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giv de Unge 
AnsvAreT TilBAge
Fredelige omgivelser og erfarent personale udvikler børn og unge med psykiatriske vanskeligheder.
I botilbuddet ”Husene på Frydendalsvej” på Frederiksberg vægter man bæredygtige relationer, 
mellem personalet og de unge.

Af Jens Kisker

hos os kan man blive indskrevet som barn og blive boende, 
selvom man bliver voksen, hvilket er en vigtig del af tilbuddet. 
Det betyder, at man ikke behøver at bryde sine relationer til de 

andre unge og personalet, når man fylder 18 år. Der er tyve pladser i 
alt, og de fleste af de unge har vanskeligheder og diagnoser indenfor 
det psykiatriske felt, som eksempelvis skizofreni, selvskade, angst, 
personlighedsforstyrrelser og borderline.

”Vi har tre afdelinger i vores tilbud, så efterhånden som vores 
beboere udvikler færdigheder og bliver bedre til at tage vare på sig selv, 
kan de flytte fra et hus til et andet for til sidst at bo i en udslusnings-
lejlighed med begrænset støtte”, forklarer Frank Thomsen, forstander 
i Husene på Frydendalsvej.

Giver de unge magten tilbage i deres liv.
Vores beboere har det ofte rigtig dårligt, når de kommer til os. Mange 
af de unge, vi har boende, har igennem deres sygdomsforløb oplevet 
flere hospitalsindlæggelser, de er diagnosticeret med svære lidelser og en 
del af dem har udviklet strategier for deres liv, som er dårlige for dem. 
Strategier som er blevet til for at kompensere for store udfordringer, 
men som også er blevet til efter at have været patient gennem mange år 
uden ansvar for egen livsførelse, fortæller Frank Thomsen og tilføjer, 
at deres opgave er at give dem det ansvar tilbage.

”Det kan vi kun gøre, hvis vi tager udgangspunkt i det, som er 
deres drømme og ønsker for fremtiden. Vi oplever ofte, at en ung 
flytter ind hos os med en diagnose, som for eksempel ”Paranoid 
Skizofren”. Måske et ungt menneske som har været i en alvorlig krise 
eller voldsomt pres og derfor har mistet evner og kompetencer i en 
periode,” siger han.

Behandlingsarbejdet med de unge er baseret på tanken om, at 
psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser ikke nødvendigvis varer livet 
igennem - men i en forståelse af at selv svære symptomer på skizofreni 
og øvrige lidelser kan afhjælpes ved en kombination af medicin og 
psykologisk/pædagogisk behandling.

Målet for langt de f leste unge, der anbringes i Husene på 
Frydendalsvej, er derfor, med afsæt i recovery-tanken, at de med tiden 
vil kunne udvikle sig til selvforvaltende, selvforsørgende voksne men-
nesker, som kan bo i egen bolig med lidt eller ingen yderligere støtte.

Efterhånden som man lærer at tage vare på sig selv og sit liv, 
vil man ofte se, at den unge erstatter Skizofreni-diagnosen med en 
identitet som ”Et ungt menneske der er ekstra sårbart”. 

For andre af de unge vil en anbringelse hos os indebære, at de 
lærer at leve med symptomer og håndtere disse, fortæller Frank 
Thomsen og fortsætter:

”Det er supervigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på at give 
indflydelse og ansvar tilbage til de unge. Hvis ikke beboeren selv kan 
se en mening med den pædagogiske udviklingsplan vi har, kommer 
vi nemt til at fastholde vores unge mennesker i en ”klientrolle” uden 
ansvar. Medarbejderne i Husene på Frydendalsvej er en vigtig del 
af arbejdet med de unge, og der er tale om erfarne mennesker, som 
er i stand til at agere roligt og er med til at skabe den fredelige og 
inkluderende atmosfære, der er på stedet.

Find ressourcerne frem hos de unge
Selvom beboerne på Frydendalsvej har vanskeligheder, er der også 
en del af livet, som blot handler om at være ung.

Som forælder genkender man mange af de vanskeligheder, vores 
unge har, hos en masse andre unge: værelset roder, det er svært at 
komme op, svært at passe et arbejde og vanskeligt at finde ud af, hvad 
man egentlig vil med livet. Det er vigtigt at huske, at unge, som ikke 
er syge, også har problemer, så vi kan støtte vores beboere i et liv, der 
ligger så tæt op ad et normalt og dynamisk ungdomsliv som muligt.

Et tilbud til unge mellem 16 og 27 år
Med sociale og psykiatriske vanskeligheder

Læs mere på frydendalsvej.dk

Hvis ikke beboeren selv kan se en 
mening med den pædagogiske 

udviklingsplan vi har, kommer vi nemt 
til at fastholde vores unge mennesker  

i en ”klientrolle” uden ansvar

Frank Thomsen,  
forstander i Husene på Frydendalsvej

http://www.cektos.dk
http://www.frydendalsvej.dk
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meTAkogniTiv TerApi:  
en ny vej Ud Af psykisk smerTe
Overalt hvor terapeuter bringer metakognitiv terapi i anvendelse sker det med stor succes.  
På trods af at denne form for terapi er ny, er metoder og resultater virkelig godt beskrevet i faglitteraturen.

Klinikchef Pia Callesen står i 
spidsen for verdens største 
metakognitive forskningsprojekt. 
Det er et forskningsprojekt, 
hvor den metakognitive metode 
benyttes i behandlingen af 
depressive danskere.

Af Michael Fahlgren

iDanmark er klinikchef Pia Callesen hos Cektos blandt de fremmeste 
terapeuter på området metakognitiv terapi, og hendes resultater er 
ret markante. ”80% bliver diagnosefri på 10 sessioner, hvad enten 

patienten behandles for depression, angst eller stress. Faktisk viser 
forskningen at den traditionelle terapeutiske metode, hvor man ”vender 
vrangen ud” på sig selv i virkeligheden vedligeholder de negative 
tanker og følelser, som er årsag til lidelsen” fortæller Pia Callesen.

Fortiden skal hele
Metakognitiv terapi bestræber sig på at fjerne de bekymringer, spe-
kulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trusler samt 
fejlslåen opførsel, der giver bagslag og forværrer problemerne.

”Populært udtrykt handler metakognitiv terapi om at ”lade være 
med at pille i såret” og give vores tanker og følelser tid til at falde til 
ro. For tanker og følelser er forbigående, med mindre vi konstant 
kører rundt i dem inde i hovedet med grublerier og spekulationer” 
forklarer Pia Callesen.

Markant forskel på resultater
Gennem årtier har terapeuter fortalt patienterne at det er godt at få 
alt ud og grundigt gennemtænke alt, vende og dreje sine tanker og få 
dem bearbejdet. Derfor tror mange stadigvæk at det er på den måde 
depression, angst og stress skal håndteres.

”Det er en meget anden måde at arbejde med terapi. Sammenligner 
man resultaterne mellem kognitiv og metakognitiv terapi er 65% 
angst-patienter behandlet med metakognitiv terapi diagnosefri efter 
to år, mens kun 38% er det med kognitiv terapi. Først og fremmest 
handler det om at blive bevidst om, hvor meget tid man bruger på 
sine følelser og tanker” uddyber Pia Callesen.

Det har ændret mit liv radikalt 
Natacha Halkjær er en af Pia Callesens patienter, som gennem sin 
læge blev anbefalet hende.

”Fra jeg var 14-24 har jeg lidt at stress, angst og depressioner og 
jeg havde prøvet alt andet uden blivende effekt. Efter at have læst om 
Pia i april 2016 startede jeg i et gruppeforløb hos hende. Jeg kunne 
næsten ikke overskue at skulle fortælle hele min historie igen, men 
den skulle vi slet ikke igennem. Terapien forløb markant anderledes 
end noget andet jeg har prøvet – men det virkede. Man får en række 

supersimple værktøjer, der godt nok er svære at implementere fordi 
man skal flytte fokus væk fra det, der foregår inde i hovedet til det, 
som foregår omkring én. 

Det har ændret mit liv radikalt, og hvis alle mennesker i Danmark 
kom igennem dette forløb, var der ingen der havde stress!” mener 
Natacha Halkjær, der nu er helt kureret.

 

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny psykologisk 
behandlingsmetode over for psykiske lidelser. Metoden 
er baseret på forskning omkring det faktum, at det 
ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som gør 
os syge, angste og deprimerede. I stedet er det den 
opmærksomhed og den mængde af tid, vi bruger på at 
bearbejde, gruble og bekymre os om negative tanker, 
som gør os dårlige.

Læs mere på cektos.dk

Psykolog Pia Callesen og en  
af hendes klienter, Natacha.

80% bliver diagnosefri på 10 sessioner, 
hvad enten patienten behandles

for depression, angst eller stress.

Klinikchef Pia Callesen

http://www.cektos.dk
http://www.frydendalsvej.dk
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Grafisk produktion 
Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk kære læser.

Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i sam-
arbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage 
med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil 
give dig god information og inspiration.

god læselyst!

BerøringsAngsT spænder Ben  
for hjælp Til UdsATTe Unge
Unge med alvorligt syge forældre mistrives, men det bliver sjældent opdaget. De unge skjuler nemlig deres mistrivsel overfor deres forældre og søger ikke hjælp.  
Det viser en undersøgelse fra Børn, Unge & Sorg, der vil have danskerne til at blande sig mere i de unges liv og spørge direkte: ’Er du okay?’

!120.000 børn og unge oplever hvert år, at en forælder får en alvorlig 
livstruende eller kronisk sygdom. 9 ud af 10 pårørende unge mistrives 
under en forælders sygdom og 15 pct. af alle unge pårørende får selv 

brug for professionel hjælp til at håndtere livet med en syg forælder. 
Pårørende børn og unges mistrivsel kan få store konsekvenser 

for dem på sigt. De er i højrisiko for at udvikle psykiske og sociale 
problemer på grund af bekymringer og et alt for stort ansvar tidligt i 
livet. 8 ud af 10 unge pårørende skjuler deres mistrivsel for forældrene, 
for ikke at bekymre dem yderligere. Hver tredje ung vurderer, at deres 
forældre slet ikke ved, hvordan sygdommen påvirker deres liv. Det 
viser en undersøgelse fra Børn, Unge & Sorg, som mere end 300 unge 
pårørende (17-27 år) har deltaget i.

Preben Engelbrekt, direktør i Børn, Unge & Sorg, appellerer 
derfor til, at vi tør henvende os til de unge, når vi får kendskab til, at 
der er alvorlig sygdom i familien, i netværket eller omgangskredsen. 
At vi tør bryde tabuet og fortælle de unge, at der er hjælp at hente. 
Eksempelvis hos Børn, Unge & Sorg, der hjælper børn og unge under 
28 år, og som med tilbuddet’ Er du okay?’ har et særligt fokus på 
teenagere, der lever med alvorligt syge forældre.

"Mange unge sætter deres eget liv på standby i årevis, når en 
forælder bliver alvorligt syg. Og det kan få store konsekvenser at leve 

en skyggetilværelse som ung pårørende uden at få hjælp. Men det er 
svært at nå ud til de unge med budskabet om, at det ikke er egoistisk 
at søge hjælp, for mange unge får dårlig samvittighed over at tænke 
på egne behov, fremfor på deres alvorligt syge forælder. De unge er 
derfor helt afhængige af, at andre voksne - du og jeg - tør blande os. 
Tør lægge armen om den unge og spørge, ikke bare én gang, men 
flere gange: ’Er du okay?’," fortæller Preben Engelbrekt og fortsætter:

"Når vi hører om familier, der får alvorlig sygdom ind på livet, så 
tænker vi alt for tit, at der nok er andre til at hjælpe, der er tættere på 
end vi selv er. Eller at det offentlige nok er inde over. Vi tør sjældent 
involvere os og spørge ind. Det er enormt tabuiseret, men vi skal altså 
blande os! Vi har i dén grad brug for at andre voksne ser de unge, 
når forældrene og systemet ikke gør. Ellers svigter vi de unge," siger 
Preben Engelbrekt. 

Takket være et samarbejde med Egmont Fonden og Liljeborgfonden 
har Børn, Unge & Sorg mulighed for at tilbyde en særlig hjælp til 
pårørende teenagere på websitet erduokay.dk. Via erduokay.dk kan 
både den unge pårørende, familien og netværket få viden og gode råd 
om at være teenager og leve med en syg forælder, og komme i kontakt 
med en psykolog om muligheden for terapi, som Børn, Unge & Sorg 
tilbyder gratis til unge i hele landet.

"Det behøver ikke kræve så meget at række ud til en ung pårø-
rende. Man kan nøjes med at sige - eller skrive - at man er klar over, at 
der er sygdom i familien, spørge om den unge er okay, og fortælle den 
unge, at hun eller han måske kan få noget ud at høre eller møde andre 
unge i samme situation på erduokay.dk. Vi er simpelthen nødt til at 
smide berøringsangsten overbord og spørge direkte: ’Er du okay?’", 
slutter Preben Engelbrekt.

Om Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg hjælper børn og unge, der oplever at 
en mor, far, søster eller bror, bliver alvorligt syge eller 
dør. Læs mere på www.sorgcenter.dk. Takket være et 
samarbejde med Egmont Fonden og Liljeborgfonden har 
Børn, Unge & Sorg mulighed for at tilbyde en særlig hjælp 
til pårørende teenagere via pårørendesitet erduokay.dk og 
via gratis terapi til pårørende teenagere fra hele landet 
over de næste år.  

Om undersøgelsen
I undersøgelsen har deltaget to grupper af unge. Dels 
unge, der fik hjælp allerede under en forælders sygdoms-
forløb og dels unge, der først fik hjælp i Børn, Unge & 
Sorg efter forælderens død. 80 pct. af dem, der fik hjælp 
under en forælders sygdom, vurderer at hjælpen har haft 
en positiv betydning for deres liv. Når det gælder gruppen 
af unge, der først fik hjælp efter forælderens død, svarer 3 
ud af 4 at de ønsker, at nogen havde tilbudt eller henvist 
dem til hjælp (støttegruppe, psykologhjælp mv) mens 
forælderen var syg.

Undersøgelsen er gennemført i september/oktober 2018. 
311 unge har deltaget i undersøgelsen. Alle respondenter 
er unge mellem 16 og 28 år, der har benyttet Børn, Unge 
& Sorgs rådgivning eller sorggrupper. Enten i et forløb for 
pårørende unge eller i et forløb for efterladte unge (hvis 
der har været længerevarende sygdom inden dødsfal-
det). Undersøgelsen er ikke repræsentativ på køn, alder, 
geografi mv, men er en survey blandt Børn, Unge & Sorgs 
klienter gennem de seneste 5 år.

Læs mere på erduokay.dk

http://www.erduokay.dk
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Det kan være med til at bryde tabuet om død 
og sorg og give inspiration til, hvordan man 

selv kan håndtere situationen… 

Kirsten Søndergaard

Podcastværterne Julie og Pernille. Fotograf Daniel Buchwald Særudstillingen - De døde i vores liv. Fotograf Klaus Bo Kirsten Søndergaard, sekretariats-
chef hos Landsforeningen Liv&Død 

nye iniTiATiver
Bryder TABU om døden
Landsforeningen Liv&Død har i snart 150 år sat fokus på, hvordan vi behandler vores døde – i dag handler det 
meget om at bryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet – blandt andet med en Podcast-serie 
og en udstilling med temaerne tab, sorg og minder.

Af Jens Kisker

idag er foreningens primære formål at sætte fokus på, hvordan man 
siger farvel til afdøde, mindes dem og taler med andre om døden. 
Der er mange måder at nå ud på, og Landsforeningen Liv&Død 

holder mange foredrag om emnet, ligesom deres udstillingssted, 
Funebariet, i det indre København sætter fokus på eksempelvis ritualer 
i forbindelse med dødsfald og begravelser, og hvad man skal tage 
stilling til i sådan en situation.

"Her er det meningen, at enkeltpersoner og skoleklasser m.fl. 
kan komme ind og kigge eller få rundvisning og viden om, hvad der 
sker ved dødsfald, og hvilke ritualer og muligheder vi har. Det kan 
være med til at bryde tabuet om død og sorg og give inspiration til, 
hvordan man selv kan håndtere situationen, når den opstår i ens egen 
familie eller nærmeste omgangskreds. Der kan også være forskel på, 
hvilke ritualer, man benytter sig af her i Danmark," forklarer Kirsten 
Søndergaard, sekretariatschef hos Landsforeningen Liv&Død og 
tilføjer, at Funebariet både består af en fast udstilling og en særudstil-
ling, hvor særudstillingen for tiden fokuserer på, hvordan vi mindes 
de døde, og hvilke ritualer efterladte selv skaber. Særudstillingen 
forventes også at komme rundt i landet.

Podcast-serie er forsøg på at nå flere
Landsforeningen Liv&Død er en ikkekommerciel forening, hvilket 
betyder, at de også kigger efter formater, hvor de kan nå nye målgrupper 
uden de helt store omkostninger. Her er de sociale medier effektive, og 
Kirsten Søndergaard fortæller, at de har succes med at bruge sociale 
medier. Et af de nyere initiativer er Podcastserien ’Jeg plejede at tro 
på for evigt’, der sætter fokus på oplevelser med dødsfald og sorg. 
Podcastserien kan høres på foreningens hjemmeside samt der, hvor 

man ellers hører Podcast, fx iTunes. Det er de to yngre studieværter, 
Pernille Øster og Julie Schelhart, som begge har oplevet at miste 
pårørende i en tidlig alder, der har fået ideen til Podcastserien.

"De taler med primært yngre mennesker, som har mistet på-
rørende, men også ældre mennesker er repræsenteret, Her får man 
vendt nogle af de tanker, der kan opstå i forhold til, hvordan man som 
efterladt mødes af andre mennesker, og hvordan man selv tackler sin 
sorg og eventuelt inddrager andre mennesker i sorgen. Vi kan gøre 
meget som forening, men den bedste hjælp er ofte, hvis folk hører 
det fra nogen, som selv har oplevet det at miste. Vi kan se, at der er 
rigtig mange mennesker, der downloader serien, og vi får også mange 
positive tilbagemeldinger på serien," siger Kirsten Søndergaard, der 
understreger, at sorg er et stort emne, som optager mange mennesker 
og også får meget opmærksomhed i disse år.

Svært at håndtere sorg – både egen og andres
Den megen opmærksomhed på sorg har betydet, at der fx skrives 
meget om sorg og forskes i sorg.

Men til trods for det, kan det alligevel være svært for den enkelte 
efterladte, hvordan man bedst kan håndtere sin sorg, lige såvel som 
det kan være svært at vide som ven, familie og kollega, hvad der er 
bedst at gøre for den, som har mistet.

Kirsten Søndergaard understreger, at sorgen er en naturlig proces, 
og man helst skal tale om den og måske få nogle egne ritualer med 
ind i begravelses- og sorgprocessen.

"Når man kender folk, der har mistet, er det også vigtigt at forholde 
sig til det – ikke at være berøringsangst og ikke bare gå over på den 
anden side af fortovet. Det er bedre at sige, at man ikke ved, hvad man 
skal sige eller gøre – fremfor at ignorere den efterladte. Det er hårdt 
at gå rundt med sin sorg, og den sørgende kan let føle sig ensom, for 

det bliver hurtigt hverdag i netværket, og mange tænker nok, at der 
er der nogen andre, der tager sig af den efterladte. Så vis og fortæl den 
sorgramte, at du er der," råder hun. 

Landsforeningen Liv&Døds formål er at virke for en værdig 
afsked med livet.

De arbejder for:
• At sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet.
• At hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje 

opfyldt.
• At nedbryde tabuet omkring døden.
• At informere om forhold i forbindelse med død og 

begravelse.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almen-
nyttig organisation, der er neutral i forhold til religion, 
politik, race, køn, socialgrupper og økonomiske 
særinteresser.

Se mere på liv&død.dk

http://www.livogdoed.dk
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Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia, rådgiver gratis 
fagmedarbejdere, borgere og pårørende, så de kan tackle 
hverdagen med epilepsi. 

Medarbejderne rådgiver, sparrer og formidler viden om 
epilepsi og de psykosociale problemer, som tit følger med.

Se mere på filadelfia.dk

En del familier bliver bange for, 
at lade barnet gøre, 

som det plejer

liveT med epilepsi i Børnehøjde
Det er ikke blot svært for børnene at leve livet med epilepsi; forældre og søskende bliver også hårdt ramt. Hos Specialrådgivning om Epilepsi,  
Filadelfia anbefaler de, at forældrene ikke pakker børnene ind i vat, men i stedet hjælper barnet med at springe ud i livet. 

Af Pia Bundgaard Hansen

hvert år rammes af omkring 4.500 danskere af epilepsi, som er 
en sygdom, der især rammer børn og ældre. For forældrene til 
et barn er det en dybt traumatiserende oplevelse at se sit barn 

få et anfald uden at vide, hvad der sker. 
Selv om epilepsi er en kronisk sygdom kan omkring 65 procent 

af dem, som rammes af sygdommen, med medicin holde anfaldene 
væk; men epilepsi er meget mere end anfald. Det er en sygdom, som 
kræver planlægning af hverdagen for at få familielivet til at fungere, 
fordi børnene kan være udfordret både socialt og skolemæssigt. 

"For mange forældre tager det lang tid at bearbejde det voldsomme 
chok, det har været at se sit barn få et epileptisk anfald," fortæller Laila 
Dahl, som er faglig leder hos Specialrådgivning om Epilepsi; Filadelfia, 
der rådgiver om sygdommen. 

Børnene skal ikke pakkes ind i vat
Da barnet første gang blev ramt af et epileptisk anfald, har mange 

forældre stået med følelsen af, at de var ved at miste barnet. Epilepsi 
følges desuden af mange skjulte problematikker for familien, som en 
fagperson er ekspert i at få frem i lyset og vende til rådgivning, der 
fremadrettet kan gøre livet med epilepsi lettere. Et barn med epilepsi 
kan fx opleve hyppigere træthed end andre børn, så nogle forældre 
er vidne til, at barnet ikke har overskud til kammerater og kun har 
lyst til at sove efter skole eller daginstitution. 

"Vi oplever tit, at forældre til børn med epilepsi kan blive over-
beskyttende. Det er en helt forståelig reaktion, og selv om det er gjort 
i god mening, er det ikke godt for barnet eller familielivet," fortæller 
Laila Dahl.

Tal om epilepsi 
Det er naturligvis hårdt for familien at erkende, at barnet har epilepsi. 
Vejen til diagnosen er ofte lang med udredninger, utryghed, talrige 
besøg i sundhedsvæsenet, udfordringer med at skulle have ekstra fri 
fra arbejde og få familielivet til at fungere omkring de raske søskende. 
Derfor bør forældrene tale åbent om sygdommen og tage imod støtte 
fra fagpersoner, som kender udfordringerne.

"Et barn, der har epilepsi, har ofte brug for, at rammerne om-
kring det bliver tilrettet, således at dets manglende ressourcer bliver 
kompenseret i både skole og fritid og i familielivet m.v." siger Brian 
Langeskov, der er socialfaglig konsulent hos Specialrådgivning om 
Epilepsi, Filadelfia.

Forstå barnets epilepsi
I stedet for at begrænse barnet ved at overbeskytte, bør forældrene og 
pårørende i stedet se på, hvordan de kan hjælpe barnet med at sortere 
forstyrrende elementer i hverdagen fra. Det handler om at holde små 
pauser i stedet for at holde pause fra det hele. På Filadelfia, har de blandt 
andet en Børneskole med begrænset antal elever i klasserne, hvor 
børnene møder ligesindede og ikke mindst forståelse for sygdommen. 

"Vi hjælper forældre, pårørende, lærere og andre fagpersoner 
til bedre at kunne håndtere et barn med epilepsi, så det får den rette 

støtte og ro til at opbygge et overskud til skole," siger Brian Langeskov. 
"Da børns hjerner udvikler sig i stor hast, og nogle kognitive 

funktioner udvikler sig før andre, er det vigtigt at finde den rette 
balance mellem at stille krav og beskytte børn med epilepsi, så de 
støttes bedst muligt i deres udvikling både fagligt og personligt," 
forklarer Laila Dahl.

http://www.filadelfia.dk
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Specialrådgivning om Epilepsi vil fra sommeren 2019 
og igennem 2020 række ud til landets 98 kommuner og 
skabe nye relationer under overskriften ”Epilepsi en del 
af hverdagen”. Er I, i jeres kommune, interesseret i at få 
besøg af specialrådgivning om Epilepsi, så kontakt faglig 
leder Laila Dahl på 25 29 90 25 eller mail laiso@filadelfia.dk

Se mere på filadelfia.dk

Unge skAl være mere 
åBne om epilepsi
Mange unge ved, hvordan det kan knibe med at finde overskuddet til at få hverdagen  
og det sociale liv til at hænge sammen med studier eller job.  
For unge med epilepsi bliver følelsen forstærket, og det kræver mere åbenhed om sygdommen.

Af Pia Bundgaard Hansen

iKøbenhavn bor 20-årige Louise, som endelig er ved at få et greb 
omkring universitetsstudierne efter en svær periode, hvor hendes 
verden var ved at ramle. Louise, der har epilepsi, læser nu på deltid, 

og det har betydet, at der er mere tid til at få hverdagen til at fungere 
samt at etablere et socialt liv.

"Præcist som i Louises tilfælde reagerer mange unge først, når 
livet er væltet, og det hele er blevet uoverskueligt. De unge med 
epilepsi har i højere grad end deres kammerater brug for struktur 
fra begyndelsen. Derfor bør det være helt naturligt for dem og deres 
pårørende at bede om hjælp," fortæller Laila Dahl, som er faglig 
leder hos Specialrådgivning om Epilepsi; Filadelfia, der rådgiver om 
sygdommen. 

Epilepsi er mere end anfald  
Ifølge tal fra Epilepsiforeningen lider 55.000 af epilepsi, hvilket betyder, 
at hver dag får 12 danskere konstateret epilepsi. Alle kan få epilepsi, 
men sygdommen rammer hyppigere børn og ældre. 

De fleste danskere tror desværre, at epilepsi udelukkende er 
en sygdom med anfald. De færreste er klar over, at det er en sydom, 
som kan have permanente konsekvenser for borgeren. Sygdommen 
kan i nogle tilfælde have vidtrækkende konsekvenser på kognitive 
færdigheder, også inden det første anfald. Op mod 65 procent af 
alle med epilepsi bliver anfalds-fri med medicinsk behandling, men 
sygdommen påvirker stadig hverdagen, fordi livet med epilepsi betyder 
nedsatte ressourcer.

Skab mere åbenhed om sygdommen
I Louises tilfælde betød det ofte, at efter en dag på universitetet var 
der kun overskud til at sove, når hun kom hjem, imens hverdagen 
voksede sig mere og mere kaotisk. 

"Mange unge taler ikke åbent om, hvordan epilepsi griber ind 

i hverdagen. Det gør det svært for vennerne at relatere til sygdom-
men," siger Brian Langeskov, der er socialfaglig konsulent hos 
Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia. Laila Dahl supplerer: 

"Vi ønsker at skabe mere synlighed i samfundet omkring epilepsi, 
så der kommer en større åbenhed om sygdommen. Derfor vil vi gerne 
være med til at sætte fokus på, at der kan være mere end anfald, som 
er problematisk, når man lider af epilepsi."

Tag imod hjælp fra netværket
I Slagelse blev Louises forældre mere og mere bekymrede og kontaktede 
Specialrådgivning om Epilepsi. De daglige gøremål som tøjvask, 
madlavning osv., som de var vant til at hjælpe med, da Louise boede 
hjemme, ville Louise ikke længere tage imod. Hun ville jo som alle 
andre unge gerne stå på egne ben.

"Det er vigtigt, at den unge erkender behovet for hjælp og får 
en forståelse af, hvad netværket kan gøre for at hjælpe med at klare 
de små ting i dagligdagen. Det handler ikke om, at netværket vil 
kontrollere, men at de vil hjælpe, så livet kommer til at fungere – ikke 
bare i studietiden, men også bagefter," fortæller Brian Langeskov.

Lidt ad gangen
I dag har Louise taget mod forældrenes hjælp og sætter pris på, når 
de kommer forbi og hjælper med tøjvask, eller fryseren bliver fyldt 
op med hjemmelavede måltider. 

Louise er fortrøstningsfuld og håber, at hun kan blive boende i 
København. Men hvis det bliver nødvendigt at flytte hjem til Slagelse 
igen for at gennemføre studiet, så må det være sådan. Men indtil videre 
vil hun prøve det af.

Louise er et godt eksempel på, at alle kan bidrage positivt. 
Kommunen, Specialrådgivning om Epilepsi og pårørende kan alle 
bidrage med noget forskelligt, når en borger får konstateret en kronisk 
sygdom.  Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår at koordinere 
det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv.

Nogle unge med epilepsi vil have 
svært ved at have fritidsjob ved siden 
af deres uddannelse. De unge bruger 

meget energi på at passe uddannelsen 
og er ofte mentalt udtrættet, når 

undervisningsdagen slutter

For nogle unge kan det  
være svært at acceptere  

livet med epilepsi

http://www.filadelfia.dk
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vi smiler hele vejen 
Ud over kAnTen…
Lyst og engagement kan drive os langt, og vi bliver effektive og overkommer en masse.  
Den dårlige nyhed er, at vi ikke mærker, hvordan vi presser os selv helt til kanten og mister  
sociale kompetencer, kreativitet og evnen til at overskue ting i vores liv - og får stress. 

Af Jens Kisker

”Jeg møder veluddannede og velreflekterede kvinder, der ikke 
mener, at det er aktuelt for dem at blive ramt af stress – de ved jo, 
hvad det drejer sig om, og efter næste deadline eller ferie bliver 

det bedre. Det gør det dog langt fra altid, og risikoen er, at man ikke 
har mærket kroppens signaler og pludselig bliver ramt af stressen i 
et omfang, hvor man bryder sammen og er sygemeldt,” siger Trine 
Rønnov, der ejer virksomheden Stresslæge.dk.

Der er meget fokus på stress i disse år, da det rammer mange 
mennesker forskellige steder i deres liv. Det kan være midaldrende 
mennesker på toppen af deres arbejdsliv, men også unge mennesker, 

der kæmper for 12-taller på studiet blandt en masse andre jævnaldrende 
med høje ambitioner. Trine Rønnov har erfaring fra flere års arbejde 
som praktiserende læge og var selv stressramt i en periode. Hun har 
mærket, hvad det vil sige at presse sig selv med høje forventninger til 
egne evner, og hvad det kan koste både psykisk og fysisk, når man 
rammes af stress. 

Hun valgte for tre år siden at sælge sin lægepraksis og stiftede 
Stresslæge.dk., da hun selv manglede et seriøst stressbehandlingstilbud, 
da hun sad som praktiserende læge, og kører nu på fjerde år med det 
livsomvendende forløb, AMSI® (Aldrig Mere Stress Igen). Forløbet 
giver en dybdegående behandling, som tager fat på de grundlæg-
gende problemer, som forhindrer mennesker i at sige fra over for den 

engagementsstresskultur, der præger livet for mange mennesker i dag.
”Man mister overblikket og de sociale kompetencer, således at 

man risikerer at isolere sig, da det kan virke uoverskueligt at skulle 
omgås andre mennesker. Det handler både om en skyld og skam-
følelse over at have fået stress, “jeg burde jo vide bedre”, men også 
et rent fysiologisk fænomen, hvor stresshormonet kortisol får vores 
stressreguleringscenter i hjernen, hippocampus, til at skrumpe, med 
det til følge at frygtcenteret, amygdalae, får overtaget.”

Selvværdet er under pres i dag
I dag fokuserer vi utrolig meget på, hvem vi er via vores arbejde og 
ikke længere så meget på, hvem vi er via vores familie og baggrund. 

Når stresshormonerne pisker  
rundt i kroppen, og vi ikke får holdt pauser, 

bedøver vi os selv. 
Vi fortsætter bare derudaf og  

får ikke sagt fra.

Trine Rønnov

http://www.stresslaege.dk
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Trine Rønnov, der både er tidligere praktiserende læge, 
psykoterapeut og mindfulness-instruktør, har succes 
med sit AMSI® forløb, som 100 kvinder efterhånden har 
deltaget i, og hvor endnu ingen er gået ned med stress 
igen. 
Trine er i fuld gang med at få aftaler med sundhedssik-
ringer, så hun kan få endnu flere ud af deres stress - på 
den lange bane.  

Hans-Jørgen Andersen er autoriseret psykolog og 
har en erhvervspsykologisk tilgang, der giver ham en 
specifik og skarp indsigt til at afhjælpe de udfordringer, 
som ledere og organisationer står overfor i forbindelse 
med stress, bl.a. udredning af organisatoriske årsager 
til stress, herunder forandringsledelse, APV og psykisk 
arbejdsmiljø. Han har udviklet flere trivselsfremmende 
produkter, som også fungerer stressforebyggende, bl.a. 
GoDot - der er et effektivt trivselsværktøj, der giver et 
hurtigt overblik og indsigt i medarbejderne trivsel og 
trængende indsatsområder. 

Og ja mænd bliver også ramt af stress - og Hans-Jørgen 
står for stress-mandeholdene i Stresslæge.dk 

Pga. den store efterspørgsel efter seriøse  
behandlingstilbud, kører Stresslæge.dk en stresstera-
peutisk uddannelse, hvor de studerende er tidligere 
stressede, der ønsker et nyt arbejdsliv, og her får de 
kommende terapeuter mulighed for at bruge AMSI® i 
deres virke.

Læs mere på stresslaege.dk

Stress gør man mister overblikket og  
de sociale kompetencer, så man 

risikerer at isolere sig, da det kan virke 
uoverskueligt at skulle omgås andre 

mennesker.

Trine Rønnov

Stress handler grundlæggende meget om selvværdet hos den enkelte, 
som stammer fra vores opvækst, og det vi har fået med hjemmefra. 

”Oplevelser fra tidligt i vores liv kan påvirke os til at have svært 
ved at sige fra, men også til gerne at gøre meget for at tjene andre – 
arbejdsgivere eller familien. De stressede er rigtig gode til at servicere 
alle andre, men glemmer sig selv. Jeg spørger nogle gange kvinder, 
hvem der er den vigtigste i deres liv, og så svarer de børnene, men i 
virkeligheden er det jo dem selv, der er den vigtigste, for hvis ikke de 
fungerer, så kan de ikke være der for deres børn. Apropos iltmasken i 
flyet. Mange af de kvinder, jeg møder i stresslæge.dk, har meget viden 
og har læst en masse bøger om stress, været til psykolog, stresscoach 
eller mindfulness, men det bliver ofte blot et plaster på såret med nogle 
konkrete redskaber til at håndtere det,” forklarer Trine Rønnov og 
tilføjer, at der er behov for en helt anden måde at gribe det an på, hvor 
man går i dybden bag problemerne, kigger på den stressedes gamle 
mønstre og overbevisninger, der spænder ben for dem. Så de stille og 
roligt kan indse, at lyst og engagement ofte er et forsøg på at opnå ros 
og anerkendelse, som styrker deres selvtillid, men samtidig presser 
deres selvværd, fordi de går på kompromis med deres værdier, udsætter 
behov, undgår at holde pauser, så de praktisk talt brænder sammen. 

Engagementskulturen giver energi – og risiko for stress
Engagementskulturen præger mange virksomheder i dag, hvor vi 
løfter i flok og trives med engagement og lyst som drivkraft. Vi er rigtig 
gode til at få os selv til at præstere, specielt hvis vi er drevet af ros og 
anerkendelse, og arbejdspladsen sætter mål og visioner, som vi lever 
op til sammen. Alt kører mere effektivt, og vi får mere energi af det, 
men energien kan også blive negativ, når vi for eksempel føler, at vi 

skal eller bør gøre noget. Det kan gå et stykke tid med at køre derudaf 
med masser af energi til at løse opgaver på arbejdet eller i hjemmet, 
men risikoen er, at vi presser os selv så meget til at yde, at vi ikke kan 
mærke signalerne, og dermed presser vores selvværd yderligere”, 
forklarer Trine Rønnov og fortsætter:

“Når stresshormonerne pisker rundt i kroppen, og vi ikke får holdt 
pauser, bedøver vi os selv. Vi fortsætter bare derudaf og får ikke sagt 
fra. Hvis vi så pludselig bliver ramt af en utilsigtet begivenhed, der 
får os til at ramme muren, bliver alt let til kaos. Så blive vi syge af det, 
rigtig syge, og det kræver ikke bare håndtering, men reel behandling.”

http://www.stresslaege.dk
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Af Michelle Christensen

landsindsatsen EN AF OS, har foretaget en ny rundspørge. Her 
peger det i høj grad på, at mænd har sværere ved at tage hul på 
en samtale om de psykiske sygdomme, end kvinder har.
Nogle af de bekymringer, der står i vejen for mændenes åbenhed 

er, hvorvidt det vil få andre til at behandle dem anderledes, opfatte dem 
som svage eller have negativ indflydelse på deres venskaber og karriere.

 Flere end 62% af de adspurgte mænd, der har eller har haft 
en psykisk sygdom, påpeger, at det ville være lettere at fortælle om 
deres sygdom, hvis ikke der var så mange fordomme forbundet med 
mændog de psykiske lidelser. Udover aftabuisering, ville mere viden 
om psykiske sygdomme hos de pårørende, samt professionel hjælp, 
være afgørende faktorer, der kunne gøre det lettere for mændene at 
tale om deres sygdom.

Mænd er en særligt sårbar gruppe
Der er mange mænd, som ikke kun har svært ved at tale om deres 
mentale helbred og følelser, men som også har svært ved, at høre om det.  

Det hænger blandt andet sammen med, at der er en markant 
forskel på, hvor sjældent mænd gør brug af sundhedssystemet, sam-
menlignet med kvinder.

Undersøgelser viser også, at mænd gerne vil hjælpes, men at de 
har sværere ved at søge hjælp, end kvinder har.

Det betyder, at mange mænd går alene med udfordringerne og 
dermed ikke får den nødvendige hjælp i tide. Undersøgelser viser, at der 
er 3 gange så mange tilfælde af selvmord hos mænd, som hos kvinder.

 
Det første skridt er altid det sværeste
Rundspørgen viser, at 63 % af alle mænd i undersøgelsen ville ønske, 
at nogen tog fat i dem for at tale om deres psykiske problemer. 

Samtidig viser den, at effekten af at tale med nogen om de psykisk 
problemer er iøjefaldende positive. At tale med andre, har hjulpet mænd 
med psykiske sygdomme til at få det bedre. De vil være hurtigere til 
at tage det i opløbet, hvis de får det dårligt, samtidig med at det har 
genereret positive reaktioner og forståelse fra omgangskredsen. I 
mange tilfælde har det styrket forholdet til den eller dem, de har talt 
med. Vejen til at få det bedre, kan altså i nogen grad tilskrives at tale 
med andre om problemerne. 

Dette er i mange tilfælde lettere sagt end gjort, men det første 
skridt, er altid det sværeste. 

”Mænd har desværre en tendens til at bagatellisere psykiske 
problemer, især fordi de er bekymrede for at blive opfattet som svage 
eller af frygt for, at deres omgivelser vil se anderledes på dem. Mænd 

oplever, at der er forbundet et stort tabu med psykisk sygdom, hvilket 
forhindrer mange i at starte en samtale om dette. Derfor må vi forsøge 
at nedbryde tabuet i fællesskab. At tale sammen og forholde sig åbent til 
psykisk sygdom – både på tomandshånd, i familien, på arbejdspladsen 
og i samfundet som helhed, kan være afgørende for både forebyggelse 
og bedring,” forklarer projektleder i EN AF OS, Johanne Bratbo.

Mænd har også svært ved at tale om andres psykiske problemer
Det er ikke kun de mænd, som selv har psykiske problemer, der har 
svært ved at åbne op og tale om det. En befolkningsundersøgelse 
gennemført i 2019 af Epinion på vegne af EN AF OS viser, at mænd 
generelt har svært ved at tage fat på emnet omkring psykiske lidelser. 

20 % vil helst helt undgå at tale med deres ven om emnet, mens 
53 % er i tvivl om, hvordan de skal tale med deres ven om det. 42 % er 
bange for, at ydmyge deres ven ved at bringe emnet på banen.

Tallene viser samtidig et tydeligt behov for øget åbenhed omkring 
psykisk sygdom blandt mænd – både blandt de pårørende og dem, 
der er ramt.

 ”Jeg har nok aldrig tænkt på, at psykisk sygdom er noget, mange 
mænd ikke taler om. Så jeg talte åbent og fik - langt hen ad vejen - 
åbenhed tilbage. Derfor vil jeg også opfordre andre til selv at forsøge 
at være mere åbne og fortælle om, hvad der foregår inden i dig. Du 
kan blive overrasket over den åbenhed, der vender tilbage fra den, du 
fortæller til,” fortæller Hans Havgaard Hansen, der er ambassadør 
for EN AF OS-indsatsen og selv har erfaring med psykisk sygdom. 

er dU mAnd 
nok, Til  
AT Bede om 
hjælp?
 
Mænd har svært ved at tale om psykiske sygdomme. Det viser en ny rundspørge foretaget  
af EN AF OS – en landsindsats, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.  
Rundspørgen, der er gennemført blandt 1865 personer med psykiske sygdomme viser,  
at mænd er bekymrede for at blive opfattet som svage og finder det langt mere tabubelagt,  
at have en psykisk sygdom end kvinder gør.

Rundspørgen er gennemført af EN AF OS i foråret 2019. 
I undersøgelsen deltog 1865 personer, som har eller har 
haft en psykisk sygdom, heraf 960 deltagende mænd.
 
Befolkningsundersøgelsen er gennemført af EPINION 
i foråret 2019, hvor 1500 repræsentativt udvalgte 
danskere på 18 år og derover deltog.
 
Formålet med indsatsen EN AF OS er at afstigmatisere 
psykisk sygdom i Danmark.
Bag EN AF OS står et omfattende partnerskab, som 
blev dannet i 2010 og som i dag består af parterne 
Sundhedsstyrelsen, TrygFonden, Danske Regioner, 
regionerne, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, 
Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere på En-Af-Os.dk
 

Det første skridt er ofte det sværeste. 
Det gælder både for den som slås 
med psykiske problemer, men det 

gælder i høj grad også dig, som er ven, 
familiemedlem eller kollega.

Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk  
sygdom. Se mere på www.en-af-os.dk eller følg  
os på facebook EN AF OS. 

Det er på tide, at mænd bryder tavsheden!
Det er på tide, at vi gør op med de tabuer, der afholder mænd fra at søge hjælp. Vær med til at bryde 
tavsheden så flere kan forstå, at mænd ikke bare er svage, hvis de rammes. Tal om det. Søg Hjælp. 

Hvad siger mænd selv om psykisk sygdom og det at søge hjælp:
•Mænd taler ikke om deres problemer. De arbejder sig ud af dem
• Det er lettere at ryge en joint eller drikke en bajer, end at tale om mine problemer
• Mænd bagatelliserer egne problemer med forklaringen ”Det går nok over”

Her kan du henvende dig anonymt: 
Startlinjen: Hver dag kl. 16.00 - 23.00 på tlf. 35 36 26 00
Livslinien: Hver dag kl. 11.00 - 23.00 på tlf. 70 20 12 01 eller send en mail på skrivdet.dk
Mandecentret: Tlf. 70 11 62 63 eller send en mail på info@mandecentret.dk

Få rådgivning og hjælp i Psykinfo (Psykiatrisk Informationscenter) – se www.en-af-os.dk 
– klik på din region
Mænd får også psykiske problemer. Men mange mænd, der får psykiske problemer, får ikke 
behandling eller får det meget sent, fordi de ikke søger hjælp eller taler med nogen om deres 
problemer. Faktisk er der tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord.

http://www.msinsight.dk
http://www.en-af-os.dk
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skånsom BehAndling  
Af erekTil dysfUnkTion
Omkring halvdelen af alle mænd over 40 år oplever rejsningsproblemer i større eller mindre grad, og det tærer på både selvværdet og parforholdet.  
Skånsomme behandlinger med fokuseret shockwave kan effektivt afhjælpe tilstanden og gøre vejen til soveværelset lettere – helt uden brug af medicin.

Af Pia Bundgaard Hansen

ide lyse lokaler i Klinik MS Insight i København venter kvinder 
og mænd på at få behandling af akutte og kroniske skader som 
fx hælspore, slidgigt, tennisalbue, sports- og arbejdsskader. Det 

er ikke til at se det, men der sidder også en mand og venter på at få 
behandlet en erektil dysfunktion, som tidligere blev tabugjort under 
navnet impotens.

"Erektil dysfunktion er i mange tilfælde en reel fysisk lidelse helt 
på linje med en øm skulder, og begge lidelser går ud over livskvaliteten. 
Erektil dysfunktion er et følsomt emne og desværre et af de største 
tabuer, men der er hjælp at hente, og derfor vil vi opfordre mændene 
til at søge behandling," forklarer Michael Strøm, som er sportsterapeut 
og indehaver af Klinik MS Insight. Michael Strøm uddyber: 

"I behandlingen af erektil dysfunktion bruger vi skånsomme 
shockwave-behandlinger, hvor fokuserede højfrekvente lydbølger 
danner nye blodkar og øger blodgennemstrømningen i svulmelegemet. 
Behandlingen nedbryder eventuelle tilkalkninger og kolesterolophob-
ning, som er en af de mest hyppige årsager til rejsningsproblematikker."

Få rejsningen tilbage
I klinikken bliver mænd med erektil dysfunktion behandlet på lige 
fod med andre shockwave-patienter, og derfor er der heller ikke en 
merpris ved behandlingen, som man ofte ser det andre steder.

De fleste mænd skal have seks behandlinger, og hos Klinik MS 
Insight ses der en succesrate på 70- 80 procent. Behandlingen, der er 
smertefri og non-invasiv, føles lidt som en prikken, og behandlings-
forløbet bliver tilpasset den enkelte. 

Mange mænd over 40 oplever rejsningsproblemer, og der er 
naturligvis også andre årsager end blot alderen. Årsagen kan være 
livsstilsbetinget og udspringe af fx overvægt, alkohol og fysisk inak-
tivitet. Derudover kan visse typer medicin påvirke rejsningsevnen. 
Hvis årsagen er psykisk betinget, kan shockwave-behandlingerne 
naturligvis ikke hjælpe.

 "Der kan være mange årsager til erektil dysfunktion, så vi indleder 
altid behandlingen med en afslappende og afklarende snak, hvor vi 
afdækker årsagen til problemet, så vi kan sætte det rette behandlings-
forløb i gang," forklarer Michael Strøm. 

Behandling i trygge rammer
Hos Klinik MS Insight gør de i deres tilgang til behandlingen meget 
ud af at skabe trygge rammer for mændene. 

"Vi vil gerne have en ordentlighed omkring emnet erektil dys-
funktion, så det ikke føles farligt at tale om og få gjort noget ved. Alt 
for mange bærer rundt på problemet i lang tid og får ikke talt med 
nogen om det," fortæller Michael Strøm. 

Michael Strøm oplever desværre ofte, at erektil dysfunktion er 
en lidelse, som de fleste mænd forsøger at ignorere. Mændene får 
heller ikke talt om det med deres partner, hvilket blot lægger et endnu 
hårdere psykisk pres på mændene og på forholdet. 

Når mændene selv kan få rejsning, kan de undgå nogle af de 
medicinske præparater som blandt andet Viagra, der kræver lidt 
timing i forhold til det intime øjeblik, hvilket ikke altid øger lysten. 
De medicinske præparater kan også have bivirkninger, som øget 
varmeudvikling eller hovedpine.

Så gør noget ved problemet, få potensen og livsglæden tilbage. 

Læs meget mere om behandlingen på  
www.msinsight.dk/behandlingsformer/erektil-dysfunktion/

Vi vil gerne have en ordentlighed 
omkring emnet eriktil dysfunktion,  
så det ikke føles farligt at tale om  

og få gjort noget ved

Michael Strøm, sportsterapeut
og indehaver af Klinik MS Insight

Hos Klinik MS Insight arbejdes der specialiseret med 
fokuseret shockwave og radierende shockwave leveret 
af Secma, samt Level 4 laserterapi, som bruges til 
at underbygge traditionelle behandlinger. Klinikken 
bruger desuden ultralydsscanning til hurtigt og præcist 
at identificere og diagnosticere skader uden ekstra 
omkostninger for patienten. 

Læs mere på msinsight.dk

Foto kreditering Anne Isbak

http://www.msinsight.dk
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liv Bryder TABUeT 
om misBrUg 
At fortælle min historie viser andre, at de ikke er alene, siger 26-årige Liv,  
der er vokset op med en far, der var misbruger. 

Af Sisse Tvegaard Andersen

på det nyligt overståede folkemøde på Bornholm sad en ung 
kvinde i et telt og delte en helt særlig historie. Det var historien 
om at vokse op med en far, der var alkoholiker og stofmisbruger. 

Om at tage hans øl og lege købmand med dem, når hun besøgte sin 
far i weekenderne. Om at gemme sig bag vaskemaskinen, når faren og 
hans venner var så påvirkede, at de begyndte at skændtes og slås. Og 
om at få tapet hashplader fast på sin lille krop, når faren havde besøgt 
sin pusher og skulle skjule indkøbet fra politiet. 

26-årige Liv Duponts barndom var ikke for børn. Men hun fortalte 
ikke til nogen som helst, hvordan weekenderne hos hendes far var. 
Og Liv er langt fra det eneste barn, der ligger under for tabuet om at 
vokse op i en familie med misbrug. Tal fra organisationen TUBA, der 
hjælper unge fra familier med misbrug, viser, at 44 procent af de unge, 
der henvender sig til TUBA for at få hjælp, ikke talte med nogen om 
det, der foregik derhjemme, da de var børn. 

Det er okay at tale om det
Det prøver Liv i dag at lave om på. Efter at hun selv har fået hjælp af 
TUBA til at bearbejde barndommens oplevelser, bruger hun nu ofte 
tid på at tage ud og holde oplæg om sin historie. Hun fortæller den på 
skoler, på ungdomslejre, til fagpersoner og ved store åbne arrangementer 
som Folkemødet på Bornholm. 

"Det er vigtigt for mig at stå frem og fortælle min historie, for 
der sidder helt sikkert andre i publikum som mig, som har brug for 
at høre den her historie og brug for at vide, at det er okay at tale om 
det," siger hun og understreger, at det også giver hende selv noget at 
være åben omkring sin opvækst og de konsekvenser det har haft for 
hende senere i livet. 

Alt for længe gik hun rundt og følte sig helt alene med sine tanker. 
Hun var bange for, at andre kunne se på hende, at hun var anderledes, 
og at de ville konfrontere hende med det. Hun følte, at det aldrig kunne 
blive bedre, at hun var et håbløst tilfælde. I dag ved hun, at det ikke 
er sådan. Hun ved, at man faktisk kan få et godt liv, selv om man har 
haft en svær start på livet. Og hun arbejder på at give det håb videre 
til andre unge, der er vokset op med forældre, der har et misbrug. 

Ikke børnenes skyld 
Det store pres, som unge mennesker i dag oplever for at leve op til idealet 
om et succesfuldt liv, gør det svært for unge at bryde tabuet, mener Liv. 

"Vi er i et samfund, hvor man skal præstere rigtig meget hele 
tiden. Man skal være den bedste, man skal have det bedste job, man 
skal have det fedeste tøj. Hvis man sidder i en gruppe, og der er nogle, 
der snakker om en dyr computer og en fed rejse til Monaco, så er det 
altså svært at sige: Min far drikker hver dag, og det synes jeg fandeme 
er råddent. Som børn og unge er vi så bange for, hvad andre vil tænke 
om os, men det er vigtigt, at vi får sagt, at det at forældrene drikker, ikke 
har noget med børnene at gøre. Vi skal ikke bedømmes på, hvad vores 
forældre gør. Det er det, der så sindssygt vigtigt at forstå," slår hun fast. 

Sætter gang i tankerne 
Liv er ikke i tvivl om, at det rykker noget, når hun står frem med sin 
historie. Hun oplever ofte, at der blandt tilhørerne sidder folk, der 
bliver meget berørt, fordi de genkender sig selv i hendes fortælling. 

"For to år siden oplevede jeg på Ungdommens Folkemøde, at 
en ung pige brød helt sammen, da mit oplæg var slut. Jeg gik hen til 
hende og spurgte, om hun havde brug for at snakke, men det afviste 
hun fuldstændig. Kort efter prikkede hun mig på skulderen, og da jeg 
vendte mig, gav hun mig det største kram og sagde, at hun var så glad 

for, at jeg havde fortalt min historie og at selv om hun ikke var klar 
til at snakke om det, så følte hun sig ikke alene mere. Det gør mig så 
glad, at hun fik den følelse,"fortæller Liv. 

Hendes historie rører ikke kun de unge, der har den samme 
baggrund. 

"Det kan også være, at man selv har et misbrug eller at man er 
pårørende til en misbruger. Uanset om man bliver synligt berørt eller 
ej, så ved jeg, at det sætter gang i tankerne hos rigtig mange, når de 
hører min historie," siger hun. 

 
•  Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000 børn vokser 

op i familier med alkoholmisbrug. 

•  TUBA tilbyder gratis rådgivning og terapi til unge 
mellem 14 og 35 år fra familier med misbrug. 
Organisationen har 32 afdelinger over hele landet og 
hjælper hvert år mere end 3.000 unge.

•  44 procent af de unge, der henvender sig til at TUBA, 
fortalte ikke andre om forældrenes misbrug, da de 
var børn. 

Læs mere på tuba.dk

Det kan også være, at man selv har et 
misbrug eller at man er pårørende til 
en misbruger. Uanset om man bliver 
synligt berørt eller ej, så ved jeg, at 

det sætter gang i tankerne hos rigtig 
mange, når de hører min historie

Liv Dupont

http://www.tuba.dk
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en gAng misBrUger  
- ikke AlTid misBrUger
Det kan sagtens lade sig gøre at få et godt liv uden misbrug. På behandlingscenteret Sydgården  
er rehabilitering og livet efter Sydgården en vigtig del af behandlingen.

en gang misbruger, altid misbruger. Det kan der måske være en 
tendens i samfundet til at tænke. Men efter behandling kan det 
sagtens lade sig gøre at få et godt liv uden misbrug. 
På det selvejede behandlingscenter Sydgården lidt uden for den 

sønderjyske by Haderslev er rehabilitering en vigtig del af behand-
lingen. Sydgården har mere end 30 års erfaring inden for misbrugs-
behandling og har specialiseret sig i at behandle mennesker med 
dobbeltdiagnoser. Det vil sige, at beboerne udover misbruget har en 
psykisk lidelse eller personlighedsforstyrrelse som skizofreni, bipolar 
lidelse, ADHD, depression eller angst.

Opholdet varer 6 til 26 uger, men døgnbehandlingen kan langt 
fra stå alene. Derfor handler en stor del af Sydgårdens psykoterapi om 
at ruste beboerne til livet efter opholdet.

”Behandlingen hos os er øveperioden. Det er, når du afslutter 
opholdet, at det virkelig gælder,” siger Susanne Dahl, der er centerleder 
på Sydgården og uddannet socialrådgiver og psykoterapeut.

En normal hverdag igen
Hvis beboerne bare blev overladt til sig selv bagefter, ville behandlingen 
være spildt. Susanne Dahl forklarer, at beboerne efter behandlingen har 
brug for støtte og hjælp til at skabe nye rammer. Derfor samarbejder 
Sydgården tæt med kommuner og jobcentre om at hjælpe beboerne 
videre efter opholdet gennem aktivering og efterbehandling.

”De fleste har brug for at få et fast job med en fast indtægt, for 
andre er det måske uddannelse, der giver mest mening, og nogle kan 
måske slet ikke arbejde og har brug for at finde indhold i hverdagen 
via tilbud og arrangementer i kommunen, hvor de kan møde andre 
mennesker,” siger Susanne Dahl.

Netværk er altafgørende
Det kan lyde banalt, men det vigtigste for at komme godt videre efter 
en misbrug handler helt enkelt om netværk. Har du ikke nogen at 
vende hjem til, kan det være svært at fortsætte den gode stime. For 
sidder du alene hjemme på sofaen 24/7, kan det hele vel være lige 
meget? Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for enten at genetablere 
forliste relationer eller at etablere nye. 

”Mange misbrugere er sårbare overfor ensomhed. Det er der-
for vigtigt at have gode relationer, der skaber indhold i hverdagen. 
Relationerne giver samtidig en forpligtelse til at holde sig ude af 
misbruget for ikke at risikere at miste relationerne igen,” siger Susanne 
Dahl. 

Relationerne har også betydning for at skabe indhold i livet og 
gode historier at bygge sit liv på.

”For mange misbrugere er misbruget hele deres identitet. De 
har ikke andet. Så efter behandlingen, ved de ikke, hvem de selv er. 

Derfor er det vigtigt med relationer, der kan give indhold i hverdagen,” 
siger Susanne Dahl.

Kost og motion spiller ind
Bollebagning, motion i et træningscenter og terapeutiske gåture er 
også en del af programmet på Sydgården. Det handler ikke kun om 
at have aktiviteter at samles om, men at beboerne lærer at fylde dagen 
ud med en sund livsstil, når de kommer hjem fra opholdet.

”Når kroppen har det godt, får psyken det også bedre. Misbrugere 
er mere modtagelige over for stress, og når de bliver stressede, reagerer 
de ofte ved at ty til flasken eller at tage et fix,” siger Susanne Dahl.

Der er et liv efter misbrug
Selvom det kræver en stor indsats at komme ud af et misbrug, er det 
en indsats, der betaler sig. Det handler om at samle trådene til det 
hele menneske og finde ud af, hvad det gode liv er for den enkelte, 
forklarer Susanne Dahl.

”Misbrug er et skjold. Det er alt det bag skjoldet, du skal rydde 
op i og finde ud af, hvem du er. Her er det vigtigt at understrege, at 
det nytter noget! Det kan sagtens lade sig gøre at få et godt liv uden 
misbrug.”

 

Læs mere på sydgaarden.dk

Du finder også Sydgården på Facebook og Lindekdin
Susanne Dahl, Sydgården

http://www.sydgaarden.dk
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Ringgården tilbyder døgnbehandling til personer med 
komplekse og alvorlige alkoholproblemer. Ringgården 
er en mulighed, når behandlingen på de kommunale 
rusmiddelcentre ikke længere slår til.

Læs meget mere på  
ringgaarden.dk 

vejen Ud Af eT  
kompleksT AlkoholmisBrUg
På Ringgården ved Middelfart får mennesker, der har et alkoholmisbrug kombineret med psykiske problemer, 
hjælp til at komme ud af deres misbrug, så de kan vende tilbage til hverdagen. 

Af Pia Bundgaard Hansen

iDanmark er omkring 140.000 mennesker afhængige af alkohol, 
men det er kun omkring 9.000 der er i offentlig betalt behandling, 
hvilket svarer til seks procent. Kigger man på tallene for stofmisbrug, 

er 50 procent af misbrugerne i behandling.
"Selv om så mange danskere er afhængige af alkohol, så er det et 

ensomt problem. En del af de alkoholafhængige har samtidig psykiske 
lidelser, og de personer er ekstra sårbare og kræver en helt særlig 
kombineret behandling," forklarer Per Nielsen, der er centerleder og 
fagchef på Ringgården, som tilbyder døgnbehandling til personer med 
komplekse og alvorlige alkoholproblemer. På Ringgården arbejder 
medarbejderne på et professionelt fagligt grundlag på linje med det 
øvrige sundhedsvæsen.

Drevet af fagligheden
Ringgården, der er en selvejende institution, som blev etableret i 1972, 
var et af de første steder i Danmark til at tilbyde de dobbeltbelastede 
behandling. 

"Vores behandling bygger på moderne misbrugspsykologiske 
principper. Vi har en bredt sammensat faggruppe med mange års 
klinisk erfaring. Derudover driver vi forskning på området," forklarer 
Per Nielsen.

Et af de helt centrale elementer i behandlingen er en hurtig 
udredning, så problemerne bliver klarlagt, og den rette behandling 
kan sættes sammen. 

"Det handler ikke om, at vi skal strø om os med diagnoser, men 
at vi finder ind til kernen af problemerne, så vi både kan behandle 
alkoholmisbruget og de psykiske lidelser, da de ofte er betinget af 
hinanden," forklarer Per Nielsen og uddyber: "Det hjælper jo ikke 

noget, hvis kan gøre en person ædru, men at det kun holder i ganske 
kort tid, fordi de psykologiske lidelser, som eksempelvis depression 
får personen til at begynde at drikke igen. Derfor tilbyder vi den 
dobbeltfokuserede behandling. "

Ringgården er Nationalt Kompetencecenter
Folketinget har anerkendt Ringgården som Nationalt Kompetencecenter 
for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling. Det betyder blandt 
andet, at Ringgården er med til at efteruddanne medarbejdere på de 
kommunale rusmiddelcentre. 

Derudover har Ringgården udarbejdet en instruktionsbog med 
fokus på behandling af dobbeltbelastede, som bruges rundt om-
kring i Danmark blandt andet på de kommunale behandlingssteder.  
Personalet på Ringgården er også sammen med Sundhedsstyrelsen 
med til at evaluere andre behandlingstilbud. 

Få selvværdet og livet tilbage
Ringgården, der har plads til 32 beboere, ligger i naturskønne omgivel-
ser i Middelfart. Stedet ligner mere en højskole eller et kursussted, og 
det er en helt bevidst strategi. Ringgården består af en hovedbygning 
med kontorer, terapirum og fælles faciliteter. Omkring det centrale 
torv med de to glaspyramider summer det af liv. Herudover er der 
fire beboerhuse, et Kreativ-hus, hvor man kan sysle, samt en villa, der 
bruges til overnattende gæster.

"Vi har gjort meget ud af at skabe et trygt og imødekommende 
miljø, der giver beboerne overskud i hverdagen. De naturskønne 
omgivelser er også med til at give beboerne den ro, de har brug for. 
Vi har kælet for omgivelserne inde, hvilket skal være med til at give 
beboerne den stolthed og styrke, det kræver at komme ud af misbruget," 
forklarer Per Nielsen.

Alle fortjener en god behandling
Beboerne, der typisk opholder sig tre måneder på Ringgården, før de 
vender hjem til hverdag og job eller til videre behandling i kommunalt 
regi, evaluerer hele tiden behandlingen. 

"På en skala fra 1 til 9 ligger vi på 8,6. Det siger jeg ikke, fordi jeg 
gerne vil score billige points. Jeg siger det, fordi der skal vi simpelthen 
ligge, når vi behandler mennesker med de her komplekse problemer. 
Det skylder vi dem," fortæller Per Nielsen. 

http://www.ringgaarden.dk
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Alkohol er ikke nogeT  
vi TAler om
Hvert år dør 2.900 danskere af alkoholafhængighed, 29.000 bliver indlagt med somatiske sygdomme og 9.300 bliver indlagt til psykiatrisk behandling  
som følge af alkoholmisbrug. Selv om så mange danskere er afhængige, er kun få i behandling, for afhængigheden er et ensomt problem.

Af Pia Bundgaard Hansen

mange danskere slår blikket ned, når talen falder på alkohol-
misbrug. Rigtig mange kender en, som drikker for meget, 
og måske er man selv ramt. Afhængigheden har ikke blot 

store omkostninger for den enkelte, familie og pårørende; det koster 
samfundet op mod 22 milliarder.

"I Danmark er 140.000 afhængige af alkohol, men alligevel er kun 
omkring seks procent i betalt offentlig behandling, og det tal er slet 
ikke godt nok," siger Per Nielsen, der er centerleder og faglig chef på 
Ringgården, som er Nationalt Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret 
Alkoholafhængighedsbehandling. Per Nielsen Uddyber:

"En af de meget sårbare grupper, er de dobbeltbelastede, som 
er mennesker, der har et alkoholmisbrug kombineret med psykiske 
lidelser."

Tabuerne bør brydes
Per Nielsen fortæller, at en Gallup undersøgelse viste, at de tre største 
tabuer blandt danskerne er psykisk sygdom, religion og døden:
"De dobbeltbelastede, som er den gruppe, vi især behandler på 
Ringgården, relaterer til to af de største tabuer; de psykiske lidelser 
og døden, der er den yderste konsekvens af et alkoholmisbrug."

En af årsagerne til, at så mange danskere skjuler misbruget, kan 
netop være, at både alkoholmisbrug og psykiske lidelser er dybt tabui-
serede; selv om så mange danskere er ramt af mindst en af lidelserne. 

Ifølge tal fra Ældre- og Sundhedsministeriet har omkring ti 
procent af den voksne befolkning en personlighedsforstyrrelse. 
Undersøgelser peger entydigt på, at der i forhold til dette tal er en 
overrepræsentation blandt alkoholmisbrugere af personer med 
personlighedsforstyrrelser.

"Hvis man fokuserer separat på at behandle alkoholafhængig-
heden uden at se på de psykiske problemer, så kan vi godt gøre en 

person ædru; spørgsmålet er bare, hvor længe det holder. Derfor 
skal afhængigheden behandles med en dobbeltfokuseret faglighed," 
forklarer Per Nielsen. 

Kombination af alkohol og psykiske problemer
De dobbeltbelastede er en ekstra svær gruppe at behandle, fordi 
personlighedsforstyrrelser hos alkoholmisbrugere skaber en øget 
risiko for, at personen ikke får udbytte af behandlingen for alkohol. De 
psykiske udfordringer spænder ofte ben, så den afhængige modarbejder 
sig selv og har svært ved at gennemføre et behandlingsforløb. 

Ifølge Ældre- og Sundhedsministeriet viste en undersøgelse, at 
blandt personer, som ud over afhængighed af alkohol havde mindst 
en personlighedsforstyrrelse, fik næsten halvdelen af dem tilbagefald 
inden for en opfølgning på tre måneder. Sammenligner man tallet 
med alkoholmisbrugere uden personlighedsforstyrrelser, så er det 
kun hver ottende, som får tilbagefald. 

For når personen bliver ædru, så melder de psykiske problemer sig 
med ekstra styrke. Hvis personen for eksempel lider af en depression, 
er alkoholen typisk blevet brugt til at dæmpe de psykiske symptomer. 

Der er gjort fremskridt
Selv om de dobbeltbelastede er en svær gruppe at behandle, så er der 
gennem de senere år sket væsentlige fremskridt i behandlingsmetoder 
og resultater: 

"Vi ved fra videnskabelige undersøgelser, at den dobbeltfokuse-
rede behandling, hvor man behandler alkoholafhængigheden og de 
psykologiske lidelser skaber resultater. Så der er bestemt håb for den 
gruppe af mennesker; og det er en gruppe, som Sundhedsstyrelsen 
har sat ekstra fokus på," forklarer Per Nielsen, og uddyber:

"Det er godt med den ekstra synlighed på de dobbeltbelastede. Alle 
fortjener et værdigt liv og muligheden for at kunne vende tilbage til 
familie, job og hverdag. Så derfor skal der tages hånd om problemerne."

De dobbeltbelastede, som er 
den gruppe, vi især behandler på 

Ringgården, relaterer til to af de største 
tabuer; de psykiske lidelser og døden, 

der er den yderste konsekvens af 
et alkoholmisbrug

Per Nielsen, Centerleder og faglig chef

En person, som ud over et alkoholmisbrug også har 
en personlighedsforstyrrelse, depression, angst eller 
anden psykisk lidelse er en dobbeltbelastet alkohol-
misbruger.  Ved personlighedsforstyrrelser forstås her 
varige, dysfunktionelle træk ved personens tænkning, 
følelsesliv, adfærd og relationer til andre mennesker. 

Kilde www.sum.dk

http://www.ringgaarden.dk
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Psykisk sygdom
kureres ikke
med tavshed
Er du mand nok til 
at bede om hjælp?

Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk  
sygdom. Se mere på www.en-af-os.dk eller følg  
os på facebook EN AF OS. 

Det er på tide, at mænd bryder tavsheden!
Det er på tide, at vi gør op med de tabuer, der afholder mænd fra at søge hjælp. Vær med til at bryde 
tavsheden så flere kan forstå, at mænd ikke bare er svage, hvis de rammes. Tal om det. Søg Hjælp. 

Hvad siger mænd selv om psykisk sygdom og det at søge hjælp:
•Mænd taler ikke om deres problemer. De arbejder sig ud af dem
• Det er lettere at ryge en joint eller drikke en bajer, end at tale om mine problemer
• Mænd bagatelliserer egne problemer med forklaringen ”Det går nok over”

Her kan du henvende dig anonymt: 
Startlinjen: Hver dag kl. 16.00 - 23.00 på tlf. 35 36 26 00
Livslinien: Hver dag kl. 11.00 - 23.00 på tlf. 70 20 12 01 eller send en mail på skrivdet.dk
Mandecentret: Tlf. 70 11 62 63 eller send en mail på info@mandecentret.dk

Få rådgivning og hjælp i Psykinfo (Psykiatrisk Informationscenter) – se www.en-af-os.dk 
– klik på din region
Mænd får også psykiske problemer. Men mange mænd, der får psykiske problemer, får ikke 
behandling eller får det meget sent, fordi de ikke søger hjælp eller taler med nogen om deres 
problemer. Faktisk er der tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord.
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