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Jeg har ikke så meget energi, og jeg bliver
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LYTLYTMED
MEDDEN
DEN12.9.MARTS
JULI
Når Glor ia sender radio

Du kan hente vores
radioudsendelser som podcasts på Apple Podcasts, Spotify,
Castbox og hvor du ellers henter dine
podcasts.

I

juli måneds radioudsendelse dykker vi ned i temaet
søvn.

Vi taler med Kira Vibe Jespersen, som har forsket i,
hvordan musik kan afhjælpe søvnproblemer.
Vi taler også med Birgitte Rahbek Kornum, som er
ph.d., lektor ved institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet og forfatter til bogen Forstå din søvn.
Vi var tilstede på brugerrådsmødet, som blev afholdt på
aktivitets- og samværstilbuddet Pinta.
Her fortalte Centerchef Marianne Wenkens om udviklingen i »Center for støtte til borgere i egen bolig og
aktivitets- og samværstilbud«.

Lydkunstværk af Jeppe Østergaard Munk Water Music for Gravity and Resonance
Åben fra den 15. juli til den 21. juli 2020,
Alle ugens dage fra klokken 11.00-17.00.

Gratis
Kom forbi Brønshøj Vandtårn i perioden
15/7-21/7 i tidsrummet 11.00-17.00,
hvis du er interesseret i lydkunstværker
eller vil høre lyden af vand på en anderledes måde. Jeppe Østergaard Munk
udstiller et lydkunstværk, som udforsker
lyden af vand. Lyt til vand, som drypper
ned i forskellige metalskåle. Lyden af
vandet opfanges af kontaktmikrofoner
og ledes gennem ekko, rumklang og
toneforvrængende effektpedaler og
forstærkes af hver sin højtaler.

adgan

g

Kim har endnu engang en filmanbefaling klar. Denne
gang er det den franske Science of Sleep; en film, hvor
drømme og virkelighed smelter sammen.

RADIO

G LOR IA

Du kan lytte til Glorias Radio, som udkommer torsdag
den 9. juli klokken 14.00.
Du finder udsendelsen der, hvor du lytter til din musik
eller podcast: for eksempel Spotify, iTunes, Spreaker
eller Castbox.
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Invitation til gruppe om søvnforstyrrelser
– genveje til bedre søvn!

Søvn

En god nats søvn forbedrer humøret, hukommelsen og indlæringsevnen hos os alle. Men de fleste
kender følelsen af ikke at have sovet ordentligt. Så læg mobiltelefonen væk, sluk for skærmen og slap af
med Glorias søvnquiz. Det kunne jo være, at du blev lidt klogere.
Spørgsmål 6
Under vågentilstand producerer hjernen alfabølger, men hvad producerer den, når vi sover?

Spørgsmål 1
Søvnapnø er, når man
1.
2.
3.

Sov sundt, sov dig glad, sov dig slank, sov dig ung, sov dig til en bedre hverdag
Mange mennesker sover dårligt.
Søvnproblemer kan være med til at vanskeliggøre hverdagen.
Det vil vi gerne være med til at ændre på.
Mangler du energi i din hverdag til at gøre det, du rigtig gerne vil?
Er det svært at komme op om morgenen og/eller er det svært at falde i søvn om aftenen?
Ønsker du at sove bedre, og har du prøvet utallige løsninger uden succes?
Eller er du blot nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med dine søvnproblemer?
Så vil vi rigtig gerne byde dig velkommen hos os. Her får du mulighed for at arbejde med dit søvnmønster og afprøve forskellige måder, hvorpå der er potentiale for en bedre søvn og døgnrytme.
Du får et netværk af mennesker der har samme udfordringer
Du får mulighed for at hente ny inspiration
Du får ny viden og praktiske erfaringer med at forbedre dit søvnmønster
Du bliver mødt af Mark og Simone, der har viden om søvnproblemer.
Formålet er, at vi sammen finder nye veje at gå for at understøtte forandring i lige netop din situation på baggrund af forskning.
Gruppen starter, når vi har en gruppe på min. 5 deltagere
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. COVID-19
Vi mødes onsdage kl. 13-15 (Der vil blive holdt pause undervejs og være kaffe/te)
Sted: Aktivitets- og samværstilbuddet ’Ottilia’, Kirsten Walthers Vej 6, 2500 Valby
Indhold: En blanding af viden og praksis. Forløbet strækker sig over 6 gange
Tilmeld dig senest den 15. juli
Vil du høre mere eller tilmelde dig gruppen, så kan du kontakte Simone på 29 43 38 17 eller Mark
på 29 34 24 57
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Snorker og vågner mange gange
Falder ud af sengen
Vågner for tidligt

1.
2.
3.

Spørgsmål 2
Det engelske ord insomnia betyder
1.
2.
3.

Spørgsmål 7
Imozop bruges af nogle læger til patienter med
søvnbesvær. Men hvorfor er den receptpligtig?

At man går i søvne
Sover for meget
Sover for lidt

1.
2.

Spørgsmål 3
Det gennemsnitlige søvnbehov for voksne er
1.
2.
3.

3.

4½ time
7½ time
10½ time

3.

1.
2.
3.

Antipsykotika
Anxiolytika Hypnotika
Vitaminpiller

Spørgsmål 9
Johannes Brahms "Lullaby" var en populær vuggevise fra 1868, men fra hvilket land stammer
den fra?

Det er, når man døser i søvn
Det er, når man drømmer, og hjernen er
aktiv
Det er den dybe søvn, som vi har svært ved
at vågne op af

1.
2.
3.

Spørgsmål 5
Hvis man har svært ved at falde i søvn, kan man
indtage nogle baldriandråber fra Helsekosten.
Men hvilken anden detailhandel forhandler dem
også?
1.
2.
3.

Ellers ville den være for dyr
De er vanedannende og kræver stor
forsigtighed
Man får grønne pletter på huden, hvis man
tager for mange piller på én gang

Spørgsmål 8
Benzodiazepiner hører under hvilken kategori?

Spørgsmål 4
Der findes en fase i søvnen, der hedder REM,
som står for rapid eye movement. Men hvad sker
der i denne fase?
1.
2.

Thetabølger
Microbølger
Macrobølger

Danmark
Holland
Tyskland

Spørgsmål 10
New age-musik bruges til at slappe af på og kan
blandt andet høres på
1.
2.
3.

Møbelkæder
Isenkræmmere
Dyrehandlere

Hospitalet
McDonalds
Yogacentre

Svarene finder du på side 8
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Min
livret

Madroulade med skinke

Ingredienser:

Bag bunden ved 200 grader i almindelig ovn i
20-25 minutter, indtil den er gylden og stivnet.
Tag bunden ud af ovnen og lad den afkøle.

Madpandekage:
5 dl mælk
125 g hvedemel
4 stk. æg
½ tsk. salt

Rikke Stougaards livret er madroulade.

Rikke Stougaards livret er madroulade, som
er madpandekager med fyld.

Hendes veninde på gymnasiet viste hende, hvordan
man laver fyldte pandekager, som også kaldes madroulade.

TEKST OG FOTO: JANE E. BEGTRUP

Rikke Stougaard er lige fyldt 50 år.

Rikke Stougaard elsker krydret mad og gik for alvor i
gang med madlavning, da hun kom på højskole.

Hendes livret er en fyldt pandekage, som hun lærte at
lave helt tilbage fra sin tid på gymnasiet.

På næste side følger hendes opskrift, og som hun siger:
»Den er god både til sommer og vinter«.

Rikke er født i Århus. Hun lærte at bage kager derhjemme og er derfor rigtig glad for pandekager.

Velbekomme!

Skinke og salatfyld:
1 moden avokado
2 spsk. creme fraiche
1 spsk. citronsaft
½ tsk. salt
1 pk hamburgerryg (stegt kylling kan også bruges)

Halvér avokadoen og fjern stenen. Mos avokadokødet med en gaffel, tilsæt creme fraiche og
citronsaft og smag til med salt.
Skær hamburgerryg i små tern.
Salat, tomat, peberfrugt og agurk snittes.
Smør avokadomos på den afkølede bund og fordel herefter skinketern og salatgrønt ovenpå. Pas
på med at komme alt for meget fyld på bunden,
så bliver den svær at rulle sammen, uden at det
hele ryger ud.

Fremgangsmåde
Rør mel og mælk sammen til en flydende dej. Æg
piskes i, til det ikke klumper mere, og tilsættes salt.
Beklæd en bageplade med bagepapir og fordel
dejen herpå i en stor firkant.

Dryp evt. lidt creme fraiche-dressing på toppen
og rul rouladen sammen.
Pak rouladen i film eller bagepapir og lad den
hvile på køl indtil servering. Bliver der rester, kan
man sagtens opbevare dem på køl til dagen efter.

Gloriaquiz svar: 1.-1, 2.-3, 3.-2, 4.-2, 5.-3, 6.-1, 7.-2, 8.-2, 9.-3,10.-3
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Sover du dårligt? Du er ikke alene
del svare, at de har haft svært ved at sove eller oplevet
afbrudt søvn inden for den sidste uge. Dette høje tal
inkluderer også folk, hvis søvn kun midlertidigt er
forstyrret af noget akut, som for eksempel en gyserfilm
før sengetid. Der er dog stadig ganske mange, som
har vedvarende søvnproblemer, også kaldet kronisk
insomni, hvilket betyder, at søvnbesværet varer mere
end fire uger.
»Kronisk, svær insomni, som ødelægger hverdagen, og
hvor man tager medicin, har cirka fire til ti procent af
befolkningen. Vi taler om lange perioder på måneder
og år med søvnproblemer,« siger Poul Jennum.
Fysisk og psykisk sygdom kan føre til insomni
At have primær insomni, altså søvnbesvær uden anden
årsag, er ikke særlig hyppigt; det gælder måske maksimum én procent af befolkningen. Der er oftest en
anden sygdom involveret; det kalder man komorbid
insomni.

Det er så svært at sove

»Jeg har ikke så meget energi, og jeg bliver nemt følelsesmæssigt påvirket,« siger Diana, som bor på botilbuddet Tranehavegård.

»De fleste mennesker med psykiske lidelser har
kronisk insomni. Med en psykiatrisk diagnose som
skizofreni eller PTSD er det over 90 procent, som har
kronisk insomni,« siger Poul Jennum. Ligeledes er
neurologiske sygdomme som parkinsons og demens
samt medicinske sygdomme som hjerte- og lungesygdomme forbundet med søvnproblemer. Det gælder
tillige alkoholisme og stof- eller medicinmisbrug; det
er derfor en dårlig idé i længden at prøve at falde i søvn
ved hjælp af ét af disse midler. Man er ifølge Poul Jennum endnu ikke helt klar over, om fysiske eller psykiatriske sygdomme er årsagen til insomni eller omvendt.
»Det er hønen eller ægget. Man kan sige, at alle disse
lidelser gensidigt påvirker og påvirkes af hinanden,«
siger Poul Jennum.

Poul Jennum er overlæge ved søvncentret på Rigshospitalet samt professor ved Institut for Klinisk Medicin på
Københavns Universitet.

Op til 10 procent har kroniske søvnproblemer, og for de fleste har det sammenhæng
med anden sygdom.
TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: TY STANGE

Hvem har ikke prøvet at ligge og vende og dreje sig
om natten uden at kunne falde i søvn? Eller at sove alt
for lidt? For nogle sker det en gang imellem, for andre
er det en kronisk tilstand. Vi har bedt Poul Jennum,
overlæge ved søvncentret på Rigshospitalet samt professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns
Universitet, om en forklaring på, hvorfor det kan være
så svært for nogen at sove.

Søvnproblemer
Søvnproblemer er symptomer og gener, der er
forbundet med søvn.
Dårlig søvnkvalitet omfatter vanskelighed med
at falde i søvn, oplevelsen af mangel på sammenhængende søvn og for tidlig opvågning
trods tilstrækkelig mulighed for at sove.
Søvnproblemer omfatter også kort (mindre end
6-7 timer) eller lang søvn (mere end ni timer).

Insomni – når man sover for lidt og dårligt
De fleste mennesker sover seks til ni timer per nat og
har en stabil søvnrytme på fire faser, som gentager
sig gennem natten: let søvn, dybere søvn, dyb søvn
samt REM-søvn, hvor man drømmer. Insomni er en
tilstand, hvor denne rytme er forstyrret. Man har svært
ved at falde i søvn og sove igennem, eller man vågner
for tidligt om morgenen. Søvnbesværet er ledsaget af
udtalt træthed i løbet af dagen. Hvis man på en given
dag spurgte ud i befolkningen, ville omkring en tredje-

Kilde: vidensraad.dk/Videntema/soevn-og-sundhed
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Diana har voldsomme søvnproblemer og
leder efter løsninger til at bekæmpe søvnløsheden.

føler, hun har svært ved at koncentrere sig.
»Jeg har ikke så meget energi, og jeg bliver nemt
følelsesmæssigt påvirket,« siger Diana. Hun ved, at
der, udover det langvarige misbrugsproblem, er flere
årsager, som medvirker til den dårlige søvn. Blandt
andet det, at hun er overvægtig, samt hendes psykiske
udfordringer.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: JOAN JOENSEN

De der lange nætter, hvor man ikke kan sove, næsten
lige meget hvad man gør, dem kender Diana, som bor
på botilbuddet Tranehavegård, alt til. På ryggen, på
maven, på den ene eller anden side; lige meget hjælper det. Sådan løber nætterne i ét, og dagene påvirkes
negativt af det.

Hjælp til at sove
Fra tid til anden har Diana forsøgt sig med forskellige
former for medicin, men på grund af faren for afhængighed er det ingen løsning i det lange løb. Hun er akkurat startet i behandling med præparatet melatonin,
som hjælper hende til at få sovet noget.
»Jeg føler, melatonin giver mig noget ro, så jeg kan
få lidt søvn,« siger hun. I det hele taget er afslapning
noget, der hjælper Diana, når hun skal prøve at falde i
søvn. Det er også det, hun forsøger sige med, når hun
ligger vågen om natten.

Søvnløs i Sydhavnen
Diana har haft søvnproblemer i så mange år, at hun
næsten ikke kan huske det. I årtier, mener hun. Men
det har ikke altid været sådan.
»Da jeg i sin tid drak og røg en del hash, faldt jeg nærmest bevidstløs om. Så sov jeg tungt og længe,« siger
Diana. Under et forløb hos Anonyme Alkoholikere sov
hun også fint. Men efter hun er ophørt med alkohol og
hash, har der været massive søvnvanskeligheder.

»Jeg har snakket med min veninde, som er sygeplejerske, og hun har rådet mig til at fokusere på afslapning
i forbindelse med søvn,» siger Diana. Det er også det,
hun vil råde andre til, hvis de skulle befinde sig i samme situation. Hendes søvnproblematik har nu været så
langvarig, at hun ikke længere bliver helt så frustreret
over en søvnløs nat.
»Jeg lader mig ikke gå så meget på over at miste en
nats søvn, som jeg har gjort,« siger Diana.

På nuværende tidspunkt kan Diana ikke svare på, hvor
mange timers søvn, hun får om natten, men hun ved,
det er for få. Hun ligger vågen så meget, at det har
indflydelse på hendes hverdag, hvor hun føler sig tung
og træt. Hendes humør bliver svingende, ligesom hun
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Sørg for at få søvn –
Manglende søvn er usundt

Poul Jennum, overlæge ved søvncentret på Rigshospitalet og professor ved
Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Søvnmangel kan relateres til livsstil og
livskvalitet.

Sygdom og søvnproblemer følger hinanden. Det kan have tunge konsekvenser
ikke at sove eller ikke at sove nok.

sygdom især inflammationssygdomme.
»Under søvn genopbygger man sit immunforsvar,
og hvis dette ikke sker, bliver man langt mere sårbar
overfor infektion, ligesom man reagerer dårligere på
vaccine», siger Poul Jennum.

TEKST: TINE TANG LYSTBÆK // FOTO: TY STANGE

Søvn, sygdom og medicin

Søvn – ja, det at have en stabil døgnrytme – er forudsætningen for en stabil tilværelse uden for mange
negative, helbredsmæssige konsekvenser. Det pointerer Poul Jennum, overlæge ved søvncentret på Rigshospitalet og professor ved Institut for Klinisk Medicin på
Københavns Universitet. Hvis man ikke sover, kan en
række sundhedsmæssige og sociale problemer opstå.

Det er værd at bemærke, at der er en diskussion om
årsag og virkning i forhold til medicin og søvnens kvalitet. Poul Jennum selv mener, medicin har en negativ
indvirkning på søvnen, og den dårlige søvn har så igen
negativ indvirkning på helbredet. Han henviser i samme åndedrag til det modsatte synspunkt, at det i lige så
høj grad er sygdommen, man behandles medicinsk for,
som forårsager søvnvanskelighederne. Det synspunkt
forfægtes blandt andet af hans kollega, Lone Baandrup,
som medvirker i en anden artikel her i bladet. At der
er en sammenhæng mellem søvnbesvær, sygdom og
medicin, er de dog enige om.

Helbredet lider under søvnmangel
Der er en lang række lidelser, der er forbundet med
det at sove for lidt. Man kan nævne sammenhængen
mellem søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. Endelig
er der hjertesygdomme, overvægt, diabetes og epilepsi,
ligesom dødeligheden også stiger.

Søvnmangel kan relateres til livsstil og livskvalitet

»Det antages, at nogle af de helbredsproblemer, der
er forbundet med for lidt søvn, er relateret til inflammation i kroppen, samt påvirkning af kroppens genopbygningsproces, begge forårsaget af manglende søvn »,
siger Poul Jennum.
Det kan påvirke modstandsdygtighed over for sygdomme. Det er velkendt, at man har brug for mere søvn ved

Usund kost, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet er en
række risikofaktorer, som giver dårlig søvn. Flere af
disse kan være problemområder for folk med psykiske
lidelser. Mangelfuld søvn har en udtalt negativ indvirkning på livskvaliteten. Man vil have nedsat produktivitet på sit arbejde, man vil have øget fravær samt
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genopbygning, det er rehabilitering, det er udrensning
af giftstoffer, det er styrke til immunforsvaret, det
er styrke til mentale processer,« siger Poul Jennum.
Der er altså en masse livsvigtige ting, der sker, mens
du sover, og hvis du ikke sover, så sker de desværre
ikke. Man kan sige, at søvn er vores vigtigste, naturlige helingsmekanisme. Søvn er en forudsætning for
overlevelse.

lavere løn samlet set. Dette har at gøre med de kognitive konsekvenser af at sove for lidt, nemlig forringet
hukommelse, lavere koncentrationsevne og nedsat
reaktionshastighed.
»Man har vidst siden 1980’erne, at manglende søvn
nedsætter reaktionsevnen, for eksempel i komplekse
situationer. Det er forbundet med maskin- og trafikulykker,« siger Poul Jennum. Endelig betyder det
noget negativt for søvnen at falde ud af arbejdsmarkedet og miste social kontakt. Det kan forskubbe en
funktionel døgnrytme, vende op og ned på nat og dag,
og isolere én endnu mere. Det bliver en negativ spiral.

»Man har lavet forsøg på rotter, som viser, at hvis man
fuldstændigt berøver dem søvn, så dør de. De kan ikke
overleve uden søvn, og det vil mennesket heller ikke
kunne,« siger Poul Jennum.
Hvis du er interesseret i at læse mere om søvn,
søvnproblemer og sundhed, kan du læse rapporten
»Søvn og Sundhed« fra 2015, som Poul Jennum har
været med til at udarbejde. Den kan downloades
her: http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/
vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf. eller scan
QR-koden:

Poul Jennum og hans kolleger anbefaler at opretholde
en kontakt med noget stabilt, for eksempel en deltidseller fleksjobordning, for at bibeholde søvnrytmen.
»Der findes ingen medicin, der kan normalisere en
allerede ødelagt søvnstruktur,« siger han.
Søvn er lig med restitution
Når vi sover, sker der en udrensning og restitution
af kroppen; af hele vores organisme. Vi hviler ud fra
dagens stimuli og indtryk.
»Under søvnen sker der forfærdeligt meget oppe i
hjernen, men hjernen regulerer også en lang række
processer i resten af kroppen. Det er balance, det er
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Psykofarmaka kan påvirke søvnen
Når psykofarmaka opkvikker
Nyere antidepressive midler forstærker det noradrenerge
og serotonerge transmittersystem, som er dem, der
holder os vågne og friske. Når man får et »boost« på
det, kan det føre til, at man har svært ved at falde i
søvn. Det kan især være i de indledende faser af behandlingen, at man kan opleve det som om, man har
svært ved at falde i søvn. Som regel vil man udvikle en
form for tilvænning til denne specifikke bivirkning.

Psykofarmaka kan også påvirke søvnens faser
»Abilify er for eksempel et antipsykotisk middel, der
ikke har nogen egentligt opkvikkende effekt. Men nogle
patienter kan alligevel opleve det som om, de har svært
ved at falde i søvn, fordi Abilify kan give kropslig uro,
som kan gøre, at man har svært ved at slappe ordentligt af. Hos andre patienter kan Abilify virke sløvende,
så arten af påvirkning af søvnen er ikke altid forudsigelig,« siger Lone Baandrup.
Centralstimulerende lægemidler, som gives mod opmærksomhedsforstyrrelser som for eksempel ADHD,
stimulerer også transmittersystemerne i hjernen, så de
kan også have en opkvikkende effekt.

Lone Baandrup, klinikchef på Psykiatrisk Center
København.

Hvad man kan gøre, når det ikke fungerer
optimalt

Psykofarmaka kan virke både sløvende og
opkvikkende, og kan dermed påvirke din
søvn.

Ifølge Lone Baandrup kan psykofarmakas indvirkning
på søvn komme af mange forskellige »kanaler« og kan
medføre mange slags problemer. Der er rigtig mange
ting, der spiller sammen i forhold til søvn og den måde,
det fungerer på for den enkelte; psykofarmaka er kun
én faktor.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: PRIVATFOTO

Har du måske problemer med at falde i søvn eller det
modsatte, så kan du her blive lidt klogere på, hvordan
psykofarmaka kan påvirke din søvn, og hvad du eventuelt kan gøre ved det.

Hvis man føler det, som om man bliver sløvet mere end
man ønsker, kan man prøve at tale med sin psykiater
om, hvorvidt man kan komme ned i dosis, eller om der
kan rykkes rundt på doseringstidspunktet.
»Man kan variere det tidspunkt på døgnet, hvor man
giver medicinen, ved at give sløvende medicin til
natten for eksempel. Det kan man udnytte i nogle faser
af sygdommen. Hvis patienten for eksempel har svært
ved at falde i søvn, kan det hjælpe med at understøtte
søvnen,« siger Lone Baandrup og fortsætter: »Og i andre faser af sygdommen kan det ses som en bivirkning,
fordi der ikke er behov for at understøtte søvnen.«
Hvis psykofarmaka giver kropslig uro, kan det være
en fordel at tage medicinen om morgenen. Her er det
vigtigt at tale med lægen om det.

Når psykofarmaka sløver
»Der er jo for eksempel benzodiazepiner, der bruges
mod angst og søvnløshed, der virker sløvende. De har
også en krampestillende effekt, som man bruger behandlingsmæssigt. De går ind og understøtter hjernens
eget hæmmende og sløvende transmittersystem,« fortæller Lone Baandrup, klinikchef på Psykiatrisk Center
København.
Ellers er der en del antipsykotisk medicin, som virker
sløvende, ligesom også ældre og visse nyere typer antidepressiv medicin kan virke sløvende.
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Psykofarmaka påvirker kroppen på forskellig
måde.

Hvad med sovemedicin?

have nogle gode vaner omkring sin søvn. For eksempel
undgå kaffe, motion eller noget emotionelt oprivende,
lige inden man skal sove. Hav en regelmæssig døgnrytme: stå op på det samme tidspunkt og gå i seng på det
samme tidspunkt. Det kan du læse mere om på side 16.

Sovemedicin, som er benzodiazepiner, er effektivt til at
fremkalde søvn, hvis man kun tager det i en periode.
Det er noget, man bør gøre i samråd med læge. Hvis
man for eksempel har været ude for en særlig belastning, så man har svært ved at falde i søvn, kan det
komme på tale for en periode. Sovemedicin er uhensigtsmæssigt at tage i længere tid, fordi man udvikler
tolerans; det vil sige, at kroppen vænner sig til det nye
stof, så der skal større og større mængder til at opnå
den samme effekt. Når man så prøver at stoppe medicinen, så kan man opleve tilbagefald af de symptomer,
der førte til, at man begyndte behandlingen. Desuden
hæmmer benzodiazepiner den dybe del af søvnen og
forværrer dermed søvnkvaliteten.

Også kognitiv adfærdsterapi kan være gavnligt.
»Nogle gange kan søvnproblemer skyldes den adfærd
og de vaner, man har i forbindelse med søvn,« siger
Lone Baandrup. Nogle bliver stressede af at lægge sig i
sengen, fordi de ikke forventer at kunne sove. De skal
derfor kun opholde sig i sengen, når de rent faktisk sover. Det vil sige, at hvis man vågner om natten og ikke
kan falde i søvn igen, skal man ikke blive i sengen, men
stå op og gå lidt rundt til man bliver søvnig igen. Kun
hvis dette ikke har effekt, bør medicin komme på tale.

»Så der er ikke nogen behandlingsmæssige fordele
ved langvarig behandling med sovemedicin, og det bør
derfor undgås,« siger Lone Baandrup.

»Nogle mennesker kan måske have en lidt urealistisk
forventning om, hvor godt de kan forventes at sove.
For eksempel er det de færreste, der sover fra de går i
seng, til de står op. Det er helt normalt, at man vågner et par gange i løbet af natten. Det er ikke alle, der
registrerer dette. Det er ligeledes normalt, at dybden
i søvnen varierer flere gange i løbet af natten,« siger
Lone Baandrup.

Melatonin er et naturligt forekommende hormon, som
kan være med til at fremkalde søvn. Det kan gives som
tabletter og er særligt effektivt, hvis søvnvanskeligheder skyldes en forstyrrelse i døgnrytmen. Hvis der er
andre årsager til søvnforstyrrelserne, vil melatonin
sjældent være effektivt.

Hvad man ellers kan gøre
Først og fremmest kan det være en god idé at fokusere
lidt på de gængse søvnhygiejneråd. Det handler om at
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1.

Undgå lys fra skærme (f.eks. computer, tablets og tv) før sengetid. Man kan dæmpe
lysintensiteten på en del skærme.

2.

Undgå søvn om dagen, også selv om du er søvnig. Den går over efter et stykke tid.

3.

Før eventuelt søvndagbog. Ofte undervurderes det antal timer, man sover.

4.

Gør søvnen til en nydelse, noget du ser frem til og glæder dig til. Din søvn er ikke noget,
der blot skal overstås, eller som du nødtvungent må acceptere.

5.

Prøv at få 7-8 timers søvn hver nat. Afsæt tilstrækkelig tid til din søvn, også selv om du har
travlt, eller der kommer en god film i fjernsynet.

6.

Sørg for at have en god madras, et mørkt, stille og køligt soveværelse. Den optimale
værelsestemperatur ved søvn er for de fleste 18-21 grader.

7.

Brug ørepropper og sovemaske eller sæt mørklægningsgardiner op, hvis du er generet af lyd og
lys. Soveværelset og sengen er kun til søvn og sex.

8.

Giv dig selv tid til at falde ned og til at slappe af med for eksempel stille musik, læsning, et
varmt bad eller meditation i mindst en time, før du går i seng.

9.

Undgå koffeinholdige drikke efter kl. 16.00 (kaffe, te, cola eller energidrikke). Hold igen
med alkohol og rygning, da det også kan forstyrre søvnen.

10.

Oprethold en regelmæssig døgnrytme. Stå op på et fast tidspunkt, gå i seng på et fast tidspunkt.

11.

Husk at få motion. Pulsen skal helst op én gang om dagen. Det giver en bedre søvn, men
styrker også din fysiske og psykiske sundhed

12.

Undgå store mænger energi- og fedtrig kost før sengetid. Et stabilt blodsukker er med til at
give en rolig, uforstyrret søvn.

13.

Undgå at tage bekymringer med i seng. Afsæt tid om aftenen til at skrive bekymringer og
forslag til løsninger ned i en dagbog, hvis du ofte er plaget af tankemylder og uro, når du
skal sove. Det kan også være en hjælp at lære en teknik til afslapning og til at berolige dig
selv. Det kan være mindfulness- eller vejrtrækningsøvelser.

14.

Sovemedicin bør så vidt muligt undgås og reserveres til specielle situationer, hvor man på
grund af sorg, sygdom, stress eller udtalt bekymring ikke kan sove. Sovemedicin kan udløse
depression ved længere tids forbrug.

GLO

14 gode råd til en
bedre søvnhygiejne

RIA

Aktivitetskalender

for Københavns Kommunes socialpsykiatri
Gælder for juli måned
I Glorias aktivitetskalender kan du se aktiviteter fra et
udpluk af botilbud og aktivitets- og samværstilbud i
Københavns Kommune.
Der er alt fra motion til guitarundervisning og mindfulness til
spilcafé samt en masse andre aktivitetstilbud.
Alle aktiviteter er gratis, hvis ikke andet er anført.

OBS
Hver fredag klokken 12 sender
Gloria sin nyhedsudsendelse på
facebooksiden: Gloria Mediehus.
I nyhedsudsendelsen får du blandt
andet en oversigt over den
kommende uges aktiviteter i
Københavns Kommunes
socialpsykiatri.

Kilde: Psykiatrifonden, Sundhed.dk og vidensråd.dk
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Lige til at tage
ud og hænge
op
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AKTIVITETSKALENDER FOR JULI MÅNED

ASPA

Tirsdag
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning, ASPA
Griffenfeldsgade 35
10.45-12.30: Kulturgruppe, ASPA Kapelvej,
kræver tilmelding
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
12.30-15.00: Vejen til styrket selvværd for
unge, ASPA Griffenfeldsgade 35

Café Rose

Kompasset

Pinta

Tirsdag
12.30-16.00: Fællesskab og IT-hjælp

Tirsdag
12.30-14.30: Sundhed for dig
(åbent for tilmelding)
14.00-15.00: Sund snak

Tirsdag
Lukket

Mandag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Dagens nyheder
13.00-15.00: Gåtur i Valbyparken

Onsdag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
10.30-11.30: Dagens nyheder
14.00-16.00: Tegning/maling
Torsdag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.00-12.00: Madlavning
10.30-11.30: Dagens nyheder
14.00-15.00: Brugermøde

Onsdag
10.00-11.30: IT-kursus, ASPA Kapelvej,
(tilmelding kræves)
10.30-14.00: Assertionstræning,
opstart den 3. juni
11.00-13.00: Samtalegruppe
11.30-13.00: IT-kursus, ASPA Kapelvej
(tilmelding kræves)

Fredag
09.30-09.45: Morgengymnastik i gården
10.30-11.30: Musik
14.00-15.00: Kage og planlægning af
din weekend

Torsdag
10.00-12.30: Gruppeforløb om stærke
følelser, ASPA Griffenfeldsgade 35
12.30-19.30: Ungecafé
13.00-15.00: Skak-gruppe, ASPA Kapelvej

Team KAT

Mandag
15.00-?: NADA-café i Bellahøj kirke,
pris 10 kr., ingen tilmelding

Fredag
12.30-14.30: Motion, Flyttet til Hans Tavsens
Park
Tirsdag
(Yderligere information kan fås hos Louise
13.30-15.30: Selvværdskurus i Ottilia, lukket
på tlf. 30 68 11 88)
gruppe, kontakt Isabelle for nærmere info
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KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALPSYKIATRI
Mandag
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
13.00-14.00: Yoga
13.00-15.00: De grønne fingre

Mandag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Yoga
13.00-15.00: Samvær
14.00-15.30: Tegning

Onsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Samvær
12.30-14.15: Samvær
14.15-15.00: Pintamøde online

Onsdag
10.00-13.00: Træværksted på
Tinker Tank
12.00-13.00: Gåtur med Peer2peer
14.00-15.00: Yoga

Torsdag
10.00-11.00: Gågruppe
11.00-12.00: Krop og sind
13.00-14.00: Social byhave

Torsdag
10.00-13.00: Fra jord til bord
11.00-12.00: Løbeklub
14.00-15.00: Stormøde

Fredag
10.00-10.45: Gågruppe
11.00-12.00: Yoga
13.00-13.45: Fællessang 1
14.00-14.45: Fællessang 2

Fredag
12.30-14.30: Sundhed for dig
(åbent for tilmelding)

Team Mod påLivet

Mandag
13.00-15.00: Walkabout, tilmelding kræves
Tirsdag
13:00-15:00 »Kaffe og Kongespil« ved pavillonen i Fælledparken, tilmelding kræves

Onsdag
10.30-12.00: Angstgruppe, løbende optag,
kontakt Elin for nærmere info

Onsdag
13:00-15:00 »Kaffe og Kongespil« ved pavillonen i Fælledparken, tilmelding kræves

Torsdag
11.00-13.00: Selvværdskursus i Ottilia, lukket
gruppe, kontakt Isabelle for nærmere info
15.00-?: Nada-café i Ottilia, pris 10 kr.,
ingen tilmelding

Torsdag
13:00-15:00 »Kaffe og Kongespil« ved pavillonen i Fælledparken, tilmelding kræves
Fredag
13.00-14.30: Online-værksteder, se event på
TMpL´s Facebook side
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Adresser og åbningstider
ASPA Kapelvej 55

Team KAT

Åbningstider:
Man-tors: 13.30-21.00
Fre: 13.30-17.00
Lør og søn: 12.00-17.00

Kompasset

2200 København N
Åbent, anonymt samværstilbud
Tlf: 35 30 17 28

Hjemløst Hjerte

Kirsten Walthers Vej 6
2500 Valby
Tlf.: 30 58 03 96 Elin
Tlf.: 30 58 03 00 Isabelle

Sundbygårdsvej 1
2300 København S
Tlf.: 40 49 32 47

ASPA Kapelvej 55

2200 København N
Struktureret samværstilbud
(kræver tilmelding)
Tlf: 35 30 17 32

Åbningstider:
Man: 09.30-21.00
tirs: 9.30-21.00
ons: 12.00-16.30
tors: 09.30-16.30
fre: 09.30-15.30

Åbningstider:
Man-fra: 09.30-13.30

Team Mod på Livet
(TMpL)

Telefontid:
Mellem 09.00-11.30 og
13.00-14.30

Svendborggade 3
2100 København Ø
Tlf.: 30 57 97 67

Alle, der vil komme i ASPA, skal ringe og melde
sig til en medarbejder.

Skriv til teammodpaalivet@sof.kk.dk eller skriv
eller ring til vores telefon: 30579767 - for at tilmelde dig walk-about eller »kaffe og kongespil«.
Du har en ’plads’, når du får et svar fra os.

Café Rose

Hammelstrupvej 8
2450 København SV
Tlf.: 36 46 72 21

Pinta

Skjulhøj Allé 2
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 90 86

Åbningstider:
Man og ons: 09.30-16.00
tirs: 12.00-16.45
Tors: 09.45-16.00
Fre: 09.45-15.45

Går på gaden midt om natten fortabt i ensomhedens evige forbandelse.
Ser op på universets milliarder af lysende stjerner, og spørger hvorfor,
jeg lever i en verden, med så mange mennesker med kolde og kyniske hjerter.
Bag lukkede døre og vinduer, hvor der er bælgmørkt og dødstille,
hører jeg et par varme hinanden med hjertelig latter, og meget mere.
Da morgenen gryr, hører jeg engles stille
sagtmodige, smukke og universelle sprog.
Så vælger jeg, dødens befriende og smertefri vej.
Nu ved jeg, at ikke bare ord, er det eneste, som
vil forvandle, universet og vores fælles jord!
Af Lisa Love Borggren
Digtet om søvnløshed er offentliggjort første gang
november 1999 på hjemmesiden Skandinaviske Digte.

Åbningstider:
Man, Ons og Tors:
09.30- 16.15
Tirs: Lukket
Fre: 09.45-15.45
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Fælles brugermøde på Pinta
Udviklingen i aktivitets- og samværstilbuddene betyder at der:
• Skal være plads til samvær - et
sted hvor man kan restituere sig
• Aholdes §85-gruppeforløb
• Tilbydes aktivitets- og samværsgruppeforløb
• Tilbydes drop-in aktiviteter
• Tilbydes faste aktiviteter
Pinta, Café Rose og Ottilia får henover
sommeren malet og nyindrettet deres lokaler, så man nemmere kan orientere sig i
de forskellige aktiviteter, der tilbydes.

Marianne Wenkens og Lotte Chili Kristensen svarede på spørgsmål og fortalte om udviklingen i »Center for støtte til borge-

Erik Olsen var mødt op for at høre mere om forandringerne og havde flere spørgsmål til centerchef Marianne Wenkens og

re i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud«.

tilbudsleder Lotte Chili Kristensen.

Her er samlet lidt indtryk fra brugermødet på aktivitets- og samværstilbuddet
Pinta den 17. juni, hvor der blev informeret om og drøftet udviklingen i »Center for
støtte til borgere i egen bolig og aktivitetsog samværstilbud«.

stilbuddene, som er en del af udviklingen. Derudover
startes en del gruppeforløb op.
»Vi vil gerne lave gruppeforløb i aktivitets- og samværstilbuddene, dels for borgere, der modtager hjemmevejledning, dels for brugere af aktivitets- og samværstilbuddene. Gruppeforløbene vil have udgangspunkt i
øget livsmestring og kan have et tema som for eksempel søvn eller madlavning. Meningen er understøtte
borgerens recovery og hjælpe dem videre i livet, for
eksempel i beskæftigelse,« siger Marianne Wenkens.

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // FOTO: TORIL K.
VIKESÅ

Onsdag den 17. juni var brugerne af aktivitets- og
samværstilbuddene Pinta, Café Rose og Ottilia inviteret til brugermøde i Pinta. Marianne Wenkens, som er
centerchef i »Center for støtte til borgere i egen bolig
og aktivitets- og samværstilbud«, informerede om
udviklingen i centret og om de gruppeforløb, der er
startet op.

Indflydelse og meninger
Nynne fra Ottilia var mødt op til brugermødet, fordi
hun gerne vil have indflydelse på, hvad der sker de
forskellige steder.
»Jeg synes, at ledelsen er meget lydhør overfor , hvad
vi gerne vil,”«siger Nynne.

»Formålet i dag var at møde brugerne og at fortælle
om den udvikling, vi står midt i nu,« siger Marianne
Wenkens.

Nynne var dog ikke ubetinget enig i alt.
»Jeg har det blandet med de forandringer, Marianne
Wenkens har præsenteret. Os, der er kommet lidt op i
årene, skal måske ikke ud på arbejdsmarkedet mere, så
der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde lidt mere frirum, men jeg forstår godt, at dem, der står midt i livet,
skal videre og helst på arbejdsmarkedet,« siger Nynne.

Invitation til arbejdsgruppe
Undervejs på brugermødet blev folk opfordret til at
melde sig til den arbejdsgruppe, som skal diskutere
og beslutte nyindretningen af aktivitets- og samvær-
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vej til vores tilbud. Vores opgave er at arbejde ud fra de
strategier, der er lagt. Vi skal hjælpe folk videre i deres
liv,« siger Marianne Wenkens.

Erik Olsen fra Pinta var mødt op for at høre, hvad forandringerne består af.
»Jeg har en masse åbne spørgsmål, men jeg ser på det
her som en krise, og på den modsatte side af krisen er
udvikling,« siger han.
Erik Olsen er enig i, at der mangler psykosocial rehabilitering, men synes ikke, at man skal bruge aktivitetsog samværstilbuddene til dette.
»De bør være for de mest sårbare og isolerede psykisk
sårbare. Jeg synes, det ville være naturligt at bruge
sundhedshusene til gruppeforløb. Så kan man samtidigt ligestille psykisk sårbare patienter med fysisk syge
patienter,« siger Erik Olsen.
Marianne Wenkens håber, at socialpsykiatrien bliver
bedre til i fremtiden at inkludere alle, der måtte have
behov for støtte, og at der kan findes nye veje til at
understøtte brugernes recoveryproces.
»Jeg ønsker at arbejde med brugerinddragelse. Vi vil
derfor invitere til, at alle enheder bliver repræsenteret
i et brugerforum, der efterfølgende vælger fem repræsentanter til vores Centerråd. Det er vigtigt at høre alle
borgeres stemme, også dem, der endnu ikke har fundet

Der var ikke enighed om alt, men Nynne synes, at ledelsen
var meget lydhør.
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Gruppeforløb kommer til at være en
fast del af socialpsykiatrien

den. Håbet for Mark Højbo, Cecilie Ramskov Dreiøe
og Anne Berg er for disse gruppeforløb, såvel som for
deres egne §85-gruppeforløb, at borgerne kan inspirere
hinanden samt bidrage til hinandens udvikling på nye
måder.
»Det er en stor del af et gruppeforløb, at borgerne
hjælper hinanden i en slags peer-to-peer funktion.
Samtidig kan de opdage, hvordan man kan lave mange
andre spændende ting på de aktivitets- og samværstilbud, hvor forløbene foregår. For eksempel kan man på
Pinta skrive sig op til NADA eller gåture, og det har vi
allerede én fra gruppeforløbet, der har gjort,« fortæller
Cecilie Ramskov Dreiøe.

blive arbejdet med nogle temaer, såsom ambivalens,
håb og motivation, og hvor der for det andet vil blive
anvendt redskaber såsom værdikort og billedkort.
I §85-gruppeforløbet, som afholdes af Cecilie, Anne og
Mark i aktivitets- og samværstilbuddet Pintas lokaler,
har de for eksempel gjort det, at nogle billeder lægges
ud, som deltagerne så snakker om. I den første fortællerunde vælger gruppen det billede, der afspejler,
hvor de er i deres recovery lige nu. Så tager de en ny
fortællerunde, hvor gruppen vælger et billede mere,
som afspejler deres drømme og håb for deres liv, og så
en sidste fortællerunde, hvor gruppen vælger et billede,
der afspejler, hvor de håber at være i deres recovery,
når gruppeforløbene er færdige.

Der startes snart et nyt gruppeforløb op på aktivitetsog samværstilbuddet Ottilia for personer, der oplever
søvnproblemer, eller har et ønske om at forbedre
sit søvnmønster. Forløbet afholdes af ergoterapeut
Simone Toft Sørensen og fysioterapeut Mark Højbo
hver onsdag kl. 13:00 til 15:00. Alle er velkomne til at
deltage. Se også annoncen på side 6.

»I dag lavede vi også nogle kropslige øvelser med
Mark, derefter snakkede vi om reglerne for lige præcis
vores individuelle gruppe i forhold til den måde, vi alle
sammen gerne vil have det skal køre på. Og så afrundede vi,« fortæller Cecilie Ramskov Dreiøe.

Aktivitets- og samværstilbuddenes
gruppeforløb

Har man lyst til at vide mere om et gruppeforløb, kan
man kontakte personalet på sit nærmeste aktivitetssamværstilbud.

Aktivitets- og samværstilbuddene kommer også til
at tilbyde gruppeforløb fra juli måned og ud i fremti-

Hjemmevejleder Cecilie Ramskov Dreiøe, hjemmevejleder Anne Berg og fysioterapeut Mark Højbo er i fuld gang med et
§85-gruppeforløb, som er for borgere der modtager støtte i eget hjem.

Fra foråret 2020 er en række gruppeforløb
startet op i Københavns Kommunes socialpsykiatri.

også deres gruppeforløb op.

§85-gruppeforløb for borgere med støtte i eget
hjem

TEKST OG FOTO: JONAS JYDE PEDERSEN

Et gruppeforløb er et rehabiliterende forløb, der skal
støtte borgere i den københavnske socialpsykiatri i deres
recoveryproces.
Et gruppeforløb tager udgangspunkt i deltagernes specifikke mål, og disse kan være for eksempel gruppekultur,
identitet, selvværd, søvn, motivation, hygiejne, håb og
værdier eller mange andre emner.
Der tilbydes to slags gruppeforløb. Én slags for borgere
der er visiteret til støtte i egen bolig, kaldet §85-gruppeforløb og én slags for borgere der kommer på et aktivitets- og samværstilbud.
§85-gruppeforløbene var de første til at starte op, men
fra juli måned starter aktivitets- og samværstilbuddene

§85-gruppeforløbene for visiterede borgere foregår i de
københavnske aktivitets- og samværstilbuds lokaler. Et
af gruppeforløbene foregår på aktivitets- og samværstilbuddet Pinta i Vanløse, sammen med fysioterapeut
Mark Højbo, hjemmevejleder Anne Berg og hjemmevejleder Cecilie Ramskov Dreiøe. Gruppen mødes hver
mandag kl. 10.00 til 12.00.
»I et gruppeforløb har vi altid fokus på recovery samt
rehabilitering, og vi skal bruge forløbene til at hjælpe
borgerne med bedre at komme sig,« fortæller Mark
Højbo.

Gratis sommerture
Aktivitets- og samværstilbuddene Pinta, Café Rose, Kontakten og Ottilia tilbyder gratis sommerudflugter i perioden 13. juli til 7. august.
Turene afholdes hver mandag, tirsdag og torsdag. Med afgang kl. 10 på de respektive steder. De dage, hvor der lejes bus og køres afsted, er turene som udgangspunkt med tilmelding. Andre ture vil være uden tilmelding.
Tilmelding kan ske til Morten i uge 29-31 på 30 58 03 18 eller Timja i uge 29 på 30 58 05 33
Orientér dig på dit aktivitets- og samværstilbud eller følg med på facebooksiderne hvor
turene annonceres:
• Pinta samværs- og aktivitetshus
• Aktivitets- og samværstilbuddet Ottilia
• Aktivitets- og samværstilbuddet Café Rose

§85-gruppeforløbene har en fælles og en
individuel form
§85-gruppeforløbene er stadig midt i opstartsperioden,
men på sigt kommer der som udgangspunkt til at være
en fælles arbejdsskabelon, hvor der for det første vil
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Håb i Psykiatriens MotionsCafé
er et godt sted at dyrke motion
sammen med andre

nogle øvelser med hjem på papir, samt elastik og håndvægte, så de kunne træne hjemme. Deltagerne blev
også informeret om muligheder for online træning. For
eksempel Melvins træning på instagram og SATS´s
online træning.

tionsCaféen benytter.
Her er der individuel
træning som konditionstræning og styrketræning.
Det har også været
mulig at dyrke yoga,
og deltagerne kan selv
komme med forslag til
hvilken form for motion, de ønsker.
»Der er træning fire
gange om ugen,« siger
Cathrine D. Garbers og Lotte Frost Jørgensen i lokalet i kulturhuset KU.BE, som MotionsCathrine D. Garber.
Caféen bruger tirsdag og fredag.
»Mandag og torsdag er
Er du tilknyttet distriktspsykiatrien i
vi i SATS og tirsdag og fredag i KU.BE.«
KU.BE er et kulturhus på Frederiksberg.
Nimbusparken, kan du deltage i Motions-

Caféen, som er et gratis motionsprojekt,
foreningen Håb i Psykiatrien står for.

Der er træning både formiddag og eftermiddag om
tirsdagen. Hvis man ikke har lyst til at tage af sted til
træning alene, er det muligt at følges med en ansat fra
MotionsCaféen; så mødes de i Nimbusparken og følges
ad.

TEKST: CHRISTINA ANDERSEN // FOTO: JOAN JOENSEN

MotionsCaféen, som har cirka 20 jævnlige deltagere,
har eksisteret siden 17. september 2019 og er baseret
på fondsmidler. Indtil nu har cirka 70 deltagere besøgt
MotionsCaféen.

MotionsCaféens opstart
Idéen til MotionsCaféen kom fra Lotte Frost Jørgensen, som er leder og stifter af foreningen Håb i Psykiatrien. I marts 2019 lavede Lotte Frost Jørgensen en
brugerworkshop, hvor 25 brugere af distriktspsykiatrien i Nimbusparken deltog. Workshoppen skulle sætte
ord på og afklare, om der reelt var et behov for en motionscafé. Workshoppen viste, at der var et behov for
et motionsfællesskab, og ud fra det lavede Lotte Frost
Jørgensen en projektansøgning om midler til motionsprojektet. Formålet med MotionsCaféen var at tilbyde
en mulighed for en livstilsændring til deltagerne og
skabe håb og glæde i deltagernes hverdag.

MotionsCaféen og Nimbusparken
MotionsCaféen samarbejder med distriktspsykiatrien i
Nimbusparken. De har blandt andet en folder liggende,
et tæt samarbejde med recovery-mentorerne på stedet,
og de har talt med nogle af kontaktpersonerne om, at
de findes, fortæller Cathrine D. Garbers, som har været
ansat i MotionsCaféen siden september 2019. Claus og
en anden Cathrine, som begge er brugere i Nimbusparken, fik netop kendskab til MotionsCaféen i Nimbusparken. Cathrine fik en folder fra sin sygeplejerske,
og Claus fik også information om MotionsCaféen af sin
sygeplejerske.

Med fra start
Cathrine var også deltager i den tidligere nævnte brugerworkshop, der blev afholdt i marts 2019. I marts

I MotionsCaféen kan deltagerne løbe, gå, danse, lave
gymnastik og træne i fitnesscentret SATS, som Mo-

Cathrine D. Garbers og Cathrine finder motionsredskaber frem fra buret i KU.BE.

2019 trænede hun i SATS, og på det tidspunkt var det
distriktspsykiatrien i Nimbusparken, der stod for træningen dér. Hun mødte Lotte Frost Jørgensen, da hun
trænede, og Lotte Frost Jørgensen fortalte hende om
og inviterede hende til at deltage i workshoppen. I dag
er det MotionsCaféen, som står for træning i SATS.

Hjemmeøvelser til brug under coronakrisen.

3. halvleg = gratis frokost

Siden MotionsCaféen er startet op, har Cathrine og
Claus deltaget. Cathrine havde nogle mål, hun gerne
ville nå. Hun ville blandt andet gerne tabe sig og havde
ikke lyst til at træne alene i et fitnesscenter. Claus ville
gerne dyrke noget motion og være social. Både Claus
og Cathrine har nået deres mål, og nu vil Cathrine
gerne endnu mere.
»Jeg vil gerne have et BMI på under 30,« siger hun.
For begge deltagere betyder MotionsCaféen, at de har
noget at stå op til og har struktur i hverdagen.
»Jeg ville sidde og kigge ud i luften, hvis jeg ikke havde
MotionsCaféen,« siger Claus.

Når motionen er veloverstået, kan du i 3. halvleg nyde
en sund frokost fra Café Glad i KU.BE. Frokosten betales af motionsprojektet, og selvom du ikke har deltaget
i træningen, kan du stadig spise frokost med de andre
og være social. Du kan også vælge at se på, at de andre
deltagere dyrker motion i lokalet i KU.BE og drikke en
kop kaffe.

Fremtiden
Visionen for motionscaféen er at brede tilbuddet ud til
hele Danmark og forankre det, så den ikke skal være
baseret på fondsmidler.

MotionsCaféen støtter og glæder under Coronakrisen

Håb i Psykiatrien er en
forening, hvor indlagte
og ansatte kan søge
midler til deres afdeling i
psykiatrien.

I en svær tid under Coronanedlukningen holdt MotionsCaféen humøret oppe hos deres deltagere ved at
give dem blomster. Cathrine fortæller, at de en dag
ringede fra MotionsCaféen og sagde, at de stod uden
for hendes dør med blomster til hende. Claus fortæller,
at han også fik blomster.

Scan QR-koden for at
læse mere om foreningen.

Udover blomster til deltagerne, kunne deltagerne få
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Frivillige følger borgere
til sundhedstilbud
Idéen bag

BLID YOGA
Nærvær - Ro - Fordybelse

Idéen bag Social Sundhed er, at sundhed er for alle,
og de vil gerne være med til at skabe mere lige adgang
til sundhedsvæsenet for alle særligt udsatte borgere,
ved at fungere som »brobygger« mellem borgere med
særlige behov og sundhedsvæsenet.
»Vi taler med den enkelte borger om, hvad behovet
er. Brobyggeren kan hjælpe med, at borgeren husker
at spørge om det, vedkommende ville, og hjælper også
med at lave nye aftaler om nødvendigt,« siger Anne
Henriksen, som er ansat i Social Sundhed.
Den frivillige følger borgeren både hen til aftalen og
hjem igen bagefter og taler undervejs med borgeren
om, hvad denne har brug for. De er ofte også til stede
ved eventuel samtale med lægen.
»Man kan altid ringe til vores vagttelefon og høre om,
hvad vi kan hjælpe med. Nogle borgere har bare brug
for den telefoniske kontakt til at få klarlagt nogle ting,«
siger Anne Henriksen.
Som udgangspunkt hjælper de alle, der rækker ud efter
hjælp.
Det kan både være borgeren selv, der har brug for en
»brobygger«, eller det kan være de pårørende eller personalet på et bosted, der kontakter Social Sundhed.
»Vi samarbejder gerne med hjemmevejledere og borgere med for eksempel angst, hvor det kan ses som et
led i deres recoveryproces, at de tager imod hjælp fra
os,« siger Anne Henriksen.

Anne Henriksen er ansat i Social Sundhed.

Foreningen Social Sundhed hjælper alle,
der beder om hjælp med at overholde aftaler med sundhedsvæsenet. Det er en forening af frivilligt arbejdende sundhedsfaglige studerende.

Social Sundhed
I Social Sundhed arbejder for at øge den sociale
lighed i sundhed. De støtter og ledsager dagligt
mennesker, der har svært ved at benytte og få gavn
af kontakten med sundhedsvæsenet.
Telefon: 93 91 23 00
Mail: kbh@socialsundhed.org
Telefonen er åben hverdage 8-20

TEKST: ANNE REUS CHRISTENSEN // PRIVATFOTO

Social Sundhed er en forening, som kan være behjælpelige med at huske lægeaftaler og tilbyder følgeskab
af en »brobygger« til for eksempel lægesamtaler og
anden behandling i sundhedsvæsenet.
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Blid Hatha yoga er en rolig og restorativ yogaform, der kan være med til at skabe
ro og jordforbindelse. Ofte kan den også have en positiv effekt ved angst, stress,
depression, søvnløshed, muskelspændinger eller forhøjet blodtryk.
Den restorative yoga virker terapeutisk, idet kroppen får mulighed for at hvile
og derved heale sig selv. Restorativ yoga hjælper med at skabe balance i vores
nervesystem og til at krop og sind indgår i et samarbejde (Mind,body network).
Til Blid Hatha Yoga vil du blive mødt af Signe, som er uddannet Yoga instruktør.
Det er gratis at deltage. Kom i noget blødt, behageligt og varmt tøj, som du
kan bevæge dig i.
Tid: Mandage15.00 ,16.30 fra den 20,07,2020 til og med den10,08,2020
Sted: Recovery Lab, Vesterbrogade 53, 1 sal.1620 København V
Tilmelding: Send Sms til Rene Winther på 221513 22 eller en email til:
renewinther@recoverylab.dk

www.recoverylab.dk
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600 mio. kroner til løft af psykiatrien

BOGBRINGEREN

Team Mod på Livets mobile bibliotek er under opbygning

TOVESEN
V
DITLE

Regeringen har på vegne af finanslovspartierne
indgået aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket
psykiatri.

GIV DINE GAMLE BØGER NYT LIV
Ligger du inde med bøger, du gerne vil af med, tager
Team Mod på Livet gerne imod dem. Vi er ved at opbygge et bibliotek til gavn for dem, der har lyst til at læse
og som måske ikke så tit kommer på biblioteket. I første
omgang bliver det et tilbud til beboere på socialpsykiatriske botilbud i København.

H.C.
RSEN
ANDE

Vi vil meget gerne tage imod alle slags bøger og især
romaner indenfor alle genrer, novelle- og digtsamlinger
samt biografier. Du kan enten, efter aftale, aflevere dine
bøger i Svendborggade, eller vi kan komme og hente
hos dig, i hele København.
Kontakt os her på mail teammodpaalivet@sof.kk.dk eller
ring/SMS på tlf. 30579767

ibrugtagning af de fem første pladser vil forventeligt
ske i 2023. Ibrugtagning af de resterede fem pladser
sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.
Som en del af kapacitetsløftet indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de særlige pladser.
Det indebærer, at regionerne kan »ommærke« særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien
i det omfang, der er ledig kapacitet. Muligheden for
fleksibilitet vil reducere tomgangen og de udgifter, der
anvendes på tomgangsdrift på nuværende tidspunkt.
Den frigjorte kommunale betaling forventes anvendt i
socialpsykiatrien til finansiering af botilbudspladser.

Parterne blev fredag den 15. maj enige om udmøntningen af de 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet afsatte på finansloven for
2020 til en styrket indsats for personer, der lever med
psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.
»Med aftalen sikrer vi et tiltrængt, varigt og markant
løft af psykiatrien i Danmark. Vi løfter kapaciteten, får
flere hænder på gulvet og højner kvalitet i behandlingen. Samtidig indfører vi fleksibilitet i antallet af særlige pladser i psykiatrien, og dermed sikrer vi, at alle
midler udnyttes og bruges fornuftigt,« siger Magnus
Heunicke.

Styrket retspsykiatri
Der afsættes herudover 90 mio. kr. årligt til at styrke retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af
retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten.

Sikrer bedre normering

LET’S GO OUTSIDE!
Med Team Mod på Livet

Hver mandag tager Team Mod på Livet på Walkabout.
Vi går, oplever og snakker sammen. Vi mødes i
Svendborggade 3, 2100 Kbh. Ø kl. 13:00 og turen er så
lang som vi bliver enige om
Hver tirsdag, onsdag og torsdag mødes vi til ”Kaffe og
kongespil” ved pavillonen i Fælledparken kl. 13:00

Vil du være med?
Så skriv til
teammodpaalivet@sof.kk.dk
eller skriv eller ring til vores telefon:
30579767 - du har en ”plads”, når du får
et svar fra os

Parterne er enige om, at 510 mio. kr. årligt skal bruges
til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af
normeringerne i psykiatrien. Dermed sikres ikke kun
flere pladser, men også bedre pladser i psykiatrien. Flere hænder vil kunne medvirke til at nedbringe brugen
af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

90
mio kr.

510
mio kr.

Af den samlede ramme afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til anlægsinvesteringer i den almene
psykiatri, retspsykiatrien og på Sikringsafdelingen.
Midlerne afsættes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri eller til modernisering af eksisterende
behandlingsfaciliteter.
Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionerne, så det sikres, at de afsatte
midler giver et reelt og markant løft af området.

»Titusindvis af danskere lider desværre af psykisk
sygdom, og vi skylder både dem og deres pårørende
at give en god og tryg behandling, når de har brug for
hjælp fra sundhedsvæsenet. Jeg er glad for, at vi med
aftalen nu kommer i gang med at investere pengene i
mere kapacitet, flere senge og mere personale,« siger
formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

De afsatte midler bidrager til at løse nogle af de akutte
udfordringer på psykiatriområdet. Det er imidlertid
ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med arbejdet med en
10-års plan for psykiatrien, som skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.

Desuden skal kapaciteten på Sikringsafdelingen
øges med op til 10 yderligere pladser. Oprettelse og
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Udendørs loppemarked
på Islands Brygge

KOMPASSET
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Juli og august 2020
Mandag
12:00
13:00

Tirsdag

Gåtur med
Peer2peer

12:30
14:00

De Grønne Fingre
13:00
15:00

Sundhed for Dig
(åbent for
tilmelding)

Onsdag
10:00
13:00

Træværksted på
TinkerTank

Sund Snak
14:00
15:00

A
F
T
E
N

Gåtur med
Peer2peer

12:00
13:00

Skiftende aktivitet
Få mere
13:00
information i
cafeen

Torsdag

Fredag

Fra Jord til Bord
10:00
13:00

12:30
14:30

Sundhed for Dig
(åbent for
tilmelding)

Den 19. juli fra klokken 10:00 til 16:00

Løbeklub
11:00
12:00

Yoga

14:00

Kompassets Time
14:00
15:00

I samarbejde med frivillige loppeentusiaster
arrangerer Kulturhuset Islands Brygge loppemarked den 19. juli.

ÅBNINGSTIDER
UGE 28-32:
mandag d. 6/7 - fredag d. 7/8
Kompasset
Caféen
Mandag: 10-16:00
Tirsdag: 10-16:00
Onsdag: 12-16:00
Torsdag: 10-16:00
Fredag: 10-15:30

UGE 33-35:
mandag d. 10/8 - fredag d. 28/8
Kompasset
Caféen
Mandag: 10-16:00
Tirsdag: 10-20:30
Onsdag: 12-16:00
Torsdag: 10-16:00
Fredag: 10-15:30

Mandag: 10-11:30 + 12:15-15:30
Tirsdag: 10-11:30 + 12:15-15:30
Onsdag: 12-15:30
Torsdag: 12-15:30
Fredag: 10-15:00

Mandag: 10-11:30 + 12:15-15:30
Tirsdag: 14-20:30
Onsdag: 12-15:30
Torsdag: 12-15:30
Fredag: 10-15:00

"Kompassets Time" er et fælles møde for alle brugere af Kompasset, hvor vi hygger os sammen, hører nyt fra centerets
brugerforum, og taler om fremtidige planer og ønsker for Kompasset.

Det er et af Københavns største udendørs loppemarkeder, hvor der er plads til 150 stader.
Kom og gør et godt loppefund eller slap af på
Islands Brygges grønne områder med en kop
kaffe eller en is eller gå en tur langs vandet.
Det er ikke muligt at købe stadeplads, da der
er udsolgt af stadepladser.

Det er muligt at træne individuelt i træningslokalet. Der skal blot bookes tid på forhånd via telefon eller mail.
Hvis du ønsker at få lagt et træningsprogram skal du aftale tid på forhånd.
Sundhed for Dig er et lukket hold, men der er plads til flere deltagere. Kontakt os for tid til en samtale.
Sund Snak er undervisning om fysisk og psykisk sundhed, kost, motion mm. Få en oversigt over emnerne i cafeen.

AST Kompasset, Sundbygårdsvej 1, 2300 København S
tlf: 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk
ast.kompasset
32

Kulturhuset Islands Brygge • Islands Brygge 18 •2300 København S
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Gloria rebus
Kan du løse månedens Gloria-rebus?
Løsningen får du i næste blad.
Ledetråd: offentligt ansat person, som hævdes at udføre overflødigt og
bureaukratisk arbejde.

for
Løsningen på sidste måneds rebus: fjernbetjening

GLORIAS KOMMENDE TEMAER

Undervisningen foregår i trygge
rammer på små hold med højst 8
deltagere.
Der undervises i madlavning, motion, kreative fag, sprog, personlig
udvikling, filosofi, film, kultur og
meget mere. Kontakt skolen og få
et skema tilsendt eller se kurserne
på vores hjemmeside www.lsfv.dk.
Der er deltagerbetaling.

Næste semester starter mandag
den 3. august. Der er mulighed for
at tilmelde sig løbende. Tilmelding
foregår på skolens kontor Skalbakken 17, 1. i Vanløse. Tlf. 2492 4503.
Vi har rundvisning og introduktion
til skolen hver mandag kl. 11. Første
gang efter sommerferien er 3.
august. Tilmelding er ikke nødvendig - du møder bare op.
Caféen er skolens mødested. Her
kan du købe kaffe og the. Hver
mandag og onsdag kan du også
købe et måltid varm mad til 30 kr.
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Selvværd

Annonceblad
Udkommer
3. august
(Fotos af Martin Thirstrup Hansen.)

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for psykisk
sårbare mennesker og sindslidende.

OKTOBER

AUGUST

SEPTEMBER
Selvmord

Udkommer
5. oktober

Udkommer
7. september

Vil du dele en historie med os eller selv skrive den til Gloria, er du velkommen til at
kontakte Glorias redaktør Toril K. Vikeså på JR4E@kk.dk
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Fra jord
til bord

Har du lyst til at være med i et gruppeforløb, hvor du får
mulighed for at arbejde i haven og i køkkenet? Vi skal dyrke
grøntsager, sanke, ud i naturen og beskæftige os med sund og
lækker mad.
Det foregår torsdage i AST Kompasset, kl. 10.00 - 13.00
(inkl. fælles frokost)
Forløbet løber fra torsdag d.16. juli til
torsdag d. 1. oktober 2020
Gruppeledere:
Rikke - kok, diætist og haveinteresseret.
Susanne - ergoterapeut, naturterapeut og
haveentusiast.

Tilmelding sker til: Rikke eller
Susanne på telefon: 40 49 32 47

AST Kompasset Sundbygårdsvej 1, 2300 København S.
Tlf. 40 49 32 47 mail: kompasset@sof.kk.dk
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