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Foto: Bax Lindhardt

Her får du nogle enkle råd, så du lettere kan  
komme i gennem den mørke og triste vin-
tertid.

Læs Chris’ klumme som denne gang sætter 
fokus på vinterdepression, og hvad vi kan 
gøre for at komme i gennem den mørke og 
triste vintertid. 

SIDE 4
Mange slæber sig gennem 
vinteren med træthed og tung-
sind. Men det behøver de ikke, 
siger ekspert.
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4 VINTERDEPRESSION

Af Susanne Sayers i samarbejde med 
Chris MacDonald

Du kan næsten ikke komme op om mor-
genen her i vintertiden, og du er klar til at 
gå i seng igen få timer senere. Energien 
til at komme gennem dagen får du ved at 
spise, især søde sager og andre hurtige 
kulhydrater. Arbejdet er svært at passe. 
Egentlig ville du allerhelst krølle dig sam-
men og sove – indtil lyset vender tilbage. 

Har du det sådan? Så har du måske vinter-
depression eller SAD (Seasonal Affective 
Disorder). Forskerne anslår, at hver 10.  har 
symptomer i et eller andet omfang. For op 
mod fem pct. bliver det så stor en belastning, 
at det kræver behandling. 

Den gode nyhed er, at de færreste behø-

ver at finde sig i symptomerne, siger Ida Ha-
geman, speciallæge i psykiatri og klinikchef 
ved Psykiatrisk Center København, der har 
forsket i vinterdepression.

»Først og fremmest handler det om at få 
lys nok. Helst rigtigt dagslys, men ellers ly-
sterapi. Er det ikke nok, kan kognitiv terapi, 
altså psykologiske samtaler, være en hjælp,« 
forklarer hun.

Mange kan forebygge vinterdepression 
ved at få ekstra lys allerede i september, når 
dagene for alvor bliver kortere. 

Spørg lægen
Sundhedscoach Chris MacDonald tilføjer, at 
det også handler om at lære at leve med års-
tidernes skiften.

»Man kan vænne sig til meget, hvis man 
accepterer, at man om vinteren er et andet 
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5VINTERDEPRESSION
menneske end om sommeren. Mange kan 
undgå det værste ved at lære at få det bedste 
ud af årstiden og ikke føle sig som fiaskoer, 
fordi man overkommer mindre end om som-
meren,« siger han.

Ida Hageman understreger, at selvom de 
fleste kan klare sig gennem en vinter, uanset 
om de føler sig mere trætte end sædvanligt, 
så bør de gå til læge, hvis de har det skidt.

»For nogle bliver vinterdepressionen så al-
vorlig, at den kræver behandling. Det er vig-
tigt at fastslå, om der er tale om en årstidsbe-
stemt depression, eller om det er en klassisk 
depression, som kan udvikle sig mere alvor-
ligt,« siger hun.

Det er stadig lidt af en gåde for videnska-
ben, hvorfor nogle af os har det så svært om 
vinteren. 

»Årsagerne studeres intenst, og vi ved 
rigtig meget. Men vi ved ikke præcis, hvad 
der gør nogle mennesker sårbare,« siger Ida 
Hageman.

Oprindeligt troede forskerne, at søvnhor-
monet melatonin, som i nogle videnskabelige 
undersøgelser har vist sig at opføre sig an-
derledes hos vinterdeprimerede end raske, 
var den vigtigste faktor. I dag ved vi, at det 
formentlig er mangel på humørstoffet sero-
tonin, der spiller hovedrollen. Men melatonin 
og serotonin påvirker hinanden, og der er 
lang vej, før videnskaben kan siges at have 
løst gåden om vinterdepression, understre-
ger Ida Hageman.

En vigtig teori er, at forklaringen skal findes 
i øjnene og deres evne til at sende lys videre 
til hjernen hurtigt nok. Der er også en grad af 
arvelighed indblandet, f.eks. lider islændinge 
meget sjældent af vinterdepression.

»Måske er det i virkeligheden en rest fra en 
tid, hvor vi måske gik i hi i vintermånederne, 
som sidder biologisk i nogle af os. Men det er 
ikke bevist,« siger Ida Hageman.

VINTERDEPRESSION
 ● Blev første gang diagno-

sticeret i 1984. 

 ● Symptomerne er bl.a. 
svær træthed, tungsind, 
trang til søde sager og 
social isolation. 

 ● Rammer især yngre 
kvinder.

 ● Tre ud af fire hjælpes af 
lysterapi. 

 ● Langtidseffekterne ken-
des ikke. Det vides f.eks. 
ikke, om vinterdeprimerede 
er mere udsatte for en klas-
sisk depression.
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6 VINTERDEPRESSION

Sundhedsråd

LUK COMPUtER Og MOBiL føR 
SEngEtiD
Vil du sove godt? Så luk ned for com-
puter, mobiltelefon og ipad i god tid, før 
du går i seng. Elektronikken forstyrrer 
vores døgnrytme i en grad, der skader 
søvnen og vores evne til at fungere 
næste morgen, viser undersøgelser 
fra USA. Forskerne har sammenlignet 
kroppens reaktion på at læse alminde-
lige bøger før sengetid og de samme 
bøger elektronisk på en ipad, og der 
var markant forskel på søvnkvalitet og 
friskheden dagen derpå. Teorien er, at 
det særlige elektroniske blå lys, som 
man får direkte i øjnene fra skærmene, 
ødelægger kroppens naturlige døgn-
rytme. Forskernes råd er at stoppe 
med at læse på elektroniske skærme 
en time før sengetid og i hvert fald slet 
ikke bruge dem i sengen. 
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7VINTERDEPRESSION

få DAgSLyS
Lys virker mod vinterdepression. Det 
er dokumenteret, at det er den mest 

effektive og letteste behandling. Allerbedst 
er det at få dagslys og frisk luft, så overvej, 
om du ikke kan gå en tur i frokostpausen eller 
lægge et udendørs walk and talk-møde ind i 
arbejdsdagen eller på anden vis kan sikre, at 
du får en daglig halv til en hel time i dagslys, 
gerne midt på dagen hvor lyset er stærkest.

Man bør ikke bruge solbriller - så virker lyset 
ikke mod vinterdepression. Det skal ind gen-
nem øjnene.

LySLAMPER KAn hjæLPE
Er det svært at få mulighed for at kom-
me udendørs i dagtimerne, kan man 

købe særlige lyslamper mod vinterdepres-
sion. Lamperne virker bedst, hvis man bru-

ger dem en halv til en hel time om morgenen, 
f.eks. mens man spiser morgenmad og læser 
avisen. Eller man kan have lampen stående 
på arbejdsbordet og bruge den om formidda-
gen, mens man arbejder. Lampen skal stå, 
så man får lyset i ansigtet. Almindeligt kunst-
lys virker ikke - det er ikke stærkt nok.

Sæt vintERDEPRESSiOnEn i 
KALEnDEREn
Hvis du ved, at du er i fare for at få en 

vinterdepression, så skriv lysbehandling ind i 
din kalender allerede i september. Lyset vir-
ker allerbedst, hvis du tanker godt op af det, 
inden efterårs- og vintermørket for alvor sæt-
ter ind. Det er lige som allergikere, der også 
helst skal have antihistamin, inden pollen-
sæsonen begynder. Så dine chancer for at 
undgå symptomerne er bedst, hvis du husker 
at begynde behandlingen, inden du mærker 

vinterdepressionen
Sådan klarer du 9

RÅD
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8 VINTERDEPRESSION
vinterdepressionen komme snigende.

PLAnLæg En SOLfERiE i vin-
tERhALvåREt
Har du mulighed for det, kan det være 

en god idé at planlægge en ferie til solen, når 
det er mørkt og gråt herhjemme. Det gør det 
også muligt at få en pause fra jobbet på den 
tid, hvor du er mindst oplagt i arbejdsdagene.

SPiS SUnDt
Der er lavet flere forsøg med bestemte 
fødevarer og vitaminer, der skulle vir-

ke mod vinterdepression, men foreløbig ser 
de ikke ud til at virke, heller ikke D-vitamin, 
som ellers er forbundet med sollys og kan 
afhjælpe klassisk depression. Melatoninpil-
ler, som blandt andet sælges mod jetlag, har 
heller ikke nogen dokumenteret effekt.

Til gengæld hjælper du dig selv mod at tage 
på i vinterhalvåret ved at sørge for at spise 
balanceret og sundt. Din trang til søde sager 
og hvidt brød kan du prøve at holde nede ved 
at have f.eks. gulerødder og frugt i nærhe-
den, når trangen til noget at spise melder sig.

MOtiOn hjæLPER - fORMEntLig
Det er veldokumenteret, at motion 
kan forebygge depression og i mange 

tilfælde også hjælpe mennesker, der lider af 
depression. Meget tyder på, at motion også 
er effektivt mod vinterdepression. Og det er 
under alle omstændigheder sundt at sørge 
for at bevæge sig. Hvis du ikke orker noget 
hårdt fysisk, så er det fint at gå. Prøv at gøre 
det i rask tempo noget af tiden, men vigtigst 
er det, at du kommer i gang. Kan du gøre det 
i dagslys, slår du to fluer med ét smæk.

4

5
6
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9VINTERDEPRESSION
LAv vEnnEAftALER
Mange vinterdeprimerede isolerer sig 
socialt, fordi de er så trætte og måske 

også triste. Det kan være en hjælp at sørge 
for at have venneaftaler, så du oplever noget 
andet end bare seng, søvn, job og mørke og 
dine egne tunge tanker. 

SPøRg LægEn
Har du virkelig svært ved at komme 
gennem dagligdagen, eller er du ned-

trykt, så bør du søge læge. Måske lider du 
af en klassisk depression, som kan udvikle 
sig mere alvorligt end en vinterdepression 
og derfor skal behandles. Men det kan også 
være, at du skal have lægens hjælp til at få 
det bedre, hvis din vinterdepression er kraf-
tig. Lægen kan f.eks. henvise til en psykolog, 
hvor du kan få samtaleterapi. Det kan hjælpe, 
ikke mindst til at slippe fri af de selvbebrejdel-
ser, som mange vinterdeprimerede lider af. 
De føler sig dårlige og utilstrækkelige, fordi 
de orker så lidt.

Lægen kan også i nogle tilfælde vælge at 
give medicin mod din vinterdepression. 

ACCEPtER åRStiDEn, Og hyg
Hvis dine symptomer ikke er voldsom-
me, kan du overveje bare at lære at 

leve med årstiden og få det bedste ud af den 
- gerne mens du forebygger sværere symp-
tomer med lys. Accepter, at du skal sove lidt 
længere om vinteren end om sommeren, at 
dit tempo går lidt ned, og at du er lidt mindre 
selskabelig. Så kan vinteren blive en tid til dig 
selv og til fordybelse og afslapning.

Der er intet videnskabeligt belæg for at påstå, 
at det virker, men nogle får det bedre ved at 
bruge de mørkeste måneder at hygge i. De 
sørger f.eks. for, at tekstilerne i hjemmet er i 
varme farver, og at der er rare kroge til bog-
læsning og tedrikning. Det kan også hjælpe 
at have blomster og planter i hjemmet for at 
blive mindet om, at ikke alt er dødt og i dvale.  

Kilde: Psykiatrisk speciallæge Ida Hageman og 
Chris MacDonald

7

8

9



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.

10 VINTERDEPRESSION

Jeg bliver aldrig en ‘winter person’. Jeg 
synes, at verden er frossen, død og mørk 

på denne årstid, og det påvirker mig i en 
grad, hvor jeg virkelig skal tage mig 
sammen.

Man kan diskutere, om jeg 
egentlig er vinterdeprimeret, 
men jeg er i hvert fald påvirket 
af vinteren, og jeg er et andet 
menneske end om sommeren.
Jeg har lært at leve med det. 

Min far lærte mig udtrykket ‘suffer 
well’. Det kan ikke direkte oversættes til 
dansk, men betydningen er, at lidelse er 

et faktum, og man må prøve at få det 
bedste ud af omstændighederne.

De fleste påvirkes i et eller andet 
omfang af årstidernes skiften. Det er 
der gode, biologiske årsager til – vores 
sanser fortæller os, at vi skal ændre ad-
færd. Tænk på dyr der samler vinterfor-

råd, eller fugle der trækker sydpå i løbet 
af efteråret. 

Når dagene bliver kortere, fornemmer 
også vi, at der er ændringer på vej, som vi 
skal reagere på. Vores forfædre vandrede 
måske til mildere klimaer om vinteren, el-
ler det var tid til at få samlet mad og gøre 
sig klar til de kommende måneder. Vores 
biologi er indrettet efter, at vi er afhæn-
gige af naturen for at overleve, derfor 
reagerer vi, når vinteren er på vej. Det er 
naturens gps.

Det behøver ikke at være et problem, så 
længe du kan fungere. Måske skal du æn-
dre nogle rutiner – f.eks. sove lidt mere – 
men det er i virkeligheden god træning for 

ACCEPTéR, AT 
Du ER EN ANDEN 
OM VINTEREN

CH
RIS

’ k
Lu
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11VINTERDEPRESSION
din krop og dit sind at leve med forandringer. 
Men bliver det så stor en belastning, at du 
har svært ved at klare det, skal du selvfølge-
lig søge læge.

For mig handler det mest om at accepte-
re, at jeg er anderledes om vinteren end om 
sommeren. Jeg tvinger mig selv til at komme 
ud, selv om det sjældent føles særligt indby-
dende på en grå og halvmørk vinterdag.

Men når jeg kommer hjemmefra, opdager 
jeg, at der alligevel er tegn på liv derude, og 
at naturen også kan være smuk på denne 
årstid. Det hele er netop ikke frossent, dødt 
og mørkt. Og dagslyset og den friske luft 
hjælper mig. 

Det gælder selvfølgelig om at have tøj på, 
så man kan holde ud at være ude, selv om 
det er koldt. Jeg er selv lidt af en frossenpind 
og ikke god til kulde, men heldigvis er Gore-

Tex og andre gode materialer opfundet, og 
modsat hvad mange tror, så bliver man altså 
ikke syg af kulden i sig selv.

Jeg gør mig også umage for at lave aftaler 
om at se andre mennesker. Jeg har sværere 
ved at gøre det spontant om vinteren end om 
sommeren, men jeg trænger til noget følel-
sesmæssigt solskin, når nu naturen ikke lige-
frem er gavmild med solen.

Når det alligevel føles mørkt og tungt, hu-
sker jeg mig selv på, at det går over – af sig 
selv. Og at vi på den nordlige halvkugle mu-
ligvis nok er triste og indadvendte på denne 
årstid, men at der ikke findes mere cool men-
nesker i hele verden end os om foråret og 
sommeren. Vi, der kender mørket, forstår vir-
kelig at feste, når det bliver lyst og lunt igen.
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12 VINTERDEPRESSION

PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


