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Afstigmatisering
= ligestilling
Af Karen Margrete Nielsen,
Formand for DepressionsForeningen

Den nye landsdækkende kampagne for
at komme stigma ved psykisk sygdom til
livs er hårdt tiltrængt (se s. 17) Der har
længe været fokus på f.eks. depression,
men der er stadig lang vej igen.
Fordomme fra omverdenen
– og indefra
Der forekommer fortsat fyringer, når folk
har været åbne på deres arbejdsplads om,
hvad de fejlede. Brugen af ordet ”lykkepiller” synes at være umulig at komme
af med. Alene det ord fastholder en
opfattelse af, at man er et skvat, når man
ikke kan klare sig gennem livets fortrædeligheder uden kunstig hjælp. Sådan
ville man aldrig omtale insulin, f.eks. Og
en bemærkning som: ”du ligner da ikke
sådan en” er vi vist mange, der har fået.
Omverdenens fordomme deler mange
selv. Det er skamfuldt ikke at kunne tage
sig sammen, måske endda ”bare” til at
få børstet tænder. Det er skræmmende
pludseligt ikke at kunne kende sig selv og
føle sig udenfor alt og alle.

Slår man op under stigma i dansk
fremmedordbog finder man
følgende forklaring: ”Brændemærkning, stempling som mindreværdig,
afvigende”. Og desværre er netop
tanker om mindreværdighed og en
følelse af at være afvigende stadig
fremherskende hos mange
mennesker med psykiske lidelser.
Derfor tager vi emnet stigmatisering
op i dette efterårsnummer af
Balance.

At være med
På foreningens første sommerhøjskole i
begyndelsen af august oplevede vi, hvor
meget det betyder at være accepteret, at
være med i stedet for udenfor. Vi havde
regnet med, at kurset ville blive en succes, men ikke i den grad. Én havde efter
sin kones død nogle måneder tidligere
mistet livslysten. Han strålede af livskraft
i løbet af få dage. En anden skrev tilbage,
at det havde været hans livs bedste oplevelse, og en tredje skrev, at det var det
fedeste hun nogensinde havde gjort for
sig selv. Vi fik ikke én negativ evaluering.
Tankevækkende, når man ser hvordan
mange bliver dårligere af kommunernes
forskellige aktiveringsforløb!
Politikerne skal også med
Personligt tror jeg ikke på, at den kommende landskampagne for alvor vil
rykke ved noget, hvis ikke politikerne på

Christiansborg sadler om. Ingen sætter
spørgsmålstegn ved fornuften i at bruge
en mio. kr. om året på at behandle en
Parkinsonpatient, eller dyre kræftbehandlinger. Men når det drejer sig om
hurtig og relevant behandling af psykisk
sygdom ser billedet unægteligt anderledes ud. På trods af, at psykoterapi og
psykoedukation beviseligt er effektive
led i behandling af f.eks. depression,
kan man som 38-årig ikke få en psykologhenvisning, og selvom man kan som
37-årig skal man selv betale 40 %. En
stor del af psykiatrien er fortsat henvist
til satspuljemidler, fremfor finansloven
som det øvrige sundhedsvæsen. Hermed
fastholder politikerne opfattelsen af
mentale helbredsproblemer som mindre
alvorlige end somatisk sygdom. Først når
psykiatrien ligestilles med somatikken
begynder det at rykke. Forhåbentlig er jeg
unødigt pessimistisk! ■
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Genvind
livskraften
Depression og sommerhøjskole
Godt selskab, god mad og godt vejr var rammen omkring DepressionsForeningens
højskoleophold: ”Genvind Livskraften”. Der blev grint, talt alvorligt og knyttet bånd.
Lyttet til foredrag, diskuteret og oplevet nyt. Alt i alt en skøn uge.

Højskole
2012
Af Mathias Prægel, praktikant ved
sekretariatet

I den første uge af august afholdt DepressionsForeningen sit første højskolekursus
nogensinde, tilrettelagt i et tæt samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole. Foreningen stod for kursets foredrag, som
handlede om kognitiv terapi, arbejdsmarkedet, sygdomsindsigt og andre depressionsrelaterede emner. Højskolen stod for
de øvrige aktiviteter; tegning, smykkeværksted, ridning, motion, glasværksted
m.fl., samt diverse udflugter.
”Jeg er ikke den eneste”
Det er efterhånden sagt indtil ukendelighed i utallige sammenhænge, men det

kan tilsyneladende ikke siges tit nok:
”Det hjælper at tale med mennesker, der
er i samme båd som én selv. Det gør en
forskel.”
Vigtigheden af denne nok så banale
konstatering bliver til overmål bekræftet
ved en gennemlæsning af de evalueringsskemaer, som deltagerne fik udleveret på
kursets sidste dag. De fleste angiver at
have været usikre, modvillige eller ligefrem angst forud for kurset, fordi de har
været vant til den ubehagelige oplevelse
altid at skille sig ud i sociale sammenhænge på grund af deres depression.
Men oplevelsen af at møde ligesindede
har været overvældende for langt de
fleste. Det sociale samvær, intimiteten og
følelsen af at blive accepteret som den,
man er, er blandt de hyppigste svar på

Knap 50 deltagere var tilmeldt kurset
Ugen var struktureret ud fra følgende
8 råd til at forbedre livet med eller
efter en depression:
•	Spis sundere – mere fedtfattigt,
mindre sukker, mere fisk
•	Dyrk (mere) motion – Sørg for at
få rørt dig dagligt
•	Find strategier til at håndtere stress og krisestunder- mere
Mindfulness
•	Bliv klogere på dig selv og på sygdommen
•	Pas dine sengetider – få dine 8
timers søvn, det helbreder!
•	Pas på alkoholen og andre stimuli
– det forværrer sygdommen og
sårbarheden.
•	Del dine oplevelser med andre –
netværk styrker.
•	Pas på dig selv – find ud af hvad
der gør dig glad og dyrk det.
Få nyt om næste års højskoleophold
på www.depressionsforeningen.dk/
sommerhøjskole
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spørgsmålet ”Hvad var det bedste ved
opholdet?”

Indtryk fra en uge på Nordfyn

Pårørende
Følelsen af usikkerhed på vejen til en
uges ophold sammen med mennesker,
man ikke kender, kunne dog også vise sig
af andre grunde end depression. Dét blev
udtrykt af én af talerne ved festmiddagen
den sidste aften, som havde deltaget i
kurset som pårørende: Genert og beklemt
havde han følt sig, for ”jeg havde jo ikke
nogen fin (latinsk) diagnose”, sådan
som alle de andre. Den megen latter og
begejstring, som denne fine indledning
på talen gav anledning til, er et eksempel
på, hvor frigjort, fordomsfri og afslappet
stemningen hurtigt blev blandt deltagerne på kurset.

Jeg var en af de heldige der var med på Nordfyns Folkehøjskole. En uge fyldt med
mange tilbud fra 8.00-22.00. Hjernen blev mæt bare ved at se de mange ting vi
kunne deltage i.

Næste år
Højskolen var et ideelt sted for kurset
med sine naturskønne omgivelser. Men
også med sin indstilling: Forstander
Mogens Godballe gav udtryk for, at det
efter hans opfattelse er helt i tråd med
Grundtvigs højskoletanker at medvirke
til at få mennesker med psykisk sygdom
til at blomstre. Det formåede han og hans
personale i høj grad at leve op til, hvilket
deltagerne også giver udtryk for på evalueringsskemaerne. Og flertallet udtrykker
også håb om en gentagelse til næste år. ■

Kreative udfordringer
Hjemmefra havde jeg valgt, hvad der var vigtigt for mig at deltage i - dette for at
passe på mig selv. For mig var det vigtigt at deltage i foredragene, som var meget
alsidige og valgt med omhu. Derudover havde jeg valgt at deltage på et af værkstederne, hvor jeg kunne udfordre mine kreative evner, eller mangel på samme.
Højskolen er et kapitel for sig selv, vidunderlige omgivelser, skønne værelser,
dejlig sund kost og fantastiske undervisere, ja hvad kan man mere forlange?
Mange gode snakke
Det var første gang i mit 62-årige liv jeg var på højskole, men det bliver ikke sidste.
Det er længe siden jeg har mødt så engagerede og åbne mennesker, her var ingen
forklaring nødvendig. Jeg tilbragte meget tid på det sociale, nogen fik jeg snakket
meget med, andre mindre, men alle har været med til at gøre dette ophold mindeværdigt for mig. Tak for det.
Det må have taget lang tid at få dette op at stå, så alt kom til at fungere. Jeg vil
gerne sige tak til de af bestyrelsen og fra sekretariatet, der brugte tid på at alt
klappede. De havde planlagt, arrangeret, deltog og fik tingene til at hænge
sammen. Udover dette havde de fingeren på pulsen og fornemmede
straks, hvis der var brug for en snak eller bare et lille knus, jeg
håber at de har fået slappet af efter hjemkomsten. Husk på at dette
var frivilligt, de valgte at bruge deres tid på at give os en uforglemmelig oplevelse, hvilket til fulde lykkedes.
Som prikken over i-et, havde foreningen skaffet Flemming Enevold
til at underholde den sidste aften, hvilket talent. Tak til dig fordi du
tog dig tid til at berige vores liv med din tilstedeværelse. Lis Silkeborg
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Festtale

ved afslutningsfesten på højskoleugen d. 5/8-2011



Arne hylder æresgæsten: Højskoleugen

Af Arne Kyster, pårørende

En farverig og velsmagende afslutningsmiddag

Jeg vil gerne holde en festtale for æresgæsten, som er denne uge på højskole.
Som en tilløber, der ikke rigtig er med i familien er det mig en stor ære at være
inviteret med til festen.

Da jeg fik invitationen blev jeg glad, men
selvfølgelig også noget spændt på, hvad
det nu var for noget.
- Ville familien synes om mig?
-	Kunne jeg begå mig blandt familiemedlemmerne?
-	Kunne jeg finde noget at snakke med
dem om?

6
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Dagen kom og jeg ankom til festen og
mødte de øvrige gæster.
De havde alle nogle fine diagnoser,
de kunne bryste sig af, og nogle lange og
besværlige sygdomsforløb, de kunne fortælle vidt og bredt om – og ikke mindst
nogle lange og komplicerede sygdomsforløb med medicin og hos psykologer og

andre vigtige mennesker med mærkelige
titler.
Jeg var godt nok lige ved at tage hjem
igen. Jeg havde jo ikke rigtigt noget at
byde ind med: En diagnose som normal,
et arbejde uden løntilskud og en hjerne
der tænker positivt, i firkanter og finder
løsninger.

Alle de andre gæster kunne komme
med en masse undskyldninger for og forklaringer på, hvorfor de var som de var.
Jeg kunne jo bare komme og være mig
selv – uden nogen god forklaring på det.
Som sagt – jeg var lige ved at tage
hjem igen, men besluttede mig dog alligevel for at blive og se, om vi skulle have
noget godt at spise.
Og jo – maden var god og betjeningen
fremragende. Festarrangørerne i DepressionsForeningen og på højskolen har
gjort et kæmpe forarbejde for at lave en
god fest – og en fantastisk indsats under
festugen for at alle gæsterne skulle få en
god og minderig oplevelse.
Og hvad så med gæsterne – dem i
familien?

Jo, da de først havde fået pisset territoriet af og fortalt hinanden om alle
deres fortrædeligheder, så begynde de
at snakke sammen. Og ved hvad de også
gjorde. De lyttede til hinanden og de
interesserede sig for hinanden og de hjalp
hinanden.
Og ved hvad de også gjorde. De snakkede med mig, selvom jeg jo ikke hørte
til i familien, og de interesserede sig for,
hvad jeg nu var for en.
Og som festugen skred frem kom jeg
til at snakke med flere og flere.
Og aldrig har jeg mødt så mange søde
og bløde og kreative mennesker. Hver
og en i familien kan og ved noget yderst
spændende og værdifuldt.
Nogle gange har I det måske med at

pakke det ind i undskyldninger
og mindreværdskomplekser, men
det er der slet, slet ingen grund til.
I kan så mange fine og smukke
ting, som I sagtens kan løfte
hovedet og være stolte over.
Og jeg håber virkeligt I hver
især vil huske på det, når I kommer hjem fra denne festuge på
højskole.
Og så skal vi rejse os og råbe
hurra for festugen på højskole. 3
korte og et langt. ■

Nordfyns Folkehøjskole

Annonce

Genvind livskraften i naturen
Hvem: Rehabilitering for mennesker med lettere former for
depressioner - udbrændte eller stressede - eller måske dig, der
bare mangler overskud og livslyst?
Hvor længe: 12 ugers kursus
Hvornår: Kurset starter d. 28. september og slutter d. 20.
december
Hvad sker der: Undervisning og aktiviteter baseret på den
såkaldte Alnarp-metode med brug af haveterapi,
naturoplevelser, coach, mindfulness, bevægelse og yoga
Hvad koster det: 1000 kr. pr uge i dobbeltværelse - mulighed for
personlig rabat
Hvor får jeg mere at vide: E-mail til Mogens på:
mogens@nfhs.dk eller ring på 51512946
Hvor mange kan være med: Max 15 - først til mølle princip, så
kontakt os snarest, hvis du er interesseret

Fælledvej 11 - Harritslev - 5400 Bogense - 64813280 -kontor@nfhs.dk - www.nfhs.dk
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TEMA Stigmatisering

Man kan godt være
stærk og psykisk
sårbar på samme tid
Af Camilla Victoria Marcinkowski, journalist og master i sundhedsantropologi

Anne Marie Geisler byder velkommen i
sine forældres hus i Nordsjælland. Det
30-årige folketingsmedlem for det Radikale Venstre bevæger sig og taler hurtigt
på trods af den store mave, der afslører,
at hendes og manden Mortens første barn
er på vej. Anne Marie Geisler er gået på
barsel fra Folketinget, samtidigt med
at hun netop har udgivet sin første bog,
’Frem i Lyset’, på Psykiatrifondens forlag.
Hun har svært ved at sidde stille, en
energi hun har haft fra hun var barn.
- Folk har altid kommenteret på min
energi. Jeg har dyrket gymnastik på højt
plan siden jeg var barn, og jeg pressede
altid mig selv til det yderste, indtil jeg
fik så mange skader at jeg i dag er 15

Anne Marie Geisler har
altid været åben om sine
depressioner og ADHD.
Som folketingspolitiker,
sportsudøver og nu forfatter
kunne hun sagtens vælge at
holde lidelserne skjult.
Men hun er blevet afhængig
af den fortrolighed og
forståelse, åbenheden
skaber.
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Folketingsvalg 2007: Løbende uddeling af foldere
procent invalid, fortæller Anne Marie
Geisler. Som 28-årig blev hun medlem
af Folketinget som psykiatri- social- og
handikapordfører for Radikale Venstre.
Hendes kalender er altid fuld, og ud over
en ny bog - og snart et barn - bruger den
unge politiker også tid på organisationer som SIND, ADHD-foreningen, Det
Sociale Netværk,PsykiatriFonden, ODA
og DepressionsForeningen
To gange inden for de sidste otte år har
hun haft moderate, stressudløste depressioner, som hun mener til dels er arvelige.
Da Anne Marie Geisler var 14 år forsøgte
hendes depressive far at begå selvmord.
Han har siden lidt af tilbagevendende
depressioner.
- Forskellen på mig og min far er, at jeg
har en indre motor, der gør, at jeg handler
på tingene og for eksempel kommer ud at
løbe uanset, om jeg er træt, siger hun.

Stress er en udfordring
Den stærke energi er dog et tveægget
sværd, erkender Anne Marie Geisler. Den
er god, fordi den hjælper hende med at
opnå de mål, hun sætter sig - fx at løbe et
24-timers løb eller blive medlem af Folketinget. Men den gør, at hun har svært
ved at slappe af, tage pauser, skabe hul i
kalenderen og sætte grænser, så hun ikke
bliver stresset. Og dermed bliver sårbar
for at få endnu en depression.
- Det er én af de udfordringer, jeg har
arbejdet med - bl.a. sammen med en
psykolog, siger hun.
En anden ting, Anne Marie Geisler forsøger at finde ud af er, hvad der er hendes
personlighed - fx det høje energiniveau
og kampgejsten (som hun bl.a. bruger på
at kæmpe for bedre forhold for psykiatrien) - og hvad der skyldes hendes diagnoser. Under arbejdet med den nye bog
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fandt hun nemlig ud af, at hun ud over at
lide af depressioner også har ADHD.
- Det var på den ene side en lettelse at
få diagnosen. Ikke mindst fordi det gav
en større forståelse. Men på den anden
side var det også et chok for mig, for
pludseligt skulle jeg til at redefinere mig
selv og min historie. Pludseligt var rastløsheden, energien, temperamentet en
del af en diagnose, der typisk bruges til at
beskrive urolige børn og unge, kriminelle
og stofmisbrugere, fortæller hun.
At Anne Marie Geisler klarer sig så
godt, som det er tilfældet, og ikke havde
problemer af social-eller faglig karakter
før syvårsalderen har betydet, at nogle
psykiatere har afvist, at hun lider af
ADHD. Men holdningen til sygdommen
er ved at ændre sig. I dag ved man, at forskellige forhold som fx en høj intelligens
kan betyde, at man lettere kan "dække"
over sin rastløshed, sit koncentrationsbesvær osv.
Står frem for at give andre håb
Anne Marie Geisler er klar over, at hun
på mange måder har været i stand til
at kompensere for sin lidelse, og at hun
kunne have valgt at holde den skjult. Det
har hun dog aldrig ønsket.
- Hvis du klarer dig godt, kan du jo
sagtens holde tingene skjult, opretholde
en facade. Men for mig er det vigtigt
at vise, at man godt kan være relativt
velfungerende samtidigt med, at man har
forskellige psykiatriske diagnoser. Det
håber jeg kan være med til at inspirere
andre til at være åbne, og give folk håb
om, at det betaler sig at søge hjælp, siger
Anne Marie Geisler.
Det var dog ikke uden frygt, at hun
som folketingspolitiker stod frem med sin
psykiske sårbarhed. Hun var bange for,
at folk ville se anderledes på hende, og at
hendes psykiske sårbarhed ville gøre, at
folk samtidigt ville tage hendes styrkesider fra hende.
- Men efter at jeg er begyndt at være
åben har jeg fået enorm meget støtte og
forståelse, både fra venner og familie
og arbejdskolleger. Det gør det lettere
at passe på mig selv, og det giver folk en

chance for at forstå, hvorfor jeg er som jeg
er, siger hun.
Åbenheden betyder også, at Anne
Marie Geisler's liv har ændret sig. Hun
er kommet tættere på folk, både folk hun
kender og nye venner og bekendte. Jo
mere man giver af sig selv, jo mere får
man igen og jo tættere kommer man på
andre mennesker, oplever hun.
Samtidigt kan folk ikke ramme hende,
når hun allerede selv har lagt kortene
på bordet og fortalt om sine diagnoser,
mener hun.
- Jeg har ikke oplevet negative reaktioner ved at være åben. Det er simpelthen
blevet nødvendigt for mig at være åben,
og jeg har svært ved at leve uden den fortrolighed, du får med andre mennesker,
siger hun.
Har lært at prioritere
Anne Marie Geisler har valgt ikke at genopstille til Folketinget i denne omgang.
Hun vil i de kommende år prioritere sin
nye familie, samt at få skrevet sit speciale
i statskundskab.
- Ikke mindst takket være min enorme
energi kan jeg rigtig meget. Men med
tiden har jeg også måtte indse, at jeg ikke
nødvendigvis kan det hele på én gang.
Det har taget mig mange år at finde ud
af, hvad der er vigtigst for mig her i livet.
Men i dag er jeg ikke i tvivl om, at det er
min familie. Så selv om jeg meget håber
en dag at kunne vende tilbage til folketinget, så er det vigtigste for mig lige nu, at
jeg kan være den mor, jeg ønsker at være.
Det kan jeg kun, hvis jeg også sørger for
at passe på mig selv. At være medlem af
Folketinget kræver, at man er tilgængelig
24 timer i døgnet, og det stemmer for mig
ikke særlig godt overens med at have helt
små børn, siger hun. Anne Marie ønsker
dog ikke, nogen får det indtryk, at hun
stopper, fordi hun er psykisk sårbar.
- Selv om tingene selvfølgelig hænger
sammen, og jeg træffer min beslutning
ud fra, hvem jeg er, så føler jeg ikke, jeg er
blevet tvunget til at stoppe. Jeg føler, jeg
har vist, at man godt kan lære at leve med
psykisk sygdom, at man tilmed kan leve et
godt liv, og at man kan sidde i Folketinget,

selv om man er psykisk sårbar. På den anden side har jeg også indset, at jeg er nødt
til at sætte grænser for min energi, hvis
jeg vil holde i det lange løb; jeg er nødt til
at prioritere. Det føler jeg langt om længe
jeg har lært, og det gør, at jeg kan mestre
min psykiske sårbarhed, forklarer hun. ■

Anne Marie
Geisler:
• Født: 1981.
•	Lider af ADHD og
har haft to stressudløste depressioner.
•	Hendes far lider også af depression og har forsøgt selvmord,
noget hun beskriver i sin nye
bog.
•	Har dyrket gymnastik på højt
plan. Fik så mange skader, at
hun i dag er 15 procent invalid.
•	Har studeret statskundskab ved
Københavns Universitet. Mangler specialet.
•	Blev valgt ind i Folketinget for
det Radikale Venstre som 28årig, og har i 2 år været partiets
social- psykiatri- og handikapordfører.
•	Løber og har gennemført et
24-timers løb på 200 km.
•	Gift med læge Morten Overgaard
og gravid med deres første barn.
•	Genopstiller ikke til Folketinget,
men afviser ikke at vende tilbage
til politik.
•	Forfatter til bogen ”Frem i lyset”,
som netop er udkommet på Psykiatrifondens forlag.
•	Medlem af Sind, Depressionsforeningen og ADHD-foreningens
bestyrelse.
•	Ambassadør
for kampagnen
psykologhjælp.nu
(læs mere på www.psykologhjælp.nu)
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Stigma og
psykiske lidelser
Af Specialist i klinisk psykologi, Krista Nielsen Straarup
Klinik for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Mennesker med bipolar lidelse giver ofte
udtryk for en fornemmelse af stigmatisering, dvs. en følelse af at være anderledes
og mærket på grund af sygdommen. I en
ny dansk undersøgelse af personer, der
har en nydiagnosticeret bipolar lidelse
og som på undersøgelsestidspunktet er
uden symptomer på lidelsen, oplever
40-50 % sig stigmatiseret af sygdommen .
Lignende resultater er fundet i internationale undersøgelser.
Stereotype og negative egenskaber
Stigma opstår, når et menneske med
eksempelvis en psykisk lidelse tilskrives særlige, stereotype og negative
egenskaber. Stigmatisering er et samfundsmæssigt problem og har konkrete
konsekvenser for den ramte i form af
ringere behandling i sundhedsvæsenet
og uddannelsessystemet, ringere adgang
til velfærdsgoder og arbejdsmarkedet og
negativ fremstilling i medierne. Et menneske, der føler sig stigmatiseret på grund
af sin psykiske lidelse har typisk sværere
ved at søge hjælp og acceptere behandling i form af fx indlæggelse, medicin
eller deltagelse i grupper med ”andre
sygdomsramte”. Stigmatisering kan i sig
selv forstærke depressive symptomer og

10
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bidrage til isolation og manglende tro på
egne ressourcer og egen fremtid.
Graden af stigmatisering er forskellig
ved fx skizofreni, bipolar lidelse, angst
og depression. Skizofreni er forbundet
med den højeste grad af stigmatisering
efterfulgt af mani, hvorimod depression
og angst er langt mere socialt acceptable
diagnoser. I det kollektive billede er
manien i modsætning til dens modpol,
depression, forbundet med sindssyge
samt uforudsigelig, ukontrollabel og
normbrydende social adfærd.
Selvstigmatisering
Selv-stigmatisering refererer til den
tilstand, hvor en person internaliserer de
negative holdninger til psykisk lidelse og
vender dem mod sig selv. Den stigmatiserede sygdomsidentitet bliver gennem
denne proces den dominante identitet,

mens anden identitet som ven, kæreste,
studerende eller forælder typisk træder
i baggrunden. Ofte opstår der et stærkt
behov for at kontrollere al kommunikation om lidelsen.

Jeg er stadig bange for fordømmelsen.
Den forestillede. Den usagte, måske
eksisterende. Efter alle de år. Har med
tiden åbnet mig mere. Fortalt flere at
jeg har været indlagt med depression.
Jeg undlader bare at fortælle, at jeg har
en bipolar lidelse. Fortæller ikke om de
hypomane episoder eller blandingstilstande. Vil have lov at være rablende glad
uden Jeres domme. Depression. Det ved
man hvad er. Det er ikke sindsyge. Det er
ikke uforståeligt og uforudsigeligt. Det
forstår I. Lidt.
Selv om jeg er blevet mere åben er jeg

Et menneske, der føler sig stigmatiseret på grund af sin
psykiske lidelse har typisk sværere ved at søge hjælp og
acceptere behandling i form af fx indlæggelse, medicin
eller deltagelse i grupper med ”andre sygdomsramte”.

TEMA Stigmatisering

Ønsket om at vække
positive følelser hos andre
er en naturlig
menneskelig søgen

Udfordring af selvstigmatiserende tanker
Situation

Følelser

Negative tanker og

Alternative tanker og

adfærd

adfærd

Paul Gilbert, engelsk psykolog

stadig fuldstændig bevidst om hvad jeg
siger – og vigtigst måske, hvad jeg undlader at sige. Det er klart at denne form for
selvcensur eller implicitte selvstigmatisering hænger tæt sammen med selvværd.
Den hurtige slutning er, at hvis man hele
tiden er nødt til at skjule noget fordi det
opleves som forkert, så må man jo være
forkert. 
Ung kvinde

Selv-stigmatisering viser sig som en personlig subjektiv erfaring, men processen
er et resultat af sociale kræfter. Selvstigmatisering er ikke personens egen skyld,
eller i sig selv en del af den psykiske
lidelse.
Hvordan kan stigmatisering
afhjælpes?
I det offentlige rum kan formidling af
personlige erfaringer med depression og
bipolar lidelse og nuanceret vidensformidling om sygdommen og dens behandling fx til politikere, via medier, på skoler
og læreanstalter og ved særlige offentlige
arrangementer medvirke til afmystificering. En åben og gensidig dialog mellem
behandlere, mennesker med depression
og bipolar lidelse og relevante pårørende
er ligeledes væsentlig.
Mulighederne for at afhjælpe selvstigmatisering afhænger bl.a. af personens
livs- og sygdomshistorie, aktuelle tilstand
og ressourcer, ligesom omgivelsernes
støtte er afgørende. Bearbejdelse af sorg
og vrede over tab og bristede drømme,
der er fulgt i sygdommens kølvand, er et
vigtigt skridt hen imod dannelsen af en
identitet, hvor der kan skabes en passende balance mellem at benægte eller
at overidentificere sig med sygdommen.

Jeg skal til

Angst

Lærerne og de andre

Hvis jeg tager afsted, kan

forældre-

og uro

forældre tænker jeg

jeg høre, hvordan det går

møde på

er en dårlig mor

med min datter og vise at

skole med

De ved jeg har været

jeg tager ansvar for hende.

min datter

manisk og har været

Hvis jeg tager afsted, kan

indlagt. De tænker

de se og mærke, at jeg har

jeg er skør og utilreg-

det godt nu. Jeg vil have

nelig. Jeg får lyst til

det bedre på længere sigt,

at melde afbud og

hvis jeg tager afsted end

blive hjemme

hvis jeg bliver hjemme.

Fokus på personlige ressourcer, kreative
og sociale evner, samt udarbejdelse af nye
konkrete realistiske mål og støtte til at
gennemføre dem er afgørende.
Mødet med ligesindede
mindsker isolation
Med udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer, hvor oplevelse af stigmatisering
opstår eller forstærkes, kan der arbejdes
på at finde alternative tanker, følelser og
adfærd (se figuren). Mange kan have nytte
af at afveje af fordele og ulemper (på kort
og på lang sigt) ved at være åben om sygdommen i forskellige situationer. Sidst –

Sporene efter en mani kan
ikke slettes med medicin.
De kan sætte sig fast og
ændre den måde man
ser sig selv på

og ikke mindst er mødet med ligesindede
ofte en altafgørende kilde til at bevare
håbet og mindske oplevelsen af isolation
og stigmatisering. ■

1) 	Nilsson KK og Straarup KN
(2011) Oplevelse af stigmatisering hos mennesker med bipolar
lidelse i remission (upubliserede
data)
2) 	Stigma og psykiske lidelser –
som det opleves og opfattes
af mennesker med psykiske
lidelser og borgere I Danmark
(2010). SFI, DNFFV, Trygfonden, DSI og Danske Regioner

Ung kvinde med bipolar lidelse
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Er det altid godt
at være åben?
Af Camilla Victoria Marcinkowski,
journalist og master i sundhedsantropologi

"Det er godt, Susanne var åben om det",
fortalte Susannes kolleger og ledere,
da jeg i foråret lavede feltarbejde på
et postkontor i Jylland. Som et led i
mit master-speciale i sundhedsantropologi fra Aarhus Universitet ville jeg
undersøge, hvad der sker, når man som
medarbejder stiller sig op og fortæller
sine kolleger og chefer, at man har været
sygemeldt med en psykisk lidelse, i dette
tilfælde depression. Specielt i en tid, hvor
mange virksomheder fyrer medarbejdere
- hvilket også var tilfældet hos posten ville jeg se, om det kunne lade sig gøre for
folk som Susanne at komme tilbage fra
en sygemelding med depression, fortælle
åbent om det - og stadigt blive set som en
stærk kollega og værdifuld medarbejder.
Det korte svar er: "ja". Det lod sig i Susannes tilfælde gøre at vende tilbage efter
en tre måneder lang sygemelding med

depression og i dag være en velanset og
værdifuld postomdeler. Det lidt længere
svar er: Susannes "succes" skyldes, at hun
samtidigt med "afsløringen" af, at hun led
af depression, påtog sig en række ressourcefunktioner på arbejdspladsen. Dels blev
hun kort efter sin tilbagevenden udnævnt
til driftskoordinator for sit team. Dels er
hun et udadvendt og socialt menneske,
der gør et stort arbejde for at få teamet
til at fungere socialt, hvilket kræver sin
kvinde (m/k) på en arbejdsplads domineret af mænd (og mandehumor). Susanne
havde med andre ord noget at bytte med,
i form af ressourcer, da hun afslørede sin
psykiske sårbarhed overfor kolleger og
chefer.
Åbenhed = afstigmatisering?
Eksperter, der rådgiver arbejdspladser i
forhold til håndteringen af psykisk syge

Nyt master-speciale i sundhedsantropologi ser på
konsekvenserne, når medarbejdere står frem og fortæller
om deres psykiske lidelse på arbejdspladsen.
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medarbejdere, samt laver kampagner
for afstigmatisering anbefaler "åbenhed" som vejen frem. Åbenhed, siger de,
hjælper psykisk sårbare til at få det bedre,
komme hurtigere tilbage på arbejde, og
gør det lettere for omgivelserne (venner,
familie, kolleger, chefer) at tilbyde hjælp
og skånehensyn.
I mit speciale har jeg gennemgået anbefalinger og litteratur, talt med eksperter og deltaget i trivselsagentuddannelse
(medarbejdere, der uddannes til at holde
øje med kollegers psykiske trivsel). Ingen
steder anfægtes åbenhedens gavnlighed. I det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø's "Hvidbog om mentalt
helbred, sygefravær og tilbagevenden
til arbejde" anbefales åbenhed som ét
af de vigtigste redskaber til at håndtere mennesker med psykisk lidelse
på arbejdspladsen. Åbenhed omkring
psykisk lidelse kobles dels sammen med
en moralsk norm om, at man igennem
åbenhed hjælper den psykisk syge. Dels
kobles åbenheden sammen med økonomi - og virksomhedernes bundlinje.
"De samfundsmæssige omkostninger ved
mentale helbredsproblemer udgør i alt 55
milliarder kroner årligt. Heraf går ca. 90
procent af omkostningerne til sygefra-

TEMA Stigmatisering

Om specialet
”Det er godt, Susanne var åben
om det” er et master-speciale i
sundhedsantropologi fra Aarhus
Universitet i juni 2011.
Specialet bygger på et antropologisk feltarbejde,
dels med deltagerobservation på to arbejdspladser, der
har oplevet at medarbejdere blev sygemeldt med depression og anden psykisk lidelse, dels med interviews

og deltagerobservation blandt eksperter i håndteringen af psykisk lidelse på arbejdspladsen (Psykiatrifonden og ArbejdsmiljøCentret).
Specialet lægger op til en videre undersøgelse af
konsekvenserne af de kampagner (fx èn af os) og
anbefalinger, der samstemmende peger på åbenhed som redskab til at håndtere medarbejdere
med psykisk lidelse.

vær, førtidig tilbagetrækning og nedsat
arbejdsevne," skriver NFA i hvidbogen.

at møde sent eller undgå visse (belastende) opgaver.

Bekendelse som vejen til frelse
Også den nye 5-årige afstigmatiseringskampagne "Én af os" bygger på idéen om,
at åbenhed nedbryder det tabu, psykisk
lidelse stadigt omgærdes af. Åbenhed er
en stærk værdi i tiden. Tænk på Wikileaks, reality tv og Facebook. Nogle taler
om, at vi har udviklet en "bekendelseskultur" bygget på kristendommens princip om bekendelse som vejen til frelse.
Min undersøgelse fra postkontoret, og
et vaskeri, hvor jeg også lavede feltarbejde, viste, at alle, høj som lav, synes
åbenhed er godt. Jeg hørte både fra postomdelere, vaskerimedarbejdere og deres
ledere, hvordan åbenhed havde hjulpet
dem til at "få det bedre" efter en depression. Det var lettere, sagde medarbejderne, at være åben, frem for at kollegerne
ville tro, at deres ændrede opførsel (fx
gråd, stilhed og social tilbageholdenhed)
skyldtes surhed eller slet og ret dumhed.
Lederne fortalte, at medarbejdernes
åbenhed styrkede trivslen på arbejdspladsen, fordi det gjorde det lettere for
kolleger at vide, hvordan de kunne hjælpe
og forstå, hvorfor en kollega fx fik lov til

De negative konsekvenser
Min opgave viser imidlertid også, at
åbenheden for nogle medarbejdere havde
negative konsekvenser. Primært fordi de
havde svært ved at blive set som stærke
og værdifulde, men hang fast i en "sårbar" rolle i årevis efter, at de havde haft
en depression. Disse medarbejdere, som
udgjorde størstedelen af mine informanter, frygtede at miste deres job, netop
fordi de havde afsløret en sårbarhed. Som
den 33-årige vaskerimedarbejder Kirstine, delvist raskmeldt efter en depression, fortalte mig da vi snakkede om den
forestående fyringsrunde: "Det er det dér
med, om ledelsen nu ser mig som én af de
svage."
Mine informanter oplevede at skulle
vælge imellem at gøre ”det rigtige” (hvad
eksperter, familie og chefer anbefalede),
i forhold til åbenhed omkring deres
psykiske lidelse, eller forsøge at fastholde
en social identitet som stærk og værdifuld
medarbejder og kollega. Dilemmaet er
aktuelt, fordi flere og flere mennesker lever forholdsvist "normale" og produktive
liv på trods af psykisk lidelse. Statistisk

materiale viser, at åbenheden er lavest
for de højtuddannede og yngre dele af
befolkningen. Samtidigt er det relevant,
fordi flere og flere arbejdspladser uddanner trivselsagenter, stresskonsulenter og
lignende, hvis opgave det er at holde øje
med kolleger, der udviser "tegn" på psykiske vanskeligheder.
Vi kan lære af Susanne
Jeg er på ingen måde modstander af
åbenhed. Faktisk mener jeg, at folk som
Anne Marie Geisler (som jeg har interviewet til dette blad) er med til at modvirke
stigmatiseringen af psykisk syge fordi de
viser, at man kan være "stærk" og "psykisk sårbar" på én og samme tid. Men
virkeligheden er desværre, at rollen som
"svag" er langt mere udbredt og tilgængelig, når man vælger at stå frem med
sin psykiske lidelse på arbejdspladsen.
Susanne fra postkontoret er en undtagelse. Men der findes flere og flere som
Susanne - som eksperter, kampagner og
arbejdspladser kan lære noget af. ■
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Vi er en nation af
lykke-pilleædere
Af Kristine Liljenberg, kommunikationsmedarbejder ODA

Astmamedicin til astmatikere, insulin til
sukkersyge og blodtryksmedicin til mennesker med forhøjet blodtryk har ikke på
samme måde fået et misvisende mærkat
i medierne som antidepressiv medicin.
Stigmatiseringen er tydelig mener fagfolk.
Spørgsmålet er om mediernes flittige brug
af udtrykket ”lykkepiller” siver ind i vores
bevidsthed og påvirker vores holdning til
depression? Og kan mediernes fremstilling af antidepressiv medicin i sidste ende
betyde, at depressionsramte mennesker
helt fravælger medicinsk behandling?
Skadevirkninger ved overdoseret
sprogbrug
Der er flere potentielle skadevirkninger
ved journalisternes brug af ordet ”lykkepiller” påpeger retorikprofessor Christian
Kock. Ordet "lykkepiller" skaber en selvopfyldende profeti. Man får unge og naive
mennesker til at tro, at der vitterlig findes
medicin som kan give "lykke" i hverdagens gråhed, og derfor plager de deres
læge om den. Resultatet er et potentielt
overforbrug, siger Christian Kock.
En anden klar skadevirkning ved ”lykkepillens” hyppige plads i avisspalterne
er ifølge Christian Kock, at man stiller
de mennesker som får "lykkepiller" imod
egentlig depression, i et nedværdigende lys.

"Med navnet lykkepille antyder man,
at de, der tager dem, tror man kan blive
lykkelig ved at tage medicin, og væk fra
medicinens egentlige formål, nemlig at
behandle depressioner." At omtale medicin mod sygdommen depression som
"lykkepiller" er en stupid og nedladende
form for selvretfærdighed, siger retorikprofessor Christian Kock med reference
til en lignede udtalelse fra forfatteren
Mads Storgaard Jensen.
Christian Kock mener, at journalisterne bruger udtrykket ”lykkepiller” i flæng
på trods af den misvisende karakter fordi
"Lykkepiller" er meget lettere at huske
end det faglige navn, "SSRI-præparater".
Det er klart at journalister, der jo har lært
at de skal skrive letlæseligt og fængende,
tager det til sig, siger Christian Kock.
Nå er du nu også kommet
på lykkepiller?
Diskussionen om mediernes brug af
udtrykket ”lykkepiller” bliver for alvor
interessant, når fokus flyttes fra forsiden
og direkte til lægens bord. Kan journalisternes fængende sprogbrug sætte spor
helt ude i lægepraksissen og påvirke
depressionsramte menneskers holdning
til medicinsk behandling?
Professor og overlæge Raben Rosen-

”Lykkepiller skyld i misdannelser” og ”350.000 danskere
på lykkepiller”. Listen er lang med eksempler på avisoverskrifter, hvor udtrykket ”lykkepiller” optræder. Det
lille fikse ord som leder tankerne på evig lykke i pilleform
har for alvor sneget sig ind i det danske sprog.
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berg fra Center for Psykiatrisk Forskning
har mødt flere patienter der ikke har
turdet fortælle ægtefællen at egen læge
har sat dem i behandling med antidepressiv medicin. Det skyldes, at de frygter en
reaktion som ”Nå er du nu også kommet
på lykkepiller”, siger Raben Rosenberg og
understreger at, begrebet ”lykkepiller” er
stærkt stigmatiserende.
Ny betegnelse for
antidepressiv medicin søges
Ansvarshavende chefredaktør på
Jyllands-Posten Jørn Mikkelsen og
chefredaktør på Ekstra Bladet Geir Terje
Ruud mener begge, at udtrykket ”lykkepiller” umiddelbart er et mere fængende
og letforståeligt ord end ”antidepressiva”. Alligevel påpeger chefredaktør
Anne Mette Svane fra Politiken og Jørn
Mikkelsen at udtrykket ”lykkepiller” ikke
optræder ofte i hverken Politiken eller
Jyllands-Posten.
Jørn Mikkelsen og Geir Terje Ruud
efterlyser begge bedre betegnelser for
antidepressiv medicin. Det kan dog synes
som en svær opgave at vælte det populære
udtryk ”lykkepiller” af pinden. Et hurtigt
opslag i Infomedia – en database over
artikler i danske medier – viser at ordet
”lykkepiller” inden for det seneste år
optræder hele 1572 gange i danske medier.
Til sammenligning optræder ”antidepressiv medicin” 1174 gange. Man fristes til at
sige ”velkommen på forsiden” til klokkeklar stigmatisering af medicinsk behandling af depression. Chefredaktørernes
efterlysning efter et erstatningsbegreb for
det populære ”lykkepiller” og det kluntede
”antidepressiva” er hermed givet videre. ■

3 skarpe
til chefredaktørerne
Jørn Mikkelsen,
Ansvarshavende
chefredaktør for
Morgenavisen
Jyllands-Posten

Anne Mette
Svane,
Chefredaktør
Politiken
Foto: Peter Hove Olesen

1.	
Hvad er Jyllands-Postens tilgang
til at bruge udtrykket ”lykkepiller”?
Vi har en klar policy. Vi bruger ikke
udtrykket "lykkepiller". Hvis det alligevel sniger sig igennem, er der tale
om alvorlig fejl, der bliver påtalt. Udtrykket er meget misvisende og skaber
et indtryk af, at man bliver lykkelig
af at tage en sådan pille. Intet kunne
være mere forkert.
2. H
 vorfor tror du, at udtrykket ”lykkepiller” ofte bruges af journalister
på trods af, at det er stærkt misvisende?
Det er umiddelbart et fængende,
letforståeligt ord - f.eks. i forhold til
"antidepressiva" el. lign. Det skaber
nogle billeder, som umiddelbart giver
klart indtryk af, hvad begrebet dækker
over - fejlagtigt. Man har ikke i tilstrækkelig grad sat sig ind i, at termen
ikke dækker over virkeligheden.
3.	I hvilket omfang mener du, at pressens sprogbrug kan være med til at
påvirke tabuisering om psykiske lidelser i positiv og negativ retning?
Pressen kan både medvirke til og
modvirke tabuiseringer, misforståelser - og omvendt også rede trådene ud.
Vi har altid et ansvar for at rapportere
så præcist, værdifrit og nøgternt som
overhovedet muligt; også når det gælder psykiske lidelser naturligvis. Ansvaret er alene pressens, men indspark
udefra er naturligvis altid velkomne.

1.	
Hvad er Politikens tilgang til at
bruge udtrykket "lykkepiller"?
Politiken har ikke en særlig politik
eller retningslinjer i forhold til
sprogbruget omkring psykiske
lidelser ud over de almindelige retningslinjer om, at journalistikken
skal være præcis og dækkende.
2.	Hvorfor tror du, at udtrykket "lykkepiller" ofte bruges af
journalister på trods af, at det er
stærkt misvisende?
Ordet lykkepiller er ikke specielt
udbredt i Politikens spalter. En
Infomedia-søgning viser, at ordet
lykkepiller har optrådt i otte artikler i det seneste halve år – her i
blandt flere debatartikler.
3. I hvilket omfang mener du, at
pressens sprogbrug kan være
med til at påvirke tabuisering
om psykiske lidelser i positiv og
negativ retning?
Sprogvalg kan uden tvivl påvirke
tabuisering af et emne. Oplysning
og fakta er den bedste måde at imødegå mediernes brug af stigmatiserende ord og begreber.
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Geir Terje Ruud, Chefredaktør
Ekstra Bladet
1. Hvad er Ekstra Bladets tilgang til at
bruge udtrykket "lykkepiller"?
Vi bruger ordet "lykkepiller" som store
dele af befolkningen og også medicinsk
uddannede personer.
2. H
 vorfor tror du, at udtrykket "lykkepiller" ofte bruges af journalister på
trods af, at det er stærkt misvisende?
Jeg tror ordet "lykkepiller" er et nemmere
ord at bruge og huske end f eks "antidepressiva" eller andre ord. I USA var
Prozac længe synonymt med denne type
medicin, selv om det var andre mediciner
og producenter det handlede om. Sandsynligvis var bogen "Prozac Nation" med
på at skabe udbredelsen.
3. I hvilket omfang mener du, at pressens sprogbrug kan være med til
at påvirke tabuisering om psykiske
lidelser i positiv og negativ retning?
Jeg ser ikke pressens sprogbrug som det
største problem når det gælder psykiske
lidelser og behandlingen af disse. Men
det er pressens opgave at overvåge om der
udskrives anti-depressiva i for stor grad
eller om der er uheldige bivirkninger af
denne og anden type medicin. Om læger
er sponsoreret af industrien og det medvirker at de anbefaler medicinen til flere,
skal vi også følge med på. Mange har god
erfaring med anti-depressiva i korte og
længere perioder. Det er godt. Andre har
dårlige erfaringer med det, måske pga. en
dårlig vurdering fra lægens side. Hvis der
er et problem at store dele af befolkningen og medierne kalder det "lykkepiller"
i stedet for "anti-depressiva" synes jeg vi
skal tage det til efterretning og forsøge
at bruge et bedre ord. Forslag til bedre
betegnelser modtages gerne.
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TEMA Stigmatisering

Når ”gode råd”
bliver til indirekte
stigmatisering
Af Vibeke Nielsen

”Nu bliver det snart sommer, så bliver du
glad igen”, og ”du skal bare løbe en tur”
er kommentarer, der efterlader mig med
frygtelige frustrationer og tudeture, fordi
de er et tegn på, at folk ikke rigtig forstår,
hvor dårligt jeg har det. Jeg oplever ofte,
at folk går ud fra, at de ved, hvad en depression er, og dermed føler sig berettiget
til at komme med ”gode råd”, som ikke er
gennemtænkte. Disse ”gode råd” er selvfølgelig velmente, men de bagatelliserer
depressionen og misforståelserne er ofte
sårende. Når gode venner f.eks. foreslår,
at jeg skal komme til træning, fordi det
vil gøre mig glad at være sammen med
en masse mennesker, jeg kender, eller
spørger hvorfor jeg ikke bare smutter ind
til byen og køber en god bog, som jeg kan
hygge mig med, så giver de indirekte ud-

tryk for deres opfattelse af, at en depression er noget meget mindre alvorlig, end
det egentlig er. Det, synes jeg, er stigmatiserende.
En depression er til en vis grad
selvforskyldt
Når venner og familie giver mig ”gode
råd” så som ”måske skal du have dig et
andet arbejde, hvor du er omgivet af en
masse mennesker”, eller ”du skal lade
være med at stille så høje krav til dig selv
og andre”, så er det måske rigtig nok, men
min depression er opstået pga. en udefrakommende faktor. Bagved disse ”gode
råd” ligger, synes jeg, en betragtning af,
at en depression altid til en vis grad altid
er selvforskyldt – at sygdommen ikke kan
ramme alle og enhver.

Jeg oplever stigmatisering, når venner og familie giver
”gode råd”. Rådene bagatelliserer ofte min depression.
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”Du skal bare løbe en tur” er et klassisk ”godt råd”, som vi ofte har talt om i
lokalgruppen i København. De fleste af
os har fået dette ”gode råd” flere gange og
ofte med en klang af et bagvedliggende
”du må kunne tage dig sammen”. Selv
min læge har haft svært ved at forstå,
hvorfor jeg ikke bare kan komme af sted.
Som om det handler om mangel på vilje.
Alle disse ”gode råd” er også, synes jeg,
en form for intern stigmatisering.
Jeg griner lidt af folks uvidenhed
På et tidspunkt begyndte jeg at skrive
kommentarerne og de ”gode råd” ned for
derefter at tage dem frem og grine lidt af
folks uvidenhed – det er ret befriende.
Her er et par kommentarer mere, som jeg
har haft fornøjelsen af: ”Det er da klart,
at du ikke kan sove om natten, når du
sover hele dagen”, ”du bliver jo ikke rask
af bare at sidde derhjemme og lave ingenting”. ”Du må da kunne løbe. Hvad hvis
jeg stod med en pisk?”, ”du har helt mistet
din humoristiske sans”.
Mit gode råd: Drop de stigmatiserende
”gode råd” og kommentarer og spørg ind i
stedet for. ■

TEMA Stigmatisering

Afstigmatisering af
psykisk lidelse
”Væk med tabu, tvivl og tavshed om
psykisk sygdom!” Sådan lyder kodeordet for en ny kampagne, der har
fokus på afstigmatisering af psykisk
lidelse. Projektet kører i fem år og
sigter mod bl.a. pårørende, arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet.

Landskampagnen ’EN AF OS’ har til formål at afstigmatisere psykisk
sygdom i Danmark - altså slut med diskrimination og udelukkelse af
mennesker, der har eller har haft en psykisk
sygdom. I kampagnen udtrykker vi det
sådan:
Det skal være lettere for den enkelte at leve
et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af
samfundet, alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.
Kampagnens hjemmeside www.en-af-os.dk går i luften d. 19. september.
D. 10. oktober fejres kampagnens opstart ved en række arrangementer –
for information om hvad og hvor - se ovenstående hjemmeside.

Af Johanne Bratbo, Projektleder ”EN AF OS”

Selvom psykiske lidelser rammer stadig
flere, er det stadig forbundet med rigtig
mange tabuer. Mange oplever at det medfører social isolation, og problemer med
en tilknytning til arbejdsmarkedet eller
at gennemføre en uddannelse. Det er også
en stor udfordring for de pårørende at
leve med et menneske med eksempelvis
depression, både på grund af stemningssvingningerne og det tabu der også rammer familien.
I løbet af de seneste 10 år er depression i høj grad blevet almengjort i befolkningen, og det har på den ene side haft
den positive effekt, at lidelsen er blevet
mere accepteret. På den anden side har
det samtidig betydet, at der er opstået en
tendens til at bagatellisere de meget store
menneskelige omkostninger, der følger
med.
Projekt En Af OS
I efteråret 2010 satte en række partnere
derfor også i fællesskab stigmatiseringen
af psykiske lidelser på den samfundsmæssige dagsorden, ved etableringen
af et fælles og flerårigt projekt ”Projekt
EN AF OS”, som for alvor er startet fra
årskiftet.

Virkeligheden er, at hver anden danske
familie kommer i berøring med psykisk
sygdom – enten bliver de selv syge eller
også bliver en af deres nærmeste det –
og at vi derfor står overfor et alvorligt
folkesundhedsproblem. Den formulerede
vision er derfor, at fremme inklusion og
bekæmpe diskrimination forbundet med
psykisk lidelse.
Initiativtagere er Sundhedsstyrelsen,
Danske Regioner, Det Sociale Netværk,
PsykiatriFonden, Socialministeriet, Kommunernes Landsforening og Trygfonden.
Projektet drives til dagligt af et mindre
projektsekretariat, der har til huse i
København. For at sikre lokal forankring,
nedsættes der regionale koordinationsgrupper, som indgår i planlægningen
og afviklingen af regionale og lokale
aktiviteter.

Resultater om 5 år
Projektet sigter bredt og skal dels nå
mennesker, der selv har en psykisk lidelse, og deres pårørende samt fagpersoner,
men også mennesker der ikke har haft
psykisk sygdom inde på livet. Det primære sigte er at fremme åbenhed, der kan
afmystificere psykisk sygdom og udfordre
fordomme om, at det gør en til en ’anden
slags’ menneske. Erfaringsmæssigt er det
personlige møde et af de mest virksomme
midler til at skabe åbenhed og bevidsthed
om, hvordan man selv kan bidrage til et
mere inkluderende samfund.
Afstigmatisering af psykiske lidelser
vil ikke kun øge livskvaliteten for de mange mennesker, der direkte eller indirekte
er berørte, men vil forhåbentlig også være
med til at fremme motivationen for at
søge behandling i tide. ■

”Jeg forsøger stadig at holde det hemmeligt,
selv overfor mine tre voksne børn. Det kræver
selvfølgelig en del ’krumspring’ for at kunne give
nogle forklaringer på en anderledes adfærd.”
Mand sidst i 50’erne med depressioner, som har
været i kontakt med psykiatrien i 10 år.
Balance nr. 3 september 2011
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Jeg er Johanne
En personlig beretning

Uddrag af fugl, malet af Johanne
5 gange over de sidste uger havde hun
kørt i taxa tilbage til hospitalet. Konversationen var hver gang den samme;
”Nåh, skal du så på arbejde?”, ”Nej”,
Skal du så på besøg?”, ”Ja”. Stilhed.
Hun gloede på rækken af biler der gled
forbi. Hvorfor denne løgn? Hvorfor ikke
bare sige det som det var? For personligt? Måske. Men havde turen gået til
Rigshospitalet havde det nok ikke været
så svært at sige at man var patient. I går
udspillede samme scene sig og hun tog
en beslutning.”Er det dig selv?” spurgte
chaufføren fuld af undren. Stilheden
blev larmene. ”Det kan man godt nok
ikke se på folk” sagde han forsigtigt.
”Må jeg spørge hvad du fejler?” Og her
slap modet op. Indlagt med depression
svarede hun. Den spiselige, forståelige og
ufarlige version (-hvorfor rode sig ud i
forklaringer om hvad bipolar affektiv lidelse egentlig er?) ”Er depression så også
sådan noget med selvmordtanker?”,”Ja”,
”Hmm...det må være slemt...kan man så
også bo der?”.”Ja, man bliver indlagt. Jeg
har det bedre, derfor er jeg lidt ude nu”
svarede hun. ”Jeg er glad for at det går
bedre” sagde chaufføren, og mente det.
Jeg er hende. Her er min historie om
angsten for Jeres domme.
Inden for murene
I januar 2005 blev jeg diagnosticeret som
bipolar type II. De sidste 4 år har jeg haft
10 indlæggelser på psykiatrisk hospital.
Hver af 3 til 9 måneders varighed. Den
overvejende største del af mit liv de
sidste år har altså udspillet sig ’inden for
murene’ og alligevel er jeg stadig tilbageholdende. Mine nærmeste ved det.
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De tætteste venner og familien. Og så
begynder gradueringen. Fra ”Jeg er indlagt med depression efter en skilsmisse”
(- god grund og alle forstår!) til ”Jeg er
indlagt med depression og blandningstilstand” (-ingen grund, men depression er
tilladt...) til ”Jeg var hypoman og malede
billeder i et væk kl. 5 om morgenen” (et
sådant udsagn får kun de færreste, de
nærmeste). Stadig er der folk der ikke
aner jeg har været syg.
Hvad er dette for et fænomen? Hvorfor
alle disse variationer over virkeligheden?
Tjaa, jeg er vel stadig bange. For Jeres
syn på mig. Vil I tro jeg er uligevægtig,
utilregnelig eller ligefrem farlig? Vil ikke
kategoriseres. Vil bare være i fred. Vil
ikke miste min eksistens som ’Johanne’
og blive en sygdom? Kan I skelne? Jeg
ved end ikke hvordan jeg forstår mig selv.
Mig med en sygdom. Mig som mig.
Selvdiskriminering
Selvstigmatisering er et individs egen fordømmelse. En slags selvdiskriminering.
Denne kan opstå på grund af forestillede
eller reelle (for)domme fra omverden,
men det centrale er, at det er individets
selvfordømmelse der udmønter sig.
Min angst for andres domme hænger
bl.a sammen med den bi-polare lidelses
fremtrædelsesform. Der er stor forskel
på at være i henholdsvis en depressiv-,
hypoman- eller blandingstilstand og
mit sygdomsbillede er præget af hurtige
og uforudsigelige skift. Alt efter hvilken
tilstand jeg er i, kan det føles – og måske
se ud - som om jeg er helt forskellige
personer. Nogle gange er jeg handlekraftig, iderig, kreativ, sprudlende og givende,

andre gange ønsker jeg end ikke at leve og
det at tage et bad kan være en uoverstigelig opgave. De store udsving i hvorledes
verden opleves og magtes, gør det svært
at holde fast i og fornemme en stabil ’jeg
er-følelse’. ’Jeg er’ er så meget.
Jeg har været i behandling i mange år
og har en stor sygdomsindsigt og forståelse. Alligevel oplever jeg en vedvarende
selvstigmatisering. Nogle af de stærke
elementer er følelser som skam og skyld.
Skammen der udspringer af generaliserede udsagn som ’det er din egen skyld’,
’man må lære at håndtere sit følelsesliv
sundt’, ’du skal bare arbejde lidt mere
med dig selv’ ’du må have problemer
med dine forældre, dine relationer, dit
selvværd, med, med, ...’ Og den skam der
dukker op efter sygdomsepisoder der
indeholdt handlinger jeg i den raske periode ikke kan identificere sig med. Hvordan kunne jeg sige det? Hvorfor gjorde
jeg det? Skylden. Over ikke at kunne tage
sig af børnene i sygdomsepisoderne. Over
at være til besvær. Skylden over at påføre
andre bekymring og smerte. Skyld over at
have brug for hjælp og særlige hensyn.
Spørg gerne
Det er hårdt arbejde at holde styr på
mange versioner af virkeligheden. Variationer af fortielser og udeladelser. Hvem
ved hvad? Hvor meget?
Nu orker jeg ikke mere. Ikke mere
forstillelse og søforklaringer. Ikke mere
angst for at ’blive opdaget’. Jeg er mig,
med alt hvad det indebærer og dette
inkluderer at jeg i perioder er syg. Døm
mig ikke men spørg gerne. Jeg ser frem
til at møde Jer. ■
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Dræbende tavshed
Ida er vokset op i en familie med mange selvmord og har også selv et mislykket forsøg
bag sag. Efter indlæggelse og flere depressioner er Idas mission, at forhindre flere selvmord
ved at tale om det, der er svært. Væk med tabuet om selvmord – tal om det i stedet!
Af Ida Pedersen

Det er sjældent, der er åbenhed om selvmord, men selvmord og depression går
hånd i hånd. Jeg tror enhver, der har været depressiv kender selvmordstankerne,
der gnaver løs på en. Da jeg var 16 år, var
jeg lige ved at dø af selvmord. Jeg lovede
mig selv, at jeg senere i mit liv ville prøve
at bruge den ekstra chance jeg fik til at
skabe åbenhed om selvmord og derved
evt. være med til at forebygge det.
Tavshed spreder selvmordstankerne
For en måned siden talte jeg med en ung
pige med depression. Hun fortalte mig
om sine selvmordstanker, og jeg huskede
mine egne. Jeg argumentere for, at hun
aldrig måtte prøve at begå selvmord.
Mine ord nåede ikke rigtig ind til hende,
og derfor fik jeg igen behov for at tale
om selvmord, og hvor vigtigt det er, at
man taler om det. Tavsheden spreder
selvmordstankerne videre blandt de
efterladte.
I mange år har jeg ikke talt om mit
selvmordsforsøg, og mange der har lært
mig at kende senere kender ikke til denne
dystre fortid. Nu kender jeg et navn

Har du selvmordstanker, eller er
du pårørende til et menneske med
selvmordstanker kan du bl.a. ringe
eller skrive til Livslinien:
70 201 201 eller livslinien.dk

på det, der gjorde, jeg prøvede at tage
mit eget liv nemlig depression. Denne
diagnose fik jeg først, da jeg var 23 år, og
den har jeg siden fået 3 gange. Jeg tror
ikke, at depression alene kan forklare
mit selvmordsforsøg. I min familie har
der været flere selvmord, men vi har
aldrig talt om det. Sidste sommer talte
jeg med min søster om det, og vi havde
begge haft den oplevelse af selvmordene
i vores familie, at selvmord pludselig var
en mulighed. Hvis alt andet glipper, kan
men tage sit eget liv. Jeg følte en mærkelig
samhørighed med dem i familien, som
døde af selvmord. Min barndom var ikke
altid rar. Jeg blev mobbet i skolen, og min
familie blev meget påvirket af dem, der
valgte døden i stedet for livet. Allerede
som helt lille, kom tankerne om selvmord
snigende.
Store forventninger
Som 16årig startede jeg i gymnasiet,
og der var store forventninger til mig.
Jeg skulle klare mig godt og starte på
universitetet. Jeg faldt bare ikke til. Det,
der skulle have været en ny begyndelse,
blev starten på endnu et mareridt. Der
var ingen fokus på unge, der havde det
skidt, da jeg gik i gymnasiet. Ingen kontaktede mine forældre, da jeg begyndte
at forlade timerne grædende. Mine egne
forventninger til mig selv, og min families
forventninger til mig var for store. Jeg
kunne ikke leve op til noget og følte mig
som en fiasko. Vi var lige flyttet, og ingen
af mine venner skulle starte i gymnasiet i
samme by som mig. Så jeg var
alene om alle de forfærdelige
tanker, jeg pludselig fik.

Far havde på fornemmelsen der var
noget galt
En dag hvor min matematiklærer havde
gjort mig til grin foran hele klassen, blev
det for meget. Jeg tog hjem og begyndte
at tage alt det medicin, jeg kunne finde
i vores hus. Jeg ledte også efter alkohol,
da jeg kunne huske, at min moster havde
taget medicin og alkohol sammen, og hun
var død af det. Nu skulle det være forbi,
og det havde det også været, hvis ikke
min far var kommet hjem. Han havde
haft på fornemmelsen at der var noget
galt og var derfor taget hjem.
Jeg kom på intensivafdeling og lå der i
ca. en uge. Efter det kom jeg på ungdomspsykiatrisk afdeling. Det var en skræmmende oplevelse, men det gav mig også
gnisten til at komme videre. Jeg havde
det meget bedre end de andre unge på afdelingen. Det gik op for mig, at mit liv slet
ikke var så forfærdeligt, og at jeg havde
mange muligheder.
Selvmordstanker kan ikke ties ihjel
Efter udskrivelsen havde jeg travlt med
at komme videre. Jeg fik en hf og startede
på universitetet. Der er bare mange
andre som mig derude, ved jeg i dag. Jeg
har skrevet mit selvmordsforsøg ned og
grundene til det. Dem, der har læst det
forstår mine tanker og nogle har endda
sagt, at det ligner deres egen ungdom. Det
er vigtigt, at de familier som berøres af
selvmord får talt om det, så selvmordet
ikke smitter. Åbenhed er vigtig også om
noget så forfærdeligt og sørgeligt som
selvmord. Min familie gjorde den frygtelige fejl, at vi troede vi kunne tie det ihjel,
men tavsheden holdt det i live hos hver
enkelt. ■

Balance nr. 3 september 2011

19

Musik der

helbreder
Af Finn Jespersen

Nu siger jeg ”helbredelse”! Jeg mener
naturligvis ikke, at man kan blive helbredt for depression ved at høre musik
(gid det var så enkelt!) - men jeg tror på,
at man ved at gøre det til en vane at lytte
til musik i det daglige, kan ruste sig til
bedre at klare vanskelige tider. Mine egne
erfaringer går først og fremmest på den
klassiske musik, men andre musikformer
burde også kunne bruges. Jeg vil prøve at
give nogle råd om, hvordan man kommer
i gang med musikken. Men først et kort
tilbageblik.
En usynlig forbindelse
mellem musik og sind
Tanken om, at musik kan helbrede, er slet
ikke ny. I oldtiden og middelalderen var
man overbevist om, at der eksisterede
en usynlig forbindelse mellem musikken
og det menneskelige sind. Vi har stadig
en rest af disse tanker i sproget, idet vi
kan tale om det harmoniske, både når
det gælder det menneskelige sind, og når

det gælder musik. Det gjaldt om at finde
en harmonisk balance mellem univers,
sind og musik. At være syg i sindet
(melankolsk fx) var derfor at være ude af
balance, og vejen til helbredelse bestod i
at finde tilbage til den kosmiske harmoni,
at genvinde balancen så at sige. Et af
midlerne var musik.
Forhold dig aktivt til musikken
I de senere år er der kommet cd´er i
handlen under labels som ”meditationsmusik” eller lignende. Det drejer sig
ofte om enkle, klassiske stykker uden for
mange overraskelser. Guf for øregangene,
kunne man sige. Hvis nogen har gavn
af disse cd´er, er det ok for mig, men det
jeg har i tankerne, er noget andet. Jeg
anbefaler ikke, at man sætter sig hen og
passivt lader musikken glide forbi. Jeg
anbefaler tværtimod, at man forholder sig
aktivt til den: lader sig overraske, lader
sig irritere - og selvfølgelig også, at man
henrykt lader sig rive med. Jeg anbefaler

I artiklen af Eva Emborg i sidste nummer af Balance (side 16-17)
fortæller Eva, at hun synger i gospelkor, og at det styrker hende
i svære perioder. Denne oplysning gav mig lyst til at pege på
musisk aktivitet generelt som en vej til helbredelse. Selvom man
ikke – som Eva - er så heldig at være født som sangfugl, kan
man have både glæde og nytte af andre sider af det musiske
område. For det er vel de færreste, som med hånden på hjertet
vil hævde, at de slet ikke har øre for musik, og man kan da
sagtens nøjes med simpelthen at lytte til god musik, og ad den
vej få et rigere liv som depressiv/bipolar.
20
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Ordforklaring:
•	En sats er en klart afgrænset del af
et større musikværk.
•	En suite er et stykke musik bestående af mange, ofte korte satser.
•	En klaverkoncert er et stykke
musik, hvor klaveret spiller hovedrollen, og hvor orkesteret er i
baggrunden.
•	En symfoni er et værk i flere, som
regel fire satser for stort orkester.
De fleste komponister lavede flere
symfonier i løbet af deres karriere.
Man har derfor nummeret dem,
således at den ældste har nr. 1

Forslag til musik
der helbreder.
1.A. Vivaldi: ”De fire årstider”, ”Foråret”. En livlig musik, der beskriver
fuglesangen i det tidlige forår. Musikken er det, man kalder ”programmusik”, dvs. musik, der fx som her
beskriver et stykke natur.
2.J.S. Bach: ”Orkestersuite”. Der
er flere suiter at vælge mellem. Jeg
anbefaler den, der har nummer tre.
Den består af flere satser, der har
hver sin karakteristiske stemning.
3.W.A. Mozart: Klaverkoncert
nr. 21, 2. sats. Denne langsomme
og stemningsfulde sats blev engang
brugt i filmen ”Elvira Madigan”. Hele
koncerten (alle tre satser) kaldes nu
Elvira Madigan-koncerten.
4.L. v. Beethoven: Symfoni nr.
5, 1. sats. Symfonien har tilnavnet
Skæbnesymfonien, idet den starter
med en rytme, som om skæbnen selv
banker på.
5.F. Mendelssohn Bartholdy:
Symfoni nr. 4, 2. sats. Symfonien
kaldes ”Den italienske”. Mendelssohn
blev inspireret til den efter en rejse
i Italien, og netop 2. sats, som jeg
anbefaler, er fuld af sydlandsk sødme
og varme.

også, at man prøver at lægge mærke til
instrumenternes forskellige klangmuligheder, til balancen mellem et orkester
og en solist, til musikkens evne til at
beskrive et stykke natur og til musikkens
særlige ”arkitektoniske” opbygning. Jo
mere nysgerrigt opsøgende man er, jo
større betydning kan musikken gå hen
og få.
Lyt sammen
Jeg tror, det er en god idé at være flere.
Måske kunne man slå sig sammen med

nogen fra lokalgruppen og starte en musikgruppe op! Man kunne mødes på skift
hos hinanden. Alt hvad der kræves af
udstyr, er et musikanlæg, der er en smule
bedre end en ghettoblaster. Hvis man
kommer godt i gang, kunne man måske
arrangere koncertture, eller koncertrejser! Mulighederne er der.
Men hvor kan man begynde? Jeg har
her lavet en liste med musikstykker, som
jeg mener, vil egne sig til at starte med.
Stykkerne er ikke så lange, at man risikerer at miste koncentrationen undervejs.

På den anden side indeholder de masser
af musikalske vitaminer. Hvis nogen
skulle få lyst til at modtage flere forslag,
eller til at få baggrundsmateriale om de
enkelte forslag, er man velkommen til at
maile til mig på fj4800@live.dk.
Et sidste råd: væn dig til at høre
samme stykke musik flere gange, fx med
dage eller uger imellem. Du vil opdage,
at stykkerne hele tiden viser sig fra nye,
overraskende sider. ■

De karakteristiske grønne hænder fra
psykologhjælp.nu-logoet blev symbolsk
plantet på valgplakaterne i Aarhus og
København. På den måde blev politikerne
for en kort stund mærket med de farverige hænder med teksten ”Husk www.
psykologhjælp.nu”. ODA kæmper med
kampagnen ”Psykologhjælp.nu for:
Lige adgang til psykologhjælp. Alder,
diagnose og pengepung skal ikke være
afgørende for at få den rette behandling.

I dag er det er kun depressionsramte i
aldersgruppen 18 – 37 år og angstramte
i aldersgruppen 18 – 28 år, som kan få
tilskud via sygesikringen til psykologbehandling. Alle andre må selv finansiere
deres behandling.
I ODA beder de kommende folketingsmedlemmer om at
gøre alvor af deres
ord og få gjort op med
diskriminationen. ■

ODAs valgkampsinitiativ
– Husk www. psykologhjælp.nu
Imens valgkampen buldrede af sted mindede ODA politikerne om deres løfter om
at skabe bedre behandlingsmuligheder
for mennesker med angst, depression og
OCD.
Det skete med aktionen ”Husk psykologhjælp.nu”. Aktionen skulle specifikt
minde de partier, som lovede at gøre en
særlig indsats for at udvide den nuværende alders- og sygdomsdiskriminerende
psykologordning, om at holde deres ord.

Ny undersøgelse:
Ringe kommunal sagsbehandling koster sygedage hos mennesker med en psykisk lidelse
Ny undersøgelse foretaget af Fællesorganisationen ODA viser, at mennesker med
OCD-, depression eller angst får forværret deres sygdom i mødet med kommunen. Uvidenhed og mangel på forståelse
fra de kommunale sagsbehandlere er
årsag til problemet.
Det er hårdt, at være ramt af en
psykisk sygdom som angst, OCD eller
depression. Lægger man et vanskeligt
sagsforløb hos jobcentret oveni kan det i
sidste ende betyde en forværring af sygdommen. I en ny undersøgelse foretaget
af fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne, svarer
over halvdelen af deltagerne, at de bliver

mere syge af mødet med kommunen. En
af de vigtigste grunde til at det går galt
er, at socialrådgiverne efter deltagernes
mening ikke ved nok om deres lidelser og
ikke udviser forståelse for deres situation.
Det betyder ifølge undersøgelsen, at
otte ud af ti oplever forvirring og usikkerhed som en konsekvens på grund af
et vanskeligt sagsforløb de har haft hos
deres sagsbehandler.
”Det er et stort problem, at det kommunale system ikke er gearet til at møde
borgere med psykiske lidelser som angst
og depression. Det kan i værste fald
betyde, at borgeren bliver tabt på gulvet,
bliver mere syg og ender på førtids-

pension. Sagsbehandlerne skal klædes
vidensmæssigt på omkring de psykiske
lidelser og så skal rammerne for mødet
tilpasses den sygdomsramte borger”,
siger formand for ODA Lise Hogervorst
og fortsætter:
”Langt de fleste af vores medlemmer
vil gerne tilbage på arbejdsmarked og
meget gerne bidrage til samfundet, så det
er et katastrofalt og helt uforståelse spildt
af ressourcer, at kommunerne ikke er
bedre til at hjælpe folk tilbage”
303 brugere og besøgende har online
deltaget i undersøgelsen fra december
sidste år til februar i år. ■
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Sindets Dag i Risskov aarhus
+ uddeling af DepressionsForeningens Redningsplanke
På Aarhus Universitetshospital, Risskov bliver d. 10.oktober Sindets Dag - markeret med oplæg om aktuel psykiatrisk forskning og en temaaften, der handler om personlighedsforstyrrelser.
Kl. 19.00 uddeles DepressionsForeningens pris, Årets Redningsplanke i vandrehallen. Adgang til hele arrangementet er gratis.
Program for dagen
Aktuel psykiatrisk forskning - kl. 16.30-18.30
Hvilken betydning har den psykiatriske forskning for den enkelte patient?
Pause - kl. 18.30-19.30
Bl.a. mulighed for køb af mad og drikkevarer
Kl. 19.00 overrækkes DepressionsForeningens pris, Årets Redningsplanke til et menneske, en organisation eller lign. der har
gjort en helt særlig indsats for en eller flere depressionsramte
(Læs mere om indstilling til Redningsplanken mm s. 23).
Temaaften om personlighedsforstyrrelser - kl. 19.30-21.30
En personlighedsforstyrrelse indebærer bl.a. ofte forstyrrelse i
opfattelsen af sig selv og verden, forstyrrelse i følelsesliv, dårlig
impulskontrol.
Tid: Man. d. 10. oktober 2011, kl. 16.30-21.30. (Fri entré)
Sted: Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, Risskov
Tilmelding: 7847 0453 eller mail psykinfotilmelding@rm.dk fra
den 3. oktober.

aarhus

DepressionsForeningen
i City Vest i Aarhus
Mød DepressionsForeningen og andre psykiatriske foreninger
mellem kl. 12 og 14 på Sindets Dag d. 10 oktober

hillerød

Nystartet ungegruppe
for depressionsramte
i Hillerød søger medlemmer

Gruppen mødes hver onsdag fra kl. 16.00-18.00, i Frivilligcenter
Hillerød, Fredensvej 12 c. Min.alder 18 år. Kontakt: Lis Silkeborg
Tlf. : 29768645 · E-mail: lis_silkeborg@hotmail.com
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sorø

LOKALGRUPPE SORØ

Så starter der en lokalgruppe op i Sorø. Det vil foregår tirsdag i
ulige uger med opstart den 13. Sep. 2011 kl. 19-21. Og stedet er
Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø.
Skulle du være interesset i dette kan du kontakte Sascha Jensen på tlf. 42161061 eller på mail saspigen@thomas-helmig.dk

Sindets Dag - Odense

odense

Sindets Dag d. 10. oktober bliver igen i år fejret med et heldagsarrangement i Odense. I festsalen på Odense Rådhus byder dagen
på en række af spændende foredrag – bl.a. med tidligere tv vært
Henrik Dahl. Der vil desuden være musik og kor, og forskellige
boder med informationsmateriale. Odense Rådhusplads vil være
fyldt med musik, dans og telte, hvor man ud over at kunne få
information om psykiske sygdomme, også vil kunne få udforsket
sanserne i et sansetelt. Dagen slutter igen i år af på spillestedet
Posten. Følg med i programmet på www.odense.dk/pio

københavn

Foredrag i Cafe Blom

Musikterapi d. 19.10.2011 kl. 18.00-20.00
Vi får besøg af Julie Kolbe Krøyer, der er cand.mag. i musikterapi og har en efteruddannelse i Guided Imagery and Music- terapi Julie har også en bred praktisk erfaring med musikterapi i
forskellige sammenhænge.
Hvad står ODA for – hvem er de tre foreninger?
D. 16/11 kl. 18.00-20.00
Bliv klogere på de tre foreninger, som står bag Café Blom. Der
kommer én fra OCD-foreningen, Depressionsforeningen, Angstforeningen samt ODA. Vi glæder os til at blive klogere på, hvad
de enkelte foreninger laver, tilbyder og fokuserer på, samt hvad
fællesinitiativet ODA arbejder med.
Sted: Cafe Blom, Julius Bloms Gade 17, kld, 2200 København
N. Det er et gratis at deltage til begge foredrag og man kan købe
kaffe og guf. Tilmelding er ikke nødvendig, men værdsættes af
hensyn til klargøring af lokalerne. For mere information eller tilmelding skriv til cafeblom123@gmail.com eller ring på 53559567
mandag eller onsdag mellem kl. 14.00 og 18.00.

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 i Aarhus (læs mere om arrangementet s.22).
Hvem synes du fortjener titlen som
Årets Redningsplanke? Send os din
indstilling senest 25.9.11.

antallet af selvmord. Hun har bl.a. udgivet en bog om datterens sygdomsforløb
og selvmord, der bidrog til aftabuisering,
oplysning og mindre stigma.
Mettes mor kæmper fortsat for at
nedbringe antallet af selvmord. Hun har
bl.a. indsamlet underskrifter i stor stil til
kampagnen www.psykologhjælp.nu.
Det er vanskeligt at forestille sig andre,
til trods for svære odds, der vil kunne arbejde bedre eller ligeså utrætteligt for de
samme ting som DepressionsForeningen
står for, og som rækker ud til så mange
andre mennesker. ■

Indstillingen sendes pr. mail eller brev til
sekretariat@depressionsforeningen.dk
eller DepressionsForeningen, Vendersgade 22 kld, 1363 København K.
Herunder kan du måske finde inspiration hos sidste års vinder:
En kamp for aftabuisering
og korrekt behandling
Sidste år tilfaldt prisen som Årets Redningsplanke ”Mettes mor”.
Bestyrelsen lagde til grund, at Mettes
mor utrætteligt kæmper for at nedbringe

Mette- en beretning
om et selvmord
144 sider, 130 kr.
PsykiatriFondens forlag

Mettes mor om bogen
”Mette – en beretning om
et selvmord”:
Formålet med at udgive denne
bog var først og fremmest at yde
et bidrag til nedbrydelsen af de
svære tabuer, som al psykisk sygdom
er behæftet med. For os, Mettes
familie, har motivet været at yde
et beskedent bidrag til, at antallet af selvmord måske ville kunne
nedbringes og forholdene for psykisk
syge bedres.
Relationen mellem patient
og omgivelser
Som bogen fremtræder i dag, er den
en dokumentar bestående af Mettes
daterede notater kædet sammen med
de tilsvarende journaluddrag. Alt
er nedskrevet i det øjeblik, det har
fundet sted og i nøjagtig kronologisk
orden. Blot suppleret med mine
erindringer om hende der hvor lidt
baggrundsviden er nødvendig for
forståelsen. Mette giver udtryk for
at alt, hvad hun har skrevet, er ord,
der udtrykker nogle følelser, som
hun aldrig ville have kunnet bringe
over sine læber. Det er kun på grund
af hendes død, at vi nu kender til
dem. Det er nu muligt for læseren at
danne sig et billede af, hvordan relationerne mellem patienten og hendes
omgivelser og ikke mindst behandlingssystemet løbende har fungeret
og dermed få stof til eftertanke.
Under udarbejdelsen af manuskriptet, har jeg ofte tænkt på,
hvordan bogen ville kunne anvendes
til studiekreds- og undervisningsbrug. Forhåbentlig vil bogen snarest
muligt blive forældet ved, at den fungerer som en øjenåbner for læserne
og derved gør sig selv overflødig.
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Grønt
er godt for sindet

Grønt er ikke kun godt for øjnene, som H.C. Andersen skrev i eventyret
den grimme ælling. Forskning indenfor sammenhænge mellem
menneskers mentale sundhed og udearealer som haver og parker viser
positive resultater. Haveterapi hedder terapiformen.
Af Kristine Liljenberg, kommunikationsmedarbejder ODA

Øjnene har dagen igennem flakket rundt
på computerskærmen, telefonen har
kimet og trafikken på vej hjem fra arbejde
har fået pulsen helt op. For mange mennesker findes der ét svar på at genvinde
roen – haven.
Hvem kender ikke til naturens beroligende effekt? Når blikket hviler på
horisonten ved havet, lydene fra vinden i
træerne pusler og duften af roser i haven
fylder én med liv. Den beroligende og afslappende virkning, som vi kan opnå ved
at færdes i haven, parken eller naturen,
mener forskere skyldes, at mennesket næste hele dets eksistens har levet udendørs
tæt forbundet med planter.
Terapi i haven
Byen er blevet flere og flere menneskers
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hverdagslandskab. De fleste af os tilbringer en stor del af vores tid inden døre og
størstedelen stillesiddende. Det er ikke
længere en selvfølge at alle i deres hverdag har adgang til grønne omgivelser. Interessen for det fysiske miljøs indflydelse
på menneskets sundhed og velbefindende
er i dag stigende. Indsigten i hvordan
arkitekturen kan påvirke vores sundhed
har resulteret i et nyt begreb og genre;
Health Design. I genren ligger Healing
Gardens på dansk terapihaver. Terapihaver er et paraplybegreb for haver hvori
mennesker opnår en lindring eller helbredelse af deres sygdom i kraft af ophold i
haven i samspil med terapi. I terapihaven
bedrives haveterapi af et behandlerteam,
som er uddannede indenfor haveterapi,
såkaldte haveterapeuter. Haveterapeuter

vil typisk have en faglig baggrund som
læger, psykologer, ergoterapeuter mv.
Svensk forbillede – Alnarpmetoden
Tæt på Malmø i Sverige ligger Alnarps
Rehabiliteringshave. Haveterapien i Alnarp har vist slående resultater i forhold
til at rehabilitere personer som lider af
symptomer efter stress og udbrændthed.
Næsten 80 procent af de hidtidige
deltagere på Alnarps Rehabiliteringshave
har kunnet vende tilbage til arbejde eller
uddannelse efter et typisk forløb på 12
uger i terapihaven.
Terapihaven er opdelt i adskillige rum
til forskellige formål: Områder til ro og
hvile og områder man kan være aktiv
og arbejde i. Arealer til at være alene og
arealer til at være sammen. Steder, der er

Konceptmodel Terapihaven Nacadia, En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark, Udarbejdet i 2008 af
Skov & landskab, LIFE, Københavns Universitet.
Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne af
Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut, Examensarbete 2007: 2 LTJ-fakulteten, Alnarp
Læs mere om Alnarps Rehabiliteringshave på www.slu.se. Søg efter Alnarps rehabiliteringsträdgård
Læs mere om Nacadia Terapihaven på www. nacadia.dk

åbne for det lange
kig og andre, som er
lukkede af hække,
arealer med vild
natur og ukrudt og
andre med orden
og lige rækker af
planter.
Alnarpsmetoden
er en behandlingsmodel med forskellige ingredienser:
Oplevelser i naturen,
havearbejde, psykoterapi, krop og billedmageri, håndværk, afslapning, mindfulness øvelser.
I Alnarps rehabiliteringshave bliver
deltagerne mødt af et team, der møder
deltagerne med tillid, bekræftelse, forståelse og accept. Rammen er det fysiske
miljø, dvs. haven. Teamet tager udgangspunkt i deltagerens egen oplevelse af sit
behov. I haven er der rig mulighed for at
sænke ambitions- og pligtfølelsen. Det
der kan have været en vigtig årsag til
stress og udbrændthed.
Haveterapi i Danmark
Efter svenske forbillede får danske
stressramte mennesker nu mulighed
for haveterapi på dansk grund. Den nye
danske terapihave, Nacadia, ligger midt

i Arboretet, et skovlignende område i
Hørsholm på Sjælland, og haveterapien
udvikles i samarbejde med stressklinikken Kalmia. Terapihaven forventes
klar til indvielse i oktober 2011. Nacadia
betyder »Paradisets Have« på persisk og
terapihaven har været på tegnebrættet
siden 2007, hvor Skov & Landskab indledte et samarbejde med Realdania om at
grundlægge en dansk model for terapihaver efter Alnarps koncept.

i grunden er en aktiv skabning og at aktivitet i sig selv kan være sundhedsfremmende. Når vi arbejder i haven, kan vi få
sved på panden og opnå følelsen af, at få
noget fra hånden. Tillige er mennesket en
social skabning. I haven er der arbejdsopgaver året rundt, hvor man for eksempel
kan hjælpes ad med at plukke æbler og
bær. Endelig er haven og naturen også et
rum for fredfyldte øjeblikke og aktiviteter
i et stille tempo. ■

Hvad kan du selv gøre
En af teorierne om sundhedseffekterne
af haveterapi har sit ophav indenfor ergoterapien. Den bygger på at mennesket

Litteraturforslag
Signe Wenneberg,
Haveterapi – du får det bedre af
at være udendørs,
Politikens Forlag 2009

litteratur
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”Frem i lyset”
af Anne Marie Geisler

Bogen ”Frem i lyset” handler om Anne Maries opvækst med en far, der er ramt af
depressioner. Hvordan det er for Anne Marie selv at leve med depressioner,
og hvordan det var at få diagnosen ADHD som voksen. Hun beskriver også,
hvilke metoder hun bruger for at få det til at hænge sammen med sit liv
som politiker og sportsudøver.

Boganmeldelse af
Sascha Jensen

Faderen forsøgte selvmord
Anne Maries historie er delt op i fire dele.
I del 1 fortæller Anne Marie om sin
barndom og ungdom, og om hvordan det
var at vokse op i en familie, hvor faderens
sygdom altid kom først. Anne Marie fortæller blandt andet om, hvorfor hun trak
sig væk fra familien og levede i en gymnastiskverden. Hun skriver om faderens forsøg på selvmord og om hendes ændrede
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syn på kærligheden til sin familie og sin
forståelse overfor faderens sygdom.
Politiker og depressiv
I del 2 beskriver Anne Marie, hvordan det
var at stå frem med sin sygdom efter, hun
blev valgt til folketinget.
Del 3 handler om Anne Maries liv
med to diagnoser. Hun kommer i denne
del også ind på forskellen på at være syg
og have penge, og hvordan det må være
at være syg og ikke have råd til medicin.
Hun kommer også ind på sin politiske
holdning til den problemstilling.
Del 4 beskriver Anne Maries liv som
politiker, og hvordan det hænger sammen
med hendes sygdomme.

Også en god bog til pårørende
Jeg blev meget glad, da jeg læste bogen,
fordi jeg fik en følelse af, at en person
endelig har skrevet en bog, som både
mennesker, der er ramt af depressioner,
og pårørende kan få glæde af at læse. Jeg
fik også en fornemmelse af, jeg kendte
personen og hendes historie. Så klart en
bog jeg kan anbefale, at alle burde læse ramte såvel som pårørende. ■

Frem i lyset
PsykiatriFondens forlag
242 sider, 190 kr.

LANDET

RUNDT siden sidst

En lille hilsen fra Aarhus:

Da gruppelederen
slugte kamelen
Midt i august arrangerede vi i Aarhus lokalgruppe
en udflugt til Ree Dyrepark ved Ebeltoft

Vi er 12 i gruppen, og vores almindelige
kammeratskab og gode sammenhold kan
endnu bedre mærkes på sådan en tur. 11
meldte sig til turen, og på dagen var vi 9,
der var i humør til at tage af sted. Vi kørte
i 3 biler, og den ene chauffør lovede at
køre hjem, hvis nogle ikke kunne holde til
en dagtur. Det var betryggende.
Hele verden rundt i solskin
Vi samledes i strålende solskin og begyndte med morgenkaffe. En havde bagt
boller, og det var en god start. Vi fik også
hørt, om alle havde sovet godt eller bare
nogenlunde. Bilerne rullede så mod Ree
Dyrepark, og vi kom straks på en guidet
safaritur i jeeps – tre efter hinanden,
hvor kun den første har motor. Først var
vi på den afrikanske savanne, og derefter
kom vi til Asien, Europa, Nordamerika og
Sydamerika. Og vi var da også lige en tur
på Madagaskar. Alle steder med masser
af dyr.
Så var tiden kommet til at grille fra
vores bestilte madkasse, og det var rigtig
hyggeligt.
En tur på kamelen
Men så var der nogle, som rottede sig
sammen og bestemte, at nu skulle jeg

Mathias på kamelen
ud og ride på kamel. Det gik jeg med til
på den betingelse, at en anden også ville
med. Som sagt så gjort, og vi gik til kamelerne med hele følget bagefter. Alle ville
se på, og selv om vi skulle have sikkerhedshjelm på, så var det en god oplevelse
mellem puklerne.
Nogle kørte nu hjem, mens andre gik

en lang tur for at høre om sorte bjørne og
hvide ulve, der oven i købet blev fodret
– og så kom bisonokserne også og ville
blande sig. Nu var der langt til udgangen,
og det blev sent, inden vi kom hjem. Vi
havde haft en vellykket tur.
Mathias Sørensen
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Frivilligkursus

i DepressionsForeningen

Efterårets kursus for DepressionsForeningens frivillige
foregik som vanligt i de idylliske omgivelser i DSBs kursuscenter ved Knudshoved den sidste weekend i august.

Den svære samtale
Det første punkt på programmet efter ankomst og fællessang lørdag var et oplæg
om ”Den vanskelige samtale” ved cand.
merc. HRM Olav Jessen fra personaleafdelingen i Folketingets administration.
Det var et både fagligt og erfaringsmæssigt velfunderet input, som gav anledning
til eftertanke.
Inden aftensmaden var der tiltrængt
’gående samvær’ ovenpå de stillesiddende
aktiviteter. 5 kilometers frisk luft med
indlagte quiz-spørgsmål undervejs er effektivt til at klare hjernen.
Musik
Lørdag aften bød på en fornyelse på
foreningens frivilligkurser, idet der
for første gang var levende musik på
programmet. Psykolog Gert Barslund og
konservatoriestuderende Sofie Karoline,
begge fra Esbjerg, optrådte med egne
sange, og det blev en meget stemningsfuld seance.
Søndag
Søndagen begyndte med erfaringsudveksling for henholdsvis telefonpassere
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Pause i solen

Afslutning med fællesmassage



Der lyttes intenst

og kontaktpersoner. Det var som altid
meget givende konstruktivt og kunne
som altid sagtens have optaget mere tid,
end der var afsat. Efter frokost fulgte et
oplæg af psykolog Lennart Holm om,
hvad der er henholdsvis fælles og forskelligt for sygdommene depression, angst og
OCD. Lennart er medlem af foreningens
ekspertpanel og har flere gange bidraget
til både kurser og generalforsamlinger
med sin ekspertise og mangeårige tera-

peutiske erfaring fra Center for Kognitiv
Terapi & Supervision. Også her kunne der
snildt være brugt mere tid, for Lennarts
indslag giver altid anledning til mange
spørgsmål og andre bidrag fra tilhørerne.
Alt i alt en dejlig weekend – altid en
fornøjelse både at møde nye og at gense
velkendte ansigter fra foreningen fra alle
dele af landet.

Af Mathias Prægel

Til næste
Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatsleder

Netværk

– et bolværk mod depression
Det er videnskabeligt bevist, at vores netværk har stor betydning for, i hvor høj grad vi risikerer
at få en depression eller bipolar lidelse. Og ikke mindst for vores evne til at komme os over
sygdommen. Et godt netværk, familien, vennerne kan måske ikke forhindre, at man får en
depression, men de kan minimere risikoen.

Den onde spiral
Helt igennem uretfærdig er det derfor også, at depressionssymptomerne ofte er med til at gøre det svært at fastholde sit netværk.
Mange oplever at sygdommen er med at isolere dem. Både fordi
lysten til at være sammen med andre svinder, nogle ønsker ikke
at ”vise” sig frem, når de har det dårligt, andre kan bare ikke
overskue det. Man kan være skamfuld og måske har man også
mistet troen på at ens venner og familien ikke ønsker eller orker
at se én længere. Selvhadet kan være enormt. Invitationerne til
barnebarnets fødselsdage eller julefrokosten bliver der sagt nej
til og man er måske heller ikke længere selv opsøgende i forhold til at tage kontakt til selv de nærmeste. Man fjerner sig fra
omgivelserne.
Desværre er det tit sådan, at når man trækker sig fra sine
omgivelser, og tilmed afviser dem, så fjerner de sig også fra én.

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: Netværk. Så send blot dit bidrag til DepressionsForeningen, Vendersgade 22 kld., 1363 København K eller sekretariat@depressionsforeningen.dk senest
den 15. november.

De holder op med at ringe, holder op med at invitere. Isolationen
er total. En naturlig men også meget ulykkelig situation for alle
parter. I DepressionsForeningen opfordrer vi pårørende til at
hjælpe med at holde netværket i live, hvis de kontakter os. Men
samtidig siger vi også at de skal passe på sig selv. Det er en kunst
at finde den rette balance.
Erfaringer med netværk
I næste nummer af Balance vil vi beskæftige med emnet, netværk. Hvad er et godt netværk, hvordan fastholder man sit netværk, hvordan får man et nyt netværk efter en depression eller
bipolar lidelse. Hvad er forskellen på brugen af sociale netværk
på nettet, såsom Facebook og Depnet og netværk man møder i
”den virkelige verden”?
Vi vil også meget gerne høre, hvordan du bruger dit netværk,
hvordan er det at skulle finde en kæreste efter depressionen eller
en ny vennekreds? Hvordan er at skulle forholde sig til sin familie, når nu en højtid trænger sig på?
I DepressionsForeningen er det et af vores hovedformål, at
skabe medlem-til-medlemsnetværk. Derfor vil vi selvfølgelig
også se på de netværksskabende tilbud vi selv har nu, og diskutere ideer til nye former og tilbud. Vi hører gerne fra dig, hvis du
har erfaringer foreningen eller medlemmerne kunne have glæde
af fra andre områder, hvor man også bruger netværk som en det
at rehabiliteringsprocesen. ■
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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

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
Psykologisk Klinik v/ Iben Busk
Tuxensvej 5, 2.sal
2700 Brønshøj
Tlf. 2021 6165 bedst ml. 9.00 og 9.30
alle hverdage
Email: psykolog@ibenbusk.dk
www.ibenbusk.dk

Region Midtjylland
Psykologfirmaet Kirsten Draiby
Fredenstorv 8, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 10 20 85
Email: info@psykologfirmaet.com
www.psykologfirmaet.com
Klinik for Kognitiv Terapi
Psykolog Eline Hyldager
Smedetoften 2
8380 Trige
Tlf. 28 29 87 43
Email: eline@hyldager.net

Alsbo Psykologklinikken Starup
v/ Aut. Klinisk Psykolog,
Anita Eibye Alsbo MA
Lic Marriage, Family Therapist, USA,
Specialist Dp: Psykotraumatologi
Strynøvej 3, Starup, 6100 Haderslev
Tlf. 74528186 (De fleste hverdage ml 8-9)

Region Nordjylland
Aalborg Psykologerne, Skyum
og Rose
Ved Stranden 11 D, 3. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 171199
Email: info@aalborgpsykologerne.dk
www.aalborgpsykologerne.dk

Her kunne

din annon
ce stå!
Kontakt
:
sekretari
at@depre
s
sionsforeninge
n.dk
33124727
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Lokalgrupper i DepressionsForeningen
Hvis du vil oprette en ny lokalgruppe, så kontakt DepressionsForeningens sekretariat: Tlf 3312 4727, sekretariat@depressionsforeningen.dk.
Medlemmer er velkomne også i grupper uden for ens lokalområde. Tilmelding er ikke nødvendig. Men det er praktisk, hvis du lige tjekker
mødet hos kontaktpersonen.
Lokalgruppe

Sted

Mødedag

Cafe Blom

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N

Mandage og onsdage Kl. 14.00 – 18.00

Leder Tine E.G.. 5355 9567

Frederiksberg/Kbh

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

Onsdag i lige uger

Kl 19.00 - ca 21.15

Frederik, 30745279,frederik.nu@gmail.com
Vibeke, 6167 7976, vibekaka@yahoo.com

Bipolargruppen, Kbh

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

22.9.11, 20.10.11

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

Roskilde

Psyk-Info, Kornerups Vænge 9 st. tv. 4000 Roskilde

22.9.11, 20.10.11, 17.11.11 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 – unge min. 18 år Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C

Hver onsdag

Kl. 16.00-18.00

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

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, 4700
Næstved).

Mandag i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Lene Stage tlf. 40 56 18 98

Sorø

Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø

Tirsdag i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Sascha Jensen 42161061/l saspigen@thomas-helmig.dk

Maribo

Maribo gl. Sygehus

Onsdage i ulige uger

Kl. 19.00 – 21.00

Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Odense

Stoppestedet, Jernbanegade 24 B, 5000 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, 5000 Odense C

Onsdag i ulige 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
Frivillighuset Storegade 80, Haderslev
bipolar lidelse

3. mandag i måneden

Kl. 19.00 – 21.00

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

Esbjerg

Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg

Hver torsdag

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, 8800 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, 8800 Viborg

Onsdage i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

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

Aarhus

Frivilligcentret, Grønnegade 80, 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 80, Aarhus

Torsdage i ulige uger

Kl. 19.00 -21.00

Horsens

Pause grundet manglende interesse

Aalborg

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Aktivitetsgruppe

Stevns

Depressions-Foreningen

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

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

Tidspunkt

Kontaktperson

Mette Johansen 2825 0970 /depressionsodense@gmail.com

Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com
Kontaktperson:Steen Kruuse, 7564 8660 / 2255 5040; kontakt@
kruuse.nu

Onsdage i lige uger

Kl. 19.00 – 21.00

tlf 3312 4727 (9-16)

Depressionslinien:
3312 4774 (19-21)
Alle hverdage

Henriette Pedersen: henrys@webspeed.dk, Lone Pedersen:
l.sp.75@hotmail.com
Jette Balslev 4034 6838
sekretariat@depressionsforeningen.dk, www.depressionsforeningen.dk
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Konkurrence

Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800

Bestem Årets Julegaveide
Skal årets julegave til mor være en platte med DepressionsForeningens logo, en paraply
med teksten ”DepressionsForeningen – når livet er fuld af regnvejrsdage”, et mobilhylster
med en reklame for DepressionsLinien eller noget helt fjerde?
Nu har du chancen for at være med til at bestemme, hvad der skal være vores næste
gave-artikel i DepressionsBUTIKKEN og deltage i konkurrencen om:
• Et eksemplar af vinder-produktet.
• Et års medlemskab.
• Et Flemming Enevold-signeret eksemplar af Balance juni nr.
• En DepressionsForenings t-shirt efter eget ønske
Send dit forslag til sekretariatet inden 1. oktober og deltag efterfølgende i vores afstemning
om forslagene på hjemmesiden.

•
•
•
•
•
•

Medlemskab (gave)
Højskole-ophold
T-shirts
Nederen-krus
Pårørendehæfte
Mani- og depressionshæfte

DepNet-kampagnetilbud

50,-

Har du en profil på DepNet.dk kan du netop nu (og
året ud) få et medlemskab af DepressionsForeningen
til kun 50 kr. (husk at oplyse dit brugernavn). Måske
kender du en, der ville blive glad for et medlemskab?

Depression og
bipolar lidelse i familien
Hæftet sætter fokus på nogle af de
vanskeligheder og udfordringer, der
kan være forbundet med at
være nær familiemedlem,
ven eller kollega, ligesom
der gives støtte og inspiration til, hvordan nogle af
udfordringerne og problemerne kan håndteres.
Pris 40 kr. inkl. porto

Mani og depression
Informationshæfte om bipolar
lidelse. Diagnose,
behandling og bl.a. de
sociale konsekvenser
af sygdommen. Hæftet
kan med fordel også
læses af pårørende
Pris 40 kr. inkl. porto

Kampagne t-shirt, Psykologhjælp.nu
Støt psykologhjælp.nu. Køb den flotte kampagne t-shirt i lækker kvalitet.
Både dame og herre størrelser. Størrelse m-xxl. 
Pris 150 kr. inkl. porto

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

Nuværende tilbud i webshoppen:

