. Ved medicinsk
behandling med antidepressiva
ved bipolar depression er der mulig
risiko for udløsning af maniske
symptomer. Antidepressiva kan
og bør af og til anvendes, men skal
kombineres med et lægemiddel,
der kan beskytte mod mani, fx
lithium eller et antipsykotikum.
Ved svære depressioner anvendes
af og til elektrochok.
Samtaleterapi ved depression afstemmes efter
tilstandens sværhedsgrad. Der er typisk
behov for støtte til at
holde en normal dagsog døgnrytme og til at
planlægge og udføre enkle
og overkommelige aktiviteter, der kan være med til at
bedre humøret.
Forebyggende
behandling
Når en person med bipolar
lidelse har to eller flere episoder

inden for fem år, er det relevant med en
forebyggende medicinsk behandling. I
nogle tilfælde kan der være behov for
en forebyggende behandling efter første
mani. Behandlingen kan bestå af lithium,
antipsykotikum eller et antiepileptikum,
og ofte vælger man at fortsætte den behandling, der har haft effekt i den akutte
fase. Hvis der på trods af den medicinske
behandling opstår depressive eller maniske symptomer, kan medicinen justeres.
Ofte er der behov for samtidig behandling
med mere end et forebyggende præparat.
Samtale er gavnlig
Mange kan have nytte af samtaler, hvor
pårørende kan inddrages ved behov.
I individuelle samtaler eller i gruppepsykoedukation kan der arbejdes med
sygdomsaccept og hensigtsmæssige
strategier til håndtering af symptomer og
forebyggelse af nye episoder. Stabilisering af daglige rutiner, sociale aktiviteter
samt spise – og søvnmønster og hjælp til
håndtering af kognitive vanskeligheder
spiller en vigtig rolle. Daglig stemningsregistrering og udarbejdelse af en personlig forebyggelsesplan er ligeledes nyttige
redskaber (se figur). I samtalerne kan der
være fokus på at lære at skelne mellem
normale følelsesmæssige udsving og maniske/depressive symptomer. Derudover
kan samtalens fokus være, at forholde
sig til oplevelse af stigmatisering og at
bearbejde tab, krænkelser og nederlag,
der typisk følger i kølvandet på sygdommen. Andre vigtige psykologiske temaer
relateret til bipolar lidelse er selvværd,
svingende selvfølelse, usikker identitet eller mellemmenneskelige vanskeligheder.
Læs mere:
Bipolar lidelse - en bog til mennesker
med mani og depression og til deres pårørende, af Rasmus Wentzer Licht, Krista
Nielsen Straarup og Per Vestergaard,
Psykiatri Fondens Forlag 2005. ■
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Jeg hænger
ikke ude den
halve nat
Jeg er en mand på 57 år, som lider af en
bipolar lidelse. I 1988 blev jeg indlagt
med en psykose /mani, og blev efterfølgende behandlet med ugentligt samtaleterapi på et daghospital igennem 1½ år.
Herefter blev jeg udskrevet til psykiater,
hvor jeg var til samtale 1 - 2 gange pr måned, og samtidig startede jeg på antidepressiv medicin.

og depression på en gang, samt mani og
depression hver for sig. I mine maniske
øjeblikke blev jeg opfarende, aggressiv og
havde en oplevelse af at være uovervindelig. Jeg skændtes med familie, venner og
fremmede folk på gaden. I mine depressioner blev jeg indelukket, græd, ville begå
selvmord, havde ingen energi - boede i et
rod, alt var mere eller mindre håbløst.

Indlæggelse igen
I 2009 var den gal igen, jeg fik et større
”anfald” i forbindelse med skilsmisse,
samt store økonomiske problemer i mit
eget firma, og blev igen indlagt.
Denne gang oplevede jeg både mani

Kognitiv terapi vejen frem
Efter min indlæggelse på hospitalet, blev
jeg tilbudt at følge et program i kognitiv
terapi/indlæring omkring min lidelse.
Dette tilbud har jeg slavisk fulgt siden
september 2009, der foruden læring om-

Søren Torp har været igennem flere depressive,
maniske og psykotiske perioder, hvor alt syntes mere
eller mindre håbløst. Igennem kognitive terapiforløb
har han lært at forudse, hvilke situationer han skal
undvige, for at undgå de værste udsving.

Af Søren Torp

kring sygdommen, indeholder spørgeskemaer og månedlige blodprøver. Medicinsk bliver jeg behandlet med Lithium
og antipsykotisk medicin.
Lærte at leve med sygdommen
Min tilstand er klart forbedret, da jeg nu
kan se hvilke situationer jeg skal undgå.
Jeg sørger for at hvile mig, have orden i
økonomien, køre roligt i trafikken – og
jeg hænger ikke ude den halve nat. Jeg
passer meget bedre på mig selv i dag,
og er bevidst om at det er en sygdom jeg
aldrig slipper af med, men en sygdom
jeg kan lære at leve med, som havde det
været sukkersyge.
Jeg tror ikke medicinen alene kunne
have hjulpet mig. En stor del af det, at jeg
kan fungere i hverdagen, er den intensive
kognitive indlæring, der har været et
stort plus på vægtskålen, samt at jeg har
kunnet finde energien til at møde op til
behandling. Samtidig føler jeg et større
ansvar for min egen person, hvad der jo
også får mig til at tænke på at det i den
sidste ende kun er mig, der kan passe på
mig selv! ■
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Som kunstner

at man er lidt
er der større forståelse for,

Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

- At få en psykiatrisk diagnose kan være
en hjælp. Men det kan også gøre, at man
lukker sig ned i et syltetøjsglad og siger at
’sådan er jeg, og det kan ikke ændres’. Jeg
sagde ret tidligt til mig selv, at: ”de skal
ikke bestemme, hvad jeg fejler”, fortæller
Flemming Enevold.
Som skuespiller brugte han sit ”sårbare” sind til at dykke ned i de karakterer,
han spillede, og forsøge at forstå karaktererne indefra. På sin vis har det bipolare
været frugtbart for ham, mener han.

- Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede.
Det er blevet accepteret, fortæller Flemming Enevold.
Ballademager eller
mentalt fraværende
Allerede som barn følte han sig anderledes. I første klasse blev han sendt
til skolepsykolog, fordi han enten var
mentalt fraværende eller lavede ballade.
I teenageårene blev han overvældet af

Flemming Enevold fik som 20-årig diagnosen maniodepressiv. Siden har han skabt sig en stor karriere som
skuespiller, sanger og teaterdirektør - noget han mener
sygdommen på mange måder har hjulpet ham til. I dag
mestrer han sine svingninger via meditation og motion,
og anser ikke sig selv for at være syg.
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utæmmet energi og eufori, for efter nogen
tid at føle sig inderligt ulykkelig. Da han
blev 20 år gik han til lægen, som stillede
den diagnose, Flemming Enevold dog
aldrig har ladet sine ambitioner og mod
på livet hæmme af.
I perioder har han taget medicin for
at dæmpe sine manier og angst. Men han
valgte tidligt at finde andre strategier,
blandt andet meditation, motion og et
struktureret arbejdsliv.
- I perioder har sygdommen gjort,
at jeg ikke var særligt stabil. Da jeg var
yngre, producerede jeg mange mærkelige
historier om, hvorfor jeg måtte aflyse
noget eller ikke kunne komme, og der er
helt sikkert ting i min karriere, jeg ikke
kunne udnytte på grund af sygdommen,
fortæller den 59-årige skuespiller.
Meditation, motion og selvindsigt
Flemming Enevold mener selv, at han de
første år var manisk 85 pct. af tiden og
depressiv 15 pct. Senere blev det 50/50,
og til sidst var han depressiv i 85 pct. af
tiden. De seneste 15 år har han ikke taget

TEMA Bipolar lidelse

Om Flemming
Enevold:

t tosset
medicin, men klaret sig med 1-1,5 times
daglig meditation, motion og den selvindsigt, der kommer af at have arbejdet dybt
med sig selv. I fem år har han uddannet
sig i terapi på Vedfeldt Instituttet, noget
han bruger til at hjælpe andre, der kæmper med psykisk lidelse.
- Jeg har et stabilt liv i dag og anser
ikke mig selv som syg. Svingningerne
styrer mig ikke mere, siger Flemming
Enevold og understreger, at det har været
en lang vej at komme dertil, og at vejen
ikke virker for alle.
Selvom han mener, han som kunstner
er nået så langt som han er til dels på
grund af det menneske, sygdommen har
gjort ham til, har han som teaterchef,
først på Rialto og senere Gladsaxe Teater,
også nydt at være ”den voksne, der kørte
biksen”. Det var hårdt, når svingningerne
kom, men en måde at skabe den struktur,
han nogle gange havde brug for.
- Problemet med mine manier var, at
jeg sagde ja til for meget, arbejdede 18 timer i døgnet og kørte derudad. Tidligere
var det mine omgivelser, der reagerede

først og så tegnene, specielt min kone
har været en uvurderlig støtte. I dag kan
jeg selv mestre det og nå at reagere, siger
Flemming Enevold, som har tre voksne
døtre.
Kræver stædighed og hårdt arbejde
Sideløbende med sit arbejde som
skuespiller og sanger, bruger Flemming
Enevold i dag meget tid på at hjælpe
andre, specielt unge, som har psykiske
vanskeligheder. Han er meget opmærksom på, at den vej, han har valgt i forhold
til sygdommen - uden medicin - er kontroversiel og ikke nødvendigvis god for
alle mennesker. Men han vil gerne gøre
sit til at ændre opfattelsen af, hvad det
vil sige at være ”normal” og kunne leve et
produktivt og succesfuldt liv.
- Jeg tror, mange kan lære at leve med
deres udfordring og være fuldt ud mennesker alligevel. Det er en anden tilgang
end den naturvidenskabelige, men det
handler om at gøre en indsats hver dag.
At træne sindet, lige som man træner
at cykle eller spille klaver. Meditation

• Født 12. februar 1952
•	Gift med Linda Hindberg
Enevold. Far til døtrene Luise,
Lucinda og Martina.
•	Uddannet 2 år på Statens Teaterskole og et år på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium.
•	Skuespiller og sanger i teater og
film. 17 års ledelseserfaring som
teaterdirektør.
•	Har i fem år fulgt kurser i psykologi og terapi på Vedfeldt Instituttet, hos Ole og Lene Vedfeldt.
•	Har i 25 år arbejdet med forskellige former for fysisk træning og
meditation.
•	Sidder i præsidiet for Psykiatrifondens landsindsats mod
depression.
•	Involveret i projekter, der forsøger at hjælpe mennesker med
psykisk lidelse på andre måder
end med medicin, bl.a. meditation.

hjælper til at man mærker sine signaler
og kan håndtere udsvingene, så de bliver
meget mindre, siger han.
Flemming Enevold oplever, at han kan
hjælpe andre netop fordi han selv har
oplevet psykoser, tankemylder og dyb
angst. Men han ved også, at det kræver
stædighed og hårdt arbejde at leve sit liv
med bipolar lidelse.
- Jeg tror, det har hjulpet mig at være
stædig. Men jeg har også altid haft min
musik og mit teater. På den måde er det
nok lettere at være kunstner, siger han. ■
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Kreativitet
er
den
rorpind
jeg søger at holde
Illustration: INCOQNITO

balancen med

Manien giver luft under ideerne, men også problemer
med at holde fokus. Depressionen gør det svært selv at
påskønne det, der kommer ud af den kreative proces.
Men det at skabe - for og med andre - skaber værdi.
Mød Jakob Tranberg, grafisk designer, der står bag
kunstnernavnet INCOQNITO og en del af illustrationerne
i dette nummer af Balance.
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Interview med
Jakob Tranberg,
grafisk tegner
Af Krista Nielsen
Straarup

TEMA Bipolar lidelse

Hvordan påvirker mani
og depression din kreativitet?
I manien flyver jeg på min intuition. På
vejen op er der mange ting, der lykkes. På
et tidspunkt får jeg svært ved at fastholde
mit fokus og omsætte alle mine ideer
til praksis. Men jeg kan gemme dem til
senere brug. Under depressionen er min
kreativitet skrøbelig. Jeg kan godt skabe
noget, men kan have svært ved selv at
påskønne det, jeg laver. Da jeg var indlagt
i en svær depressiv tilstand, begyndte
jeg efter nogle uger at spille guitar for
de skrøbelige hjerter på afdelingen. De
satte pris på det. Pludselig følte jeg , at jeg
kunne glæde nogen. Jeg begyndte også
lige så stille at tegne næsten uafbrudt
hver dag. Det eneste jeg bevægede var
mit håndled. Blyanten rørte næsten ikke
papiret . At jeg meget forsigtig gik til
mine kreative talenter og åbnede op for
dem gjorde, at jeg pludselig igen havde et
formål.
Tidligere har jeg altid betragtet mine
talenter og evner som en indgroet del af
mig. Efter jeg har haft manier og depressioner må jeg erkende, at der er færdigheder, som jeg har mistet og som i bedste
fald kræver megen vedligeholdelse. Skal
jeg skabe noget på papir eller computer
har jeg brug for en forberedelse på en
til to timer, før jeg når det punkt, hvor
jeg kan fastholde min koncentation. En
afbrydelse i form af et telefonafkald gør
dog, at jeg let mister mit fokus – og så er
det som om jeg skal begynde helt forfra
igen.

Har dit forhold til din kreativitet
ændret sig?
Ja, tidligere skabte jeg ting for mig selv
og for at komme til tops. Efter jeg var indlagt med depression har jeg fået øjnene
op for værdien af at lave noget samme
med andre – eller for andre. Jeg er

blevet meget mere social i mine kreative
processer. Mit kunstnernavn Incoqnito –
indikerer, at jeg er en i mængden som alle
andre. Jeg er blevet mere accepterende
over for, at jeg ikke altid kan skabe, men
jeg forsøger at gøre mit bedste – velvidende at det er en meget variabel størrelse. ■

Illustration: INCOQNITOx2

Hvad er kreativitet for dig?
Kreativitet er når jeg skaber fysisk eller
mentalt. Fra det øjeblik hvor jeg som lille
dreng havde fat i farvekridtene, og det
så lidt bedre ud end mine jævnaldrende
har jeg forfulgt min skabertrang. Hele
vejen. Det har både været min hobby og
min profession både gennem tegning og
maling, men også gennem musik.
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Bipolare

blandingstilstande
Af overlæge Aksel Bertelsen, Center for Psykiatrisk Forskning,
Aarhus Universitetshospital Risskov, 8240 Risskov og
psykolog Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og depression

Bipolare blandingstilstande er karakteriseret ved, at maniske og depressive
symptomer optræder på samme tid eller
afløser hinanden med hurtige skift. I det
internationale diagnosesystem ICD-10 er
tilstanden defineret ved samtidigt eller
skiftevist optrædende maniske og depressive symptomer gennem 14 dage. Der
skal således være mindst to symptomer
til stede af hver polaritet. I forbindelse
med blandingstilstande kan der optræde
psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger.
Undersøgelser tyder på, at blandingstilstande forekommer ved mere end
40 % af alle bipolare episoder, men der

er tendens til, at tilstanden overses og
underdiagnosticeres. Selvom symptomer
og sværhedsgrad varierer, er tilstanden
generelt forbundet med betydelig angst
og forpinthed, ligesom behandlingen kan
være vanskelig (se artikel om Behandling
af bipolar lidelse s. 6).
Hvordan forløber blandingstilstande?
Blandingstilstande kan optræde som
selvstændige episoder eller i forbindelse
med overgang fra mani/hypomani til
depression eller omvendt. De kan vare
timer, dage, uger, måneder og i sjældne
tilfælde år. Blandingstilstande optræder
hyppigt som allerførste sygdomsepisode

i puberteten eller i de unge år og forekommer hyppigere hos kvinder end hos
mænd.
De hyppige stemningsskift og hurtige
ændringer i tænkning og adfærd bliver
af og til fejlagtigt diagnosticeret som
borderline personlighedsforstyrrelse.
Tilstanden kan kompliceres af et overforbrug eller misbrug af stoffer, der i sig selv
har tendens til at forlænge og forværre
tilstanden. Hvis blandingstilstanden er
præget af tristhed og selvmordstanker
og samtidige øget energi og øget handlekraft, skal man være særlig opmærksom
på selvmordsrisikoen.

Op mod 40% af alle bipolare episoder indeholder blandingstilstande, hvor mani og depression
optræder på samme tid eller med meget hyppige skift. Det skaber forvirring for både ramte og
pårørende – og gør det svært at stille den rette diagnose.

12
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Kraepelins klassifikation
Den tyske psykiater Emil Kraepelin har beskrevet
blandingstilstanden ud fra tre hovedkomponenter:
stemningslejet, aktivitetsniveauet og tankevirksomheden. Symptomerne fra de tre hovedkomponenter
kan variere uafhængigt af hinanden i blanding eller
vekslen, således at der kan optræde flere forskellige
typer af blandingstilstande:
•	Depressiv forstemning med øget, hurtig og iderig
tankegang, og rastløs uro/øget aktivitet

•	Depressiv forstemning med øget, hurtig og
ide-rig tankegang og inaktivitet/hæmning
•	Depressiv forstemning med langsom, ide-fattig
tankegang og rastløs uro/øget aktivitet
•	Manisk opstemthed med langsom, ide-fattig tankegang og inaktivitet/hæmning .
•	Manisk opstemthed med hurtig, ide-rig tankegang
og inaktivitet/hæmning
•	Manisk opstemthed med langsom, ide-fattig tankegang og rastløs uro/øget aktivitet

En personlig erfaring
En ung kvinde på 23 år har oplevet tre former for
blandingstilstande:
1.	Vågner om morgenen, apatisk, helt tom i hovedet, tung
i kroppen og har svært ved overhovedet at overskue
at komme i bad. Jeg ligger under dynen helt til kl. 16,
hvor jeg pludselig inden for få minutter skifter over
og får usædvanlig meget energi og mange ideer, som
jeg slet ikke har plads til inde i hovedet. Pludselig skal
jeg klare alt på én gang. Jeg har så megen energi, at
jeg slet ikke kan holde ud at have den i kroppen. Fx
kan jeg finde på at stå hele aftenen på en stepmaskine,
samtidig med at jeg ser fjernsyn, sender en masse
sms’er og hører høj musik. Tilstanden varer ved indtil
jeg går i seng, falder i søvn og vågner igen, og den
depressive tilstand starter forfra

Blandingstilstande og omgivelserne
Når en person med bipolar lidelse
befinder sig i en blandingstilstand, kan
omgivelserne meget let blive forvirrede
over de hurtige skift og modsatrettede reaktioner. Pårørende har behov for viden
om tilstanden, og vejledning i, hvordan
de bedst kan hjælpe. Ud over medicinsk
behandling er støtte til løbende regulering af stimuli, gøremål og aktiviteter
central. ■

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

Jeg kan også ligge i sengen og være trist
og handlingslammet, samtidig med at tankerne
kører på højtryk med store ideer og planer for
fremtiden. Det er den mest mærkelige tilstand.
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Min søn
er bipolar
Gennem de seneste 10 år har vi haft
situationen tæt inde på livet, da vores
voksne søn er bipolar.
Han er ugift, derfor er det os, der må
støtte og hjælpe gennem forløbet.
Han har haft en række voldsomme
manier, som alle er endt med indlæggelser af længere varighed.
Svært at finde ”vores søn”
Når han er manisk, synes det, som om
han skifter personlighed. Det er svært
at finde ”vores søn” bag al den udadrettethed og vrede, man mødes af. Jeg bliver
ked af det og føler sorg over, at jeg tilsyneladende har mistet ham.
I omgangen med ham i den svært maniske fase er det meget svært ikke at lade
sig manipulere med, når han har brug for
eller lyst til et eller andet.

14
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I begyndelsen var jeg usikker og bange
for at besøge ham under indlæggelserne,
fordi han fremtrådte så utilfreds og vred,
men tiden har lært mig at holde fast i min
”morrolle”. Det hjælper mig til at se min
dreng bag vreden og de voldsomme verbale udladninger, som manien medfører.
Fuldtidsarbejde at være pårørende
i maniske episoder
Det pres, som sygdommen lægger på de
pårørende, kan være meget stort. Sygdommen beslaglægger al ens vågne tid –
det er fuldtidsarbejde at være pårørende
til et menneske i mani.
Presset kan til tider blive så stort, at
man ikke kan klare det. Det har derfor
i perioder været nødvendigt for mig at blive behandlet med antidepressiv medicin
og psykologsamtaler.

Manierne medfører ofte store sociale
konsekvenser for den syge, med tab af
både indkomst og omgangskreds. Det
betyder, at der kan være mange offentlige kontorer, der skal besøges og
mange breve, der skal skrives for at ”rede
trådene ud”. Det tager tid at finde rundt
i paragrafjunglen og ofte støder man
panden mod muren og synes, det hele er
så håbløst.
I tiden op til maniens udbrud er der
ofte en hypoman periode, hvor det bliver
sværere og sværere at få ordentlig kontakt. Forsøg på at gøre ham opmærksom
på, at ”det går for stærkt”, bliver afvist,
aftaler bliver brudt og den personlige
kontakt bliver sjældnere.
I disse perioder føler jeg mig magtesløs og fortvivlet. Jeg kan se, at det er
galt, men kan intet stille op. Selv om vi

TEMA Bipolar lidelse

Diagnosen bipolar affektiv lidelse
frembringer i første omgang KAOS!
Alle mulige følelser løber gennem
en og det er svært finde ud af, hvad
der op og ned. Efterhånden kommer
der mere klarhed, men følelserne:
Sorg, angst, fortvivlelse, håbløshed,
magtesløshed og tab forbliver – med
skiftende intensitet.
Af Hanne Tranberg

i de stabile perioder kan aftale handleplaner, bliver det svært at udføre dem på
grund af afvisningerne og den udtyndede
kontakt.
I vores familie er det manierne, der
fylder mest. Vores søn har også haft
depressioner – specielt efter de første par
manier. I de situationer har han boet hos
os i lange perioder.
Vi oplever det også som sorgfuldt
og tungt at have omgang med et svært
depressivt menneske med manglende
talelyst og ekstremt lavt selvværd. Men
det er ikke helt så angstprovokerende for
os som manierne.
Sygdommen handler med vores søn
Vi har indset, at det er nødvendigt at
gøre sig bevidst om, at det er sygdom, der
”handler” med vores søn. Vi skal undgå

at tage sygdommen på os, men prøve at
leve vores eget liv ved siden af, også selv
om det i perioder er svært at mobilisere
kræfter til at se børnebørn eller venner.
Det kommer til at knibe med initiativet til
at tage kontakt til omverdenen.
Det kan være vanskeligt at gennemføre
uden hjælp. Vi har fået stor hjælp fra vores søns behandlere, som altid er parate
til at besvare vore spørgsmål og som med
mellemrum inviterer os til at være med i
samtaler med ham.
Vi har alle tre deltaget i et psyko-edukationsforløb, arrangeret af den specialklinik, som har løbende kontakt med
vores søn og vi er flittige tilhørere ved de
oplysningsaftener, der arrangeres af det
regionale PsykInfo og forskellige brugerorganisationer.

Viden er vigtig
Det er vores overbevisning, at viden om
sygdommen og dens fremtrædelsesmåder er én af vejene til at kunne håndtere
sygdommen og dens følger.
Vi er desuden deltagere i en lokalgruppe for forældre, som DepressionsForeningen har oprettet i vores område.
Det er en uvurderlig støtte at komme
sammen med andre, der har været i
tilsvarende situationer.
Der er heldigvis lange perioder,
hvor de tunge følelser ikke er så højt på
bevidsthedsplan, men ”den lille angst”
forlader os aldrig helt. ■
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Mit
liv
med bipolar lidelse
At leve med bipolar lidelse trækker tråde til hele familien og omgangskredsen - der er brug for støtte, opbakning og forståelse. Kognitiv terapi,
en struktureret livsstil og mange andre elementer hjælper Eva med at
holde sygdommen i skak, men det har alligevel været svært, at acceptere
sygdommen og dens følger i form af deltidsjob og senere førtidspension.

Jeg er 46 år og har levet med bipolar lidelse, siden jeg som 17-årig fik en manisk
psykose, som betød, at jeg måtte gå 3.g.
om. Det var en stor udfordring for mig.
Svær depression som 27-årig
Efter 10 år uden sygdomssymptomer
fik jeg som 27-årig en svær depression.
Behandlingen af mine stemningssvingninger og depressioner har været i gang
lige siden med kognitiv terapi, medicinsk
behandling og motion. Jeg er gift med
Anders på 26. år, og vi har to dejlige

Af Eva Emborg
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sønner på 15 og 12 år. Min familie, vores
vennekreds og mine veninder er meget
støttende og har fuld forståelse for mine
sygdomsperioder og svingende energi. I
en alder af 38 år forlod jeg arbejdsmarkedet til fordel for et liv som førtidspensionist. Inden jeg blev syg af depression,
havde jeg gjort karriere i hotelbranchen
i København, i Geneve og London, så
det var en stor omstilling at begynde på
deltidsjob i en anden branche, efter at jeg
havde fået mit første barn. For senere helt
at opgive at arbejde!

TEMA Bipolar lidelse

Et godt liv
Under begge mine graviditeter har jeg
fået lithium, som er uvurderlig for mig,
mine børn er blevet observeret for hjertefejl under graviditeten på Rigshospitalet,
men har heldigvis været helt raske. Dog
valgte jeg at give børnene modermælkserstatning frem for at amme, så min
mand og andre kunne aflaste mig, når der
var behov for det.
Det handler ikke kun om mig
I min familie er det klart, at min sygdom
ikke kun handler om mig, men også trækker tråde til min mand, mine børn og
resten af familien. I mine dårlige perioder
(ofte vintermånederne) kæmper jeg hver
dag en kamp. Kroppen er så tung, at
fristelsen for at gå tilbage under dynen er
svær at modstå, så snart madpakkerne
er smurt, og familien er ude af døren. Og
ofte har det vist sig at være bedst for mig
at sove et par timer om formiddagen for
at være frisk resten af dagen. Jeg lukker mig omkring mig selv og har derved
svært ved at vise kærlige følelser over for
mine nærmeste; jeg vil helst være alene,
da jeg knap nok orker at tale telefon. Her
bliver det vigtigt at økonomisere med
mine kræfter. Men min mand siger, at
min stædighed og viljestyrke stadig er
til stede og hjælper mig til at komme på
banen igen, så snart jeg får det bedre.
I mine gode perioder er jeg udadvendt og glad, er igangsættende og tager
initiativ til at ses med venner. Jeg er
aktiv på mit studie og nyder intellektuelle
udfordringer. Folk, der ikke kender mig
så godt, kalder mig overskudsagtig og
altid i godt humør. Og det er sandt, at mit

selvværd og selvtillid blomstrer op,
når jeg har det godt.
Accept af sygdommen
er en livslang udfordring
Når dette er sagt vil jeg gerne understrege, at jeg 80 % af tiden har det
godt. Men det er og har været meget
vanskeligt at acceptere, at jeg ikke
kan arbejde som mine jævnaldrende,
og at jeg i perioder er meget tynget af
træthed og sover 11-12 timer i døgnet.
Nogle gange er jeg trist over, at jeg
ikke tilhører den gruppe mennesker
med depression, der fuldfører nye
uddannelser og gør karriere, for det
er jeg ikke i stand til. Min accept af
sygdommens vilkår er en livslang
udfordring, men samtaler med min
psykiater, min mand og folk, jeg
kender, er en stor hjælp!
At fejle noget psykisk er ikke
nødvendigvis synligt for andre,
heldigvis, men nogle gange føler jeg,
at jeg er havnet i en parallel tilværelse, som jeg ikke selv har valgt. Mit
selvværd skal hyppigt ”pudses af,” og
jeg skal minde mig selv om, at der er
meget andet i livet end at præstere
på arbejdsmarkedet eller præstere i
det hele taget. Oftest har jeg afholdt
mig fra frivilligt arbejde eller lign, der
kræver et fast fremmøde på et givent
tidspunkt, da det stresser mig. Men
jeg har nu taget det første skridt for at
afprøve, om der ikke skulle findes en
form for frivilligt arbejde, som passer
til min kadence. Det håber jeg … ■

Der er mange komponenter i min
tilværelse, der bidrager til, at jeg har et
godt liv trods mine hyppige stemningssvingninger.
•	Den utrættelige støtte og opmuntring fra min mand, der altid står
ved min side. Jeg ved ikke, hvordan
jeg skulle overkomme dagligdagen
uden hans forståelse og tolerance
over for mine stemningsskift. Vores
forhold bliver aldrig forudsigeligt og
ensformigt.
• Regelmæssig livsstil
• Motion – hvis jeg er langt nede og
energiforladt, kan det være en gåtur
sidst på eftermiddagen. Har jeg lidt
mere energi kan det være svømning,
en cykeltur eller en tur i træningscentret. Hvis jeg har meget stress og
uro i kroppen er konditionstræning
med høj puls min favorit.
• Sang i gospelkor giver mig livsglæde og mulighed for at forløse
indeklemte følelser. Sangene taler til
min tro og giver mig styrke, når jeg
føler mig svag.
• Uddannelse - jeg har læst HF
enkeltfag og senere ”Litteraturvidenskab” på Københavns Universitet.
•	Kognitiv terapi hjælper mig til at bearbejde mine tanker og følelser, rent
praktisk har jeg de senere år også
brugt et skema til stemningsregistrering, der sammen med dagbogsnotater, gør det lettere at fastholde,
hvordan jeg har det fysisk og psykisk
over et år.
• Medicinsk har lithium sammen med
præparater mod epilepsi været meget
stabiliserende og har de senere år sat
mig stand til at følge forelæsninger
og holdundervisning på universitetet,
dog uden at gå til eksamen.
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Bipol ar

Bipolar

a’ hva’ for en fisk

Lider du af en kronisk sygdom, har du pligt til at
oplyse det til din fremtidige arbejdsgiver. Læs,
hvordan medlemmet Else Marie greb det an.

fisk?
- a hva for en
af Else Marie

Munther

Af Else Marie Munther

Lov om helbredsoplysninger
I 2008 blev Else Marie Munther ledig. Til
mødet hos HK’s a-kasse fik hun at vide, at
når hun lider af en kronisk sygdom som
bipolar affektiv sindslidelse, skal hun
oplyse dette til en kommende arbejdsgiver. De henviste til Lov om Helbredsoplysninger.
- Jeg diskuterede oplysningspligten mange gange med min daværende
kæreste, som selv er arbejdsgiver. Han
synes blot, at det skulle nævnes i ansættelseskontrakten som et notat, fortæller
Else Marie.

”Efter Lov om Helbredsoplysningers § 6 har en ansat eller ansøger
dog en forpligtelse til at oplyse om
relevante forhold af egen drift:
En lønmodtager skal inden
ansættelsen af egen drift eller på
spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er
bekendt med at lide af en sygdom
eller har symptomer på en sygdom,
som vil have væsentlig betydning
for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.”
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Konsekvens ved at tie
- Konsekvensen af, at
arbejdstageren fortier
oplysninger med væsentlig
betydning for dennes arbejde
og udførelsen af dette, er, at
arbejdsgiver ifølge retspraksis
har ret til at hæve ansættelsesforholdet uden iagttagelse af det
individuelle opsigelsesvarsel. Der
foreligger misligholdelse fra arbejdstagerens side, oplyser jurist Annbritt
Bech Hansen fra Kristelig Fagbevægelse.
Oplysende folder
I efteråret 2008 blev Else
Marie sendt på jobsøgningskursus, hvor de andre kursister foreslog, at hun lavede en
oplysende folder om lidelsen. På
den måde kunne hun både informere og
præsentere sine evner for at skrive tekst
og layoute. Det blev til folderen ”Bipolar –
a’ hva’ for en fisk”, som fortæller, hvilken
betydning lidelsen har for Else Maries
arbejdsdygtighed.

sorteret fra på grund af lidelsen, beretter
Else Marie, som i maj 2010 fik tilkendt
fleksjobbevilling.
- Det sværeste er at vurdere, hvornår
i samtalen emnet skal bringes på banen.
Det har jo ikke topprioritet, men skal
samtidig heller ikke huskes som det sidst
nævnte, fortæller Else Marie.
- Det var en god måde at få besked om
et så komplekst emne, er kommentaren
fra Mikkel Rosendahl, Else Maries chef
hos Rosendahl Handicapservice.

Åbenhed er vejen frem
Med folderen i hånden var Else Marie til
flere jobsamtaler.
- Jeg oplevede på ingen måde at blive

Lad dig inspirere
På www.depressionsForeningen.dk kan
du hente en PDF med Else Maries folder
i. Se under blokken ”bipolar lidelse”. ■

Handicaptillæg til studerende
med psykisk handicap
Hvis du læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk
eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et handicaptillæg ved siden af
din SU. Satsen er 7.801 kr pr. måned før skat.
Betingelsen for at modtage handicaptillægget
er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige
begrænsninger i din evne til at have et studenterjob ved siden af din uddannelse.
Derudover skal du:
• modtage SU eller slutlån
• gå på en videregående uddannelse
•	dokumentere, at din funktionsnedsættelse
er varig
Du søger om handicaptillæg via SU-styrelsens
hjemmeside, www.su.dk, hvor du også kan
finde mange flere oplysninger.
Kilde: www.SU.dk

annonce

Kontingent 2011
I forbindelse med kontingentopkrævningen for 2011
lavede PBS desværre en fejl, som medførte at en del
medlemmer blev opkrævet to gange, selvom kontingentet var indbetalt rettidigt. Vi er meget kede af
fejlen og håber I
vil bære over med os.
Dobbeltkontingentbetaling flyttes til 2012
Nogle af jer har derfor også indbetalt kontingentbeløbet to gange. Vi overfører kontingentet til 2012, hvor
jer der har betalt dobbelt i år, naturligvis ikke vil
blive opkrævet. Medlemmer, der
i stedet ønsker det overskydende
beløb tilbagebetalt, bedes
henvende sig til sekretariatet (se
kontaktoplysninger s. 2).
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Send os din emailadresse
Fra tid til anden sender vi invitationer til foredrag
eller lignende ud til medlemmer i og omkring det
område hvor foredraget foregår. Nogle sender vi
med almindelig post og til de, der har en emailadresse benytter vi denne.
Med de stigende portopriser i baghovedet og
muligheden for hurtigt at informere om arrangementer og evt. ændringer i disse, håber vi fremover
at kunne bruge emails til endnu flere medlemmer.
Derfor beder vi de af vores medlemmer, der har
en emailadresse og ønsker at modtage informationer via emails, om at sende os en mail med navn,
emailadresse og gerne medlemsnummer, så taster
vi det ind i kartoteket. Send din mail til sekretariat@depressionsforeningen.dk.
På forhånd tak for hjælpen ■
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Generalforsamling 2011
– tre højdepunkter

Højdepunkt nr. 1, kaffe, te og boller
med ost.

Højdepunkt nr. 2, psykolog
Krista Straarup Nielsen holdt
et spændende foredrag om
kognitive vanskeligheder og
styrede slagets gang som
dirigent.

Højdepunkt nr. 3, præsentation af den nye bestyrelse,
forrest fra venstre: Trille Schou (suppl.), Hanne Boll
Overgaard (næstformand), Leif Andersen Svaneborg,
Mia Nyegaard, Eva Ahnoff, bagerst fra venstre Karen
Margrete Nielsen (formand), Hanne Tranberg (suppl.),
Lise Hogervorst (suppl.), Margit Andreasen, Stine Jensen. Ikke på billedet: Camilla Fribo-Søndergaard.

Medlemsundersøgelse
- vi har brug for din hjælp
for at blive bedre
Vi arbejder i DepressionsForeningen for
at støtte mennesker med depression og
bipolar lidelse og deres pårørende, og vi
har brug for din hjælp til at blive klogere
på, hvordan vi bliver endnu bedre.
Derfor håber vi, du vil hjælpe os ved
at bruge 5-10 minutter på at besvare en
anonym spørgeskemaundersøgelse om
dit kendskab til foreningen og de grupper,
vi arbejder for?
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Vi har brug for din besvarelse
uanset hvor stort eller lille kendskab, du har til DepressionsForeningen og uanset om du bruger
foreningens tilbud eller ej.
Undersøgelsen foregår via
internettet. På vores hjemmeside
www.depressionsforeningen.dk kan du
finde et link til undersøgelsen – vi håber
du vil være med.

På forhånd tak for din hjælp. ■

københavn
Gå-ud-gruppe:
Medlemmer søges

esbjerg

Lokalgruppe i Esbjerg
Har du lyst til at deltage i en lokalgruppe i
Esbjerg, er du hjertelig velkommen
Vi mødes onsdag i lige uger fra kl. 19 -21.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive en
mail til kontaktperson Jørgen Jensen. (se kontaktoplysninger +
adresse på s. 31.). PS: Vi holder åbent alle onsdage i lige uger –
også i sommerferien.

sorø

Har du lyst til at være med i
en ny lokalgruppe i Sorø?
- Vi er så småt ved at samle interesserede til en
gruppe i Sorø
Sascha vil gerne være kontaktperson, men kan sagtens bruge et
par ekstra hænder, så hvis du også har lyst til at være kontaktperson i området er du mere end velkommen.
Kontakt Sascha på mail eller telefon, hvis du vil være med
i gruppen og/eller være kontaktperson, 42161061/saspigen@
thomas-helmig.dk.

Odense

”Musik og Mentalt Helbred”
v/ privatpraktiserende psykolog og musiker,
Gert Barslund, og medmusikant, Helen, Esbjerg
Torsdag d. 16. juni kl.19 – 21,Rosenbækhuset, Rosenbæk
Torv 30, Odense C – GRATIS. Tilmelding til PIO: 63750875
Gert Barslund fortæller om, hvordan musik kan hjælpe på ens
sindsstemning og giver undervejs sammen med Helen musikeksempler. Aftenen sluttes af med nogle af deres egne numre.
Arr.: DepressionsForeningen, SIND Fyn og PsykInfo Odense.

I lokalgruppen for bipolare i København har vi i noget tid talt
om, at der mangler oplysning om vores lidelse – der hersker
mange fordomme og megen uvidenhed.
Disse forhold kan få os til at skamme os over at være syge, vi
kan føle os indebrændte og harme over at vi ud over de mén sygdommen giver, også skal belastes af dette. Vi har derfor et ønske
om at kæmpe mod denne stigmatisering, mindske misforståelserne og øge kendskabet til vores liv, vores diagnose og vores
sygdom. Hvem er bedre til at øge kendskabet til bipolar lidelse
end os selv?
Vi har dannet en gruppe (vi er i øjeblikket 4) der vil gå ud på
skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og fortælle
om vores oplevelser og erfaringer.
Er du bipolar og har du lyst til at være med eller vil du vide
mere, så kontakt: Mads på mail Mads1@trier-blom.com, telefon
mellem 14 og 16 på 6066 2866, eller Flemming på flemminghoegstoft@gmail.com, telefon mellem 13 og 15 på 5190 8812.

haderslev

Ny lokal selvhjælpsgruppe
for mennesker med
depression og bipolar lidelse
Så er vi i gang i Sønderjylland
Efter opstartsmøde d. 12.maj er der nu startet en lokal selvhjælpsgruppe I Haderslev. VI HOLDER MØDER I Frivillighuset
Storegade 80,6100 Haderslev d. 3. mandag i måneden kl. 19-21.
Der er udarbejdet et program frem til nytår og der er planlagt
forskellige aktiviteter bl.a. gåture. syng sammen og kreative
aftener.
Et udvalg på 5 personer er sammen ansvarlige for at arrangementerne bliver gennemført. Der er ikke mødepligt. Man dukker
op, når man har lyst og kræfter til det. Gruppen er åben for nye
medlemmer.
Med venlig hilsen kontaktperson Merete Hansen (kontaktinfo s. 31)
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Kan Epo hjælpe
mennesker

?

med depression og mani

De affektive lidelser, dvs. depression og
bipolar lidelse (mani og depression), er
ifølge WHO blandt de fem væsentligste
årsager til verdens samlede sygdomsbelastning. For patienterne betyder disse
lidelser, at deres livskvalitet bliver stærkt
forringet.
Mange patienter – man regner med
30-40 % - har ingen eller kun delvis
glæde af eksisterende medicinsk behandling. Hos nogle patienter har medicin
slet ingen effekt. Og meget tyder på, at
andre patienter, som i klinisk forstand er
helbredt - dvs. befriet for depressiv eller
stemningssvingende tilstand – fortsat
har kognitive problemer som nedsat
hukommelse samt problemer med at
planlægge hverdagen og koncentrere sig.

Hjernedoping
Der er altså et presserende behov for
at udvikle effektive behandlingstilbud
til denne gruppe af patienter. I Region
Hovedstadens Psykiatri tager et nyt
forskningsstudie fat på at undersøge,
om Epo (erythropoietin) kan dæmpe
sygdomssymptomerne hos behandlingsresistente patienter, og afhjælpe kognitive
problemer.
Det er kendt, at Epo kan styrke
hjernens evne til at gendanne celler – en
evne, som mindskes hos patienter med
depression. Det er ligeledes påvist, at Epo
har en positiv effekt på kognitive funktioner hos patienter som lider af skizofreni
eller multipel sklerose eller blodpropper.
Leder af forskningsprojektet, psykolog,

Epo er mest berygtet for at fremme cykelrytteres
præstationer. Et forskningsprojekt i Region
Hovedstadens Psykiatri vil afdække, om Epo har
antidepressiv virkning og forbedrer indlæringsevnen hos patienter med affektive lidelser.
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ph.d. Kamilla Miskowiak, har i tidligere
forsøg påvist, at denne virkning ikke som
antaget skyldes, at patienternes blodprocent blev øget. En enkelt dosis Epo på
raske forsøgspersoner samt en mindre
gruppe depressive patienter, viste sig at
påvirke humøret positivt og styrke de
kognitive funktioner, uden virkning på
blodprocenten.
”Det er en ny måde at tænke Epo på –
som hjernedoping i stedet for bloddoping.
Ligesom andre antidepressive midler
drejede Epo forsøgspersonernes opfattelse fra negativ til positiv. Og det var den
egenskab sammen med Epos regenerative
virkninger, der gav mig ideen til, at Epo
kunne fungere som antidepressivt middel
og hjælpe folk med kognitive problemer,”
fortæller Kamilla Miskowiak.
”Vi har set, at enkeltindsprøjtninger
har en positiv effekt – nu skal vi undersøge, om effekten bliver stærkere ved
gentagen behandling med Epo,” siger Kamilla Miskowiak. ”Deltagernes plasticitet
i hjernen, dvs. hjernens evne til at danne
nye celler, deres depressionssymptomer
og kognitive funktioner bliver undersøgt
før, under og efter forsøget ved hjælp af
bl.a. funktionel MR-skanning, kliniske
interviews og neuropsykologisk testning.”

Af Anita Santarelli,
Region Hovedstadens Psykiatri



epo

Vil du vide mere? www.psykiatri-regionh.dk, tast søgeordet ”

Deltagerne vil også få taget blodprøver
og blive undersøgt at en læge hver uge,
da Epo kan øge patienternes risiko for
blodpropper.

virkning hos mennesker, vil de kunne få
stor betydning for fremtidig behandling
af affektive lidelser og andre sygdomme,
som nedbryder hjernens plasticitet.

Håb om nyt behandlingstilbud
Resultaterne af forskningsprojektet forventes at være klar om tre år.
”Det er håbet, at Epo på sigt kan benyttes som et supplement til den eksisterende medicinske behandling af patienter
med depression og kognitive problemer,
ved at booste de regenerative processer i
hjernen og de kognitive funktioner,” siger
Kamilla Miskowiak.
Selvom resultaterne af forskningsforsøget viser sig at være positive, er der et
klinisk problem, som besværliggør Epobehandling af mennesker med affektiv
sindslidelse: Epo ved behandling over
længere tid øger nemlig blodprocenten og
dermed risikoen for blodpropper. Det betyder, at man skal have taget blodprøver
og undersøges af en læge ugentlig under
behandlingen. Forskere i USA er dog allerede nu ved at udvikle nogle Epo-lignende
præparater, som har Epos positive virkninger i hjernen uden virkning på blodprocenten i dyremodeller. Hvis det viser
sig, at disse præparater også har positiv

Bro mellem biologi og psykologi
Interessen for Epo og sammenhængen
mellem hjerne og psyke har Kamilla
Miskowiak haft længe. ”Medicinsk og
psykologisk behandling har mange af
de samme virkningsmekanismer. De
virker i de samme områder af hjernen og
komplementerer hinanden rigtig godt, ”
siger Kamilla Miskowiak. ”Vi ved mere og
mere om, hvordan hjerne og sind hænger
sammen, bl.a. takket været den teknologiske udvikling af forskellige hjerneskanningsmetoder, samt nye psykologiske
redskaber. Og det er et vigtigt projekt at
forstå både psykologiske og biologiske
mekanismer i hjernen hos såvel raske
som syge mennesker – det er en forudsætning for at udvikle nye og bedre
behandlingsmetoder.” ■
Kilder: Kompetencecenter for affektive
lidelser/psykolog Kamilla Miskowiak og
”Erythropoietin (Epo) som ny behandling for affektive lidelser?” af Kamilla
Miskowiak og Rasmus Revsbech.

”.

Forskningsprojekt blev skudt i
gang i september 2009 og strækker
sig frem til 2013. Projektet omfatter 40 patienter med behandlingsresistent depression og 40
patienter med bipolar lidelse, som
er velbehandlet medicinsk, men
oplever koncentrationsbesvær og
lignende. Patienterne vil i forløb
på to måneder modtage ugentlige
indsprøjtninger med Epo eller
placebo.
Epo-studiet er åbent
for rekruttering indtil 2013
Patienter, som opfylder
inklusionskriterierne kan henvises
af psykiater eller egen læge.
Kontakt Kamilla
Miskowiak på
kamilla.
miskowiak@
rh.regionh.dk
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Et spørgsmål om

balance!
(indlægget er forkortet af redaktionen)

Depressionsforeningens medlemsblad hedder nu
”Balance”. Og skal man tro sidste nummers leder,
så påstår vor forkvinde, at balance er af særlig
betydning for mennesker med affektive lidelser.

Af Torben Risberg Hansen
Spirituelt orienteret Psykoterapeut
www.spirituelorienteretpsykoterapi.dk
www.existentialliving.org

Jeg ville i stedet have valgt navnet ’Helhed’ – ud fra den betragtning, at jeg er for
en holistisk orienteret tilgang til depressionsdebatten.
Ordet balance indikerer, at der kan
forekommer en form for ubalance, som
kan rettes op. Spørgsmålet er så, hvori
ubalancen består, hvem der definerer
den, og hvad der så kan gøres ved den.
Tager vi afsæt i en behandlingstilgang,
så vil jeg gøre opmærksom på, at der
mindst er to forskellige udgangspunkter.
På den ene side har vi den allopatiske tilgang, som benyttes af psykiatere, mange
psykologer og af Depressionsforeningen
(foreningen advokerer jo for, at det etablerede system anerkender affektive lidelse
som behandlingskrævende). Herfor vil
jeg sætte det homøopatiske system, som
mange alternative behandlere og undertegnede knytter sig til.
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Men et genkendelig eksempel vil jeg
vise forskellen mellem de to systemer.
Først den traditionelle tilgang. Hvis
din læge finder ud af, at du har en depression og udskriver en recept på antidepressivt medicin, er det et udtryk for en
opfattelse af, at du står i en livsmæssig
underskudssituation, og at den kan afbalanceres ved hjælp af medicin.
Med en homøopatisk betragtning,
ser det anderledes ud. Vi mener ikke,
lægen forholder sig ikke til ’sygdommen’
(depression) men til dens følgevirkninger
(symptomerne). For det andet er lægen
(og det meste af sundhedsvæsenet) af den
opfattelse, at vi ikke må være deprimerede (og ikke kan lære heraf) og at vi derfor
skal behandles herfor. For det tredje
består behandlingen i en ude-fra-kommende intervention (en kemisk orienteret
regulering).
Hos en ’homøopatisk’ (psykisk/spirituelt) behandler , som mig for eksempel,
vil man i stedet gå med ind i depression
- også selv om det faktisk gør dig mere
deprimerede. For at ’skubbe’ til din depression og aktivere de healende kræfter,

som du (og alle andre) besidder, for at de
kan gøre arbejdet for dig. Det er derfor
ikke noget ude-fra-kommende, der gør
arbejdet. Man kan sige, at ’helbrederen’
er klientens egen indre ’læge/psykiater/
psykolog’.
Den allopatiske tilgang forholder sig
altså til en abstrakt almentilstand (alle
skal ha det ’godt’. Har de ikke det, skal de
behandles herfor), hvor den homøopatiske forholder sig til den aktuelle tilstand
– uden forestilling om ’normalitet eller
’balance’.
Derfor: når Depressionsforeningen
kalder sit nye medlemsblad for ’Balance’,
hvad er det så for en balance, der tænkes
på? Hvis det udelukkende er ydre, konstrueret (allopatisk) balance, der lægges
op til, så må jeg klart sige fra. Hvis der
derimod lægges op, at den indre, selvhealende, (homøopatisk) tilstand inkluderes i de balanceskabende bestræbelser, er
jeg helt med. ■

SVAR
Kære
Torben
Tak for dit lange indlæg. Vi er altid glade
for, når medlemmerne tager sig tid og
energi til at bidrage til debat.
Blandt de forslag til nyt navn, bestyrelsen modtog, valgte vi altså ’Balance’.
Det er selvfølge vigtigt for alle mennesker
at have balance i livet. Men vi var enige

om, at man kan anskue en affektiv sygdomsepisode som en voldsom ubalance i
hjernen.
Hvad denne ubalance skyldes, og
hvordan balancen kan genvindes, tager
DepressionsForeningen ikke stilling
til. Det er noget, den enkelte patient må
afgøre sammen med sin behandler. Det,
der virker for den ene, virker måske ikke
for den anden. Dog henviser vi til bl.a.
Sundhedsstyrelsens Referenceprogram,
der bygger på evidens, dvs. anerkendt
forskning.
I referenceprogrammet, fremgår det
af anbefalingerne der, at kombinationer
af behandlingsformer er bedst. F.eks.
bør medicin ikke stå alene, samtaler,
netværk, kost motion, psykoterapi, osv.
skal også tænkes ind. Man kan godt sige,

at målet for en vellykket kognitivt baseret
terapi egentlig er, at man lærer at blive sin
egen terapeut. Man lærer at identificere
tegn til ubalance, og hvordan man undgår
at balancen tipper.
Tilbage til navngivningen af bladet,
så syntes vi at ”Balance” bedre end det
gamle DepressionsTidende dækker både
uni- og bipolare medlemmer, hvor balancen jo kan tippe til begge sider. Navnet
på bladet favner også den anskuelse at
Balance forhåbentlig kan komme med
indspark til at holde balancen, for nu at
blive i billedsproget.

Med venlig hilsen
Karen Margrete Nielsen,
Formand for DepressionsForeningen ■

annonce

Existential Living.org
v. Torben R. Hansen (lærer og S.o.P. Terapeut)

Foredrag: Tirsdag d. 6. September kl.19-21

Depression
– en ’sygdom’ i ånden!
Et opgør med psykiatriens menneskesyn. Læs mere www.existentialliving.org
Holdes på Hypnoseskolen, Kastanie Alle 4, 1 tv., 2720 Vanløse

Entre: 50 kr.
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Hvad giver dig

glæde
i hverdagen?

Hvad bringer glæde ind i vores hverdag,
selv om vi har frygten for en depression
hængende over hovedet/i baghovedet?
Hvad gør vi som måske kan inspirere
andre til at få lys og livsglæde og håb ind i
hverdagen. Jeg vil gerne bidrage med lidt
fra min egen verden - hver vinter tager
vi en tur sydpå - en billig charterrejse for
at komme ned til sydens sol og varme og
få ladet batterierne op! Det er guld værd
for mig - og efter at have købt mig et
digitalkamera kan jeg mærke, at jeg kommer mere og mere ud på små vandreture,
der giver mig glæde, hvor jeg får øjnene
op for flotte motiver i omgivelserne - så
her følger nogle af de oplevelser, der den
seneste tid har skabt glæde i min hverdag - til glæde og inspiration for andre
forhåbentlig.
Du kan også være med
Vil du også være med? Send os dit foto og
par linjer om hvad der giver dig glæde i
hverdagen (se kontaktoplysninger s. 2). ■
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Søren Ørsted Pedersen har
opfordret Balance til i hvert
nummer at dedikere en side
eller to til læsernes fotos af
oplevelser, rejser, begivenheder, daglige gøremål
eller andet, der har skabt
glæde i hverdagen. Og den
opfordring følger vi gerne,
Søren lægger ud:

LANDET

Ny Bipolar lokalgruppe
i luften i Odense

RUNDT siden sidst

odense

Velkommen ved næste møde ring og få oplyst tid og sted
på tlf 6060 2551, vh. Lars Frederiksen
Torsdag d. 19. maj kunne vi med stor
glæde sætte gang i en ny bipolar gruppe
her i Odense. Jeg er selv temmelig ny som
aktiv i Depressionsforeningen, ved noget
af et tilfælde snakkede jeg med Karen
Margrete Nielsen om dette med lokalgrupper. Karen Margrete Nielsen hjalp
mig med de praktiske ting og kom med
gode ideer til hvordan en bipolar gruppe
kunne komme i gang. Efter selv at være
igennem en dyb depression, indlæggelse
og en konstatering af bipolar lidelse i
efteråret 2010 fik jeg ret hurtigt behov for
at have en mulighed for at snakke med
andre personer, som også havde samme
diagnose. Det giver ny energi når man

mødes og snakker med andre som selv
har lidelsen inde på livet.
Hvad er en Bipolar Lokalgruppe?
Det er en selvhjælpsgruppe med udgangspunkt i at medlemmerne har en bipolar
lidelse. Med den diagnose kan det være
en stor hjælp at have muligheden for at
mødes med andre, som står i den samme
situation. Tit hvis man går med nogle
problemer, kan det hjælpe hvis man får
det fortalt til andre. Det kan man i en
sådan selvhjælpsgruppe fordi de andre
langt hen ad vejen forstår en. Der er
selvfølgelig også mulighed for at komme i
gruppen, selvom man ikke har den store

lyst til at engagere sig i andre. Vi kender alle de perioder, hvor det at komme
hjemmefra i sig selv er en overvindelse.
Uoverskueligt at tage bussen, sætte sig
på cyklen eller dreje nøglen ude i bilen og
man egentligt slet ikke har lyst, det er der
også plads til i gruppen. Tit hjælper det
at komme af sted, på trods det uoverskuelige i komme af sted. I et sådan forum
vil det være uden en egentlig dagsorden,
men mere fra gang til gang, hvad er sket
siden sidst og evt. også hvad vil der være
mulighed for at deltage i af Depressionsforenings aktiviteter. ■

vanløse

Selvværd og modstandskraft
- psykisk medicin mod depression?
”Depression viser sig ikke blot ved dårligt
humør, passivitet og sort syn. Depression
påvirker også vores selvværd og tro på,
at vi kan mestre de små og store forhindringer dagligdagen byder.” Sådan lød
appetitvækkeren, da Klinikchef, cand.
psych. Lennart Holm holdt oplæg for 60
engagerede tilhørere i Vanløse.

Lennart Holm, der også er medlem af
DepressionsForeningens ekspertpanel,
fortalte om hvordan man med kognitive
værktøjer kan øge troen på eget selvværd
og egen mestring - og også af den vej
angribe depressionen.
Lennart Holm har været så venlig at
stille sine power point slides til rådighed

for DepressionsForeningen og andre
interesserede, er du interesseret i disse
slides, kan de rekvireres via sekretariatet
(kontaktinfo s. 2). ■
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Løb med på DepressionsForeningens stafethold
d. 1. september
Hygge ved DHL.

Så er det på med løbeskoene, for torsdag den 1. september 2011 gentager DepressionsForeningen for tredje
gang succesen og stiller med tre hold til årets DHLstafet!
Vær med til en hyggelig dag og mød andre medlemmer og frivillige fra foreningen. Stafetløbet består af
fem løbere, der hver løber (eller går) en runde på 5 km.
Vi mødes kl. 17.00, så vi er klar til at heppe på de første
løbere fra kl. 18. Efterfølgende deler vi lækkerierne fra
madkurven.

Har du lyst til at løbe med?
Kontakt sekretariatet på sekretariat@depressionsforeningen.dk eller ring på 33 12 47 27 (gerne inden 15.
aug.).
Oplys navn, telefonnummer, adresse og hvilken str. t-shirt
du har brug for. Det er gratis for medlemmer af DepressionsForeningen at deltage. ■

Gratis foredrag
i København 29. juni
Deltagere med depression søges til forskningsprojekt i
samarbejde mellem Aalborg Universitet og den humanitære forening IAHV.
Projektet vil i praksis foregå i København, hvor deltagerne vil blive tilbudt gratis 10 dages kursus og ugentlig
opfølgning herefter. Kurset indeholder undervisning i
blid yoga, meditation og særlige åndedrætsteknikker.
Der er lavet international forskning i teknikkerne.
Forskningen har vist god effekt i forbindelse med
depression. Effekterne har bl.a. været fald i stresshormonet cortisol, øget energi, overskud og glæde, stærkere
immunforsvar, bedre søvn og indre ro.
•	Der bliver afholdt gratis introduktionsforedrag om
projektet.
•	Tidspunkt: Onsdag den 29.juni kl. 19-20.30. Dørene
åbner 18.30.
•	Sted: Øster Farimagsgade, 16B, opgang F, 3.sal (i
baggården), 2100 København Ø.
•	For eventuelt yderligere oplysninger kontakt da underviser Pia Maria Sørensen mobil: 2212 3302.
•	Se eventuelt www.IAHV.dk ■

28

Motionslørdage i København
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Vil du opleve eller genopleve glæden ved at
bevæge dig? Kom op og ud i dagslyset sammen med andre der står i samme situation
som dig, og mærk vinden, solen og regnen.
Fysisk inaktivitet er ofte en del af
en depression. Meget tyder på at fysisk
aktivitet har en positiv virkning i forhold
til depressionsramte. Derfor vil du hver
anden lørdag, fra d. 30/7 2011 og året ud,
få mulighed for at afprøve et nyt motionstiltag i København.
Vi skal afprøve flere (sjove) former for
opvarmning inden vi begiver os ud i forskellige former for løb og leg. Efterfølgende
”damper ” vi af sammen og nyder en kold
vand.
Endnu er det endelige program i støbeskeen, men følg med på www.depressionsforeningen.
dk for tid, sted,
tilmelding og
program – har
du ikke adgang
til internettet, så ring til
sekretariatet
på 3312 4727og
hør nærmere. ■

Anne Marie
løber.

Årets Redningsplanke
- hjælpsomhed belønnes
DepressionsForeningen uddeler hvert år en pris til
en person der har gjort en særlig indsats for et eller
flere af DepressionsForeningens medlemmer. Prisen
signalerer, at det er vigtigt, at nogen træder til, når
et menneske rammes og invalideres af sygdommen. Prisen uddeles i forbindelse med Sindets Dag
d. 10.oktober, og nærmere info om indstilling af
Årets Redningsplanke følger i næste nummer, men
vi opfordrer til allerede nu, at tænke over hvem der
fortjener titlen som Årets Redningsplanke. ■

gang

Til næste
Af Kasper Tingkær,
redaktør og

sekretariatsleder

Selvstigmatisering...
... stigmatisering på arbejdspladsen og en ny national Antistigmakampagne er nogle
af de emner vi tager op i næste nummer af Balance. Vi hører også gerne din historie, så
skynd dig til tasterne.

Brændemærket
Temaet for næste nummer er stigma – den mentale ”brændemærkning” af patienter med depression eller bipolar lidelse og
som psykisk syg generelt.
Langt de fleste – hvis ikke alle – med en depression eller
bipolar lidelse med i bagagen, har oplevet, at blive sat i bås på
grund af deres sygdom og forestillingerne om hvad det vil sige
at have en psykisk lidelse. Forestillinger om at mennesker med
bipolar lidelse er farlige, at de alle er rablende sindsyge, der tror
de er Napoleon eller Cleopatra. Eller at depressionsramte er en
særlig gruppe dovne og svagelige mennesker. At de bare kan tage
sig sammen.

Fotos eller ideer?
Tak for læserindlæg og fotos til dette nummer af Balance.
Har du indlæg (max 2400 tegn) eller billeder til næste
nummers tema: Stigma. Så send blot dit bidrag til DepressionsForeningen, Vendersgade 22 kld., 1363 København K
eller sekretariat@depressionsforeningen.dk senest den 15.
august.

Stigma overalt
I skrivende stund har der i pressen lige været en lang række
sager, der viser at det her er meget at gøre. Særligt har behandlingen af sygdommene været genstand for en ulødig opmærksomhed. Ikke blot florerer udtryk som ”Nationen er PÅ lykkepiller”, som om det var et særligt lykkegivende narkotikum, men
mennesker med depression bliver også omtalt nedladende som
en gruppe, der ivrigt søger behandling, blot de møder den mindste modgang.
Det er dog ikke kun fra pressens side at vi kan registrere stigmatiseringen. Kollegaer, naboer, venner og pårørende kan være
med til at stigmatisere. Men også den syge selv risikerer at sætte
sig selv i bås. En form for selvstigmatisering. Alt dette vil vi forsøge, at komme rundt om. Vi håber, at der blandt jer medlemmer
er nogen der vil fortælle om egne personlige erfaringer.
National Antistigma-kampagne
Vi vil se nærmere på den kommende nationale antistigmakampagne, som fra efteråret og 3 år frem skal forsøge at præge
den offentlige debat og gøre op med fordommene og diskriminationen af mennesker med psykiske lidelser. Kampagnen er blevet
til i et hidtil uset bredt samarbejde mellem Det sociale Netværk
af 2009 (som DepressionsForeningen også er en del af) , Danske
Regioner, KL, PsykiatriFonden, Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Det bliver spændende at følge kampagnen, lad os håbe den
får effekt. ■
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Guideannoncer Psykologer i Danmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Psykolog Anne Knudsen
Grundtvigsvej 27A
1864 Frederiksberg
Tlf. 22 72 37 87
Email: psykolog.ak@gmail.com
www.psykolog-anneknudsen.dk

Psykolog Anne Knudsen
Højen 28
4000 Roskilde
Tlf. 22 72 37 87
Email: psykolog.ak@gmail.com
www.psykolog-anneknudsen.dk

Stress, angst- og depressionsklinikken
Psykolog Karen Keinike
Krogsgårdsvej 14, 5672 Broby
Bjerne Langgyde 10, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 76 19
Email: karen.keinicke@adr.dk

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Psykologfirmaet Kirsten Draiby
Fredenstorv 8, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 10 20 85
Email: info@psykologfirmaet.com
www.psykologfirmaet.com

HER kunne
Din annonce stå

Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261
2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
Email: kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk
PsykologHus Hillerød
Helsingørsgade 16 A
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 84 05
Email@psykologhushillerod.dk
www.psykologhushillerod.dk
Psykologcentret Israels Plads
Rømersgade 11, 1. sal
1362 København K.
Tlf. 28 14 82 66
Email: lisbeth.sanders@hotmail.com
www.lisbethsanders.dk
Psykolog Henrik Tingleff
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V
Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.dk

Klinik for Kognitiv Terapi
Psykolog Eline Hyldager
Smedetoften 2
8380 Trige
Tlf. 28 29 87 43
Email: eline@hyldager.net

Her kunne

din annonce

stå!

Kontakt
:
sekretari
at@depre
s
sionsforeninge
n.dk
33124727
30
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Lokalgrupper i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727; sekretariat@depressionsforeningen. 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.
Lokalgruppe

Sted

Mødedag

Tidspunkt

Kontaktperson

Cafe Blom

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N

Mandage og onsdage Kl. 14.00 – 18.00

Leder Maria Hansen. 5355 9567

Frederiksberg/
Kbh

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 2200
Kbh N.

Onsdag i lige uger

Kl 19.00 - ca 21.15

Frederik, 30745279, frederik.nu@gmail.com

Bipolargruppen,
Kbh

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 2200
Kbh N. Kontakt Eva via mail, hvis du har lyst til at
være med i gruppen.

Tirsdag i lige uger

Kl. 18.45 - ca 21.00

Eva Ahnoff; eva@ahnoff.dk, 4063 1022

Pårørendegruppe Kbh

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C, 2200
Kbh N.

30.6.2011, 25.8.11,
22.9.11

Kl. 18.00 – 20.00

Alfred Munck; 9955 9355, alfmu@dongenergy.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 4362 2744

Lyngby

Toftebæksvej 8, Lyngby

Onsdag i ulige uger

Kl. 18.45 – 22.00

Dorte Høy-Caspersen; 3116 6168 dorte.hc@hotmail.com,
Anders Larsen 4095 9294, Else Holst 2261 5548

Roskilde

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv., Roskilde

23.6.11, 21.7.11, 18.8.11,
22.9.11

Kl. 19.00 – 21.00

Musse Rindal, Tlf 4636 2945, musserindal@gmail.com

Hillerød

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

Hver onsdag

Kl. 18.30 – 21.00

Lis Silkeborg 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød grp. 2

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

Hver tirsdag

Kl. 12.00 – 14.00

Lis Silkeborg 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Hillerød – unge

Under oprettelse

Kontakt Lis

Køge

Den gule Dør (i gavlen), Sygehusvej 25 B, Køge

Onsdag i lige uger
eller efter aftale

Kl. 19.00 - 21.00

Ann Holm: 5614 1496 / 26181496, Troels Borelli 5665 1245,
Hanne Brøndum: 5687 0495

Næstved

Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej 22,
Næstved

Mandag i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Lene Stage tlf. 40 56 18 98

Maribo

Maribo gl. Sygehus

Onsdage i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Odense

Stoppestedet, Jernbanegade 24 B, Odense C

Onsdag i lige uger,
Kontakt Mette først

Kl. 19.00 – 21.00

Mette Johansen 2825 0970 /depressionsodense@gmail.com

Odense, pårørende

Under oprettelse, kontakt Mette

Odense, bipolar

Midlertidige lokaler, Stoppestedet, Jernbanegade
24 b, Odense C

Onsdag i lige uger

Kl. 19.00- 21.00

Lars Frederiksen, Fangelvej111@gmail.com/ 602551

Svendborg

Gl. Skårupvej 3, Svendborg. Standby mht. faste
møder. Altid mulighed for en snak med Claus

Mandag i lige uger,
Kontakt Claus først

Kl. 19.00 – 21.00

Claus Christensen / 5135 8819;
depressionsvendborg@hotmail.com

Svendborg – Pårørende

Gl. Skårupvej 3, Svendborg. Standby mht. faste
møder. Altid mulighed for en snak med Annette

Tirsdag i lige uger.
Kontakt Annette først.

Kl. 19.00 – 21.00

Annette Christensen, 3195 1053 / parcelvej@os.dk

Haderslev-Depression
og bipolar lidelse

Frivillighuset Storegade 80, Haderslev

3. mandag i måneden

Kl. 19.00 – 21.00

Merete Lysgaard Hansen, mebehansen@youmail.dk, 74522148
/ 22838035

Esbjerg

Vindrosen, Teglværksgade 1, Esbjerg

Torsdage i lige uger

Kl. 19.00 -21.00

Jørgen Jensen, 40318577, jensen2780@live.dk

Silkeborg

Frivillig Center Silkeborg, Østergade 9, 1.sal

Mandag i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Leif Svaneborg, 86886164 Mail:leifsvane@mail.dk, Steen
Frederiksen, 20757891, stf@ebst.dk, Bettina Søgaard, 40234793,
soegaard55@hotmail.com

Vejle

Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 C

Onsdag i lige uger

Kl. 19.00 – 21.30

Uni Hansen; tlf 29919083

Herning

Herning frivilligcenter, Fredensgade 14. Ring gerne
til Gitte inden du kommer første gang.

Torsdag i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Holstebro

Frivillighedshuset, Nygade 22, Blå mødelokale, 1. sal

Onsdag i ulige uger

Kl 19.00 – 21.00

Anett Karit From: 9740 2724,
Ole Thinesen:ole.thinesen@email.dk / 97411137/ 28111137

Viborg

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Onsdage i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Grethe og Hans Daugaard 8667 6670, hans@fibermail.dk

Viborg, grp. 2

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Onsdage i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Grethe og Hans Daugaard 8667 6670, hans@fibermail.dk

Aarhus

Frivilligcentret, Grønnegade 8, Aarhus

Mandag i lige uger

kl. 14.00 – 16.00

Mathias Sørensen, tlf. 86 95 40 27/ 40143492, mathissjelle@mail.dk

Aarhus, forældre til
voksne bipolare

De9’s lokaler, Skovagervej 2, Risskov (psykiatrisk
hospital)

2. mandag i måneden

Kl. 19.00 – 21.00

Jette Lynge Jensen, lynge.jensen@hotmail.com, 2556 3328.
Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 2129 4448

Aarhus, bipolar

Frivilligcentret, Grønnegade 8, Aarhus

Torsdage i ulige uger

Kl. 19.00 -21.00

Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com,
Jette Mettelus Christensen: 20102102

Horsens

Pause grundet manglende interesse

Aalborg

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, Aalborg

Onsdage i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk,
Lone Pedersen: l.sp.75@hotmail.com

Depressions-Foreningen

Sekretariat, Vendersgade 22, Kld. ,1363 Kbh. K

tlf 3312 4727 (9-16)

Depressionslinien:
3312 4774 (19-21)
Alle hverdage

sekretariat@depressionsforeningen.dk,
www.depressionsforeningen.dk

Lis Silkeborg 4581 1250 / 2976 8645, Lis_silkeborg@hotmail.com

Mette Johansen 2825 0970 /depressionsodense@gmail.com

Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 5040; kontakt@kruuse.nu

Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer – ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.
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DepressionsForeningen

Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800

overtager

DepressionsForeningen overtager 1. juli
landets førende patienthjemmeside på det
psykiatriske område, DepNet.dk. Overtagelsen af DepNet.dk har stor betydning for
DepressionsForeningen, hvor vi nu har fået
yderligere et redskab til - gennem dialog og
information - at øge kendskabet til depression og bipolar lidelse.
Det er derfor en stor glæde for os, at vi
nu kan tilbyde vores medlemmer og alle
andre med sygdommene inde på livet en
ekstra aktivitet og samtidig udvide arbejdet med at nedbryde fordomme og tabuer
om sygdommene.
Del af en fantastisk udvikling
Med overtagelsen af patienthjemmesiden
DepNet.dk føjer DepressionsForeningen
således endnu et fantastisk tilbud til en
lang række af medlemstilbud. Tidligere på
året relancerede vi medlemsbladet Balance

i en ny og moderne udgave. Om få måneder
gennemfører vi det første højskolekursus
i foreningens historie, og flere ting er på
tegnebrættet.
Visionerne for DepNet.dk
Selv om vi glæder os, er det ikke uden en
vis ydmyghed, at DepressionsForeningen
nu påtager sig opgaven med at drive DepNet.dk videre. Vi håber, vi kan leve op til
ansvaret. Vores ambition er at fortsætte siden med stort set samme tilbud og samme
muligheder. Desuden vil vi udbygge siden
med henblik på at sikre en større opmærksomhed på sygdommen bipolar lidelse, der
ikke bare er en del af det affektive sygdomsområde, men også en central del af
DepressionsForeningen arbejde.
Vi håber brugere, medlemmer og fagpersoner fortsat vil støtte op om siden og
hjælpe os videre. ■

Afsender: DepressionsForeningen · Vendersgade 22 kld. · 1363 København K
(Henvendelse vedrørende adresseændring, medlemskab o.lign. bedes rettet til DepressionsForeningens kontor)
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