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Kort om mig

● Cand.ling.merc. fra CBS 
(+ 3 semestre klinisk diætetik)

● Ekstern lektor, CBS

● Kommentator, Jyllands-Posten 
(tidl. Berlingske)

● Camilla-Dorthea Kommunikation

● Damefrokosten.com/VoxLiberalis.dk



Det skal vi tale om...

● Psykisk sygdom i den offentlige sfære

● Psykiatri-kampagner

● Hvor går grænsen mellem syg og normal og 
hvad betyder det for den syge og for den 
‘normale’?

+ masser af spørgsmål til diskussion



Den faglige (?) offentlige debat om 
psykisk sygdom 



Debatten om psykisk sygdom 

● Stress

● Depression

● Angst

● ADHD*



ER AFFEKTIVE LIDELSER 
HVERMANDSEJE?



Har alle depressioner?



Har alle depressioner?



Hvad er depression?

“Depression er kendetegnet ved forsænket 
stemningsleje, nedsat lyst eller interesse og 
nedsat energi eller øget træthed”  

- Sundhed.dk / ICD10

Hvem gælder det IKKE?



...har de ikke depressioner, så da i 
hvert fald stress, ik’?



Har alle stress?



Hvad er stress?
“Stress har ikke bare en, men flere definitioner. Stress kan 
defineres som en belastningstilstand, som afhænger dels af 
belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra 
individet selv), dels af den individuelle følsomhed og 
reaktionstilbøjelighed (sic)”

- Stressforeningen



...og hvis ikke stress, så vel angst? 



Har alle angst?

“Angst er et af de hyppigste symptomer, som man 

møder i almen praksis” 

- Sundhed.dk



Hvad er angst?
“Man skelner mellem frygt og angst, idet angst 

tilsyneladende er uden årsag. 

(…) med kropslige symptomer som blandt andet 

hjertebanken, sveden, varme- eller kuldefølelse, tremor, 

uvirkelighedsfølelse.

Patologisk angst er præget af, at angstsymptomerne 

udløses lettere end vanligt. Det er ofte tydeligt, at angsten 

er overdreven og urimelig eller tilsyneladende uden årsag”

- Sundhed.dk



Er det normalt at have en affektiv 
lidelse? 

              NORMAL

SYG

SYG

NORMAL

Jeg har en 
depression :-(



DEPRESSION SOM EKSEMPEL

- IDEER DER KÆMPER OM AT 
DEFINERE DET DEPRESSIVE



Ideen om, at førhen tog man sig bare 
sammen

(og at alle derfor ved noget om psykisk lidelse)

“...men hvad tror du, folk gjorde førhen?”

“...de der borderline-piger, der bare skal gå 
hjem og tage sig sammen” 
- ægtefælle til psykiater

“...jeg tror bare ikke på, 
at lykkepiller er svaret”

BEKÆMPES!



Ideen om, at man førhen tog man sig 
bare sammen

“Danmark havde i perioden fra 1950 til midten af 1990’erne en høj forekomst af selvmord 
sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Danske kvinder havde endog den højeste 
selvmordshyppighed blandt 20 OECD-lande. Men fra slutningen af 1990’erne har 
selvmordshyppigheden været lavere i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Siden 1980 
er antallet af selvmord i Danmark konstant faldet - både blandt mænd og kvinder og i alle 
aldersgrupper. Alle selvmordsmetoder, dvs. lægemiddelforgiftning, hængning, drukning, 
skud mm. har udvist tilsvarende fald”

                       - Sundhed.dk



Ideen om, at folk er pylrede/svage 
(fordi det kommer det til gavn)

“Stadig flere fikseres i rollen som offer og 
undviger et personligt ansvar. Afstanden 
mellem de virkelige ofre og de ´velfærdsofre´, 
som nu fylder massesamfundets medier, blev 
karakteristisk for århundredet, hvor Gud døde.”

- Henrik Jensen

BEKÆMPES?



Ideen om depression som skabende

BEKÆMPES?



Ideen om, at det handler om at blive 
stærkere



Ideen om, at depression kan tænkes 
væk



Ideen om, at det positive bekæmper 
depression



Ideen om, at det stille sind kan 
erstatte det depressive

Acceptance and 
Commitment Theory



Ideen om, at handling fjerner 
depression



Ideen om, at depression skal løbes 
væk



I HVILKEN GRAD TAGER ALLE DISSE 
IDEER UDGANGSPUNKT I DET NORMALE 

SINDS FUNKTIONSEVNE?

ER DET STADIG EN SYGDOM, HVIS 
DEPRESSION ER NOGET ALLE KAN 

TÆNKE/HANDLE/LØBE VÆK?



Ideen om, at depression er biologisk



HVAD VIL PSYKIATRI-KAMPAGNERNE? 

- GIVE MODSVAR? 



Ideen om, at psykisk sygdom kan 
sidestilles med fysisk

KAMPAGNE I 90’
ERNE



Ideen om, at tale er vejen frem

Tale er guld. Tavshed er… dårligt!



Ideen om, at psykisk syge er 
normale

De psykisk syge er ligesom andre mennesker



Ideen om, at alle kan blive psykisk 
syge

- Psykisksaarbar.dk



Ideen om, at der er/bør være plads til 
psykisk syge alle steder



                                             https://www.youtube.com/watch?v=IEsAtDS4DsI 

https://www.youtube.com/watch?v=IEsAtDS4DsI


Spørgsmål

● Hvor går grænsen mellem gal og normal?
■ Er det normalt at være gal? 
■ Er der måske ligefrem noget galt med at være normal?

● Og hvis det er normalt at være gal, ophæver 
det så ikke patientidentiteten? 

■ ...og dermed retten til den særlige omtanke?

● Hvis vi normaliserer det at være gal, hvor 
stiller det så den psykisk syge?



Spørgsmål

● Er åbenhed og tale altid rette vej?
■ Er det de rette dogmer, psykiatri-kampagnerne baseres på? 
■ ...og er der overhovedet nogle gode alternativer?

● Hvor meget af sit privatliv skal den psykisk 
syge have med på fx arbejdet? 

■ og i privatlivet? Hvor meget skal han/hun tale og bryde tabuer?

● Og hvad med den normale? - bliver han/hun 
syg af al den sygdomssnak og normalisering 
af psykiske lidelser?



Tak for opmærksomheden! 

kontakt@camilla-dorthea.dk


