
April 2020 
Så er det blevet april måned, og dermed er det tid til nyt fra Spor om, hvad der rører sig på
senfølgeområdet. Nyhedsbrevet er denne gang præget af corona-krisen. Det plejer at være langt, men
denne gang slår det vist alle rekorder. Vi har valgt, så vidt det har været muligt, at lægge corona-aktuelt
indhold sidst i nyhedsbrevet. På den måde håber vi at det er lettere at springe over, hvis man holder
corona-fri.

Hvis du vil være med til at gøre vores nyhedsbrev levende og relevant og har du kendskab til
arrangementer, nyheder, blogindlæg, en ny bog eller noget helt femte, må du meget gerne sende
informationerne til nyhedsbrev@landsforeningen-spor.dk.

God læselyst!

OBS! Vi er blevet bekendt med at nogle mail-programmer, bl.a. gmail, korter indholdet af nyhedsbrevet
ned. Derfor skal du lige være opmærksom på, om al indholdet er blevet indlæst eller ej. 

Nyt fra bestyrelsen
Kære medlemmer 

Som alle medlemmer er blevet gjort bekendt med, har bestyrelsen valgt at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling lørdag den 25. april 2020 kl. 12 - 14 online. Der er allerede mange tilmeldte, så hermed
opfordring til, at alle tjekker indkaldelsen, vi sendte ud den 27. marts 2020. 

Grundet corona-krisen må vi flytte Årsmødet frem til den 18. - 20 september 2020. Husk at sætte kryds i
kalenderen. Vi sender mere ud om Årsmødet senere. 

Bestyrelsen har haft fornøjelsen af at blive undervist i kommunikation af organisationspsykolog
Tina Espander ved et bestyrelsesseminar. På baggrund af den læring har bestyrelsen valg at nedsætte en
kommunikationsgruppe. Gruppen præsenterer sig selv nedenfor.  

Ved et online bestyrelsesmøde blev vi enige om, at vi gerne vil have gang i et foreningsliv med aktive
medlemsmøder på digitale platforme. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal være
undersøge, hvilke aktiviteter der egner sig til formålet og få afprøvet forskellige online aktiviteter. 

Samtidig er vi i gang med at finde tekniske løsninger for at mødes online - både
generalforsamlingen og andre online aktiviteter. 

Vi har nu sagt goddag og velkommen til vores nye sekretariatsleder Flemming H. Pedersen. Vi ser frem til
et godt og konstruktivt samarbejde. Flemming er denne måneds profil i interviewstafetten 'På Sporet af...'. 

Pas godt på jer selv og hinanden!
Bestyrelsen



Nyt fra Lobbygruppen
 

Marts måned har været en stille måned uden den store mødeaktivitet, da også Christiansborg er lukket for
alle ikke-nødvendige funktioner i et forsøg på at forsinke smittespredningen af corona.

Vi har derfor bl.a. i stedet brugt tiden på at vende blinket indad og arbejde på fundamentet for vores
arbejdsgruppe. Vi er en harmonisk arbejdsgruppe, der fungerer super godt sammen, men det er altid en
god idé med sparring og input udefra, og derfor har vi haft vores første supervision. Supervisionen fandt
selvfølgelig sted, før at regeringen anbefalede alle at blive hjemme. Det har været meget givende for alle
og har givet fornyet energi. Vi har planer om flere supervisioner i løbet af året når Corona-krisen har lagt
sig. 

Derudover har vi valgt, at den næste tid skal bruges på, at forberede Spors deltagelse i Folkemødet 2020.

Folkemødet 2020

Vi er begyndt at udarbejde det skriftlige materiale til Folkemødet på Bornholm. Herunder forskellige
tekster til reklamering for vores debatter. 

Vi har i år fået plads i Civiltinget lørdag den 13. juni 2020 klokken 13.30-14.15 med debatten "Når seksuelt
misbrugte børn bliver voksne - opfølgning på debat fra 2018".
Derudover har vi en debat I PFA's telt lørdag kl. 17.30 - 18.15 med temaet "Traumer og social udsathed". 

Vi håber meget, at Folkemødet 2020 bliver en realitet. 

Med venlig hilsen
Elene Nielsen, Helle Cleo Borrowman og Michael R. Palm
politik@landsforeningen-spor.dk

Spors nye kommunikationsgruppe 
Med ønsket om en styrket kommunikation og informationsdeling til glæde og gavn for foreningen og dens
medlemmer er endnu et tiltag blevet sat i værk. 
 
Kommunikationsgruppen skal bl.a. varetage den medlemsrettede kommunikation, d.v.s. at gruppen vil
formidle informationer og udarbejde skrivelser fra bestyrelsen og sende disse til foreningens medlemmer.  
Gruppen vil derudover stå for den eksterne kommunikation til eksempelvis politiske udvalg, andre
organisationer og øvrige samarbejdspartnere.  
 
På sigt ønsker gruppen aktivt at opsøge foreningens forskellige arbejdsgrupper og hjælpe dem til at
formidle relevante informationer ud til andre medlemmer, og på den måde styrke den interne
kommunikation.  
 
Overordnet har kommunikationsgruppen en vejledende funktion omkring intern og ekstern
kommunikation. Den vil fungere som sparringspartnere til foreningens bestyrelse, arbejdsgrupper,
lokalafdelinger og ansatte. 
 
Vi glæder os meget til at se, hvad fremtiden bringer for denne nye arbejdsgruppe.  
 
Mange venlige hilsner fra kommunikationsgruppens medlemmer  
Cleo, Anna, Anne K, Elene, Michael og Thomas 



Henvendelse til HKH Kronprinsesse Mary

I 2019 fik vi et smykkesæt doneret af Eimilé Zalubaité. Smykkerne er designet som en del af et
afgangsprojekt fra Kolding Designskole. Zalubaité har gennem interviews fået indblik i
senfølgeramtes problematikker, som hun har visualiseret i tosidede smykker. Bæreren kan vælge, om hun
vender den smukke side ud eller viser 'bagsiden af medaljen'.  

Smykket har i forbindelse med Synlighedsdagen rejst Danmark rundt som et symbol på vores arbejde for
at bryde tabuerne for senfølgeramte. 

Vi har afleveret et brev til Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary, hvori vi udtrykker
vores håb om, at hun vil modtage smykket i gave
og vil overveje at blive protektor for vores
forening. Vi skriver også, at det vil være os en
stor ære og have en enorm betydningsfuld
indvirkning på, hvordan vi fortsat kan hjælpe de
mange tusinde misbrugte børn, der bliver voksne
og lever en smertefuld og usynlig tilværelse. 

Nu kan vi blot og vente i spænding og krydse fingre.  

På sporet af.. 
Den 1. april 2020 har Spor ansat en sekretariatsleder.

I denne sær-udgave af 'På sporet af', vil vi komme tættere på Spors nyeste ansatte.

Byd velkommen til:
Navn: Flemming Heininge Pedersen
Alder: 63 år
By: København og Svaneke
Hvornår blev du medlem af Spor: 22. marts 2020



Største styrke: Jeg mener, at styrke viser sig i situationer og
relationer, snarere end som en personlig egenskab. Solidaritet
med samfundets svageste og loyalitet i samarbejdet er vigtige
pejlemærker for mig. Jeg er rimelig god til at se en sag fra flere
sider og sætte mig i andre menneskers sted - uden at blive
handlingslammet.  

Har du erfaring med senfølger? Hvis ja, hvorfra?
Først og fremmest fra min ansættelse som socialfaglig konsulent i Socialstyrelsen og souschef i det
daværende PRO-Centret, hvor prostitution, seksuelle overgreb, betalt seksuel udnyttelse af børn og unge,
samt senfølger af seksuelle overgreb var mine hovedarbejdsområde i en del år.

Jeg har visiteret omkring halvdelen af alle brugere til den tidligere psykologordning på senfølgeområdet.
Privat har jeg, og min hustru, problemstillingen tæt inde på livet, fordi nogle i vores vennekreds lider
voldsomt og har svært ved at få livet til at hænge sammen - blandt andet på grund af seksuelle overgreb i
barndommen.

Hvad fik dig til at søge stillingen hos Spor?
Jeg var egentlig ikke jobsøgende, men det blev jeg, da jeg ved et tilfælde så stillingsopslaget i Spor.
Jeg har altid fulgt Spors arbejde (og Synlighedsdagens) fra sidelinjen. Arbejdet i foreningen er simpelthen
så vigtigt, og jeg tænker at min faglige og personlige baggrund passer rigtig godt til opgaven som
sekretariatsleder. Stillingsopslaget lyste af engagement og ønsket om at udvikle organisationen, og
ansættelsessamtalen var en yderst positiv oplevelse.

Det er mit håb, at jeg kan bidrage til at få skabt mere opmærksomhed på senfølger.
 
Hvilke kompetencer besidder du, som du tænker er vigtige i arbejdet som sekretariatsleder i Spor?
Jeg har mange års ledererfaring og erfaring i socialt arbejde med udsatte grupper.

Oprindeligt er jeg uddannet socialpædagog, og har senere taget efteruddannelse i projektledelse,
supervision og ledelse (Master of Public Policy & Master of Social Entrepreneurship). Jeg har stor erfaring
i at omsætte overordnede strategier til en velfungerende praksis i tæt dialog med medarbejdere og
frivillige. Jeg er vant til at økonomistyring og trænet i at udvide de økonomiske rammer ved fx pulje- og
fondsansøgninger.
 
Hvad vil dine arbejdsopgaver i Spor primært være? 
Det er svært at svare på, før jeg kender Spor i detaljer.

Som udgangspunkt vil jeg påtage mig alle arbejdsopgaver, der er nødvendige for at ”udvikle
landsforeningen til en organisation, der fungerer på en professionel og tillidsskabende måde”.
Det indebærer, som beskrevet i stillingsopslaget: personaleledelse, ledelse af frivillige, daglig administrativ
drift, fondsansøgninger og økonomistyring.

Politisk sker der rigtig meget på senfølgeområdet bl.a. med CSM, handlingsplanen som er på
trapperne og Spor som er kommet på finansloven. Hvad tænker du om alt det? 
Det er en imponerende bedrift, at foreningen har formået at komme på finansloven, selvom bevillingen
kunne være større.

Flere økonomiske ressourcer vil gøre foreningen mere robust, give mulighed for flere ansatte i attraktive
stillinger og øge muligheden for både økonomisk støtte og koordinering/rådgivning til de frivillige
aktiviteter.

I helikopterperspektiv har hjælpen til senfølgeramte gennem årene bevæget sig i retning af øget



professionalisering på behandlingsområdet. Det er på mange måder godt, men ikke tilstrækkeligt.

Den frivillige indsats, eller civilsamfundet, kan skabe meningsfulde fællesskaber, som styrker den enkelte
på andre måder end behandling. Som jeg umiddelbart ser det, er opgaven todelt: Spor skal både forholde
sig kritisk konstruktivt til udviklingen af den professionelle hjælp, og samtidig stå i spidsen for udviklingen
og implementeringen af frivillige indsatser og fællesskaber.

Erfaringsbaserede artikler og blogindlæg
Elene Nielsen, som har bloggen Engang hed jeg Mette, giver her muligheden for et indblik i hendes
erfaringer med den nyere behandlingsmetode TRE (spændings- og traumeforløsende øvelser). Her er 2.
del ud af 3. 

På rejse ind i rystelsernes univers

“Jeg har mange flere smerter”
“Jeg kan ikke sove”
“Jeg kan ikke ryste”
“Jeg har været så ked af det”

Det var nogle af de mange tilbagemeldinger som kom, da lægen spurgte, hvordan vi havde haft det siden
sidst. Der var en smule fortvivlelse og opgivenhed at mærke i lokalet. De fleste havde oplevet en
forværring i deres forskellige symptomer. De fleste havde rystet dagligt, som lægen havde anbefalet.
Selv havde jeg gjort det ca. hver 3. dag, og jeg oplevede ikke en forværring i mine fysiske smerter, men
derimod flere mareridt, flashbacks og en øget madlede. Men med min viden om nervesystemet og
traumerne bag kroppens smerter havde jeg været i stand til at berolige mig selv derhjemme. Jeg vidste
godt, at det nødvendigvis ikke var noget 'farligt' og jeg vidste også, at jeg altid kunne kontakte lægen.

Lægen var lynhurtig til at opfange stemningen, og vi begyndte derfor 2. undervisnings gang med en
længere snak. Lægen forklarede på fineste vis meget af det, som jeg personligt allerede vidste, men det
var med til at berolige de andre på holdet. Lægen opfangede også hurtigt, at det måske var for meget for
de fleste at ryste dagligt, så hun anbefalede os derfor at gøre det et par gange om ugen. Med
opfordringen om, at vi skulle forsøge at mærke efter.

Det gør mig meget tryg, når en lægefaglig person tør lytte til sine patienter og tør tilpasse tilbudene udfra
patientens oplevelser.. Vi er alle forskellige med hver vores individuelle behov og begrænsninger, derfor
mener jeg ikke, at en standardløsning kan passe alle.

Efter snakken begyndte vi i fællesskab at lave de 7 øvelser, som er indledningen til rystelserne. Denne
gang gik vi lidt grundigere ind i øvelserne og arbejdede med variationer tilpasset den enkelte. Efter
øvelserne lagde vi os på vores måtter på gulvet og lod rystelserne gøre deres indtog. Igen var det ikke
alle, som kunne ryste, hvilket er helt normalt - det er en proces, som tager tid. 

Igen begyndte jeg at græde men ikke ligeså meget som ved første undervisning. Denne dag skulle jeg
nemlig til min fasters fødselsdag, så mit sind tillod ikke, at jeg gav helt slip. Det er rart at vide, at min krop
og sinds reaktioner for det meste tilpasser sig mit dagsprogram. Det har været en lang proces at nå dertil.

Engang havde jeg ingen kontrol og blev så voldsomt overvældet af følelserne, at jeg ofte måtte
indlægges. Det var bare en nødvendighed for mig at give helt slip og overgive mig til det vanvid som var
inde i mig. Kun i sikre rammer på en psykiatrisk afdeling følte jeg, at der var plads til mine
barndomserindringer og mine reaktioner derpå. Det vanvid som andre i min barndom havde plantet i mig.
Idag erfarer jeg, at der er plads til mine traumer og mit vanvid andre steder; som eksempelvis på gulvet
hos min smertelæge til TRE-undervisning.

https://www.facebook.com/enganghedjegMette/


Jeg var desværre nødt til at melde afbud til 3. undervisning p.g.a. sygdom. Jeg var så ærgerlig over ikke
at få sidste gang med.

Da jeg efter nogle dage var blevet rask, var det tid til at begynde at ryste igen. Det var bare som om, at jeg
ikke kunne komme i gang. Jeg oplevede en indre modstand. Jeg fandt da også på en masse
undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle ryste, og jeg begyndte på en del overspringshandlinger. Jeg
brugte nogle dage på at summe over denne modstand. Havde jeg mon presset mig selv for hårdt? Var det
retraumatiserende for mig, for jeg kom jo i kontakt med en masse gamle følelser og også små
flashbacks? Eller var jeg nået dertil i min proces, at min krop rent faktisk fandt det traumeforløsende at
ryste? Flygtede jeg af frygt for, hvad jeg  skulle udfylde tomrummet med, hvis jeg ikke længere skulle
bære på de traumer, som jeg fik forløst? 

Jeg hankede op i mig selv, og jeg satte mig for, at jeg skulle ryste. Jeg måtte gå på opdagelse i, hvad det
var som blokerede. 

Hjemme på mit stuegulv på min dyne lå jeg og rystede, alt imens jeg blev oversvømmet af ubehagelige
kropslige fornemmelser fra overgreb, som fandt sted i min barndom. Jeg måtte stoppe. Jeg lagde mig om
på siden og trak dynen om mig. Jeg var i en underlig limbo. Jeg følte mig uforløst, for jeg kunne mærke, at
mine muskler stadig havde masser af energi til at ryste, men mit sind var på ingen måde klar til at indse,
hvad det var, som jeg havde fortrængt fra min barndom. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg i mit indre var nået
frem til en dør, og at der bag den dør gemte sig fortrængte erindringer. Jeg måtte erkende, at jeg ikke var
klar til at åbne døren alene. 

Førhen ville jeg med stor sandsynlighed have givet op på det hele. Stoppe med at ryste ligeså snart jeg
mødte en forhindring eller en dør, som jeg ikke var klar til at åbne. I dag bruger jeg det som en pejling. Jeg
bruger det til at navigere i, hvad jeg kan selv, og hvad jeg har brug for hjælp til. Jeg får jo noget ud af TRE,
hvad det er, kan jeg ikke helt sætte ord på. Men jeg begynder at kunne mærke på min krop, når den har
brug for at forløse spændinger. Jeg får en underlig spændthed i mine muskler, en sitren. Som bonus er
min spændingshovedpine også blevet mindre. 

Jeg har ikke haft mareridt siden 2. undervisning,  

Denne danske video på youtube viser ganske fint, hvordan en trænings session foregår. Klik her for at se
videoen.

Del 2 af 3.

Netværk, rådgivning, støtte og behandling
Spor deler blot oplysningerne og står ikke til ansvar for kvaliteten af de enkelte tilbud på denne liste. Ikke
alle indsatser er de rette for alle, så det er en god idé at være kritisk, hvis du vælger at benytter dig af et
tilbud. 

https://www.youtube.com/watch?v=VOK2EKiWFms


Erfaringsbaserede netværk

Spors lukkede Facebook-gruppe
Landsforeningen Spors lukkede Facebook gruppe er for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i
opvæksten.

Gruppens formål er: 
- At have kontakt med ligesindede der har grundlag for at forstå én
- At skabe fællesskab og støtte hinanden, hvor der er behov for det
- At skabe åbenhed om livet med senfølger af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold
- At støtte positiv udvikling både personligt og samfundsmæssigt

Du kan læse rammerne for gruppen her.
Du finder Landsforeningen Spors lukkede FB-gruppe her.

SIA Danmark - Survivors of Incest
Anonymous Denmark

SIA er en åndelig selvhjælpsgruppe for kvinder og mænd, 18 år
eller ældre, som er styret af et sæt af 12 Foreslåede Trin og 12
Traditioner som lånt fra AA, sammen med nogle SIA Slogans og
Sindsrobønnen.

Den eneste betingelse for medlemskab er, at du er et offer for
seksuelt misbrug som barn, og du ønsker at blive hel igen. Der er
ingen afgifter eller gebyrer.

Se mere på SIAs hjemmeside.

Rådgivning og behandling
 

Ny afdeling i Aalborg

CSM Midt Nord har åbnet en afdeling i Aalborg, hvor der tilbydes gratis psykologbehandling,
socialrådgivning og sociale aktiviteter til mænd og kvinder fra 18 år og derover, som har været udsat for
seksuelle overgreb i barndommen samt til pårørende. De sociale aktiviteter, selvhjælpsgrupper m.m.
lukker op efter corona-krisen, og vi skal nok vende tilbage i et kommende nyhedsbrev med omtale af
disse spændende tilbud.

Afdelingen ligger i Fjordgade 23, st., 9000 Aalborg. Her sidder to psykologer i behandlingssektionen.

Der er ventetid på behandling, så du kan med fordel kontakte CSM Midt Nord nu, hvis du overvejer at
starte psykologbehandling. Du skal henvende dig til CSM Midt Nord's hovedkontor i Aarhus. Læs evt.
mere her.

Hjælp Voldsofre 

https://www.landsforeningen-spor.dk/spors-lukkede-fb-gruppe/?fbclid=IwAR0wMflFNU2tynF2S7NbA11wU5pE0-8Rk1_lWYeUM0Cep4a1q4bK10NcDsw%C2%A0
https://www.landsforeningen-spor.dk/sporgruppen/?fbclid=IwAR2GaeJn39RIHgW_yxgi2gVmREhJ20RirSEyKt1oVR7kjfLuoZ90LP0cFOU
https://sia12.dk/?fbclid=IwAR1DW4P_cBD-gmpo_JtddTHMt6VqyCXx03n5eqS2CW7d2wCSlQX6L3N_lik
https://csm-danmark.dk/midt-nord/saadanfaarduhjaelp/


Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig
forening. Foreningen arbejder for at hjælpe ofre, der har været
udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt
og seksuelle overgreb. 

Hvis du overvejer at anmelde de seksuelle overgreb til politiet, har
spørgsmål om forældelse, strafferet eller noget helt tredje, er
Hjælp Voldsofre pt. den mest kvalificerede rådgivning i Danmark
indenfor personfarlig kriminalitet. Hvis en anmeldelse er aktuel,
kan foreningen evt. sætte dig i kontakt med en bistandsadvokat,
der har viden om seksualforbrydelser.

Artikler

Hvis traumer går i arv, i hvor høj
grad er vi så vores fortid?

Hvis din bedstefar oplevede noget traumatisk i
sin ungdom, kan du så – 70 år senere – blive
psykisk eller fysisk påvirket af det? Forskning i
genetisk arvede traumer bliver taget stadig mere
seriøst og rummer enorme perspektiver, men
hvordan skal vi handle på den viden?

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad

Professor: Barndommens svigt kan spores i hjernen

Artikel fra Kristeligt Dagblad

"Hjernen forandrer sig synligt,
når et barn er udsat for
mishandling. Forskellige typer
overgreb ændrer forskellige dele
af hjernen, og børnemishandling
er den alvorligste risikofaktor for
psykisk sygdom og misbrug"
siger Harvard-psykiater Martin
Teicher.

Martin Teicher, professor i psykiatri fra Harvard University, interviewes i artiklen fra Kristeligt Dagblad
(2017) om konsekvenserne for hjernens udvikling, når et barn udsættes for omsorgssvigt og overgreb.

En klassiker der fortjener at blive delt igen.

Var det vold?
Norsk artikel fra Psykologisk.no

https://voldsofre.dk/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/hvis-traumer-gaar-i-arv-i-hvor-hoej-grad-er-vi-saa-vores-fortid?fbclid=IwAR3egzxvrGkYqNBkUC4D_8YmLZuZq9H510E8-xgSe7czNFv8MVCm-wPWd3E
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/professor-barndommens-svigt-kan-spores-i-hjernen?fbclid=IwAR3zfM0jN8FMi8N8Or--Yn9Fv01Xb7DFlKJCLc36RZbk6oGzzQDVAcu_8co
https://psykologisk.no/2014/04/av-og-til-gikk-det-en-kule-varmt-hjemme/?fbclid=IwAR1cOJ4AdnheYyP2ac8RX1V8idK078LsT-viJz34gKPShukGVhKr4aJfbnQ


"Jeg er overrasket over, hvor mange klienter, som
har opplevd vold i oppveksten uten selv å kalle
det vold", skriver Kirsti MacDonald Jareg.

Angsten er en djevelsnare!

Jo mere byttet stritter imod, desto hårdere
strammer angstens tentakler sig rundt om offeret.

Men der findes råd, skriver psykolog og skribent
Eirik Hørthe i denne norske artikel fra
Psykologisk.no.

Når vores egne følelser forhindrer os i at møde vores barn korrekt

Norsk artikel fra Psykologisk.no

Vi går i følelsesfælden, når vores egne følelser hindrer os i at
møde vores børns emotionelle behov. At kende sine egne
følelsesfælder er en nøglekompetence for følelsesbevidste
forældre.

"Som børn får vi alle nogle emotionelle skrammer - nogle får også
store sår - som vi bringer med os ind i voksenlivet og i forholdet til
vores børn", skriver psykolog Aksel Inge Sinding.

Forfatter: Man kan ikke tilgive det, der stadig bliver fortiet

https://psykologisk.no/2018/12/angsten-er-en-djevelsnare/?fbclid=IwAR3WKu7vQWdYNurUfvugbvu0lh2KljiY3OUByI2ikyi778a7zQ-UMMiQ93I
https://psykologisk.no/2020/02/nar-vare-egne-folelser-hindrer-oss-i-a-mote-barnet-vart-pa-en-god-mate/?fbclid=IwAR3P2QD4lCkR-HuqNmxzPiX8EeJNXWU68ER8qsR_SuLOFAhRCbgbPJnu-nU
https://psykologisk.no/2020/02/nar-vare-egne-folelser-hindrer-oss-i-a-mote-barnet-vart-pa-en-god-mate/?fbclid=IwAR3P2QD4lCkR-HuqNmxzPiX8EeJNXWU68ER8qsR_SuLOFAhRCbgbPJnu-nU


Forsoning kræver, at begge parter tør træde ind i sandhedens sårbarhed, mener den norske forfatter
Vigdis Hjorth, der har skrevet den anmelderroste roman ”Arv og miljø”.
 
Denne artikel fra Kristeligt Dagblad, der blev skrevet, da bogen udkom i 2017, er fortsat værd at læse.

Se omtale af bogen ”Arv og miljø” nedenfor.

Bøger
Skønlitteratur

Arv og miljø
Af Vigdis Hjorth

Bergliot har haft et svært liv. Som lille blev hun misbrugt af sin far, men der er ikke nogen, der har troet
hende. Moren mener bare, hun vil gøre sig interessant, og faren siger, at hvis hun kigger sig i et spejl, vil
hun se en psykopat.

For Bergliot gør det mest ondt, at ingen af de to søstre har spurgt til hendes historie. Astrid vil egentlig
godt tro Bergliot, men hun forlanger beviser, ”verificering og forsoning på samme tid – det er
umuligt”, mener Bergliot.  Den mindste søster Åsa har aldrig troet hende, og derfor er bruddet med hende
lettere.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/forfatter-man-kan-ikke-tilgive-det-der-stadig-bliver-fortiet


Læs mere i boganmeldelsen på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Faglitteratur

Fra offer til overlever - ACT med traumer
Af Anne Agerbo

Mange mennesker har haft traumatiske oplevelser og lever i dag
med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve
et godt og meningsfuldt liv med symptomerne - hvordan lidelse og
lykke kan eksistere samtidig.

"Fra offer til overlever - ACT med traumer" præsenterer en ny
tilgang til traumesymptomer og viser, hvordan symptomerne kan
påvirke både individet, familier i flere generationer og hele
samfund.

I sin bog tager psykolog og forfatter Anne Agerbo udgangspunkt i
samtaler med sin farfar - en politimand, der tilbage i 1944 var
fange i en kz-lejr.

"Fra offer til overlever" henvender sig til psykologer,
psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger,
sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres
professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af
folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man
kan arbejde med dem.

Læs mere i boganmeldelsen på Dansk Psykolog Forenings
hjemmeside.

Rapporter
 

Traume-Bevidst Tilgang i Danmark
Af Det Nationale TBT-Center

Det nationale TBT-Center er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende,
ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau. Netværkets opgave er at
vurdere, udvikle og afprøve en oversat og dansk tilpasset udgave af Trauma Informed Care (TIC). Den
danske oversættelse af TIC er TBT, som er den betegnelse, der anvendes i centret og rapporten.

TBT-Centret beskriver i rapporten "Traume-Bevidst Tilgang i Danmark" TBT i den danske psykiatri.

Formålet med rapporten er at skabe en fælles national forståelse af TBT konceptets begreber. Denne
forståelse skal danne baggrund for det videre arbejde med at undersøge den tilgrundliggende evidens og
beskrive mulighederne for at implementere TBT i en dansk praksis. 

https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/boganmeldelser/arv-og-miljoe-fri-vilje-2-romaner/
https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/boganmeldelser/fra-offer-til-overlever-act-med-traumer/
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/forskning/Nationalt-TBT-Center/Sider/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/forskning/Nationalt-TBT-Center/Documents/Beskrivelse%20af%20TBT%20i%20Danmark%20-%20Ver.%201.0%20(002).pdf?fbclid=IwAR2JYY0fKH9PM6eUWF5GbcOd3cWmNPyEMwU19zTAYG6P5tWYqhXgJe1-uKI


Kurser
Velkommen tilbage - hvor har du været
Online kursus for senfølgeramte

SE-terapeut Inge Svane MPF afholder online kursus for dig som har
senfølger efter overgreb
Tid: mandag 6. april 2020 kl. 19.30 
Sted: Link til Zoom sendes en time før start

Kurset omhandler
- Hvad sker der i det autonome nervesystemet når du har været udsat for
et traume:
- Hvordan vækker du din krop tilbage
- Hvorfor mærkes min krop fraspaltet - DID
- Konkrete øvelser så du undgår dissociation 
- Selvregulerings øvelser
- Vejrtræknings øvelser

Læs mere og tilmeld dig her.

P.S. Hvis du ikke har prøvet Zoom før, skal du ikke være urolig. Det er
overraskende nemt at gå til via det link Inge sender.
 

Corona-relateret indhold

Her finder du artikler, rådgivningsmuligheder, gode råd til håndtering af krisen m.m. Vi deler
informationerne, men kan ikke sige noget om kvaliteten af tilbuddene.

Hav også for øje, at mange af tilbudende er opstået grundet corona krisen - og der er derfor ingen garanti
for, at tilbudet vil fortsætte efterfølgende.

Gode råd og slogans

Nedenfor linker vi til nogle gode råd om, hvad man skal gøre, hvis man har det svært under corona-krisen.
Vi ved godt, at nogle af rådende og deres formuleringer kan virke provokerende på nogen.

Det er f.eks. nemt for Sundhedsstyrelsen at sige, at man skal spise sundt og varieret. For mange, som er
på overførselsindkomst og måske har været det i årtier, er det ikke en mulighed, for de økonomiske
ressourcer er simpelthen ikke til det.

Det kan også lyde lidt hult, at man skal skabe struktur i hverdagen, netop i en tid, hvor støttekontakt-
personen, de ugentlige rådgivningssamtaler og terapien er blevet aflyst. De rammer, som er med til at
afhjælpe de daglige udfordringer med struktur i hverdagen, er gået i opløsning p.g.a. corona-krisen og
dette på et tidspunkt, hvor behovet er større end nogensinde.

Sloganet "Vi står sammen - hver for sig" kan også virke provokerende. Når man oplever, at den daglige
støtte er ophørt, og man ikke har et netværk, så er følelsen af at være overladt til sig selv helt reel.

Vi vil derfor opfordre dig til at tage det, du kan bruge og lade resten ligge.

https://www.facebook.com/events/1007545416313740/


Nødpasning er også for familier med en senfølgeramt forælder

Alt for få familier benytter sig af nødpasningen af deres børn. Det
var børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
inde på ved et pressemøde den 27. marts 2020 (2:44 inde i
videoen), hvor hun fortalte, at kun omkring 1,5% af børn bliver
passet i nødpasningen. Det er alt for få!

Også familier, der ikke normalt ser sig selv som socialt udsatte, er omfattet af nødpasningen. Hvis du som
senfølgeramt har dine børn hjemme så husk, at du og dine børn også kan få et pusterum fra hinanden.
Har man som forælder PTSD, kan det være til gavn for både børn og voksne.

Husk også, at det er skolen, der har undervisningspligt, ikke forældrene!

Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række råd til, hvordan du
og dine nærmeste kommer godt igennem tiden med COVID-19
epidemien. 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Til inspiration

Anne Skov Jensen har oversat denne illustration fra TheCounselingTeacher.com. Du kan se
hendes Facebook opslag her.
 

https://www.altinget.dk/artikel/192934-live-dagens-corona-opdatering-fra-myndighederne
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Mental-sundhed/SST_Mental_Sundhed_Pjece_Screen.ashx?la=da&hash=59B016F4545D25C4034714C8DFA6CD4E1DF339EE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216409403924037&set=gm.3189138757763865&type=3&theater&ifg=1


I karantæne med en narcissist

Berith Siegumfeldt giver i denne video de 5 bedste råd til dig, som
er tvunget til at være i karantæne med en narcissist på grund af
Corona-pandemien.

Berith Siegumfeldt er forfatter til bøgerne ‘Hjælp barnet ud af
narcissistens magt’ og ‘Slip ud af narcisstens greb én gang for
alle’.

Erfaringsbaseret video 

https://www.facebook.com/watch/?v=148821116400209
https://berithsiegumfeldt.dk/e-bog-hjaelp-barnet-ud-af-narcissistens-magt/
https://berithsiegumfeldt.dk/e-bog-slip-ud-af-narcissistens-greb-en-gang-for-alle/


Reframing, ACT og Corona
Trine Høj Johnsen deler i denne video hvordan man kan indrette sig i

Corona-land og stadig føle, at livet og den nye hverdag har en mening,
og at man kan holde sig oppe.

Trine skriver: "Jeg har lavet videoen til et sted, hvor jeg er frivillig, så derfor taler jeg til dem. Men den
skulle gerne give mening for andre alligevel.

Jeg synes selv, det bliver mere og mere svært, som tiden går. Men jeg mærker en forskel, når jeg får
hentet nogle af de ting frem, som jeg taler om i videoen.

Tag hvad I kan bruge og smid resten væk ❤ "

Råd fra Kvisten i ventetiden
 
Kvistens afdelingsleder og psykoterapeut Lone Heiberg delte i
sidste uge sine råd til, hvordan man klarer sig igennem
ventetiden, indtil man igen kan møde sin terapeut, når
coronakrisen er ovre.

På Kvistens Facebook-side kan du finde Lones råd med
overskrifterne:

Naturen er den bedste lynafleder
Struktur i hverdagen - sluk for tankevrimlen kl. 16.00
Giv dig selv opgaver
Tænk på tre gode ting når du kravler under dynen
Du har flyttet dig, siden du startede i terapi – hold fast i
det!

6 gode råd mod corona-angst

Psykiatrifonden har lavet denne video med 6 gode råd til dig, der
har angst. Rådene kan givetvis være gavnlige at kende til og evt.
følge for alle mennesker.

https://youtu.be/Zyb9kNlbdpg
https://youtu.be/Zyb9kNlbdpg
https://www.facebook.com/Kvistene
https://vimeo.com/400575898/f10fe6f60b?_cldee=Y2hlbGluYWlzQGdtYWlsLmNvbQ==&recipientid=contact-c293ff95d902e91180f4000d3a20d5ec-2ce4f262053f446687d1ee0cd20794ab&esid=2f4f5e1f-7772-ea11-8100-000d3a20d5ec&fbclid=IwAR3hJYdUencst6PpIsWWT8Hg6DYPQrH-hcEZjy4YB2eVMxoxJ9aCICzEYt4


 Corona-virus og spiseforstyrrelser

Det er lidt kompliceret at svare på spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig i forhold til corona-
virussen, hvis man har en spiseforstyrrelse, da det er forskelligt fra sygdom til sygdom.
LMS har dog forsøgt at svare på spørgsmålet på deres hjemmeside.
 

        Gode råd til pårørende om corona

Mange pårørende til mennesker med psykisk sygdom oplever øget stress, angst og belastning på grund
af corona-situationen. Det gælder f.eks. forældre til børn, som er sendt hjem fra deres specialskoler,
pårørende til syge der ikke kan komme på deres værested, og pårørende til mennesker som oplever øget
angst eller sygdom på grund af corona-situation.
Bedre Psykiatri har samlet en lang række gode råd på deres hjemmeside.

  Praktisk hjælp - Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors har etableret Hjælpenetværket. Du kan få hjælp via Hjælpenetværket hvis du:

✔ Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
✔ Er særlig udsat fx pga. sygdom (fx hjertekarsygdom, lungesygdom, nedsat immunforsvar og kræft) og
derfor har valgt at gå i selvisolation.
✔ Er mistænkt for at være smittet og er derfor i hjemmekarantæne.
✔ Er syg af coronavirus og er derfor i hjemmekarantæne.

Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller
andre praktiske gøremål. 

Hvis du har brug for praktisk hjælp, kan du udfylde en formular på Dansk Røde Kors' hjemmeside,
eller ringe til dem på telefon 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag. 

Rådgivning
Nedenfor har vi lagt informationer om de ekstra rådgivningsmuligheder, der er opstået på baggrund af
corona-krisen. Nogle henvender sig direkte til senfølgeramte, andre er knyttet til psykiske lidelser eller
andre specifikke senfølger.

Rådgivning specifikt til senfølgeramte og pårørende
 

https://lmsos.dk/nyheder/spiseforstyrrelser-coronavirus?fbclid=IwAR1SxFmmj-jv7aPwWPe-bAwsLUCxi3oojPfDUpyxy5ySbkosOlIlO7nyfm4
https://bedrepsykiatri.dk/gode-rad-om-corona/?fbclid=IwAR2yjVQyK7qQD4qeLyEURvqmPOPsV6moLI58Lwh-NluEaQp1ijp-gKpp8Wo
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp


CSM Midt Nord har iværksat en telefonrådgivning.

Der er åbent for telefonisk rådgivning mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-13.
Aarhus: 5119 9950
Herning: 2783 1904
Aalborg: 2783 0499

Læs mere her.

CSM Syd har telefontid og åben for deres mail så man kan få en tid til telefonrådgivning.

Telefontid: Mandag og onsdag i tidsrummet kl. 11.00-13.00.
Telefon: 2513 2749 eller mail: info@csm-syd-frivilligsektion.dk

Læs mere om hvordan du får telefonrådgivning her.

Telefonrådgivning

Kvistens telefonrådgivning er åben tirsdage kl. 17.00 – 19.00:

Telefonrådgivning for kvinder: 6133 1030
Telefonrådgivning for mænd: 6133 4400

Anonym rådgivning

Har du brug for at tale fortroligt om overgreb, vold, incest eller prostitution?
LivaRehabs frivillige rådgivere sidder klar til at lytte til og chatte med dig.

Den anonyme rådgivning har åbent tirsdag og onsdag fra kl. 17 - 20 og
torsdag kl. 16 - 19.
Her kan du enten chatte eller ringe på telefon: 5371 6106. 

Læs mere og find chatten her.

Telefonrådgivning for kvinder

Joan-Søstrenes rådgivningstelefon er åben mandag og torsdag fra 18.00-
20.30 på 3314 7484.

Læs mere her.
 

https://www.facebook.com/CSMMidtNord/photos/a.103398234490169/155217129308279/?type=3&theater
https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/2020/03/25/telefontid/?fbclid=IwAR0eH4rVwj8T55wFQiarSIvw7oisveYtaX--_xSEVK-NZDOj9hIBAAmnH4Y
https://livarehab.dk/anonym-raadgivning?fbclid=IwAR187Z-8IdeybB-co4TuvVt3NWk5Cbh8xzlXGlK6MQ65NGqv9H-kTQNYyak
http://www.joan-soestrene.dk/raadgivning/


Recovery peer-støtte
 

Peer-linjen 
Åbent alle dage 12-18
Se mere på Peer-linjens Facebook-side.

Peer-linjen skriver:
Rigtig, rigtig mange sårbare mennesker har mistet deres faste rytme i hverdagen. Aktiviteter, træning, job,
praktik er lukket, og vi kan ikke besøge hinanden. Nogle står også alene med børn uden netværk.
Ensomhed og angst kan nemt få fat på én.

Derfor har vi åbnet Peer-linjen, hvor vi som peers kan støtte og guide dig. Vi har ikke svarene, men vi
lytter og støtter.

Hvad er en Peer?
Peer betyder Ligemand. Vi har personlige erfaringer med psykisk sygdom og med Recovery. Vi er alle
kommet os fra psykisk sygdom og kan tilbyde vores Peer-støtte. Vi arbejder i social-psykiatrien og i
behandlingspykiatrien. Vi er alle frivillige på Peer-linjen.

Vil du booke en samtale med en Peer? Skriv en mail med dit telefonnummer til peerlinjen@gmail.com -
eller send en besked på Facebook.

I mailen/beskeden beskriver man ganske kort, hvad man gerne som udgangspunkt vil tale med en peer
om. (fx angst, ensomhed, depression.). Husk at vi ringer fra hemmeligt nummer.

Vi overholder selvfølgelig persondataforordningen (GDPR) og sletter mail/besked og telefonnummer efter
endt samtale.

Anden rådgivning

Gratis Hotline

Har du brug for en samtale under coronakrisen?
Coronakrisen lige nu kan for mange mennesker føles svær og belastende.

Har du brug for samtale, sparring og gode råd pga. angst, depression, problemer i parforholdet eller med
børnene, så er der hjælp at hente her. Medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening vil de næste 4 uger
(uge 14-17) tilbyde gratis hjælp til alle, der har brug for det.

Hver dag i tidsrummet kl. 12-16 kan du gratis ringe til en psykoterapeut (MPF) og få en samtale.

Læs mere og find telefonnumre her.
 

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP)
FaDP åbner landsdækkende corona-krise telefonlinje på 70 233 133 – telefonlinjen har åbent alle ugens

https://www.facebook.com/peerlinjen/
https://psykoterapeutforeningen.dk/gratis-hotline/?fbclid=IwAR36J2erQLdv73GybSAPtM-AqgZan7gig3SZAXPWi463SCZnDLdvgtJh6PU


dage kl. 11.00 – 23.00.

Her kan alle, anonymt og uden bookning af tid, få en samtale af 30-50 minutters varighed med en
uddannet psykoterapeut.

Læs mere her.
 

Gratis telefonsamtaler hos Stressambassadøren
Er du også ramt af den øjeblikkelige situation forårsaget af corona-virussen? Hvis du er blevet bange,
angst, presset eller føler dig stresset og har brug for nogen at snakke med, står Stressambassadørens
behandlere til rådighed for samtaler forløbig indtil den 8. april - helt gratis. Du skal blot sende en besked
med dit navn og telefonnummer på 2711 6767, så vil du blive ringet op samme dag. Vi skriver en besked
til dig om, hvornår du vil blive ringet op af en af vores frivillige!

Lad os hjælpes ad med at komme bedst muligt igennem den her krise. 

 

             PsykInfo-teamet

Vi er her – brug os!
Hverdagen er forandret for alle lige nu. Hvis du i forvejen har det svært psykisk, eller er pårørende, kan
situationen give ekstra store udfordringer og bekymringer.

PsykInfos rådgivere sidder klar ved telefonen og på mail. De hjælper dig med at svare på dine spørgsmål
og giver gode råd om psykisk sygdom og behandling - også hvis du er pårørende.

Ring på 3864 1300 mandag - onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 13-17 og fredag 10-16 eller skriv til
psykinfo@regionh.dk.
 

 

 Ring, chat eller skriv til Psykiatrifonden
Faglighed, imødekommenhed, interesse og respekt er nøgleord i vores rådgivning. Vi tilstræber at skabe
en åben og tryg kontakt til alle, der henvender sig. Rådgivningen er gratis og anonym.

Telefonrådgivningen: Mandag-torsdag kl 10-22 
Fredag-søndag kl 10-18.
Telefon: 3925 2525.

Chatrådgivningen åbningstider er pt.: Mandag og onsdag: kl. 18-22.
Tirsdag, torsdag og lørdag: kl. 12-16.

Gruppechat for unge som pårørende til forældre med psykisk sygdom har åbent hver torsdag kl. 19-21.

https://www.facebook.com/fadp.dk/photos/a.1423613401219298/2636586229922003/?type=3&theater


Læs mere, find chatten og de nyeste rådgivningstider på Psykiatrifondens hjemmeside.

 

 Rådgivning  om spiseforstyrrelser og selvskade 

LMS tilbyder mange forskellige former for rådgivning. Man kan ringe til deres telefonrådgivning, chatte,
sms'e eller maile med dem. 

Telefonrådgivningen har åbent hver mandag-torsdag fra kl. 16.00 - 19.00. Rådgivningen er gratis
henvender sig til alle, der er berørt af spiseforstyrrelse og selvskade.

Ring til 7010 1818

Rådgivningen passes pt. hjemmefra. Det indebærer, at med mindre man ringer fra skjult nummer, så kan
rådgiveren se telefonnummeret. De kan derfor ikke tilbyde anonym rådgivning, som de plejer, men
naturligvis fortrolig rådgivning. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.  

Du kan læse mere om de forskellige muligheder på LMS' hjemmeside.
 

   Nyt landsdækkende tilbud fra Rederne
Reden skriver på deres hjemmeside og Facebook-side:

Da vi skal passe ekstra på hinanden på grund af COVID-19, tilbyder Rederne nu gratis og anonym
telefonrådgivning til dig; mand, kvinde eller transperson, der sælger/bytter seksuelle ydelser, eller som på
anden vis befinder sig i en udsat situation f.eks. gennem voldelige forhold, økonomiske problemer o. lign.

Står du i en akut situation vedr. din kontakt til det offentlige, har brug for vejledning og rådgivning, eller
føler du dig alene i denne tid, og har du brug for én at snakke med, så ring til Redens rådgivere, der alle
er fagprofessionelle og klar til at hjælpe dig hver dag kl. 9-16.

• Socialrådgivning: Mia på tlf.: 4092 5565 eller Louisa på tlf.: 4169 3033
• Juridisk rådgivning: Mahtab på tlf.: 4094 3033
• Sundhedsrådgivning: Ditte på tlf.: 9356 3033
• Thailandsk kulturmedarbejder: Pat på tlf.: 2579 0257

Har du brug for at tale med Redens faste psykolog, så tilbydes telefonkonsultationer, som der visiteres
gennem socialrådgiverne.
 

   Digitalt 'besøg' gennem SnakSammen
Danmark er meget anderledes i disse dage, og vi kan ikke besøge hinanden, som vi plejer. Derfor tilbyder
Røde Kors og Boblberg alle i Danmark et digitalt 'besøg'.

Hvad snakker man om?
SnakSammen er en snak mellem to mennesker. En frivillig samtaleven fra Røde Kors og dig. I kan snakke
om alt: om fælles interesser, om dagens begivenheder og dagens nyheder. Eller lidt om familie,
hverdagen eller oplevelser. De frivillige samtalevenner er bare helt almindelige mennesker, og hverken
rådgivere eller eksperter.

https://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp?_cldee=Y2hlbGluYWlzQGdtYWlsLmNvbQ==&recipientid=contact-c293ff95d902e91180f4000d3a20d5ec-8762347a2f9c417faa2d57e78fe0efd3&esid=8e5c5e0d-be6a-ea11-8100-000d3a20d5ec&fbclid=IwAR2vF5FXZOoxE-5EHBZcVkn2Q6FqhqxZ3CC0z2H5g8aUmwAIyfppeT3GvYM
https://lmsos.dk/raadgivning
https://kfuksa.dk/nyheder/nyt-landsdaekkende-tilbud-fra-rederne


I kan se hinanden mens I snakker
I sidder hver især hjemme hos jer selv, men I kan se hinanden på video, mens I snakker sammen. Helt
uden at du skal installere besværlige programmer. Du skal dog have en nyere mobiltelefon, tablet eller
computer med kamera for at bruge SnakSammen.

Kom igang her.
 

 

         Telefonrådgivning
 

Startlinjen yder rådgivning til mennesker, der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation, eksempelvis
på grund af psykisk sårbarhed, ensomhed, svigt, samlivsophør, afskedigelse, tab eller en vanskelig
pårørenderolle.

Telefon: 3536 2600
Telefonen er åben alle årets 365 dage kl. 16 - 23.

Læs mere på Startlinjens hjemmeside.
 

       Sjælesorg på nettet
Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, som vi også kalder os, er en gratis chatfunktion, hvor du hver

dag kan få en fortrolig samtale med en præst om lige netop det, der går dig på. Altså emner som du gerne
vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte.

Lige nu er der udvidet åbningstid hverdage kl. 10.00 - 22.00.

Artikler
Hjerneforsker:
Frygten kan skade dig mere end virus
Artikel fra Udfordringen

Sådan kan du håndtere frygt, angst og panik under Corona-virus
pandemien – og i enhver akut frygt-begivenhed.

Hjerneforskeren dr. Caroline Leaf giver gode råd.

Vi må spørre hvordan vi kan fore bygge en psyko sosial katastrofe

https://boblberg.dk/Snaksammen?fbclid=IwAR2ooRtsYNBRjyXuRlkQAYjf_3r2lz2O34gmF79xOOD1clMb7lDOkfIMHoc
https://startlinjen.dk/brug-linien/
https://www.sjaelesorg.nu/
https://udfordringen.dk/2020/03/hjerneforsker-frygten-kan-skade-dig-mere-end-virus/?fbclid=IwAR101KMeRqNDbQgx9MQn62X2dcuvfdYlKu87xpsnsqsOvXN4jYMDa9B7Z2A


Norsk artikel fra Psykologtidsskriftet

Undersøgelser om isolation i forbindelse med SARS, EBOLA og nogle
influenzatyper viser samlet høje niveauer af stress, vrede og PTSD.

I én af undersøgelserne blev rapporteret, at hos børn, som var i
karantæne, var forekomsten af PTSD fire gange højere end hos de, som
ikke var sat i karantæne. For sygehusansatte var det at blive sat i
karantæne en udløser for akut stresslidelse, irritabilitet og søvnproblemer.
For mennesker med psykiske lidelser udløste isolation angst og vrede.

https://psykologtidsskriftet.no/nyheter/2020/03/vi-ma-sporre-hvordan-vi-kan-forebygge-en-psykososial-katastrofe?fbclid=IwAR0IrAKJ7RVL3mE6-ZSP4fY1pVKaoqDVYLiS190nBLvzTwV_Wd8Pd3qjhwo

