
Bipolar affektiv sindslidelse
Patienter og pårørende 

Session 9

KRAM:
• Kost

• Rygning

• Alkohol• Alkohol

• Motion



Hvordan hænger kost og psyke sammen?
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Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet

Livsstil Livskvalitet

Sund mad og stabilt blodsukker Mindre rastløshed og mere 
afslappethed

Usund mad Træthed og uro i kroppen

Rygning Virker både beroligende (på den korte 
bane) og stressende (på den lange 
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bane) og stressende (på den lange 
bane: nikotinhunger, planlægning af 
køb, må jeg ryge her?)

Alkohol Virker beroligende (på den korte 
bane), men giver dårlig søvn, svækker 
hukommelse og koncentration og 
negative sociale konsekvenser

Fysisk inaktivitet Svækker tænkeevnen, giver fysiske 
skavanker, øger træthed, vægt, 
isolation og stress
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• Mere energi, mindre træthed



Sund kost – de 8 kostråd
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Vægtøgning og overvægt – hvad kan jeg gøre?

• Film om vejledning i små skridt til vægttab: ”fra slankekur til slankekurs”: 

www.fitnessinstitute.dk/poditemid/11520/title/Tab_dig_med_små_skridt Koster penge 

• Bogen ”10 veje til varigt vægttab” – kan downloades fra 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hjemkommune – hvilke relevante tilbud? – find nærmere oplysninger på 
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• Hjemkommune – hvilke relevante tilbud? – find nærmere oplysninger på 
www.nordjysksundhed.dk

• Er der en idrætsforening for sindslidende i min hjemkommune?



Motion
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Hjernegødning (BDNF)

M
o
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En velfungerende hjerne



Fysisk aktivitet – hvorfor?

• Fysisk aktivitet har en behandlende effekt på milde til moderate depressioner.

• Mennesker med psykiske sygdomme har øget risiko for at pådrage sig 
livsstilssygdomme, hvis de er inaktive. 

• Grunde til inaktivitet kan være: 
• Nedsatte evner til at tage initiativ
• Kognitive vanskeligheder 
• Svært ved at føle motivation
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• Svært ved at føle motivation
• Angst

• Motion bidrager til den ”positive spiral” og kaldes  ”kognitiv fitness”
fordi det forbedrer hjernens funktion i forhold til:

• Indlæring
• Hukommelse øget selvtillid
• Koncentration øget selvværd
• Problemløsnings-evner



Fysisk træning kan være med til at forebygge 
livsstilssygdomme:

•Hjerte-kar sygdomme

•Type II diabetes

•Blodpropper eller blødninger i hjernen

•Dyslipidæmi (for meget fedt i blodet)

Men også:
Depression
Knogleskørhed
Visse kræftsygdomme
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Fysisk aktivitet formindsker risiko for:
• Flere kræftformer
• Knogleskørhed, 
• Forværring af KOL og hjerte-kar

lidelser

30 min om dagen
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BDNF ~ hjernegødning, 
en nødvendig vækstfaktor i hjernen

Brain derived neutropic factor (BDNF):

• Er en vækstfaktor for den del af hjernen, der hedder hippocampus. 

• Hippocampus styrer indlæring og hukommelse

• BDNF er nødvendig for at hippocampus ikke svinder ind. 

Hvis man blokerer BDNF hos rotter, så kan de ikke f.eks. ikke længere lære at 
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• Hvis man blokerer BDNF hos rotter, så kan de ikke f.eks. ikke længere lære at 
finde rundt i en labyrint. 

• Personer med demens og depression har lave niveauer af BDNF i hjernen og i 
blodet. 

• Hver gang man er fysisk aktiv stiger BDNF, både i hjernen og i blodet. 

• Det er muligvis en meget vigtig for klaring på, at fysisk aktivitet påvirker 
humøret, koncentrationsevnen og indlæringen - og forebygger demens og 
depression.
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Motion

Stimulation af
Dannelsen af BDNF

Skaber nye 
Blodkar i hjernen

Nedsætter 
stressniveauet

Skabelse af nye blodkar i hjernen

Godt for langtids-
hukommelsen

Godt for BDNF, 
Cellevækst og 
Hippocampus

Godt for Læring og
(Korttids) hukommelse

Fører næring til
Nye hjerneceller



Rygning

•Handler om røgen i omgivelserne

•Handler om de mennesker der ryger

•Handler om de mennesker der ikke ryger
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Generelt ryger mennesker med en psykisk sygdom dobbelt til

tredobbelt så ofte som andre i befolkningen – hvordan er det et

problem?



Psykisk sygdom - rygning

Rygning →

• Øget risiko for livsstilssygdomme: 

•↑Blodtryk, åreforkalkning, hjerte-kar sygdomme, blodpropper i hjerte 
/ hjerne, lungesygdomme: kræft og KOL(”rygerlunger”)

• Øget mavesyre produktion → øget risiko for mavesår

16

• Brug for højere dosis antidepressiv medicin for at få samme virkning

• OBS: ved rygeophør kan det være nødvendigt at regulere 
medicindosis – tal med din læge



Hvor kan man få hjælp til rygeophør?

Følgende muligheder er alle gratis:

• Kommunalt rygestopkursus: www.nordjysksundhed.dk

• Telefonisk rådgivning: www.stoplinjen.dk

• Det digitale stopprogram www.ddsp.dk
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Alkohols fysiske virkning ved psykisk sygdom

• Alkohol er et rusmiddel der både kan virke opkvikkende og 
afslappende, men som ved samtidig psykisk sårbarhed kan have 
følgende negative konsekvenser:

• Dårligere søvn
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• Dårligere effekt af medicinsk behandling

• Øget risiko for misbrug af andre rusmidler

• Væsentlig øget risiko for depression

• Øget risiko for udvikling af hypomani/mani



Psykiske symptomer og skader ved længerevarende 
alkoholmisbrug

• Depression

• Angst

• Forringet søvnkvalitet, især nedsat dyb søvn og drømmesøvn

• Afstumpethed og andre forstyrrelser i personligheden

• Psykose, specielt med hallucinationer, der ofte ikke kan bedres med 
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vanlig antipsykotisk medicin

• Demens, efterhånden med hjernesvind

kilde: Alkohol- på godt og ondt, Psykiatrifonden 2006

Desuden:

• Øget risiko for skilsmisse og ødelæggelse af eget netværk m.m.



Alkohol og psykisk sårbarhed

• Det er veldokumenteret at overforbrug og misbrug af alkohol er 
depressionsfremmende – jo større alkoholforbrug jo større risiko

• Det er veldokumenteret at overforbrug af alkohol svækker antidepressiv 
behandling og øger risiko for tilbagefald

Den gode nyhed: mange depressive symptomer forbedres markant 
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• Den gode nyhed: mange depressive symptomer forbedres markant 
indenfor dage eller uger efter alkoholstop

Kilde: Blow et al, 2007. Late-life depression and alcoholism



Når beslutning om ændring skal tages

Fordele ved 
aktuel situation

Ulemper ved 

Fordele ved ændring

Ulemper ved aktuel 
situation

Ambivalens
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ændring



Beslutningsbalance skema 

Fortsætte

som nu
Fordele ved aktuel situation Ulemper ved aktuel situation

Nuværende situation/adfærd –

Ønske om ændret situation/adfærd
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Ændre Ulemper ved at ændre Fordele ved at ændre



Mere hjælp og viden om alkohol

• www.alkohol.dk

• www.sst.dk

• www.hope.dk

Film om psykisk sygdom og misbrug:
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• Film om psykisk sygdom og misbrug:

• Interview med Jes Gerlach og psykisk sygdom og misbrug, 
produceret af Psykiatrifonden:  
http://www.tvsyd.dk/artikel/112185?autoplay=1&video_id=3
6847



Når jeg ønsker hjælp til at forbedre min livsstil –
hvor kan jeg så hente hjælp? 

• Kommunale sundhedstilbud: www.nordjysksundhed.dk

• Viden om rygning, motion og kost: www.cancer.dk

• Viden om alkohol: www.hope.dk

• Viden om kost og motion: www.altomkost.dk

• Viden om motion: www.Walk-up.dk

• Viden om forebyggelse generelt: www.sst.dk
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• Viden om forebyggelse generelt: www.sst.dk

• Digitalt rygestopprogram: www.ddsp.dk

• Telefonisk individuel rygestoprådgivning: www.stoplinien.dk

• Mestringsforum for mennesker med kroniske sygdomme: 
www.mestringsforum.dk

• Spørge min behandler/vejleder om hjælp


