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Børn, depression
bipolar lidelse
I den seneste tid har der været øget politisk fokus på børn med psykiske lidelser.
I det nye satspuljeforlig er der oven i købet afsat penge til tidlig opsporing
af børn med psykiske lidelser, det bringer håb om en bedre fremtid for
psykisk sårbare børn og unge. Også børn som pårørende skal vi tage os af,
for hvordan forklarer man sit barn at man har en depression?
Af Karen Margrete Nielsen,
Formand for DepressionsForeningen

Det ser ud til, at politikerne på Christiansborg er ved at vågne. I satspuljeforliget indgår der en aftale om flere penge til
tidlig opsporing og behandling af børn
og unge med psykiske lidelser (se dec.
nummeret af Balance). Der ser ud til, at
politikerne er ved at erkende, at alt alt for
mange børn og unge bliver tabt i skole- og
uddannelsessystemet pga manglende
eller ringe behandling. Derfor ender
mange i en meget ung alder som svingdørspatienter, før de får tilkendt varig
førtidspension. Det kan vi simpelthen
ikke være bekendt. Samfundsøkonomisk
har vi heller ikke råd til det. Senest er
beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, kommet med udspil til en pensionsreform. I teorien meget glædeligt, synes

jeg. Hvad der reelt kommer ud af det, må
vi vente og se. I DepressionsForeningen
er det noget, vi skal holde skarpt øje med,
og være klædt på til at deltage i den debat,
der vil komme.
”Hvad børn ikke ved har de ondt af”
Men også børn som pårørende har
brug for hjælp, og for at være omgivet af
voksne, der har sat sig ind i, hvad depression eller mani er. Uanset om et barn eller
et ungt menneske er pårørende eller selv
lider af depression eller mani, rammer
det hele familien. Det er hele familien,
der bør have mulighed for at søge støtte.
Jeg har to veninder med egen depression
i bagagen, som fik deres børn med i en
superviseret selvhjælpsgruppe for børn

som pårørende. Dette var en stor hjælp for
såvel børnene som deres - i dette tilfælde
- mødre, der tumlede med skyldfølelser
over ikke at have kunnet udfylde deres
moderrolle i en længere periode. Det er
vigtigt at holde sig for øje, at ”hvad børn
ikke ved, har de ondt af”, hvilket er titlen
på en på en meget rost bog, af familieterapeut Karen Glistrup, der også giver gode
råd til hvordan man snakker med børnene
i dette nummer af Balance (s. 12).
Et nyt år begynder
I skrivende stund står årets generalforsamling for døren og giver anledning til et
kig på foreningsåret, der er gået. Et år med
mange udfordringer, opgaver og spændende projekter. Kig med på s. 4 og 5. ■
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Foreningsåret 1
Dette er et resume af bestyrelsens beretning, som vi har vedtaget at forelægge ved foreningens
ordinære generalforsamling den 17. marts. Vi har i det forløbne år arbejdet på forskellige
områder, der ligger indenfor foreningens formålsparagraffer: Støtte til patienter og deres
pårørende, oplysning og forbedringer i forhold til behandling og rettigheder i øvrigt.
Indsatsområderne og køreplanen for dem blev fastlagt på et bestyrelsesseminar i forsommeren.

Nye udfordringer
Hvad det første angår, er de mest iøjnefaldende initiativer udadtil nok overtagelsen
af DepNet og vores første sommerhøjskole. Depnet arbejder vi fortsat hårdt på at
få til at køre tilfredsstillende. Højskolen
var en bragende succes, derfor tilbyder vi
det igen i år, og håber på, det vil blive et
fast tilbud. Men der er sket mange andre
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vigtige ting. Vi er i gang med at afprøve
en ny socialrådgiverlinje, og vi kan se, at
der er et behov. Derfor håber vi, at det i
fremtiden bliver et af foreningens tilbud.
Vi er også ved at afslutte et fireårigt
pårørendeprojekt i Aarhus, arbejder på
en ny facebook profil og på at få en ny
hjemmeside.

Flere frivillige
Foreningens arbejde varetages om nogen
af de flere og flere frivillige, og dem skal
vi støtte og motivere bedst muligt. Det
gør vi især med vores halvårlige frivillighedsweekender, som det endnu engang
lykkedes at finde midler til. Som noget
nyt kan vi nu invitere gruppernes kontaktpersoner på yderligere to endagskur-

Nyt design og nyt navn: Balance
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Ny folder om mani og depression
- kan bestilles via
www.depressionsforeningen.dk

11-12
ser. Det første i maj. Telefonvagterne har
i flere år haft lignende møder. Der er de
sidste par år blevet arbejdet på udformningen af en egentlig frivillighedspolitik.
Denne er nu på trapperne.

arbejdet på at få en ny og bedre hjemmeside. Balance har nu godt et år på bagen, og
har fået mange roser med på vejen, men
selvfølgelig også det modsatte. For at det
skal være vedkommende, er det afgørende,
at medlemmerne er med til at sætte deres
præg på det med indlæg, ros og ris.
I august udkom et nyt og hårdt
tiltrængt generelt hæfte om mani og
depression. Hæftet indgår bl.a. i den
velkomstpakke nye medlemmer automatisk får.
Flere af os er af og til ude for at holde
foredrag. Nu har vi et decideret foredragskorps under opbygning. Endelig er
vi i gang med at forberede en synlighedskampagne overfor læger og psykologer.
Politisk medvind
På det politiske område er der sket det

Nye tiltag på oplysningssiden
På oplysningssiden bliver der, som nævnt,

Juli

store, at flere års indsats sammen med
ODA for adgang til psykologbehandling
med tilskud for depressive nu gælder alle
over 18 år. Det er en landvinding og et
vigtigt skridt til bedre behandling, men
der er stadigvæk lang vej igen. Og så kom
afgørelsen på medicintilskudssagen. Vores ihærdige arbejde for at bevare tilskuddene til medicin gav pote. Forringelser er
der, men ikke som frygtet.
Alt dette skyldes en lang række entusiastiske frivillige, et hårdt arbejdende
og effektivt sekretariat, men også en
koncentreret indsats fra den siddende
bestyrelse.
På bestyrelsens vegne
Karen Margrete Nielsen
Marts 2012

Den på generalforsamlingen godkendte beretning vil blive lagt
på foreningens hjemmeside i ugen efter generalforsamlingen.

Januar

Højt humør på seneste frivilligkursus

Overtagelse af DepNet

August

Højskole i høj sol
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Depression
hos børn
Alle børn kan ind imellem være triste og opgivende, når verden
ser problematisk og svær ud. Denne artikel handler om børn,
hvor tristheden bliver for dominerende og udvikler sig til en reel
depression.

af Per Hove Thomsen, Århus Universitetshospital,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov,
Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov

Hos børn kan ses de samme depressive
symptomer som hos voksne, men der er
forskelle mellem de typiske depressive
symptomer afhængig af alder. Derhjemme
og i skolen kan man få mistanke om en
depression hos et barn, hvis det isolerer
sig fra jævnaldrende, hvis barnet er fuldt
af selvbebrejdelser og måske endda har
selvmordstanker. Ofte kan forældrene
registrere, at børnene har ændret adfærd
til at være mere irritable og humørsvingende. Ofte vil de miste interessen for
ting de tidligere har været optaget af, fx
fritidsaktiviteter. Typisk har de svært ved
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at koncentrere sig i skolen og nogle vil
tillige have psykosomatiske symptomer og
klage over hovedpine og mavepine. Nogle
børn kan udvikle symptomer på separationsangst, hvor de kan have konstante
tanker om, at deres forældre skal dø, eller
at noget andet ondt skal ramme dem. Jo
ældre børnene bliver, og i ungdomsårene,
ligner depressionssymptomerne i højere
grad dem man kender fra voksne.
Flere udsving end hos voksne
Hos voksne deprimerede ses ofte psykomotorisk hæmning med nedsat tale- og

tænkehastighed, langsomme bevægelser,
svag eller ingen ansigtsmimik. Dette
fænomen ses sjældnere hos børn og unge
med depression. Børn med depression er
i det hele taget generelt mere humørsvingende end voksne. Det virker umiddelbart som om børn lettere kan distraheres
fra deres triste tanker og ind imellem
ligefrem kvikke op og virke ubekymrede. På trods af dette kan barnet dog
godt have en depression og det bør ikke
forårsage, at man ikke tager affære, hvis
en del af de øvrige beskrevne depressive
symptomer er til stede.
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Faresignaler, som kan være tegn
på depression:
•	Barnet græder mere end sædvanligt
•	barnet bliver lettere irritabelt eller
aggressivt
•	barnet klager over mavesmerter
eller hovedpine
•	barnet har svært ved at koncentrere sig og sakker bagud i skolen
•	barnet begynder at tale om, at livet
ikke er værd at leve og at andre var
bedre tjent med at han eller hun
var død
•	barnet udvikler adfærdsproblemer
(pjækkeri, kommer i slagsmål mv.).

Følgende ting er karakteristiske for en
depressiv tilstand hos børn sammenlignet med voksne:
•	Der ses sjældnere psykomotorisk
hæmning
• der ses sjældnere døgnvariation
•	der er hyppigere humørsvingninger
•	tristheden er ofte på overfladen
mindre udtalt, der ses hyppig irritabilitet

Hvor hyppigt ses depression hos børn?
Undersøgelser af hyppigheden af depressioner hos børn viser store forskelle, fra
1-2% helt op til 7-8%. Disse store udsving
skyldes dels forskel i de diagnostiske

•	barnet har oftere psykosomatiske
symptomer
•	barnet kan udvikle adfærdsproblemer med udadreagerende adfærd
(mere end 2 uger med: tab af
selvtillid, skyldfølelse, tanker om
selvmord, koncentrationsbesvær,
agitation/hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtændring).

kriterier, som man har lagt til grund for
undersøgelserne, dels at man har fokus
på forskellige tidsforløb og har inkluderet
børn i forskellige aldre. De mest pålidelige undersøgelser udført blandt børn
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Særlige risikogrupper
•	Børn med andre vanskeligheder,
spiseforstyrrelser, tvangssymptomer, ADHD, indlæringsvanskeligheder
I øvrigt ses følgende risikofaktorer:
• stressende livsbegivenheder
•	tidligere depressive symptomer
•	depressiv attributionsstil
•	mange konflikter eller uhensigtsmæssig kommunikation i familien
•	vanskeligheder med at forvalte
følelser
•	anden psykisk sygdom hos barnet
•	psykisk sygdom i familien, særligt
depression.

>>
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viser en hyppighed på 1-2 %, blandt unge
stiger den til 3-5 %. Undersøgelser viser,
at depression hos skolebørn er lige hyppig
blandt piger og drenge, eller måske endda
en anelse hyppigere hos drenge, mens
der i og efter puberteten kommer en stor
overvægt af piger.
En depression med tidlig debut indebærer ofte risiko for depressive episoder
senere i livet. Ubehandlet vil omkring 10
% have forvundet deres depressive symptomer i løbet af 3 mdr. og 50 % i løbet af
ca. 12 mdr. Omkring 20 % vil ifølge undersøgelser fortsat have depression efter
24 mdr., hvis ikke de behandles. Tilbagefaldsrisikoen er desværre betydelig og
omkring 30-40 % får tilbagefald i løbet af
5 år, hvis de ikke er i behandling.
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Hvad skyldes depression hos unge?
Flere faktorer gør sig gældende i udviklingen af depression hos børn ligeså vel
som hos voksne. Risikofaktorer, bl.a.
familiær disposition (arvelige faktorer).
Man er ikke helt klar over, hvilken rolle
arv spiller. Man ved, at barnets temperament og såkaldte kognitive stil spiller en
rolle. Nogle børn er meget udadvendte og
tror i høj grad på sig selv, mens andre er
indadvendte, rugende og har en tilbøjelighed til at tolke hændelser negativt.
De sidstnævnte børn kan have en større
risiko for at udvikle depression. Belastning og traumatiske begivenheder kan
være udløsende.

Behandling af
depression hos unge
- Firetrinsmodellen
Psykoedukation og reduktion af psykosociale belastninger
I Danmark anbefales en firetrinsmodel
for behandling af depression hos børn.
Første trin i behandlingen er psykoedukation samt en reduktion af eventuelle psykosociale belastninger. Ved
psykoedukation informeres barnet og
forældrene om depressionens mulige
årsager, symptomer og forløb og de
forskellige behandlingsmuligheder. Som
led i denne psykoedukation bliver barnet
ofte bedre i stand til at forstå sig selv og
sine symptomer, og omgivelserne bliver
i stand til at støtte barnet bedst muligt i
behandlingsforløbet. En reduktion i den
psykosociale belastning kan bestå i en af-

lastning og tilpasning af skolearbejdet og
dagligdagens aktiviteter. Er der problemer i familien, enten mellem forældrene
eller mellem forældre og børn, kan der
iværksættes familiearbejde med fokus på
mere hensigtsmæssig håndtering af disse
konflikter.
Psykoterapi
Moderat til svær depression, hvor der
ikke er effekt af psykoedukation og
reduktion af psykosocial belastning, skal
behandles med psykoterapi, enten i form
af kognitiv adfærdsterapi eller familieterapi. Der findes nogen dokumentation for
at kognitiv adfærdsterapi hjælper børn
med depression.
Medicin
Ved svær depression eller hvor behandling med psykoterapi ikke kan gennemføres eller ikke hjælper, kan man behandle
med medicin. Medicin kan være indiceret
ved tilbagevendende depressioner, især
hvis der er optræden af psykotiske symptomer eller hvis der er tale om en bipolær
tilstand. Iværksættelse af behandling
med medicin skal ske i børne-ungdomspsykiatrisk regi.
Der er foretaget flere undersøgelser af
effekten af de såkaldte SSRI-præparater
(antidepressive midler, som indvirker
specifikt på serotonin). Stoffet fluoxetin
er det bedst dokumenterede hos børn og
er det eneste registrerede til brug for behandling af depression hos børn fra 6-års
alderen og opefter.
Undersøgelser af SSRI-stoffernes
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effekt i behandlingen af depression hos
børn viser, at disse er bedre end placebo,
selv om placeboeffekten er høj. Undersøgelserne viser endvidere en tendens til at
jo ældre barnet er, jo bedre er effekten af
den medikamentelle behandling. Endvidere tyder det på, at jo sværere depressionen er, jo bedre er effekten.
Hvad virker bedst: psykoterapi eller
medikamentel behandling?
Der er lavet en stor undersøgelse af 439
12-17-årige børn og unge med depression.
Man fandt, at behandling med fluoxetin
var mest effektiv, men lagde man psykoterapi (kognitiv adfærdsterapi) oveni,
blev effekten lidt bedre. Man fandt, som
et spændende fund, at selvmordstanker
reduceredes mest i gruppen, som også
fik psykoterapi. Psykoterapi som eneste
behandling var bedre end placebo.
Ved gennemgang af mange undersøgelser, herunder publicerede og upublicerede data, har det vist sig, at de fleste
SSRI-præparater ser ud til at øge forekomsten af selvmordstanker og i nogle
tilfælde selvskadende adfærd (der er ikke
set selvmord). Det tilrådes derfor, når
man iværksætter medikamentel behandling, at følge barnet nøje i de første mange
uger efter iværksættelse af behandlingen.
Hvilke bivirkninger ses?
Bivirkninger til medicinen er som de er
beskrevet hos voksne: kvalme, hovedpine, mavepine, appetittab og søvnbesvær.
I sjældnere tilfælde kan bivirkninger også
ses i form af agitation, irritabilitet og evt.

maniske tilstande. I studierne har det vist
sig, at 5-10 % er ophørt med behandlingen pga. bivirkninger, mens 2-8 % af dem
som fik placebo (kalktabletter) ophørte
pga. rapporterede bivirkninger.
Sundhedsstyrelsen anbefaler således,
at man ved let til moderat depression
anvender psykoterapi. Når der er tale om
svær depression, kan man supplere med
medicin samtidig med psykoterapi, og
medicin bør overvejes ved melankoliforme symptomer og psykotiske symptomer
eller tilbagevendende depressioner.
Hvor længe skal barnet have medicin?
Ifald medicinen virker, anbefales man
at fortsætte i mindst 6 mdr. efter 8 uger
med fuldstændig forsvundne depressionssymptomer. Ved tilbagevendende
episoder anbefales længere behandling
afhængig af depressionssymptomernes
varighed og sværhedsgrad.
Når depressionen er klinget af, skal
barnet så beskyttes fordi det er specielt
sårbart?
Megen forskning tyder på, at børn med
depression har en større risiko for igen at
udvikle en depressiv episode og at børnene kan være mere sårbare over for specifikke udløsende faktorer. I udredningen
er det derfor vigtigt at være opmærksom
på, hvilke faktorer, der belaster barnet,
ligesom psykoedukationen og terapien
gerne skulle sætte barnet (og familien)
i stand til at være mere bevidste om de
depressive symptomer og hvad der kan
udløse dem.

Hjælper lysbehandling?
Resultaterne vedrørende lysbehandling
er begrænsede og er oftest foretaget på
voksne med depression. Undersøgelser
af voksne peger på, at lysbehandling kan
have nogen antidepressiv effekt og lysterapi kan bruges, evt. som supplement til
den øvrige behandling.
Er det godt med motion?
Der ses en lille effekt af motion på depressions- og angstsymptomer hos børn
og unge. Der er generelt langt mindre
forskning på børn og unge med en regulær klinisk depression end der foreligger
hos voksne på dette område. ■

•	Depression er en lidelse med
udtalt nedtryktned, reduceret
energi og aktivitetsniveau
•	depressioner optræder sædvanligvis i episoder og kan udløses
i forbindelse med belastende
livsbegivenheder
•	søvn og appetit er som regel
påvirket
•	depression kan behandles med
psykoedukation, aflastning,
psykoterapi og medicin
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”Det kan godt få mig til at græde indeni,
når han stolt fortæller, at jeg ikke har haft
et teenageoprør. Det er jo fordi, jeg aldrig har
fået lov til bare at være mig”

En voksen
lille

pige

Efter en barndom med en depressiv
far har Kirsten i mange år svært ved
at mærke sig selv. Først nu, hvor hun
selv er blevet mor, har hun fået evnen
til at tænke egoistisk tilbage.
Af Vibeke Nielsen

Kirsten er 11 år, da hendes far får en depression. Hun påtager sig straks at være
den ansvarsbevidste voksne. Samtidig er
hendes største mission at forhindre, at
faren bliver syg igen.
”Jeg husker tydeligt, da han fortalte,
at han var syg. Han havde lige hentet mig
hos en legekammerat, og vi sad i bilen.
Han forklarede, at han havde en depression, og at det betød, at han var meget
ked af det og dårlig uden helt at forstå
hvorfor.
Han fortalte også, at han skulle indlægges allerede dagen efter. Jeg blev me-
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get ked af det og bekymret. Hvad skulle
der så ske med mig og min søster?”,
fortæller Kirsten.
Alene og på vagt
Kirstens far bliver indlagt på Psykiatrisk
Hospital i en måned. Børnenes mor bor
for langt væk i forhold til deres skole, så
de skal bo hos deres faster.
”Jeg havde hjemve og savnede min far,
og min mor var langt væk. Som ethvert
barn troede jeg indtil den dag, at mine
forældre var usårlige, og pludselig var det
som om, min søster og jeg var alene i hele

verden. Selvom min faster passede godt
på os og talte meget med os om, hvad der
var sket, var hun ikke ligeså tæt på som
en mor eller far.”, fortæller Kirsten.
Kirsten og hendes søster besøger
jævnligt deres far på Psykiatrisk Hospital, selvom det er hårdt at tage afsked
hver gang. Personalet er søde og venlige,
men de taler ikke med børnene om deres
fars sygdom. I stedet får Kirsten nogle
pjecer om depression.
”Når vi skulle hjem, blev min far helt
knust og græd. Vi græd også, for det var
svært at acceptere, at han bare skulle
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Er du forælder
og har en depression?
Her kan du få gode råd:
www.familiesamtaler.dk
www.snak-om-det.dk

Kirsten som barn (tv), far og søster

blive ved med at være der. Det var forfærdeligt”, fortæller Kirsten.
I depressionspjecerne står der, at
man som pårørende ikke må sige, at den
depressive skal tage sig sammen. Efter
farens udskrivelse gør Kirsten derfor alt
for at undgå, at han skal føle sig presset.
”Jeg var glad, da han kom hjem, og vi
skulle være sammen igen. Men jeg var
også enormt opmærksom på ikke at være
til besvær og ikke at gøre noget forkert.
Han mistede hurtigt overblikket og blev
ked af det”, fortæller Kirsten.
Pårørende børn skal hjælpes
Med tiden bliver Kirsten så opmærksom
på, hvordan andre har det, at hun glemmer at mærke sig selv. Først mange år og
psykologtimer senere bliver hun bedre til

at tænke egoistisk og sige fra. I dag er hun
selv mor til to og selvom det, der har fyldt
mest, er omsorgen og ønsket om at forstå,
hvad hendes far har gennemgået, kan hun
også blive ked af, at de voksne ikke altid
var så gode til at være voksne.
”Det kan godt få mig til at græde
indeni, når han stolt fortæller, at jeg ikke
har haft et teenageoprør. Det er jo fordi,
jeg aldrig har fået lov til bare at være
mig”, siger Kirsten.

Hun er ikke i tvivl om, at det er bedst,
at børn ved besked og ikke føler skyld.
Men hun mener også, at børn kan vide for
meget. Derfor er det vigtigt, at de også får
hjælp.
”Jeg tror, der er grænser for, hvad
børn kan forstå og rumme. Der er en stor
risiko for, at de påtager sig alt for meget.
Jeg ville aldrig tale med mine børn om
mine problemer, og så ville jeg sørge for,
at de fik professionel hjælp”. ■

”Jeg tror, der er grænser for, hvad børn kan forstå
og rumme. Der er en stor risiko for, at de påtager
sig alt for meget. Jeg ville aldrig tale med mine
børn om mine problemer, og så ville jeg sørge for,
at de fik professionel hjælp”.
Balance nr. 1 marts 2012
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Snak

med børnene

Det, at få snakket med
børnene om, at man er syg,
kan føles næsten umuligt for
mange forældre. Børnene skal
jo ikke involveres. De skal ikke
gøres bekymrede. Men oftest
er børnene involverede.
De passer både på de voksne
og på sig selv, og derfor
spørger de ikke om noget.
De vil ikke gøre de voksne
usikre eller kede af det eller
udsætte sig selv for at skulle
rumme reaktioner fra de
voksne, som de ikke helt
kan forudse.

Af familie- og psykoterapeut Karen Glistrup
Illustrationer af Pia Olsen fra Karen Glistrups bog ”Snak om angst og depression”.

Børn bruger deres 125 milliarder
hjerneceller
Børn gør sig tanker og forsøger at forstå.
De opfatter langt mere, end vi vil indse.
Jeg skriver vil, fordi det faktisk kan ligne
uvilje. Alle voksne har været børn og må
have en erindring om et
barns trang til at få
skabt mening og
sammenhæng.
Hvis ikke, kan vi
bare lytte til de
mange voksne,
som jævnligt
fortæller om
deres opvækst
med sygdom eller andre svære
belastninger,
som de kom til
at bøde for.
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Uvished stresser
Børn, der ikke bliver mødt i den virkelighed, de lever i, kan udvikle stress og
i værste fald længerevarende psykiske
forstyrrelser. Følelsen af ikke at kunne
orientere sig skaber stress. Barnet kommer ubevidst til at forbinde ubalancen i kontakten med en
syg forælder med en fejl,
der er knyttet til barnet
selv. Det er rigtig dårlig gødning til en sund
udvikling.
Jeg møder jævnligt
børn, der har udviklet
forstyrrelser i deres
tilknytning til den
mor, som på én gang
har kæmpet med en
svær depression og
samtidig har haft

vanskeligt ved at rumme barnet med
alle de krav om kontakt, et barn stiller.
Det er smerteligt for både mor og barn.
Relationen kræver kontakt, men kontakten er på lavt blus ligesom livsenergien
er det for den depressionsramte. Derfor
må børnene hente kontakt hos andre. Det
kan lade sig gøre. Det er også muligt at
genoprette kontakten, ligesom det er muligt at forebygge skader i barnets psykiske
udvikling. Det afgørende er, at barnet
oplever at blive mødt.
1. Vær sammen i virkeligheden
Første og afgørende trin er, at du må være
i virkeligheden sammen med dit barn.
Det betyder, at du må forsøge at forestille
dig, hvordan dit barn oplever dig. Herfra
må du udtrykke dig på en måde, så barnet føler sig set og mødt. Vær respektfuld
overfor barnets grænser og brug ord, som

TEMA Børn, depression og bipolar lidelse

stemmer overens og bekræfter den virkelighed, barnet oplever eller sanser.
Linda, jeg har været meget træt og sur
i lang tid. Det tror, jeg du har mærket?
Det er ikke fordi jeg er sur på dig.
Men det er fordi jeg har en sygdom, som
hedder depression. Skal jeg prøve
at fortælle dig, hvad det er for
noget?...

2. Vær mere gavebod end fiskedam!
Spørgsmål kan være fine, når barnet har
lyst til at fortælle og blive lyttet til. Men
i den situation, hvor børn er usikre, føles
det direkte ubehageligt for de fleste. Én
regel gælder derfor, når man skal tale
med børn om noget, som er nyt at snakke
om: Lad være med at stille børnene
spørgsmål, som skaber usikkerhed og
giver barnet ansvaret for at tage hul på
snakken.
- Det er som om hun fisker efter, at jeg
skal sige, at det er ok, at jeg har det godt,
og at hun er en god mor! (Maria på 12 år)

3. Vend altid tilbage til en fuser
Mange forældre har valgt at undgå ordet
sygdom for at mindske alvoren. Nogen
har måske viklet sig ind i små eller større
hvide løgne, som er svære at vikle sig ud
af, f.eks. at man går på kursus,
når man faktisk går til samtaler hos en psykiater. Eller:
Jeg har ikke været helt
ærlig overfor jer, børn. Jeg
har sagt, at jeg har ondt i
hovedet, men faktisk er det
en depression, jeg lider af...
Det er derfor, jeg kommer til
at skælde alt for meget ud på
jer… Og det er derfor, jeg ikke
har energi til at lave mad om
aftenen.

4. Anerkend alle barnets følelser
og oplevelser
Det er ofte vanskeligt at rumme børnene og styre sit temperament, når man
har en depression. Mange forældre
fortæller om for meget raseri og
skældud af børnene. En del børn
beskytter sig ved at lukke af. Hvis
vi er heldige, siger de noget om
hvordan de har det med os:
Far, du hører overhovedet
ikke, hvad jeg siger. Du tror ikke

Læs mere i Karen Glistrups
bog ”Snak om angst og
depression…med børn
og voksne i alle aldre”
og find flere gode råd på
www.snak-om-det.dk.

på, at det har været så slemt for mig ...så
gider jeg ikke snakke med dig!
Det er svært at lade være med at
forsvare sig overfor sådan en bebrejdelse.
Men gør et forsøg. Stands dig selv og lyt
en ekstra gang. Alene den pause, hvor du
lytter, giver barnet en oplevelse af at blive
hørt. Og du kan tilføje:
Jeg er ked af, at det er sådan, du har
oplevet det, Markus. Det er jeg virkelig. ■

Balance nr. 1 marts 2012
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Samarbejde omkring barnet
er vejen til bedre trivsel
Læreren skal ikke være behandler, men skal kunne spotte
et barn, der ikke trives. Det er vigtigt, at læreren ikke står alene
med ansvaret, men sørger for at få kontaktet de rette,
så der kan skabes et samarbejde omkring barnet.
Af Stig Andersen

Dorte Lau er psykolog og lektor i psykologi på Læreruddannelsen i Aarhus, hvor
hun underviser i psykologi på grundforløbet og i det nye linjefag specialpædagogik. Derudover har hun løbende samtaler
med studerende, der er bevilliget et studiestøttende samtaleforløb. Hun bekræfter, at lærerne i folkeskolen i dag er under
pres fra mange sider.
”Det er grundlæggende svært at
rumme alle i en klasse. I dag er holdningen jo, at man ikke bare placerer eleven
i en specialklasse, hvis der er problemer.
Så det er da bestemt en udfordring for
lærerne både at inkludere og præstere,”
siger hun.
Der kan være mange grunde til, at et
barn mistrives. En psykisk lidelse hos
barnet selv eller hos en forælder eller søskende kan i nogle tilfælde være årsagen.
På lærerseminariet har alle studerende
faget psykologi, som dækker over almen
udviklingspsykologi med fokus på observation og beskrivelse af adfærden hos
børn samt de psykologiske mekanismer i
forbindelse med læring og udvikling.
Faget blev i 2007 skåret ned fra tre
til to år med tre timer om ugen. Ifølge
Dorte Lau er det i høj grad i de studerendes praktikforløb, at de bliver trænet i at
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observere børnene og forholde sig til det
enkelte barns trivsel.
Der bliver ikke gennemgået egentlige
diagnoser i det toårige psykologiforløb.
Det gør der til gengæld på det nystartede
linjefag specialpædagogik, hvor de studerende stifter bekendtskab med nogle af de
almindeligste diagnoser, som for eksempel OCD, angst og depression.
Skal ikke være behandlere
Dorte Lau understreger, at linjefaget på
ingen måde sigter på at gøre de studerende til behandlere.
”Den viden, vi kan give de studerende, kan de bruge til bedre at kunne
spotte de elever, der, som det hedder i
dag, ”er i særlige behov”. Men som lærer
må de aldrig gå ind i rollen som egentlig
behandler,” siger hun.
Det nye linjefag er resultat af en politik
på folkeskoleområdet, der går ud på at
beholde elever i særlige behov i deres
egen klasse. Det nye fag sigter på at
ruste lærerne bedre til at håndtere den
udfordring. Men i dag er det altså kun de
studerende, der vælger linjefaget specialpædagogik, der får en egentlig viden om
de forskellige diagnoser.

Del viden
”Vi er en del, der synes, at specialpædagogik burde være et grundfag og ikke et
linjefag. Men det er godt, at vi nu har fået
faget, for lærere vil altid møde børn i særlige behov. Og den viden, vi kan give dem,
giver dem en robusthed og professionalisme, som er nødvendig for at tackle den
her udfordring,” siger Dorte Lau.
Ifølge Dorte Lau er det allervigtigste
som lærer, at man ikke tror, man selv skal
levere løsningen på de problemer, som
barnet måtte have. Hvis man bliver opmærksom på et barn, der mistrives, skal
man sørge for at få delt sin viden med de
rette personer og få iværksat et godt samarbejde omkring barnet. Men en lærer
skal også kunne tage den første samtale
med barnet for at få overblik over, hvad
der er problemstillingen. Og det kan være
svært for mange.
Udtryk bekymringen
”Det er selvfølgelig vigtigt, at man har
en personlighed og en relation til barnet, som sætter en i stand til at ’gætte
kvaliﬁceret’ på, hvad der ligger bag den
dårlige trivsel. Vi øver samtalen med
barnet i rollespil, hvor en af hovedreglerne er, at læreren skal udtrykke sine
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observationer og bekymringer om barnets ændrede adfærd, humør eller andet,
så barnet selv kan begynde at åbne op.
Barnet skal mærke, at der er en voksen,
der lytter og forstår,” siger Dorte Lau og
fortsætter:
”Samme tilgang skal anvendes i den
første samtale med forældrene. Det kan
jo være et meget følsomt emne, hvis der
er psykisk sygdom involveret på den ene
eller anden måde, men ingen forældre
vil jo reagere negativt over for en lærer,
der siger ‘jeg er bekymret, fordi jeg har
bemærket, at Line er blevet meget stille i
klassen’.
”Ifølge Dorte Lau er ”den gode lærer” i
forhold til børn, der mistrives, den lærer,
der grundlæggende kan lide børnene,
er i stand til virkelig at se og forstå det
enkelte barn, og som også tør skubbe lidt
til barnet uden at blive for ambitiøs.

i sig selv kan give barnet. Man kan som
lærer være den stabile voksne, der virkelig lytter til barnet, men samtidig ikke
presser det ud fra en ambition om selv at
løse problemet. Så det er meget vigtigt,
at den enkelte lærer deler ansvaret med
andre. Det er bedst for barnet, og det
er også bedst for læreren, der ellers kan
risikere personligt at gå ned på ikke at
kunne indfri de høje forventninger til sig
selv,” siger hun.

Dorte Lau mener også, at åbenhed
fra forældrenes side om egne psykiske
problemer, er vigtig.
”Psykisk sygdom er jo desværre stadig
noget tabubelagt, så det kan selvfølgelig
være svært for mange forældre at stå
åbent frem og fortælle om det, men jo
mere åbenhed, jo bedre. For børn er alt
det usagte meget svært at håndtere. Hvis
tingene bliver sagt ligeud, kan de nemmere være i det,” siger hun. ■

Den viden, vi kan give de
studerende, kan de bruge til bedre
at kunne spotte de elever, der,
som det hedder i dag, ”er i særlige
behov”. Men som lærer må de
aldrig gå ind i rollen som egentlig
behandler.

Samarbejde og åbenhed
”Det vigtigste er åbenheden og den ro, det

- Dorte Lau, psykolog og lektor i psykologi
på Aarhus Lærerseminarium
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Der er kun få DepNet Kunstkalendere 2012 tilbage.
Skynd dig at få fingre i en af de sidste!
Kunstkalenderen vil forkæle dig med smukke
kunstværker hver måned og sætte
ekstra kulør på dit 2012.
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boganmeldelse
Mor er indlagt

Anmeldt af Anita
Gabs-Pedersen

Børnebogen fortæller historien om en pige, der oplever sin mor
blive indlagt. Den er skrevet til læsning for 5-9 årige børn, og tanken bag
er, at den skal kunne bruges til en indledende samtale om, hvordan det er,
når ens far eller mor har en psykisk lidelse.

dlagt
Mor er in

Letén
t af Lea

elund
Mette Eg

Illustrere
Olsen •

”Mor er indlagt” tager udgangspunkt i en
telefonsamtale mellem mor og far, mens
deres datter står ved siden af og lytter.
Mor ringer for at fortælle, at hun er blevet
indlagt med en depression. Pigen fortæller, at hun godt kan mærke, når hendes
mor er syg. Så bliver hun fjern og lægger
sig i sengen. Pigen og faderen pakker en
taske til moderen med tøj og datterens
favoritbamse i. Senere tager de på sygehuset og besøger moderen, som sidder i
sin seng og forsøger at smile til datteren.
En læge kommer ind og fortæller pigen, at
moderen er syg – det er en lille fejl i hjernen, men mor skal nok blive rask igen.
Pigen fortæller, hvad hun laver /leger
sammen med sin far. Så kommer dagen,
hvor mor kommer hjem. Pigen tegner en
tegning og sammen sin med far, bager de
boller, så de kan hygge sig sammen. Pigen
synes, mor ser godt ud igen – hun smiler.
”Jeg er blevet rask igen” siger mor.
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Redskaber til at tale med børnene
For snart 6 år siden var jeg indlagt i2 ½
måned på psykiatrisk afdeling. Jeg glemmer aldrig de skrigende gule og grønne
vægge … MEN jeg havde mit eget værelse, og det satte jeg stor pris på. På det
tidspunkt var min søn 4 år og min datter
3 måneder. Konstant havde jeg dårlig
samvittighed overfor min familie, magtede ikke at være sammen med dem – og
havde også dårlig samvittighed over det.
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til min
søn, som alligevel var så stor at han godt
kunne fornemme og se på mig, at jeg var
fraværende og græd meget. Jeg kan ikke
helt huske, hvilke råd jeg fik af personalet
mht håndtering af børn. Min søn var meget vred over, at jeg ikke kom hjem, og en
sygeplejerske sagde til mig, at det var vigtigt at han havde nogle at være sur på. Jeg
måtte gerne bruge hende, og det hjalp at
han kunne få lov at skælde ud og komme
af med sin vrede. Når jeg ser tilbage på
det, kan jeg se, at jeg har savnet redskaber
til at hjælpe ham, min mand og mig selv.
En bog eller en samtale med personalet
omkring det at have børn og være indlagt.
Det var ikke tilladt at have børn med ind
på afdelingen, da nogle af patienterne ikke
kunne lide børn. På afdelingen havde man
valgt at varetage patienternes tarv. Min
søn fik lov til at komme på besøg en gang
imellem, og vi ”smuglede” ham ind på min
stue og fik mad fra Mac’Donald, det synes
han var hyggeligt.
Set med en lille piges øjne
Bogen er set med en lille piges øjne,

skrevet i jeg-form. Det er med til at gøre
den levende og meget rørende. Jeg kunne
mærke på min søn, at bogen gik lige ind.
Han blev trist og vi snakkede om, hvad
han kunne huske fra dengang, jeg var
indlagt. Han kunne ikke forstå, at jeg
ikke snart kom hjem, og han synes dagene var meget lange. Min datter kiggede
meget på mig, da jeg læste bogen. Hun
spurgte, ”mor, kan sygdommen godt forsvinde?” Det var svært at forklare hende,
hvad der sker i hovedet, hvorfor kunne
jeg ikke have brækket benet i stedet for,
tænkte jeg. Min mand blev meget rørt
over bogen, kunne godt huske hvor svært
det var for ham. Han var meget åben om
min sygdom og indlæggelse og fik hjælp
og aflastning fra familie og venner.

Vejl. pris
kr. 20,”Mor er indlagt”
af Mette Egelund Olsen.
Illustreret af Lea Letén.
Sinds Pårørenderådgivning
2012, 24 sider.
Bestilles via mail:
psykinfo@rm.dk
oplys bestillingsnummer
960954

Den levende krop
– et træningssystem for
stress- og depressionsramte
Den levende krop
– et træningssystem for stress og
depressionsramte

Vejl. pris
kr. 199,-

Sanne Simmelsgaard
Skriveforlaget 2011
81 sider
+ afspændings-cd
Læs mere på
personligpilates-fitness.dk

Sanne Simmelsgaard har med sin egen
historie og faglige viden som pilatesinstruktør skrevet bogen ”Den levende
krop – et træningssystem for stressog depressionsramte”. Bogen lægger
ud med en meget åben fortælling om
Sannes egen kamp med stress og
en efterfølgende svær depression.
På knap 11 sider gaber hun over mange
relevante men også store emner, så som
familieforhold, selvmordsforsøg og udfordringer med det offentlige system.
I resten af bogen gennemgår hun sit
træningssystem. Det består af en række
øvelser, der tager udgangspunkt i åndedrættet. Har man tidligere dyrket pilates
eller yoga, vil man kunne nikke genkendende til mange af øvelserne, som bl.a. er
velegnede, hvis man ikke har energi til at
dyrke hård fysisk motion.

teater

Next to
normal

Bogens sproglige side er desværre ikke
ligeså smidig som øvelserne, som til gengæld bliver beskrevet på en letforståelig
måde med billeder af Sanne Simmelsgaard selv, der på en
meget overskuelig måde
guider dig igennem.

Anmeldt af
Vibeke Nielsen

Priser fra
kr. 350,-

- en rockmusical
Cecilie Stenspil spiller kvinden Diana, der kæmper med en bipolar
lidelse og ønsket om at være den perfekte mor og hustru.

Nørrebros Teater
indtil 15.april 2012
Læs mere på
www.nbt.dk
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Fotokunst og
psykisk velvære

odense

v/ lærer Inge Engholm Gjessing. IEG fortæller om og
giver eksempler på, hvordan fotografering har hjulpet hende
ud af depression.
Tid og sted: D. 17. april kl. 19-21, Bolbro Brugerhus,
Stadionvej 50. Pris: 75 kr. Tilmelding til Paarup Aftenskole
på tlf.: 6613 9982
Arrangører:
Paarup aftenskole og DepressionsForeningen

Naturvandring
langs Stavis

odense

v/naturvejleder Benny Jensen. Åen er netop ført tilbage
med de naturlige slyngninger. Undervejs fortæller Benny om
spændende planter, kulturhistorie, mv.
Tid og sted: 14. juni kl. 10.30 – 13.30, mødested Statoil
på hjørnet af Rismarksvej og Bogensevej lidt før. Medbring
madpakke og drikke.
Pris: 30kr. Tilmelding: 7572 4090.
Arrangører:
DepressionsForeningen og PsykInfo i Region Syddanmark

Metakognitiv terapi
mod depression
københavn
Inge Engholm Gjessing fortæller sin personlige beretning
om sortsyn og lysskrift, og om de mange tusinde abstrakte
naturbilleder det er blevet til, hvor især vandpytter har en
helt særlig plads

Opstart af
bipolargruppe

odense

Vi starter ud med en bipolargruppe i uge 15. Onsdag d. 11.
april kl. 19-21. Frivillighedscenter Jens Benzonsgade 54,
5000 Odense.
Yderligere information om gruppen kontakt Lars Frederiksen tlf. 6060 2551 eller mail til: fangelvej111@gmail.com
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Metakognitiv terapi bygger på forskning omkring et bestemt
Kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) som alle psykiske
lidelser indeholder. CAS'en handler om at folk med angst og
depression har øget indre fokus med mange grublerier og bekymringer. Behandlingen går ud på at identificere CASen og
give klienten mindfulness redskaber til at komme ud af den.
Psykolog og PhD studerende Pia Callesen er igang
med stort forskningsprojekt der har til hensigt at sammenligne effekten af Kognitiv terapi op imod metakognitiv terapi.
Tid og sted: Mandag d. 16. april kl. 19-21. Karens Minde
Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.
Tilmelding til sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33
12 47 27. Pris: inkl. kaffe/the: 30,- kr.

Aarhus

ODA søger
frivillig projektleder
til opstart af ny social café
i Aarhus
I foråret 2012 håber ODA at kunne åbne dørene til Café ODA i
Aarhus. Tanken er, at cafeen skal oprettes efter samme skabelon som Café Blom på Nørrebro i København. Cafeen bliver en
social café og et fristed for mennesker med angst, depression
og OCD.
Engagerede frivillige kræfter i Århus har fundet lokaler
til cafeen. Vi mangler nu en engageret ildsjæl, som vil være
frivillig projektleder i Café ODA og stå for at starte cafeen op
og gøre idé til virkelighed.
Er du den energiske iværksættertype, og ønsker du at gøre
en forskel for mennesker med angst, depression og OCD. Så er
jobbet som frivillig projektleder i Café ODA måske noget for
dig?
Læs hele opslaget på www.oda.nu

Kontaktperson
søges

Som I kan se fik mange flotte lapper med mange forskellige
mønstre, nogle endda med logo.

Netværksstrik
I sidste nummer opfordrede vi alle jer medlemmer til at sende
lapper ind til et fællesnetværks-kludetæppe. Det var der
mange der gjorde Tusind tak for det! Og flere tilbød endda
at sy det sammen, og sådan et tilbud siger man ikke nej til. I
næste nummer følger vi op på status på tæppet.

silkeborg

Lokalgruppen i Silkeborg, som mødes mandage i lige uger
19-21, søger en kontaktperson for gruppen. Vi er ikke så
mange i øjeblikket, men er i gang med en oplysningskampagne, som gerne skulle udvide gruppen.
Som kontaktperson er det vigtigste nok at interessere sig
for andre og Deres historie.
Hvis du har lyst til at prøve, eller bare snakke om det, så
kontakt: Leif Svaneborg, leifsvaneborg@gmail.com, telefon:
86886164.

Jubelen var stor over alle de
flotte lapper. Det er vores
praktikant Vibeke, der gemmer sig bag lapperne.

Vinderen af konkurrencen
trækkes. Den heldige blev
Lisa Rytter i Brøndby – der er
en strikkegave fra Marianne
Isager på vej til Brøndby.
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Find glæden
med
motio
– kickstart din løbetræning
Af idrætsstuderende
Sabrina Kjersgaard Kristiansen og
Maja Hornstrup Jakobsen

Fysisk aktivitet kan modvirke lavt selvværd, depression og
stress. Derudover kan motion der udføres i socialt samvær føre
til et øget psykisk velvære og er derfor et godt supplement til
kognitiv terapi og medicinsk behandling.

En vedvarende psykisk belastning eller
stresstilstand kan give forhøjet blodtryk,
pulsforstyrrelser og øge åreforfedtning
og undersøgelser viser, at der især blandt
psykiatriske patienter ses en tendens til
svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme.
Derfor ønsker sundhedsstyrelsen at fysisk aktivitet integreres som systematisk
tilbud og desuden indgår i behandlingen
af den psykisk syge patient. Sundhedsstyrelsen anbefaler at indlagte psykiatriske patienter tilbydes fysisk aktivitet
af moderat intensitet i mindst 30 min.
dagligt for voksne og 60 min. for børn og
unge under 18 år.
Glæde og velvære
Motion er ikke hokus pokus. De fleste
er klar over motions positive virkning
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på den fysiske tilstand, men ikke på den
psykiske tilstand. Forbindelsen mellem
motion og mindre depression, angst og
stress skyldes i høj grad psykologiske
mekanismer. Det viser sig at psykiske
sygdomme som depression og angst kan
svækkes, ved at personen udsættes for situationer, der giver anledning til glæde og
positive følelser, hvilket kan være en god
forklaring på hvorfor motion ofte øger
den psykiske trivsel. I forbindelse med en
løbe- eller gåtur opstår der en følelse af
selvkontrol og selvtillid som direkte modvirker følelsen af passivitet og hjælpeløshed og giver mod til at tage fat på nogle
af de hverdagsproblemer der kan ligge til
grund for den depressive tilstand.
Der findes dog også en mulig ydre
socialpsykologisk forklaring på, at motion

kan føre til et øget psykisk velvære, nemlig hvis motionen udføres i et behageligt
samvær med andre deltagere. På den
måde bliver motionen indirekte årsag til
et øget socialt netværk og støtte.
Løb og gå dig glad
Motionsformen er altafgørende for om
den enkelte kommer i gang med at dyrke
motion. Løbe- og gåture er en god motionsform der kan udføres alene eller flere
sammen. Det er ofte svært for den psykiske sårbare at komme ud af døren eller
op af sengen, så en aftale med andre viser
sig at være mest optimal. Løbe- og gåture
kræver ikke medlemskab i fitnesscenter
eller sportshaller, blot et par løbesko, og
så er man i gang. Man udfordrer pulsen og skaber kropslige reaktioner som

DHL- stafetløb 2012
Torsdag d. 30. august 2012 k. 17.00 – 21.00 ca.

on

Har du brug for et mål med din træning? DepressionsForeningen inviterer igen i år til stafetløb i Fælledparken i København.
Alle kan være med uanset om man er til løb eller gang.
Kom og vær med – også hvis du blot har lyst til at
heppe på de andre, vi plejer at have en superhyggelig
aften.
Mere information følger i næste nummer af Balance,
men giv os allerede nu et praj, hvis du har lyst til at
være med (sekretariat@depressionsforeningen.dk eller
33 12 47 27)
Læs mere om selve DHL-stafetten på
www.sparta.dk

hjertebanken, hiven efter vejret, sved og
indre varme i en positiv sammenhæng.
Kropslige symptomer som ofte kan opstå
i forbindelse med den særlig voldsomme
form for angst nemlig panikangst. Med
løb og pulsrelateret motion kan man derfor vænne kroppen til disse symptomer så
de opfattes naturlige og ufarlige. På den
måde vil man hindre en forværring af
angsten og være i stand til at kontrollere
og undgå efterfølgende katestrofetanker
og panisk angst.
Glæden ved motion
– med depression
Depressionsforeningen afholdte i efteråret 2011 Motionslørdage i samarbejde
med to idrætsstuderende, Sabrina Kjersgaard Kristiansen og Maja Hornstrup

Jakobsen. Her var det muligt for Depressionsforeningens- og Cafe Bloms gæster
at deltage i løbetræning. Træningen
foregik ved søerne i København. Det er
et område som egner sig godt til løb fordi
man løber ”søen rundt” og kan vælge
flere søer fra og til, alt efter løbeniveau.
Hver sø er ca. 1,5 km og tilsammen måler
de ca. 6, 5 km. Ved søerne eksisterer der
en løbekultur, hvilket kan skabe motivation hos den enkelte løber. Hvis man
ikke bryder sig om de befærdede søer er
Fælledparken eller Frederiksberg have et
godt alternativ til løb. Her kan man koble
af i naturen og nyde stilheden mens man
træner. I projektet ”Glæden ved motion
– med depression” blev omgivelserne
udnyttet og naturen brugt som træningsredskab. Bænken er god til armstrækkere

og maveøvelser, mens man på trapperne
kan træne benmuskler og få pulsen op
ved små intervalløb.
Generelt er det en god ide at dele sin
løbetræning op i små intervaller da det
gør træningen lettere og mere spændende. Man kan eksempelvis, ved løb om
søerne, gå på de korte strækninger, løbe
på de lange eller spurte mellem to bænke.
Til Motionslørdagene blev glæden ved
motion mærket og vi anbefaler derfor
varmt at flere hopper i løbeskoene og
kommer i gang med løbetræningen. ■
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Hjælp til
sagsbehandling
Pilotprojekt skal skabe ny rådgivningslinje
for depressions- og bipolarramte
Af Vibeke Nielsen

Snørklede breve fra kommunen, trusler
om tilbagetrækning af sygedagpenge
og mangel på forståelse fra jobcentrets
sagsbehandlere. En sygdomsforringende
kamp som mange depressionsramte må
kæmpe - ofte uden at kende til deres
rettigheder. Derfor har DepressionsForeningen startet et nyt socialrådgivningsprojekt i samarbejde med Den Sociale
Højskole.
”Formålet er at give depressions- og
bipolarramte tryghed og overblik i
sagsbehandlingsprocesser, der kan være
ekstra svære at overskue med kognitive
vanskeligheder”, fortæller Kasper Tingkær, sekretariatsleder i DepressionsForeningen.
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Et win-win samarbejde med Den
Sociale Højskole
Det er hensigten, at den nye rådgivningslinje skal varetages af frivillige studerende fra Den Sociale Højskole. Omkring
25 studerende har allerede deltaget i et
undervisningsseminar om depression
og bipolar lidelse samt relevante dele af
lovgivningen.
- Det er fedt, at jeg kan bruge min uddannelse til at hjælpe andre og samtidig
opbygge kompetencer inden for mit fag,
fortæller Charlotte Bay Andersen, der er
studerende på Den Sociale Højskole.
Flere depressionsramte ringede ind
Med en erfaren socialrådgiver på sidelin-

jen åbnede den nye rådgivningslinje på
forsøgsbasis to aftener i december.
Charlotte Bay Andersen var med til
at rådgive de første og oplevede et stort
behov fra dem, der ringede ind. De søgte
bl.a. råd om kontanthjælp og sygedagpenge, og flere kæmpede med uforstående
sagsbehandlere.
- Ud over de konkrete opklarende råd,
kunne jeg også mærke, at det at tale med
en uden for systemet var en hjælp i sig
selv, fortæller Charlotte Bay Andersen.
Pilotprojektet er stadig i sin tidlige
fase, men fortsætter i 2012 med nye pilotdage og uddannelse af frivillige rådgivere.
Følg med på depressionsforeningen.dk. ■

Hjælp til Socialrådgivning?

Ring ind
Vi starter pilotprojektet med hjælp
til sagsbehandling op igen
onsdag d. 25 april 2012.
Herefter er der telefontid
hveranden onsdag i ulige uger.

Hvad kan vi hjælpe med?
Formålet er, at gøre det nemmere for dig at håndtere breve fra
kommunen og samtaler med Jobcenteret. Ring til os og få klargjort, hvilke rettigheder og muligheder, du har.
To frivillige rådgivere vil sidde klar ved telefonen. De har
forinden fået grundig uddannelse i, hvordan de bedst rådgiver
mennesker med en depression eller bipolar lidelse. Som socialrådgiverstuderende har de stort kendskab til de sociale sager, der
ofte knytter sig til sygdommene.

Onsdage i ulige uger kl. 17 -18.30

3312 4774
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Højskole

Isabella kommer
- kommer du?
Isabella Miehe-Renard kigger forbi til et foredrag
om sit liv med tilbagevendende depressioner.

Medlemsrabat til dig
og din pårørende
Enkeltværelser er allerede udsolgt, og
derfor har vi besluttet at udvide rabatperioden for deltagere, der ønsker at
bo på dobbeltværelse. Er du medlem af
foreningen, koster en uges ophold med
indkvartering i dobbeltværelse kun
2900,-. Som et ekstra tilbud kan du tage
en pårørende med på samme værelse, til
samme pris, selvom vedkommende ikke
er medlem af DepressionsForeningen.
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Tilbuddet gælder ved tilmelding senest
1.4.2012. Tilmelding via www.depressionsforeningen.dk/sommerhøjskole eller
33 12 47 27.
Glimt fra programmet
Ridning, glasværksted, motionshold,
fokus på positiv psykologi, stresshåndtering. Kognitive vanskeligheder ved
depression og bipolar lidelse, hygge, sang
ved bål, udflugt og meget mere. Læs programmet på www.depressionsforeningen.
dk/sommerhøjskole

Tid og sted
DepressionsForeningens sommerhøjskole
er planlagt i samarbejde med Nordfyns
Folkehøjskole, som vi naturligvis skal bo
på. Højskolen ligger nær Bogense, tag et
kig på højskolen på www.nfhs.dk.
Det hele løber af stablen fra søndag d.
22.juli 2012 til lørdag d. 28. juli 2012

konference

Tilbage til arbejde
efter psykisk sygdom
Hvordan samler vi kompetencerne?
Hvordan sikrer vi, at medarbejdere, der har lidt af en psykisk sygdom,
får en vedvarende og vellykket tilbagevenden til deres arbejdsplads? Hvordan kan arbejdsgiveren,
sagsbehandleren i kommunen og medarbejderen selv være med til at sikre dette?
• Kender medarbejderen sine muligheder?
• Har jobcentrene tilstrækkelig sygdomskendskab?
• Hvor finder erhvervslivet råd og vejledning?

Sted: Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1 · 1550 København V
Tid: 21. marts 2012 kl. 9-16.30
Pris inkl. forplejning:
Medlemmer af
DepressionsForeningen: kr.
Ikke-medlemmer: kr.

100,250,-

Tilmelding og yderligere information:
www.depressionsforeningen.dk/webshop
sekretariat@depressionsforeningen.dk
tlf. 33 12 47 27

Tilmeldingsfrist: 19. marts

Program
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 09.45
Kl. 10.00
Kl. 10.45
Kl. 11.30
Kl. 11.45

Registrering
Velkommen – Depressio
nsForeningen
Konferencen åbner –
Borgmester Anna Me
e Allerslev
Baggrund for det store
TTA-projekt – Glen Win
zor, projektchef i NFA
(National Forskningsce
nter for Arbejdsmiljø)
Fastholdelse af meda
rbejderen – Jesper Kar
le, speciallæge i psykia
PPClinic
tri,
Pause
Københavns Kommu
nes indsats – TTA-proje
ktet i København
– Andreas Ø. Nielsen,
afdelingschef, Job og
Afklaring og Katja B.
Nielsen, TTA-koordina
ter

Kl. 12.15

Frokost

KL.13.00

Samarbejde mellem
jobcenter og psykiatrie
n – Asger Krogager
Kjellerup, AC-medarb
ejder, Psykiatri- og Soc
ialstaben, Region
Syddanmark

Kl. 13.45

Arbejdsgiverens synspu
nkt – Teddy Hebo Lar
sen, HR-direktør,
Lundbeck

Kl. 14.15

Medarbejderens syn
spunkt – Camilla Frib
o, ansat hos Styrelsen
for Slotte og Kulturejen
domme
Lægens synspunkt –
Ole Steen Mortensen
, overlæge ph.d,
Arbejds- og Miljømed
icinsk Klinik, Bispebjerg
Hospital
Pause

Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 15.00

Kl. 16.00

Hvordan overvinder vi
udfordringerne?
Paneldebat - panelde
ltagere: Asger Krogage
r Kjellerup, Jesper Kar
Camilla Fribo, Andreas
le,
Ø. Nielsen, Ole Steen
Mortensen
Opsamling

Kl. 16.15

Tak for i dag
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Mentorer søges
Aarhus Universitet deltager i et internationalt projekt, som forsøger
at lette overgangen fra studie til arbejdsmarked for studerende
med funktionsnedsættelser eller psykiske udfordringer,
som er ved at afslutte deres studie.

I denne forbindelse søger vi mentorer,
som har været ramt af depression, færdiggjort deres uddannelse og er/har været i
arbejde.
Der er tale om et kort mentorforløb fra
marts til maj i indeværende år, hvilket

aftales nærmere på et møde mellem en
rådgiver tilknyttet universitetet, den studerende og mentoren i marts.
De studerende er placerede i Odense på
Syddansk Universitet. Vi dækker selvfølgelig rejseomkostninger for mentorer og

stiller lokaler til rådighed, hvis det skulle
være nødvendigt.
Du kan kontakte Jonas Teglskov Nielsen på jotn@dpu.dk eller 27 78 28 82.

Forsøgspersoner søges til klinisk
undersøgelse af EPOs virkning på kognitive
funktioner og depressionssymptomer
Depression og bipolar lidelse (mani og
depression) ledsages ofte af kognitive
problemer, såsom hukommelses- og
koncentrationsbesvær, og forringelse af
hjernens evne til at regenerere og danne
nye hjerneceller. Medicinsk behandling har begrænset virkning på disse
kognitive problemer og utilstrækkelig
antidepressiv effekt for mange. EPO har
udover sin velkendte rolle i dannelse af
røde blodlegemer også vigtige regenerative egenskaber i hjernen og forbedrer
kognitive funktioner hos patienter med
skizofreni eller multipel sklerose.
På Kompetencecenter for affektive
lidelser, Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet, afvikles der i øjeblikket et
klinisk forsøg med EPO-behandling. Formålet er at belyse, hvorvidt EPO hjælper
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på depression og kan forbedre hukommelse og koncentrationsvanskeligheder
hos personer med vedvarende depression
eller personer, som tidligere har haft
depression og mani.
Ved at indgå i forsøget har man 50 %
chance for at få EPO-behandling og 50 %
chance for at få uvirksomme saltvandsinfusioner (placebo) i 8 uger. Alle deltagere
vil alle få gavn af at blive fulgt en læge,
psykolog og sygeplejerske gennem undersøgelsen.
Du kan deltage i projektet, hvis du:
•	Enten har en depression og har været
i minimum 2 slags antidepressiv
behandling / eller har haft mani og
depression tidligere og stadig oplever
kognitive vanskeligheder

• Er mellem 18-65 år
•	Er fysisk rask (ikke har hjertekarsygdom, sukkersyge eller kræftsygdom)
•	Ikke er svært overvægtig (BMI > 30
eller vægt > 95 kg)
•	Ikke ryger (du skal være stoppet i min.
2 måneder inden deltagelsen)
•	Ikke har en aktuel alkohol- eller stofafhængighed
Hvordan kan jeg deltage?
På hjemmesiden www.miskowiak.dk kan
du læse mere om undersøgelsen, downloade deltagerinformation og udfylde
et web-check, som straks giver dig svar
på, om du kan deltage. I så fald vil vi
kontakte dig snarest muligt. Du kan også
kontakte psykolog, ph.d. Kamilla Miskowiak på telefon 35 45 74 25 eller email
kamilla.miskowiak@regionh.dk
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Ishøj:

Kan netværk
helbrede?

Cand. psych Pia Callesen
beretter om
netværk og leveregler.

Torsdag 20. december var der netværksmøde i
Ishøj Idræts- og fritidscenter med psykologerne
Lennart Holm og Pia Callesen.

Netværk kan give en griner
Lennart Holm lagde ud med et oplæg
omkring vigtigheden af et godt netværk:
”Netværk kan give os viden, information, større sikkerhed, tryghed, nye
venner, glæde og en griner i ny og næ”.
Det underbyggede han med en undersøgelse, der omhandlede stress. Resultaterne viste, at de stressramte ofte også
var dem, der var mindst sociale.
”Vi har ikke overskud til at pleje vores
netværk”?
Deltagerne havde svært ved at se, hvordan de skulle få overskud til at pleje deres
relationer. Men Lennart Holm fastslog, at
netværk er meget vigtigt, når man har en
depression. I en periode kan det dog være
nemmere at være sammen med ligesindede:

”Opsøg et interessenetværk, som
består af ligesindede, der forstår, ligesom
f.eks. lokalgrupperne i DepressionsForeningen”.
Sådan et interessenetværk viste sig
allerede i pausen, hvor der var godt gang i
snakken om depression henover juleanretning og sodavand.
Leveregler gør os depressive
Efter pausen fortsatte Pia Callesen med
et oplæg om netværk i både positiv og
negativ forstand:
”Det er ofte problemer i relationer,
der er skyld i depression; svær sygdom
i familien, dødsfald i familien, kærestebrud, utroskab, mobning fra kollegaer.
Men samtidig kan et godt netværk få dig
hurtigere igennem en depression.”
Vores egne leveregler og dermed den

måde, vi omgås andre, har også stor
betydning for, om vi bliver ramt af en
depression. Deltagerne nikkede da også
genkendende til Pia Callesens eksempler
på uhensigtsmæssige leveregler, bl.a.:
”Hvis andre beder mig om noget, skal
jeg altid stå til rådighed, koste hvad det
vil.”
Hun lagde også stor vægt på, at en relation skal være sund. Derfor skal vi være
opmærksomme på, hvilke relationer der
giver os energi og hvilke, der dræner os.
”Omgiv dig med positive, støttende og
omsorgsfulde mennesker. Især i svære
tider, hvor du er deprimeret”.
Arrangementet var tilrettelagt af Ishøj
lokalgruppe og DepressionsForeningen i
forlængelse af temaet netværk i Balance
samt DepressionsForeningens overtagelse af det sociale netværkssted DepNet. ■
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Frivilligkursus
- januar 2012
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DSB Kur
suscente

I januar afholdte DepressionsForeningen endnu et kursus
for foreningens frivillige. Det
foregik på DSB Kursuscenter
ved Knudshoved.
Temaet for kurset var
”Hold balancen – dyrk dine
netværk og dine kreative
evner”. 30 frivillige kontaktpersoner, telefonvagter og
bestyrelsesmedlemmer var
med.
Formålet med kurserne er
erfaringsudveksling og netværk. Samtidig får de frivillige
indblik i foreningens projekter.
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Middag og nye netværk
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Til næste
Af Kasper Tingkær,
redaktør og
sekretariatsleder

Arbejd, arbejd,

arbejd...
På Christiansborg barsler politikerne i
skrivende stund med en reform af sygedagpenge og førtidspension. Forventningen er, at det falder på plads i den
allernærmeste tid. Og selv om vi endnu
ikke kender det endelige resultat, forlyder
det på de politiske vandrør, at der er en
omfattende reform, der særligt vil fokusere på at få nedbragt andelen af unge på
førtidspension. I dag er 245.000 danskere på førtidspension og for gruppen
under 40 år kommer der årligt ca. 5000
nye til, heraf 70 % på grund af en psykisk
lidelse (ofte depression og bipolar lidelse).
Fra politisk side ønsker man at de i stedet
skal over på fleksjobordninger eller helst
ordinært arbejdet.
Pension er ikke et drømmescenarie
I DepressionsForeningen er vi enige i målet. Stigningen i antallet af førtidspensionister er selvfølgelig ikke en ønskværdig
udvikling. Vi er enige i, at der er behov for
handling. Men det store spørgsmål hvilke

tiltag, der kræves. Hovedparten af de
medlemmer, vi er i kontakt med, og som
enten er på vej mod eller har fået tilkendt
førtidspension, ville ønske at de var i
stand til at arbejde. At de kunne klare et
almindeligt arbejde på almindelige vilkår.
Førtidspensionen er sidste – men for
nogle også den eneste reelle og overskuelige – udvej.
Udviklingsforløb skal vende skuden
Det forlyder, at løbende revurderinger og
individuelle udviklingsforløb skal vende
udviklingen. Tværfaglige forløb hvor der
sættes ind med bedre og ikke mindst
hurtige behandling, samt en koordineret
social indsats. I DepressionsForeningen
kan vi kun bifalde, en forstærket indsats,
men det vil kræve en massiv investering
alene i forhold til behandlingsdelen.
Desuden er vi bekymret over, hvordan
revurderinger af pensionsordningerne vil
komme til at virke. Vil det betyde, at unge
mennesker med depressioner risikerer

DepressionsForeningen
sætter i næste nummer
af Balance fokus på de
kommende forhandlinger
om en reform af førtidspension- og flexjobsordningerne. Redaktøren
åbner debatten, og
opfordrer alle medlemmer
til at blande sig og i øvrigt
benytte sig at de forskellige
tilbud foreningen udbyder.

en forværring af deres tilstand som følge
at en konstant usikkerheden i forhold til
deres økonomiske situation?
Få hjælpen i DepressionsForeningen
I DepressionsForeningen følger vi
forhandlingerne tæt og vil blande os i
debatten, når vi kender resultatet. Men vi
hører også meget gerne fra dig som medlem. Hvad er din holdning til reformerne
og har de betydning for din situation?
Har du gode råd til andre, hvordan man
kombinerer episoder med depression,
bipolar lidelse og arbejdsliv? Vi vil også
meget gerne have ris og ros i forhold til de
forskellige tilbud – også de helt nye, som
vi stolt har præsenteret ovenfor – som
foreningen udbyder i form af information, støtte og rådgivning i relation til
arbejdsmarkedet. Det være sig højskole,
SocialrådgiverLinjen og konferencerne.
Brug og prøv de nye tilbud og giv os en
tilbagemelding. ■
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guideannoncer

Find din psykolog
Region Hovedstaden
Psykolog Kim Gabriel Hansen
Rødovre Centrum 261
2610 Rødovre
Tlf. 38 71 89 92
Email: kimgh@post.tdcadsl.dk
www.kimgabriel.dk
Psykolog Henrik Tingleff
Center for Kognitive Psykologer
Vesterbrogade 15, 2 sal
1620 København V
Tlf. 41 99 86 01
www.cfkp.dk

Region sjælland

Region midt

kunne !
er
H
ce stå

din annon

Region Syddanmark
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
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
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Kontakt
:
sekretari
a

t@depres
sionsforeninge
n.dk
33124727

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

Tidspunkt

Kontaktperson

Cafe Blom

Julius Blomsgade 17, 2200 Kbh N

Mandage og onsdage

Kl. 14.00-18.00

Leder Anna. 5355 9567, www.cafeblom.dk

København

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C,
2200 København N. OBS: Nyt mødested fra
april: Stefansgade 9, 22 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,
København

Mødested - se vores kalender på bipol.dk/bal
Kontakt Eva eller Mads via mail hvis du vil
være med i gruppen.

Fortrinsvis mandag i lige uger.
Kl. 18.45-ca. 21.00
Se vores kalender på bipol.dk/bal,
tryk på begivenheden for se detaljer.

Eva Ahnoff; eva@ahnoff.dk, 4063 1022
Mads Trier-Blom, mads1@trier-blom.com, 6066 2866 bedst
ml. 15-18
Dorte Møller Pedersen, 3918 1767, dmoellerp@gmail.com

Bipolar, rapid cycling
og blandingstilstande

Frivilligcenter SR-B, Sortedam Dossering 5C,
2200 København N. OBS: Nyt mødested fra
april: Stefansgade 9, 22 København N

Tirsdage i ulige uger

Ask Larsen, ask_50@hotmail.com 50292827

Pårørendegruppe Kbh

Kl. 19.00-ca. 21.00

Midlertidig lukket

Ny kontaktperson efterlyses.

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., Roskilde

22.3.12, 19.4.12, 24.5.12

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

Troels Borelli 5665 1245, Hanne Brøndum: 5687 0495

Stevns

Jette Balslev 4034 6838

Næstved

Futura FrivilligCenter Næstved, Farimagvej
22, 4700 Næstved

Mandag i ulige uger

Kl. 19.00-21.00

Anita Sørensen 3131 3005 / depf4700@gmail.com

Sorø

Lillemarksvej 12 kld. 4180 Sorø

Tirsdag i ulige uger

Kl. 19.00-21.00

Sascha Jensen 42161061/ saspigen2@live.dk

Maribo

Maribo gl. Sygehus

Hver tirsdag kl 16-18

Kl. 19.00-21.00

Krista Schlegel, schlegel@stofanet.dk, 5460 1942
Per Kibsgaard Sørensen 4656 4105

Odense

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B,
5000 Odense C

Onsdag i lige uger

Kl. 19.00-21.00

Sara Rossetti 2963 4283, sarrasle@gmail.com

Odense, bipolar

Frivillig Centeret Jens Benzons Gade 54B,
5000 Odense C, OBS: Første gang 11.april

Onsdag i ulige uger

Kl. 19.00- 21.00

Lars Frederiksen tlf. 6060 2551 / fangelvej111@gmail.com

Haderslev - Depression
og bipolar lidelse

Frivillighuset Storegade 80, Haderslev

Onsdag i ulige uger

Kl. 19.00-21.00

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

Esbjerg

Vindrosen, Teglværksgade 1,Esbjerg

3. mandag i måneden

Kl. 19.00-21.00

Henning Andersen 21473313
Susanne Kahl 60181043 /SusKahl@Gmail.com

Silkeborg

Frivillig Center Silkeborg, Østergade 9, 1.sal

Hver torsdag

Kl. 19.00-21.00

Leif Svaneborg, 86886164 Mail:leifsvane@mail.dk

Vejle

Netværkshuset, Staldgårdsgade 10 c

Mandag i lige uger

Kl. 19.00-21.30

Uni; tlf 29919083

Herning

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

Onsdag i lige uger

Kl. 19.00-21.00

Gitte Daater: 24401490, daater@heaven.dk

Holstebro

Frivillighedshuset, Nygade 22,
Blå mødelokale, 1.sal

Torsdag i lige uger

Kl. 19.00-21.00

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

Viborg

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Onsdag i ulige uger

Kl. 19.00-21.00

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

Viborg, grp. 2

De frivilliges hus, Vesterbrogade 1, Viborg

Onsdage i ulige uger

Kl. 19.00-21.00

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

Aarhus

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

Onsdage i lige uger

Kl. 14.00-16.00

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

Mandag i lige uger

Kl. 19.00-21.00

Karen og Otto Andersen, 86892727/29431380
karot.andersen@gmail.com,
Hanne Tranberg, htr@webspeed.dk, 2129 4448

Aarhus, forældre til voksne De9’s lokaler, Skovagervej 2,
Risskov (psykiatrisk hospital)
bipolare
Aarhus, bipolar

Frivilligcentret, Grønnegade 80, Aarhus

2. mandag i måneden

Kl. 19.00 -21.00

Michael Glibstrup, 6094 7008, bipolargruppen@gmail.com

Aalborg

De frivilliges hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Onsdage i lige uger

Kl. 19.00-21.00

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

Depressions-Foreningen

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

tlf 3312 4727 (9-16)

Depressionslinien:
3312 4774 (19-21)

sekretariat@depressionsforeningen.dk
www.depressionsforeningen.dk

Vær opmærksom på, at der hele tiden kan ske ændringer
– ring til gruppens kontaktpersoner, hvis du er i tvivl.
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Må vi stå
fremme hos dig?

Maskinel Magasinpost MMP
ID nr. 42800

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

Hjælp os med at sprede budskabet…
Og spørg din læge, psykiater, apoteker eller lignende om
Balance må stå fremme. Siger de ja, så send os en besked
på sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33 12 47 27,
så sender vi en bladholder, blade og nogle foldere
– evt. blot foldere, hvis pladsen er trang.

