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Forord
Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er 
naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, 
nedtrykthed og modløshed.

Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på alle de diagnoser, lægemidler 
og terapiformer, der findes, men blot videregive de grundlæggende 
forbedringer i kost, livsstil og livsbetingelser, som jeg så ofte har 
set hjælpe mennesker med depressioner eller depressionslignende 
symptomer.

Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere 
oplysninger.

Lidt om min  baggrund på side 120, hvor du også kan læse lidt om 
mine andre bøger, hjemmesider og nyhedsbreve.
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Depression — en folkesygdom

Omkring 200.000 danskere har lige nu en depression, og ca. 15% 
af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt i livet få en 
depression. (kilde: psykiatrifonden.dk)

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forudser, at der i 2030 vil 
være flere mennesker med depression end af nogen anden sygdom. 

Det er godt for firmaer, der sælger antidepressiv medicin. Men er det 
muligt at klare eller gennemleve en depression uden at ty til medicin, 
der giver risiko for bivirkninger og afhængighed?

I langt flere tilfælde, end du måske er klar over, vil forbedringer i kost, 
livsstil og livsbetingelser gøre så stor forskel, at medicin og eventuel 
anden behandling bliver unødvendig.

Er du deprimeret vil bestemte ændringer i dit liv og din livsstil 
give gode muligheder for, at du får det bedre eller helt slipper for 
depression og nedtrykthed.
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Eftersom du ønsker at tage ansvar for dig selv, dine nærmeste og 
verden omkring dig, kan du nok heller ikke undgå at blive mere eller 
mindre nedtrykt, når tingene går skævt, når livets skuffelser rammer 
dig eller dine nærmeste. 

I nogle situationer er en periode med dårligt humør og nedtrykthed 
en naturlig reaktion på de nederlag, som nu engang også er en del af 
livet.

Det er hverken sygeligt eller unormalt.

Men hvis dårligt humør eller nedtrykthed varer ved, eller begynder at 
blive til næsten kronisk modløshed, er det på høje tid, at gøre noget 
ekstra for at komme på fode igen. Det er også vigtigt, at du snakker 
med din læge om det.

En del mennesker føler sig deprimerede, uden de rigtig ved hvorfor. 
I mange tilfælde er der ingen umiddelbar forklaring eller indlysende 
grund til en depression. Personen oplever en længerevarende og ofte 
uforklarligt tungsind, udpræget træthed, håbløshed, modløshed, 
meningsløshed. 

Uanset om du ved, hvorfor du er deprimeret, eller ej, vil du 
sandsynligvis få meget ud af at forbedre din livsstil og foretage andre 
ændringer, som foreslået i denne bog. Lider du af svær depression 
eller er under lægebehandling gennemfører du alle større eller vigtige 
ændringer i samråd med din læge.

Der er en tendens til at overse, at faktorer, der har at gøre med 
kost og livsstil, kan udløse tristhed eller depression hos nogle 
mennesker. Derfor denne bog. Mangelfuld kost, vedvarende stress, 
vitaminmangel, dårlig søvn, mangel på lys, et overforbrug af 
stimulanser og et svækket helbred er eksempler på faktorer, der hos 
nogle mennesker kan give symptomer på depression og psykiske 
sygdomme. 
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På nettet ...

 � Hjemmesiden www.depressioner.dk giver opdaterede 
kommentarer mv. om denne bog under depressioner.dk/
bogen.html

 � Flere sider på nettet om depressioner er mistænkt for eller er 
beviselig helt eller delvist sponsoreret af medicinindustrien. 
Det er ikke tilfældet med depressioner.dk

 � På depressionsforeningen.dk har du mulighed for at 
oprette en anonym profil, deltage i debat og meget mere. 
DepressionsForeningen er en patientforening, der tilbyder 
netværk, støtte og sammenhold til blandt andet deprimerede 
og pårørende til deprimerede.

http://depressioner.dk/bogen.html
http://depressioner.dk/bogen.html
http://depressioner.dk
http://depressionsforeningen.dk
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Deprimeret?

Jeg vil ikke i denne bog komme ind på de forskellige definitioner af og 
meninger om, hvad der er en depression, og hvad der ikke er. 

Hvis du føler dig deprimeret, nedtrykt, trist eller modløs — mere eller 
oftere, end du bryder dig om — er bogen skrevet til dig.

Du skal dog være opmærksom på, at en depression kan være en 
alvorlig sag, og hvis du tit eller næsten hele tiden føler dig nedtrykt, 
skal du først og fremmest søge hjælp hos din læge og gennemføre de 
ændringer, du læser om på disse sider, i samråd med din læge.

Lægen kan ikke måle en depression ved hjælp af undersøgelser, 
scanninger, blodprøver o.l. — men bestemmer ud fra det, du fortæller 
ham og hans egen vurdering, hvilken diagnose og evt. behandling, 
han mener er bedst.

Der kan altså være usikkerhed og en vis grad af gætteri, når lægen 
stiller en diagnose og anbefaler en behandling.
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Nogle læger er dygtige til at vurdere og vælge den bedste behandling, 
andre er knap så gode.

Eftersom der ikke findes hverken blodprøver eller andre objektive 
diagnosemetoder er diagnoser på depressioner og mange andre 
psykiske sygdomme baseret på lægens skøn, og det er ikke altid let 
for den almindelige læge at vurdere, diagnostisere eller behandle 
psykiske sygdomme. Det stiller store krav til en læge, som ofte i 
forvejen har al for lidt tid til den enkelte patient.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom og forholder dig kritisk til 
alle diagnoser og behandlinger, som lægen eller andre foreslår. Føler 
du, at lægen muligvis giver dig en forkert diagnose eller behandling, 
fortæller du det til lægen. 

Sørg for, at I er enige. Og husk, at du altid kan skifte læge, hvis du er 
meget utilfreds.

Desværre ved de fleste læger og andre fagfolk endnu alt for lidt om, 
i hvor stor udstrækning en sund livsstil og evt. bedre livsbetingelser 
kan hjælpe deprimerede, og der er god grund til at være på vagt 
overfor ukritisk ordinering af medicin.

I de fleste tilfælde vil din læge acceptere, at du prøver at få det bedre 
ved at ændre dine kostvaner, motionsvaner, søvnvaner mv. uden at 
tage medicin, blot du selv er indstillet på det, og er klar til at yde en 
indsats.

Hvis du og din læge mener, at det er nødvendigt med medicin, så sørg 
alligevel for også at gennemføre de ændringer, som er beskrevet på 
disse sider — gerne og om nødvendigt med hjælp og opbakning fra 
din læge og andre. 
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Fysisk sygdom kan være årsag

Mange fysiske sygdomme giver også symptomer, som kan minde om 
depression, men enhver alvorlig eller langvarig fysisk sygdom øger i 
sig selv risikoen for at få en depression. 

Langt oftere, end mange er klar over, skyldes symptomer på 
depression, at der er noget galt rent fysisk. Vær derfor sikker på, 
at lægen undersøger dig grundigt, tager blodprøver, sender dig til 
yderligere undersøgelser hos specialister eller på anden måde gør alt, 
hvad han kan, for at finde eventuelle fysiske problemer/sygdomme 
eller mangeltilstande, der kan ligge til grund for depressive 
symptomer.

Alt for ofte overses eller undervurderes fysiske sygdomme som årsag 
eller medvirkende årsag til en depression.

Jeg har ofte set, hvordan både lette og svære depressioner helt 
forsvinder, når fx ernæringsmæssige og helbredsmæssige problemer 
bliver løst efter omfattende ændringer i kost og livsstil.
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Forstyrrelser i kroppens kemi 
påvirker humør og psyke

Vi lever i et kemisk orienteret samfund, og i større eller mindre grad 
lider vi alle under det. Visse miljøgifte påvirker kroppens hormoner. 
Hormoner er specielle kemiske stoffer, der virker som “sendebude”, 
der via blodet styrer og igangsætter livsvigtige funktioner. 

Hormonelle forstyrrelser kan give meget ubehagelige symptomer 
og sygdomsfornemmelser. En del af disse forstyrrelser kan give 
symptomer, der fejlagtigt kan tolkes som “psykiske”.

Både de skadelige stoffer, som indtages (medicin, narkotika, alkohol, 
tobak mv.), og de kemiske stoffer, der fremstilles af kroppen selv (fx 
under stress), kan svække og forstyrre dens indre kemi og forvolde 
adskillige fysiologiske og mentale problemer.
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Ikke kun fysiske sygdomme, men også medicinsk behandling af 
sygdomme kan i nogle tilfælde udløse eller medvirke til depression, 
angst eller andre psykiske sygdomme eller symptomer. Det kan fx 
gælde visse former for hjertemedicin, de såkaldte betablokkere, men 
også en lang række andre medikamenter kan have bivirkninger i form 
af depression eller depressionslignende symptomer. 

Kroppens kemi — samspillet imellem de forskellige hormoner 
og andre substanser i kroppen — har en afgørende indflydelse på 
kroppens tilstand, og kan let påvirke psyken.

Især hos særligt følsomme personer kan en kaotisk biokemisk 
tilstand i kroppen give symptomer på depression eller andre psykiske 
sygdomme. 

Nogle eksempler:

• Kroppens egen produktion af hormoner kan være forstyrret på 
grund af usund livsstil eller sygdomme.

• Hormonforstyrrende stoffer fra miljøet påvirker kroppens 
hormonbalance.

• Kroppens lager eller tilførsel af vitaminer, mineraler eller andre 
næringsstoffer er for lille eller ude af balance. Vitaminmangel 
(og mangel på andre næringsstoffer) kan give flere af de 
symptomer, der kendetegner en depression.

• Kostens indhold af skadelige stoffer er for høj i forhold til 
kroppens evne til at uskadeliggøre og udskille dem. Fx ved 
indtagelse af medicin, alkohol, narkotika, stimulanser, junkmad 
eller alle andre fremmedartede substanser, som kroppen ikke er 
beregnet til at klare i større mængder.

• Langvarig stress. En vedvarende og måske undertrykt 
stresstilstand er ofte den grundlæggende årsag til biokemiske 
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forstyrrelser, sygdomme og depressioner.

• Sygdomme, der påvirker de hormonelle kirtler, 
blodsukkerniveauet eller på anden måde forstyrrer kroppens 
kemi.

• Regelmæssig indtagelse af meget sukker og søde sager, 
forårsager overproduktion af hormonet insulin og kan give 
dårligt humør eller endog medvirke til depressioner hos nogle 
mennesker.




