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Det går over Hans Christian Møller Christensen Hent PDF Svær depression er en alvorlig sygdom. Her
fortælles der om, hvordan et ganske almindeligt velfungerende menneske med et på alle måder godt liv, en
god familie, et meningsfyldt arbejde og gode sociale relationer pludselig kan blive ramt af en alvorlig

depression. Der berettes om livet før og efter depression. Den svære tid under depression er åbenhjertigt og
detaljeret beskrevet, og det fortælles, hvordan en depression opleves af den ramte og dennes familie. På
samme måde berettes der om, hvordan det har været muligt at komme igennem en depression og endda

komme styrket ud af den. Der fortælles om troen på, at en depression går over, om hvordan der er arbejdet
med forebyggende foranstaltninger og troen på, at en ny depression kan undgås.

Uddrag af bogen
Den anden dag, jeg var indlagt på sygehuset, ringede min far, som på det tidspunkt var 81 år, og han sagde til
mig, at jeg skulle stole på, at det går over. Depression er en grim sygdom, men den kan helbredes. Det var de

ord, som betød allermest for mig, mens jeg var syg.
Overlægen på sygehuset talte med mig om forskellige muligheder for at få bugt med depressionen. En af

mulighederne, hun nævnte, var elektrochok. Det lød for mig som noget voldsomt og helt forfærdeligt. I Ken
Keseys roman Gøgereden anvendes betegnelsen chokbiksen som slang for ECT-maskinen, Elektro Chok
Terapi. Et apparat, som kan siges at gøre både sovepillens, den elektriske stols og træhestens arbejde på én

gang.

Om forfatteren
Hans Christian Møller Christensen (f. 1948) har rod i landbruget. Han har haft ansvarsfulde stillinger i
landbrugets følgeindustri. Samtidig har han deltaget i den offentlige debat, herunder om landbrugets

betydning i samfundsøkonomien. Han værdsætter familielivet, som for ham har stor betydning for stabiliteten
i et godt samfund.

 

Svær depression er en alvorlig sygdom. Her fortælles der om,
hvordan et ganske almindeligt velfungerende menneske med et på
alle måder godt liv, en god familie, et meningsfyldt arbejde og gode
sociale relationer pludselig kan blive ramt af en alvorlig depression.
Der berettes om livet før og efter depression. Den svære tid under
depression er åbenhjertigt og detaljeret beskrevet, og det fortælles,
hvordan en depression opleves af den ramte og dennes familie. På
samme måde berettes der om, hvordan det har været muligt at

komme igennem en depression og endda komme styrket ud af den.
Der fortælles om troen på, at en depression går over, om hvordan der
er arbejdet med forebyggende foranstaltninger og troen på, at en ny

depression kan undgås.

Uddrag af bogen
Den anden dag, jeg var indlagt på sygehuset, ringede min far, som på
det tidspunkt var 81 år, og han sagde til mig, at jeg skulle stole på, at
det går over. Depression er en grim sygdom, men den kan helbredes.

Det var de ord, som betød allermest for mig, mens jeg var syg.
Overlægen på sygehuset talte med mig om forskellige muligheder for
at få bugt med depressionen. En af mulighederne, hun nævnte, var

elektrochok. Det lød for mig som noget voldsomt og helt



forfærdeligt. I Ken Keseys roman Gøgereden anvendes betegnelsen
chokbiksen som slang for ECT-maskinen, Elektro Chok Terapi. Et
apparat, som kan siges at gøre både sovepillens, den elektriske stols

og træhestens arbejde på én gang.

Om forfatteren
Hans Christian Møller Christensen (f. 1948) har rod i landbruget.
Han har haft ansvarsfulde stillinger i landbrugets følgeindustri.
Samtidig har han deltaget i den offentlige debat, herunder om
landbrugets betydning i samfundsøkonomien. Han værdsætter

familielivet, som for ham har stor betydning for stabiliteten i et godt
samfund.
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