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Du kan ændre dit negative tankemønster, 
hvis du identificerer og bliver bevidst om 
det. Her får du 6 gode råd.

Med enkle men effektive råd, du kan bruge 
i din hverdag, kan du snyde depressionen, 
så du kan få overskuddet tilbage. Her får du 
10 råd.

side 4
Med daglig mental træning, 
hvor du arbejder med at vende 
sorte tanker til positive, kan du 
gøre dig fri af depression.
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vind over 
depressionen

Dorthe Brøker Kristensen, plus@bt.dk

Er du en af de 200.000 danskere, der li-
der af depression, kan du sikkert nikke 
genkendende til, at selv små opgaver kan 
virke kolossale. Men med den rette stra-
tegi og mentale træning er det faktisk mu-
ligt at snyde depressionen og komme på 
ret køl igen. Og selv små ændringer har 
ifølge eksperterne en effekt.

»Opskriften på at blive rask er ikke at lægge 
sig i sin seng. For at komme ovenpå er det 
vigtigt at høste gode oplevelser. Oplevelser, 
hvor det, du sætter dig for, rent faktisk lyk-
kes. Og for at kunne det, kræver det, at du får 
gang i nogle aktiviteter,« siger Louise Meld-
gaard Bruun, der er psykolog på Afdelingen 
for Depression og Angst på Aarhus Universi-
tetshospital. 

Når depressionen raser, har den, ifølge 
chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Dani-

Daglig mental træning, 
hvor du arbejder med 
de sorte tanker og den 
manglende lyst til livet, 
kan vende de negative 
tanker og gøre dig fri af 
depression

Er du trist, ked af det og deprimeret, er der håb forude. Med daglig mental træning kan du 
vende de negative tanker og komme af med depressionen. Har du en svær depression, er 
det nok bedst at søge professionel hjælp.                                                        Foto: Scanpix
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5vind over depressionen
elsen, held til at overbevise dig om, at 
de negative tanker er rigtige. Og det er 
med til at fastholde dig i depressionen.

Få psyken på ret køl
Men der findes redskaber til at kæmpe 
imod de negative tanker. At få psyken 
på ret køl igen er dog ikke noget, der 
kan klares med et fingerknips. Det kræ-
ver, at man arbejder målrettet og genta-
ger øvelserne igen og igen.

»Al erfaring og forskning viser, at den 
kognitive metode, hvor du arbejder med 
træning og konkrete hjemmeopgaver er 
særdeles virksom, hvis du lider af en 
lettere depression,« siger Michael Da-
nielsen. 

Læg realistiske planer
»Selvværdet hæmmes, og i den situati-
on er det afgørende at have nogle gode 
og realistiske planer at læne sig op ad, 
så selvtilliden kan få et boost. Det er 
vigtigt at få brudt passiviteten, der ellers 
nemt får en selvforstærkende effekt,« 
forklarer Michael Danielsen.

Ifølge Michael Danielsen handler det 
om at arbejde med de helt små ting og 
at graduere øvelserne alt efter, hvordan 
du har det. Drop at tage i svømmehal-
len. Fem minutters gåtur er rigeligt, hvis 
det er det, du kan overskue. Ambitions-
niveauet skal passe til funktionsniveau-
et. 

Rådgivning og medicin
Lider du af en svær depression, har du 
dog i første omgang brug for rådgivning 
og måske medicin til at løfte tungheden, 
men det kan ikke stå alene.

»Det er ikke samtalerne med en psy-
kolog, der løfter depressionen. Du skal 
se behandlingen som det, der rydder 
forhindringerne af vejen, så du kan 
komme i gang med at ændre dine hand-
lemønstre,« siger Michael Danielsen.

Hvor du skal tage fat, er individuelt, 

men første skridt er typisk at få identificeret, 
hvilke små ting i hverdagen der giver lystfølelse 
og gør dig glad.
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7vind over depressionen

identificér det sort/
Hvide tankeMønster

Bliv bevidst om, hvornår dine tanker er 
negative. Du kan kende negative sort-hvide 
tanker på, at de indeholder endegyldige ud-
tryk, f.eks. altid, aldrig, ingen og alle, og på 
indholdet, som er entydigt negativt og kritisk. 

De negative tanker indeholder ingen posi-
tive, håbefulde eller neutrale ord. Typiske 
negative, sort-hvide tanker er:

Det bliver aldrig anderledes - jeg kommer 
altid til at have det dårligt

Der er ingen, der kan li’ mig

sådan udfordrer du 
negative tanker

Tilføj de mange nuancer, der mangler i de 
ensidigt negative beskrivelser. I stedet for 
’altid’ og ’aldrig’, ’ingen’ og ’alle’ skal du 
prøve at tænke ’nogle gange’, ’lige nu’ eller 
’nogle mennesker’. I stedet for de meget 
negative tanker kunne du tænke:

Lige nu er det rigtig svært, fordi jeg har en 
depression, men jeg har haft det godt før, og 
jeg vil også få det godt igen. Jeg kan gøre 
en indsats for at få det bedre, og jeg kan 
også bede om hjælp.

De fleste mennesker, som jeg møder, kan 
godt lide mig.

Læg mærke til, hvordan tankernes indhold 
bliver mere konstruktivt og realistisk.

skriv dine tanker 
ned

Find en overstregningspen og streg alle de 
endegyldige, sort-hvide udtryk ud (f.eks. 

altid og aldrig, ingen og alle). Erstat de 
overstregede ord med f.eks. ’nogle gange’, 
’lige nu’, ’nogle mennesker’, så du får flere 
nuancer i din opfattelse af situationen.

undgå at gå i den 
Modsatte grøft

Fokuser på at ændre dine tanker, så de 
bliver realistiske. Du skal altså ikke gøre 
tankerne overdrevent og urealistisk positive. 
Hold fokus på det balancerede.

øvelse gør Mester
Bliv ved med at træne din evne til 
at finde på mere konstruktive og 

nuancerede beskrivelser af dig selv og din 
situation, når de negative tanker kører i ring. 
Læs dine gamle notater og se udviklingen.

bed oM HjÆlp
Få en fortrolig ven til at hjælpe dig 
med at udfordre de negative tanker, 

hvis det er for svært at kæmpe imod alene.

Kilde: Psykiatrifonden
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Slip af med 
trætheden og 
få energien tilbage

Du kender det sikkert. Du er allerede træt op 
af formiddagen, du når ikke alt det, du gerne 
vil, og du falder tidligt i søvn, fordi trætheden 
har overmandet dig. 

Uanset om du går og føler dig træt i hver-
dagen, eller om du står over for særlige ud-
fordringer som f.eks. overarbejde, motion og 
fysisk aktivitet, en nyfødt i huset eller eksami-
ner – så findes der en løsning, som kan fjerne 
din træthed og give dig energien tilbage.

Energo mindsker træthed

Naturmidlet Energo er løsningen, hvis hver-
dagen er en kamp mod træthed og mang-
lende energi. 

Energo indeholder bl.a. vitamin B12, der 
medvirker til at mindske træthed. Derudover 

indeholder energibomben en kombination af 
planterne rosenrod og schisandra, der har en 
positiv indvirken på stress. Energo virker til-
med hurtigt. Mange oplever en effekt allerede 
i løbet af et par dage.

Overbevisende effekt

Energo har gennemgået en stor afprøvning 
af over 100 testpersoner, som beviste den 
gode virkning. I det danske studie oplevede 
hele 86% af forsøgspersonerne, at træthe-
den blev mindre, og at de fik mere overskud 
i hverdagen. Vil du prøve Energo?

• Energo afhjælper træthed og giver 
 ny energi

• Fra kr. 99,- for to måneders forbrug. 

• Energo kan bestilles på wellvita.dk 
 eller på tlf. 82 30 30 40.

Har du svært ved at finde overskud til alle de udfordringer, som hver-
dagen byder på? Når jobbet, partneren, vennerne og børnene alle 
kræver opmærksomheden. Når stress på jobbet og aftaler i fritiden 
nærmest syntes at sprænge kalenderen. For ikke at tale om rengøring, 
indkøb og madlavning. Og vasketøjet, der bare tårner sig op.

KLIK HER FOR AT LÆSE 
MERE OM ENERGO

Om Energo

• Energo indeholder 
 bl.a. B12 vitamin, der 
 mindsker træthed
• Indeholder en kombi-
 nation af planterne 
 rosenrod og schisan-
 dra, der har en positiv 
 indvirken på stress. 
•  Planternes effekt er 

dokumenterede af 
førende forskere

• Bliver anvendt af 
 tusinder af danskere
•  Er 100 procent naturlig
• Hurtig virkning

Få mere ud af dagen

http://www.wellvita.dk/shop/cms-Energo.html
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Slip af med 
trætheden og 
få energien tilbage
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vil, og du falder tidligt i søvn, fordi trætheden 
har overmandet dig. 
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fordringer som f.eks. overarbejde, motion og 
fysisk aktivitet, en nyfødt i huset eller eksami-
ner – så findes der en løsning, som kan fjerne 
din træthed og give dig energien tilbage.

Energo mindsker træthed

Naturmidlet Energo er løsningen, hvis hver-
dagen er en kamp mod træthed og mang-
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Energo indeholder bl.a. vitamin B12, der 
medvirker til at mindske træthed. Derudover 

indeholder energibomben en kombination af 
planterne rosenrod og schisandra, der har en 
positiv indvirken på stress. Energo virker til-
med hurtigt. Mange oplever en effekt allerede 
i løbet af et par dage.

Overbevisende effekt

Energo har gennemgået en stor afprøvning 
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gode virkning. I det danske studie oplevede 
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• Energo indeholder 
 bl.a. B12 vitamin, der 
 mindsker træthed
• Indeholder en kombi-
 nation af planterne 
 rosenrod og schisan-
 dra, der har en positiv 
 indvirken på stress. 
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11vind over depressionen

Nedskriv fem-ti gode oplevelser, 
som du har haft med andre menne-
sker det seneste år. Start med bare 
én god oplevelse og se, om du kan 

komme i tanke om endnu én god ting. Hvis 
det er for svært, kan du sætte dig med en 
god ven, der kan hjælpe dig til at huske de 
gode oplevelser og stunder, der har været. 
Eller kig dine fotos igennem.

Kig på sedlen med de gode ople-
velser. Den kan give dig troen på, 
at du også fremadrettet får gode 
oplevelser – og dermed skabe håb 

for din fremtid.

Prøv, om du kan forestille dig bare 
én god oplevelse, du kunne tænke 
dig i fremtiden – det kunne fx være 
en oplevelse med en god ven eller 

en i din familie. Selvom du måske ikke føler, 
at du har overskud til det, vil det kunne 
hjælpe dig, at planlægge bare én ny god 
oplevelser med et menneske, du holder af.

Hvis det er svært at tage kontakt, 
fordi du frygter en afvisning, så prøv 
at tænke på sidste gang du tog kon-
takt til en god ven eller veninde, og 

på hvordan det gik. Blev du afvist? Nedskriv, 
hvad der skete, da du sidst ringede til din 
gode gamle veninde, en tidligere god kol-
lega eller en i din familie. Sandsynligvis blev 
personen glad for, at du ringede. Hvis du fø-
ler, at du ikke kan være bekendt at belemre 
andre med, hvor svært du har det, så prøv at 
huske på, at langt de fleste mennesker selv 
får det bedre, når de hjælper andre.

Slut øvelsen af med at ringe til en 
god ven eller familiemedlem og lav 
en aftale om at ses. Hvis du ikke 
magter at ringe, så lav en aftale pr. 

sms. Det vigtigste er, at du tager kontakt, 
bryder din isolation og får en oplevelse, du 
kan se frem til. 

Kilde: Psykiatrifonden

sådan flytter du fokus 
til de gode oplevelser
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Snyd depressionen
få overskuddet 
tilbage 10

RÅD

Her får du en række enkle, 
men effektive råd, så du kan 
komme i gang på dage uden 
overskud
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13vind over depressionen
Skriv dine typiske 
dagligdags opgaver 
ned - f.eks. at tage 

opvasken, købe ind eller gå 
tur med hunden. Husk også 
at notere små aktiviteter, 
som giver dig glæde og 
overskud, f.eks. at lave en 
god kop kaffe, tage et varmt 
bad eller læse et blad. Ud 
for hver aktivitet noterer du, 
hvor meget hver opgave el-
ler aktivitet kræver af dig på 
en skala fra 1 til 10 (hvor 1 
er mindst krævende, og 10 
er mest krævende.) 

Du kan udforme 
listen som en trappe, 
hvor det mest kræ-

vende er på de øverste trin, 
mens det mindst krævende 
er på de nederste trin. Med 
din liste eller trappe kan du 
planlægge din dag efter dit 
energiniveau.

Når du vil snyde 
depressionen, så 
begynder du dagen 

med at spørge dig selv: 
»På en skala fra 1 til 10, 
hvor meget energi har jeg i 
dag?« Hvis du kun har 2’er-
energiniveau, så planlæg en 
aktivitet, der er realistisk ud 
fra det.

Drop tankerne 
om, hvad du burde 
kunne. Vurder hel-

lere, hvad der er realistisk 
for dig at gøre ud fra dit 
energiniveau.

1.

2.

3.

4.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

14 vind over depressionen

Når dit energiniveau er 
helt lavt, er det ekstra 
vigtigt, at du har fokus på 

at planlægge aktiviteter, som er 
rare for dig at udføre, og som ikke 
kræver ret meget af dig.

5.
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15vind over depressionen
Hvis det er helt uoverkommeligt at 
komme igang med det planlagte, 
så prøv at gå i gang med en anden 

aktivitet, der er mindre krævende. Måske 
havde du planlagt at vaske op, men magter 
det ikke. Prøv så, om du i stedet kan finde 
overskud til at gå en tur med din hund. Du 
vil kunne opleve, at du efter din gåtur med 
hunden vil have fået mere energi, og at du 
nu også vil kunne magte at tage opvasken. 
Succesoplevelsen ved at gennemføre den 
mindst krævende opgave kan give dig mod 
på mere.

Begynd altid med den nemmeste op-
gave eller aktivitet, hvis du vågner op 
til en dag med meget lidt overskud. 

Det er i orden at graduere ned – hellere 
det end at stille urealistiske planer op for 
din dag, hvor du ender med at føle frustra-
tion over, at du ikke kom igennem alle dine 
punkter.

Det kan hjælpe dig, hvis du forestiller 
dig, at du har en ’kattelem’, der kan 
føre dig et trin ned ad trappen. Du 

kan bruge din kattelem, hvis du har været 
for ambitiøs. Med kattelemmen kan du bare 
gå et trin ned og foretage dig noget andet, 
der passer bedre til dit energiniveau. På 
den måde kan du genvinde magten over 
situationen.

Når man har en depression, kan man 
godt synes, det hele er lige meget. 
Derfor skal du huske at anerkende 

dig selv for de ting, du faktisk får gjort. Når 
du kun én ting, så husk at rose dig selv for 
den ene ting, du faktisk fik gjort.

Husk, at jo mere du foretager dig, 
des mere vil du få lyst til at lave – 
selvom det kan være svært at tro 

på, når du er allermest træt.

Kilde: Psykiatrifonden
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