
Elisabeth Ellendersen fortæller om psykiske problemer og depression 

Elisabeth Ellendersen er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet på en psykiatrisk 

afdeling, hvor hun bl.a. har arbejdet med folk, der har depressioner. 

Hun havde ikke tidligere kendt noget til de problemer, som patienter med acusticusneurinom i en 

del tilfælde løber ind i enten før eller efter en operation, og som kan give anledning til, at der opstår 

psykiske problemer, herunder lettere eller sværere depressioner, der kan være af kortere eller 

længere varighed. Hun havde derfor været nødt til at sætte nærmere ind i det ved at læse vores 

folder, som hun roste. Endvidere havde hun læst flere medlemsblade med patientberetninger. 

Hun nævnte som indledning, at det at opleve et tab, helt naturligt vil medføre en sorgreaktion. I 

vores diagnose er der flere tab, da de fleste rammes at tab af hørelse og en del rammes af problemer 

med synet og nogle af hel eller delvis tab af ansigtsfunktionen. 

Den akutte krise 

Når man får stillet en alvorlig diagnose opstår der en krisesituation. Man ved ikke hvad der skal ske. 

Man ved, at livet bliver forandret, men man ved ikke altid, hvad det er man kommer til at miste og 

hvilke konsekvenser det får for en selv. 

De pårørende og ens netværk berøres også. Når man er kriseramt har man brug for, at der er 

mennesker omkring en at snakke med, læger, pårørende, kolleger osv. Det er vigtigt, at man får lov 

at stille mange spørgsmål. En krisesituation er tab af kontrol. Man mister måske troen på livet, og 

det er vigtigt, at omgivelserne kan tåle, at man reagerer. Der kan opstå voldsomme, ofte 

modstridende følelser, hvilket kan opleves som følelsesoversvømmethed. Ofte er den normale 

problemløsningsevne påvirket – hvilket ofte ses som forvirring. Nogen har brug for at tale med en 

psykolog eller en anden professionel. 

For nogen opstår den akutte krise umiddelbart efter at diagnosen bliver stillet. For andre kommer 

den først senere, typisk efter operationen, når de forskellige bivirkninger kommer i et eller andet 

omfang i form af tab af hørelse og balance i den opererede side. Ansigtslammelse og deraf følgende 

problemer med bl a øjets blink- og lukkefunktion samt en række andre bivirkninger. 

Man kan komme styrket ud af en krisesituation, men hvis man ikke kommer videre, kan man 

udvikle en depression. 

Forskelle mellem sorg og depression 

Elisabeth Ellendersen gav en række eksempler på forskellene på, om en person befinder sig i en 

sorgtilstand eller om man har udviklet en depression. Hos en person i en sorgtilstand vil stemningen 

ofte være svingende, mens en person med depression oftest vil have et vedvarende forsænket 

stemningsleje. 

 

Af andre eksempler nævnte hun bl a – her i en skematisk form 



  Sorg Depression 

Vrede Åben vrede Vreden vendes indad 

Tristhed Græder periodisk 
Svært ved at græde eller ved at styre 

gråden 

Søvnforstyrrelser Periodiske vanskeligheder 
Alvorlig søvnbesvær, tidlig 

opvågning, ofte tidligt på natten 

Kognition 

(erkendelse) 
Optaget af tabet, forvirring 

Negativ opfattelse af sig selv, 

omverdenen og fremtiden 

Andres reaktioner 
Tendens til at føle sympati 

for den sørgende. 

Tendens til at føle irritation med den 

deprimerede. 

Hun gjorde i den forbindelse opmærksom på at man ikke blot ud fra disse symptomer kan fastslå, 

om en person har fået en depression. Det er en glidende overgang til depression, som i kan 

forekomme i forskellige grader. Man skal i øvrigt passe på med faste opskrifter på, hvordan man 

reagerer. Folk er forskellige med forskellig baggrund. Det er vigtigt at huske. 

Forskellige depressionsgrader 

Der er udarbejdet nogle overordnede kriterier, som lægerne bruger til at vurdere om man har en 

depression, bl a at man skal have haft den i mere end 2 uger. Endvidere forklarede Elisabeth 

Ellendersen om de forskellige kernesymptomer og ledsagesymptomer, som anvendes når man skal 

bedømme depressionsgraden. 

Generelt kan man sige, at en person med 

Depression i lettere grad 

Er i stand til at fortsætte med sine sædvanlige aktiviteter, selv om man er påvirket af symptomerne 

og har det dårligt 

Moderat depression 

Har det så dårligt, at man har svært ved at fortsætte med sine sædvanlige aktiviteter 

Svær depression 

Symptomerne er så udtalte, at man ikke kan fortsætte med sine sædvanlige aktiviteter. 

Nogen bliver måske i dag behandlet for en depression med medicin, selvom det mere handler om at 

få bearbejdet et tab, altså at få bearbejdet en sorg man har haft. Nogen får pga medicineringen 

derfor ikke den hjælp de har brug for. 

Sorgarbejdet 

Det er nødvendigt med en erkendelsesproces for at man kan leve med sit tab, og man taler om de 

fire opgaver i sorgarbejdet. 



Den første opgave er, at acceptere, at tabet er en realitet. Det handler om at forstå det i hovedet – til 

forskel fra at forstå det med følelser. Den anden opgave er at man skal gå ind i sorgens følelser og 

reagere bl a ved at græde på et relativt overfladisk plan. 

For det tredje skal man i gang med at tilegne sig nye færdigheder. Det betyder, at man skal gøre 

noget nyt pga. sorgen/tabet. Som eksempel blev nævnt, at der kan f.eks. gå nogen tid før man 

indser, at man måske skal gå alene ud efter at have mistet en ægtefælle. 

Først efter at disse opgaver er løst igen og igen, begynder man at løse den fjerde opgave, som 

handler om at reinvestere sin energi på en ny måde. Man må altså i gang med at bruge energien på 

at tilegne sig nye måder at gøre ting på, når man har haft et tab. 

En af deltagerne påpegede, at det er et helt andet tab at miste en fysisk del af sin krop, sin hørelse, 

balance eller sit job mm. Man ser sig selv i spejlet eller oplever en begrænsning hver eneste dag – 

det er meget mere komplekst og noget ganske andet end at miste en nærtstående. Det er en anden 

form for sorg. Elisabeth Ellendersen var enig i, at det var mere komplekst, men 

selverkendelsesprocessen er stadig den samme. 

Hun forklarede som afslutning på sit foredrag, at det har betydning, at man kommer igennem de 

nævnte faser i sorgarbejdet, idet der ellers kan være risiko for, at der kan opstå problemer, der viser 

sig i form af forskellige fysiske eller psykiske symptomer. Ubearbejdet sorg kan vise sig som en 

depression, og kan også føre til forskellige former for kronisk sorg, som kan være en meget 

belastende tilstand også for omgivelserne. 

De pårørende skal også igennem sorgprocessen, men det sker ofte senere, derfor kan det være svært 

at snakke sammen fordi man er på forskelligt stadie i processen. 

Spørgsmål og svar samt bemærkninger i øvrigt i tilslutning til foredraget 

Man er stresset over ikke at kunne arbejde fuldt ud mere. Vil mange ting, men hjernen kan ikke 

følge med. 

På spørgsmål om sammenhængen mellem stress og depression oplyste Elisabeth Ellendersen, at 

stress kan blive til depression. Stress er ofte et udtryk for, hvordan man klarer en stor belastning. 

Man kan blive stresset over hele situationen. Man stresser måske sig selv for at undgå sorgen frem 

mod et kollaps eller til man psykisk står af og får en depression. 

Det viste sig, at der var nogen, der havde fået henvisning til psykologhjælp via egen læge, mens 

enkelte havde fået afslag herpå. 

Med hensyn til tilsvarende muligheder for pårørende blev det bl a nævnt, at pårørende til personer 

med alvorlig sygdom kunne få en sådan henvisning. Det blev i den forbindelse oplyst, at en 

teenagedatter havde fået hjælp 1½ år efter moderens sygdom. 

En af deltagerne gik på smerteklinik og blev derfra henvist til psykolog på sygehuset. Elisabeth 

Ellendersen forklarede, at man på sygehuset har tilknyttet psykologer og det har smerteklinikken 

også. Derfor er der ikke den grænse på 12 gange, som der er, hvis man henvises gennem egen læge. 

Konklusionen må være at der er yderst forskellig praksis. 



Nævnte videre, at der visse steder i landet er sorggrupper – flere er kun for efterladte – men der 

findes også grupper med andre tab (barn, førlighed, arbejdsevne…) Man må selv finde ud af, om 

man har brug for at sidde i en gruppe med andre. 

Elisabeth Ellendersen oplyste, at akut krisehjælp bør startes inden for et halvt år. Endvidere var det 

hendes erfaring, at det at møde andre – både patienter og pårørende – har stor betydning. Nogen 

bliver nødt til at have hjælp til at komme ind og mærke sorgen 

Af andre bemærkninger: 

Det blev nævnt, at hvis man ikke har en god kemi med psykolog, skal man huske, at man har 

mulighed for at skifte psykolog via egen læge. 

Vigtigt at omgivelserne tør tale om det, f.eks. forældre eller børn. Psykolog er ikke nok, man skal 

selv arbejde med det også – det er et faktum. 

Vi må lære at sige fra – fx over for børnebørn. De nære må også anerkende, at der er sket noget 

Lægerne bør informere om at tilværelsen ændres bagefter, det er ikke bare en operation. (Der var 

både positive og mindre positive oplevelser) 

Rart at have en bisidder med til lægesamtaler og andet. Man bør altid have en med. 

Selvom man er velforberedt og har læst pjecen kan det være en svær proces. Der kan være meget 

vrede og erkendelsen kan være svær. Man må komme videre og nå hele vejen igennem til 

erkendelsen af, at man nu er lidt anderledes. Folk reagerer forskelligt og det kan tage meget lang tid 

for nogen. Pjecen er god – den bør ligge alle steder hvor folk indstilles til operation. 
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