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Projektemne:   
I dette projekt undersøges der, hvad antidepressiv medicin “lykkepiller” er, hvordan de virker og 

hvorfor de er blevet så populære blandt unge. Vores fokus vil være på lykkepillernes effekt på 

samfundet, men i højere grad på mennesket herunder, hvordan det er blevet den “nemme løsning” i 

tilfældet af, at man skulle døje med depression eller angst. Derudover kommer vi også ind på 

lykkepillernes historie og hvordan de er blevet udviklet. Vi har valgt dette projekt af egen interesse 

fordi vi synes, at det et essentielt emne at tage op og undersøge, da der er en stor del af samfundet, 

som lider af angst og depression.   
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Resume:   

Flere og flere ender ud i depression og antallet af unge der bliver syge, er vokset meget det sidste 

årti. Psykiske lidelser er et tabubelagt emne i samfundet og der mangler generelt meget viden om 

emnet blandt befolkningen, hvilket gør det svært for unge mennesker at skulle tage stilling til, hvad 

de skal gøre hvis de føler sig deprimerede.   

 I det her projekt har vi ved hjælp af diverse metoder såsom interviews formået at indsamle en 

masse empiri, der har gjort, at vi kan komme med et reelt bud på, hvordan man kan sikre, at unge 

mennesker får en mere effektiv behandling, når de er i nedtrapningsfasen af lykkepiller. I og med 

unge er store forbrugere af diverse teknologier i deres hverdag, kommer vi til at diskutere om dette 

er en god mulighed for unge at kunne få en mere effektiv behandling.   

Abstract    

More and more people are getting into depression and the number of young people getting sick has 

grown much in the last decade. Mental disorders are a taboo subject in society and there is generally 

a lack of knowledge about the subject among the population, making it difficult for young people to 

decide what to do if they feel depressed.  

In this project, using various methods such as interviews, we have managed to gather a lot of 

empirical evidence that has allowed us to make a real offer on how to ensure that young people 

receive more effective treatment when they are in the de-escalation phase of happiness pills. Since 

young people are large consumers of various technologies in their everyday lives, we will discuss 

whether this is a good opportunity for young people to be able to get more effective treatment.  
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Ord-definering:  

Lykkepiller   

En type antidepressiv medicin brugt af personer med depression, angst og lignende psykiske 

lidelser.   

  

SSRI   

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor også kaldet SSRI, er en af flere antidepressive 

medicinklasser. Måden SSRI skiller sig ud fra resten af medicinklasserne, er at de ikke er lige så 

stærke og har færre bivirkninger.  

  

  

Indledning:  

  

 Depression og depressionstyper:  

For at kunne forstå, hvad er lykkepiller for noget og hvordan de virker, så kommer man ikke 

udenom depression generelt, dens typer, hvad den gør ved hjernen og hvilke symptomer de 

forskellige typer af depression kan medføre.   

For at kunne forstå, hvad depression gør ved hjernen, så skal vi have styr på tre dele af hjernen, 

disse er følgende: Hippocampus, Amygdala og Præfrontal cortex.  

Hippocampus er ansvarlig for at gemme minder og styre produktion af et hormon, der frigives 

under fysisk og psykisk stress kaldt kortisol. Amygdala er den del af hjernen, der hjælper med at 

levere følelsesmæssige reaktioner, såsom glæde og frygt. Præfrontal cortex er ansvarlig for at 

regulere følelser, der træffer beslutninger og danne minder. Denne del af hjernen er fuld vokset, når 

man når alderen 25 år.   

Depression sker når hippocampus frigiver store mængder af kortisol, på grund af stressfaktorer. 

Mennesker der lider af depression, oplever høje kortisolniveauer og derfor oplever de langsommere 

produktion af nye hjerneceller, samt svind af de eksisterende hjerneceller i hippocampus. Stigning 

af kortisolniveauer har også andre effekter for både præfrontal cortex og amygdala. Ved høje 

kortisolniveauer, viser det, at præfrontal cortex bliver mindre og mindre. Høje kortisolniveauer kan 

også gøre at amygdala, bliver større og mere hyperaktiv, hvilket resulterer i usædvanlige 

søvnmønstre, forstyrrelse af tidligere aktiviteter og de uønskede følelser som nævnt ovenfor. Ifølge 
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forskere fra Harvard universitet spiller kortisol en store rolle i depression. Normalt er 

kortisolniveauet højest om morgenen og falder om natten, men hos mennesker som leder af 

depression er kortisolniveauet også højt om natten.   

Som der blev nævnt før, findes der forskellige typer af depression og hver type har forskellige 

symptomer. Vi har valgt at nævne to typer af depression, typerne er: Major Depressive Disorder 

(MDD) og Persistent Depressive Disorder   

Major Depressive Disorder starter med, at man føler sig deprimeret næsten hele tiden, de fleste 

dage. Major Depressive Disorder er forskelligt fra person til person, det kommer an på, hvordan 

depression påvirker personen. Der er nogle symptomer, ved Major Depressive Disorder der blandt 

andet kan medføre, at man mister interessen i aktiviteter man elskede førhen, man kan opleve 

selvmordstanker, søvnløshed eller sove hele dagen, man er træt hele tiden og man føler uværdighed 

eller skyld.   

Hvis man har 5 af disse symptomer de fleste dage i to uger, så har man Major Depressive 

Disorder.   

Den næste type vi snakker om, er Persistent Depressive Disorder. Denne type betegner, når man har 

haft depression i ca. 2 år eller længere. Denne type har næsten de samme symptomer som MDD, 

men der også nye symptomer som, man har problemer med at koncentrere sig eller problemer med 

at træffe beslutninger, man mister energien og man kan føle sig håbløs.  

 

 Lykkepillens baggrund  

Lykkepiller indtog for første gang de danske overskrifter i 90’erne og har siden været et meget 

diskuteret emne. Forbruget af lykkepiller har været højt stigende i en del år og udgives årligt næsten 

en halv million recepter på medicinen i Danmark. Selvom vi har set en enorm stigning i forbruget af 

lykkepillen, har medicinens debat haft et fokus på, hvorvidt pillen i realiteten virker. Hvad skyldes 

denne stigende interesse i lykkepiller? Hvordan fungerer de? Og findes der alternative metoder til 

lykkepillens formål? Selvom undersøgelser af danske forskere har fundet ud af, at medicinens effekt 

på depression ikke kan måles, frarådes patienter og forbrugere at stoppe medicinen fra den ene dag 

til den anden, da dette kan have alvorlige konsekvenser.  

 

 Hvad er lykkepiller?  

Lykkepiller er en form for medicin brugt på personer med depression og lignende psykiske lidelser. 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) er en medicinklasse og er en overordnet betegnelse 
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for visse typer antidepressive lægemidler såsom lykkepiller. Udover SSRI findes der eksempelvis 

Lithium, der ligesom andre midler er stærkere end lykkepiller. Desuden har disse flere bivirkninger 

end SSRI, hvilket har gjort SSRI til den typiske medicin udskrevet til patienter og forbrugere i 

forbindelse med behandling af depression. I og med at SSRI er ”selektiv” betyder det af medicinen 

ikke påvirker andre processer i hjernen end dem, der er behov for i modsætning til de resterende 

midler  

 

 Hvordan fungerer lykkepiller?  

Lykkepiller øger koncentrationen af stoffet Serotonin, som er et af hjernens signalstoffer. Det er 

altså et stof, som formidler kommunikationen mellem nervecellerne i hjernen. Ifølge forskere 

skyldes depression, at hjernen tilbagepumper for meget serotonin. For at sikre den korrekte mængde 

serotonin frigøres, har hjernen en slags pumper, som tilbagepumper eller genoptager overflødige 

mængder af serotonin. Det er her lykkepillen kommer ind. Lykkepillen forhindrer hjernen i at 

tilbagepumpe eller genoptage serotonin.  

I teorien er medicinen ikke vanedannende, men man kan opleve ubehag i forbindelse med at stoppe 

på den. At komme væk fra medicinen kræver en længere nedtrapning fremfor et pludseligt ophør, 

da der i kroppen kan forekomme symptomer såsom en prikkende fornemmelse og følelsesløshed, 

”elektriske stød”, svimmelhed, hovedpine, søvnproblemer, kvalme og irritabilitet. Lissauer, C. T. 

(2018, February 27). Lykkepiller. Faktalink.  

  

  

Problemfelt:  

En stigende del af befolkningen, især unge, oplever at få konstateret diagnoser såsom depression og 

angst. Fra 2000 og frem til 2013 skete der en tredobling af antal patienter, som var på antidepressiv 

medicin. Siden 2011 har tallet ligget mellem 450.000 danskere til 400.000 i perioden 2011-2020. I 

2020 var tallet på udskrevet antidepressiv medicin på 426.000 danskere.(Sundhedsdatastyrelsen 

2021, March 26)  

For at forbygge det stigende forbrug af antidepressivmedicin er det vigtig at muligheden for 

psykologhjælp er vederlagsfri for især det yngre segment. (Danske Patienter) Dette skyldes, et 

stigende antal diagnosticeret unge voksne, der på nuværende tidspunkt er blevet implementeret som 

en fast del af finansloven til at få støtte i størrelsen af et tocifret millionbeløb, omfanget drejer sig 

om 22,8 mio. Kr. i 2021 og har udsigt til at stige til 47, 2 mio. Kr. (2020, december, Sundheds og 
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ældreministeriet) De store beløb bliver afsat eftersom unge ikke har det største rådighedsbeløb og 

kan derfor stå overfor økonomiske udfordringer ved at dække udgifterne til psykologhjælp.   

Hertil mener Mireille Lacroix (Næstforman i Praktiserene lægers organisation, PLO), at det 

væsentligst problem er det store ventepres, ventetiden til psykologhjælpen kan være meget 

langtrukken. (2020, december 8, Dagens Medicin) Det vil også blive mere presset, hvis 

finanstilskuddet bliver gennemført. Eftersom det vil betyde, at der er penge til at flere kan få tilskud 

til at se en psykolog. Dette kan gøre at patienterne samlet får forværret deres tilstand, hvilket kan 

føre til et endnu længere sygdomsforløb. Dog kan det også betyde, at patienterne tager sagen i egen 

hånd og finder antidepressiv medicin på det sorte marked, hvilket af logiske årsager ikke kan 

dokumentere. Dette udfald kan også betyde, at håndteringen af medicinen ikke vil blive observeret 

af nogen professionel og dermed kan man forvente et længere og mere ustabilt forløb.   

  

Problemformuleringen:   

Hvordan kan man forbedre det nuværende behandlingssystem for personer, der er i 

nedtrapningsfasen af lykkepiller?  

  

Arbejdsspørgsmål:   
 Hvilke typer antidepressiv medicin findes der samt, hvilke fordele og ulemper er der i 

forbindelse med disse?   

 Hvordan er behandlingssystemet opbygget og hvordan får man adgang til medicinen?  

 Hvordan kan man give psykologer bedre redskaber til at behandle brugere af 

lykkepiller?   

 Hvordan kan man ved hjælp af teknologi udvikle og forbedre det nuværende 

behandlingssystem?  

  

Uddybning af problemformulering og arbejdsspørgsmål  

Vores problemformulering stammer fra vores interesse i, hvordan folk bliver behandlet for 

depression og angst i forbindelse med antidepressiv medicin. I og med vi synes, at depression og 

angst er noget man bør fokusere mere på, har vi valgt at fokusere på, hvordan det nuværende 

behandlingssystem kan forbedres. Hele processen ville være et for stort fokus, da vi ønsker en mere 
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specifik og målrettet løsning på forbedringen af forløbet for en patient med depression eller angst. 

Derfor har vi fremvalgt at inddrage det sorte marked i overstående proces, da dette kan medføre, at 

vi ender i flere blindgyder under empiriindsamlingen. Vi har derfor valgt at prioritere 

nedtrapningsfasen, da vi mener, at vi har større mulighed for at komme med noget, der reelt kan 

hjælpe folk med at komme ud af depression og, eller angst.   

Vores arbejdsspørgsmål er udarbejdet som en række punkter, hvor vi finder det nødvendige for at 

komme godt rundt om vores problemformulering og tilsammen ende ud i en præciseret konklusion. 

Vores første arbejdsspørgsmål “Hvilke typer antidepressiv medicin findes der samt, hvilke fordele 

og ulemper er der i forbindelse med disse?” handler om, at vi gerne vil have en indledende 

forståelse for, hvad det er vi har med at gøre og gøre det samme for læseren. Samtidig vil vi gerne 

ret hurtigt opnå viden om eventuelle problematikker, der findes ved medicin, så vi allerede på 

forhånd kan overveje måder at forme en god designløsning.  

Vores andet arbejdsspørgsmål “Hvordan er behandlingssystemet opbygget og hvordan får man 

adgang til medicinen?” er en nærmere indledning til netop det vi gerne vil undersøge med 

projektet. Vi har fokus på behandlingssystemet og hvordan man kan forbedre effektiviteten af 

behandlingen for folk der er i behandling for depression og angst gennem antidepressiv medicin. 

Dog har vi taget den drejning, at vi fokuserer mere på at optimere og skabe rammerne for et bedre 

behandlingssystem, der indirekte hjælper patienter fremfor direkte at hjælpe de syge.   

Vores tredje arbejdsspørgsmål “Hvordan kan man ved hjælp af teknologi udvikle og forbedre det 

nuværende behandlingssystem?” har vi stillet på baggrund af, at en stor del af vores studie 

omhandler teknologi samtidig med, at vi digitaliserer og bruger teknologi mere i samfundet for hver 

dag der går. I og med, at vi i verden kommer til at se endnu flere teknologiske løsninger på at gøre 

vores hverdag nemmere, har vi valgt at forsøge at inkorporere netop dette i vores designløsning.   

Vores fjerde og sidste arbejdsspørgsmål “Hvordan kan man give psykologer bedre redskaber til at 

behandle brugere af lykkepiller?” er med fokus på vores produkt. Vi vil gerne undersøge, hvordan 

man ved hjælp af teknologi kan hjælpe psykologer med at forbedre effektiviteten af deres hjælp. De 

depressionsramte personer er højst sandsynligt i besiddelse af en telefon, så vi overvejer med dette 

arbejdsspørgsmål, hvordan man gør eksempelvis telefonen til et værktøj, der kan hjælpe folk med at 

trappe ud af medicinen.  
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Projektets opbygning  

Nu kommer vi til projektets opbygning, altså det punkt vi er nu, hvor vi giver læseren et overblik 

over alle de afsnit vi har med. Det gør vi bl.a. for at give læseren et indblik i hvorfor vi har gjort 

som vi har og som sagt for at give et lille overblik over hvad projektet indebærer.  

Vi har igennem hele projektet sat videnskabsteori i tankerne og præcis ANT og Post-fænomenologi. 

Vi har prøvet at tænke og skrive på en post-fænomenologiske måde, og vi fik brugt og 

inddraget relations typer i projektet.   

Dette projekt er opdelt i afsnit, som kan ses oppe i indholdsfortegnelsen. Projektet har sine 

overordnede afsnit med tilhørende undertitler, der er mere konkrete ift. hvilke punkter vi vil 

analysere, undersøge og generelt gerne vil komme ind på samt har fundet relevante ift. vores 

problemformulering, samt arbejdsspørgsmål.   

Først og fremmest har vi problemfeltet, som er en redegørende introduktion til problematikken vi 

gerne vil undersøge og forsøge at forbedre. Her kommer vi med diverse fakta fra analyser fortaget 

af professionelle fagfolk til at underbygge, hvorvidt emnet egentlig er et problem.  

Herefter bevæger vi os videre til problemformuleringen og herunder arbejdsspørgsmål. Her kommer 

vores egen interesse i emnet frem, ved at vi selv vælger nøjagtig dét vi vil undersøge i projektet. 

Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål vi vil finde svar på gennem alle vores 

undersøgelser og indsamlet empiri. Arbejdsspørgsmålene som vi har stillet er nogle spørgsmål, der 

hører under problemformuleringen og som skal hjælpe os med at komme grundigt rundt om vores 

problemformulering, ved på en måde at stille nogle krav til os selv i forhold til, hvad der er relevant 

og essentielt at undersøge for at få en grundig viden og forståelse for det vi undersøger.   

Derefter har vi lavet en afgrænsning, hvor vi vil redegøre forskellige retninger som vi har undlade. 

Efter afgrænsningen redegør vi for projektets relevans i det moderne samfund. Vi argumenterer for, 

hvorfor det er vigtigt at lægge mere fokus på emnet.   

Dernæst når vi til metodeafsnittet, hvor vi introducerer alle de metoder vi har brugt i forbindelse 

med at indsamle empiri, analysere osv. Vi har brugt forskellige metoder som diverse fagfolk mener, 

er essentielle for at opnå ordentlig viden og konklusioner fra bl.a. vores analyser.   

Herefter kommer vi til teoriafsnittet, hvor vi beskriver diverse teorier som vi har brugt for at opnå 

en valid undersøgelse og som hjælper os med at validere de konklusioner vi ender ud i. Vi kommer 

bl.a. til at redegøre for forskellige videnskabsteorier som er den mest essentielle del af dette projekt, 

hvor vi fra forelæsninger uddrager de mest relevante teorier for vores projekt. Desuden redegør vi 
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også for teorier, der er blevet benyttet gennem vores metoder, altså teorier, som underbygger, 

hvorfor man bør bruge de metoder vi har gjort.  

Semesterbindingen er det næste afsnit, hvor vi hertil beskriver vores valg af retning for dette projekt 

ift. faglige metoder, teorier og fokuspunkter. Fremfor at vælge semesterbinding først og retning 

herefter, har vi valgt at finde ud af, hvad vi vil undersøge først og derefter undersøgt, hvilken 

kombination af fag, der passer bedst til lige præcis vores projekt. Vi kommer i dette afsnit til at 

redegøre netop for vores valg af fagkombination og en begrundelse for dette. Desuden beskriver vi 

nogle af de metoder og teorier som man kan udtrække fra hvert fag og hvordan disse kan hjælpe os i 

vores undersøgelser.   

Derefter har vi det substantielle kapitel, som er en essentiel del af vores projekt. Det er her vi har 

nogle af vores nøgleafsnit for, hvad vi har undersøgt, er kommet frem til og generel vigtig viden at 

have for at forstå vores emne. Derudover redegør vi for essentielle teorier, metoder og lignende.  

Analysen er den største del af projektet både ift. at afsnittet fylder meget af opgaven og det at 

afsnittet kræver meget energi og tid, for at sikre en grundig undersøgelse, konklusion og 

løsningsforslag. I dette afsnit analyserer vi al vores empiri i form af videnskabelige artikler, 

interviews, erfaringer osv. I og med dette afsnit fylder så meget, beskriver vi også analysens 

opbygning og hvordan vi leder op til vores produkt. Produktet er den løsning vi kommer frem til 

gennem alle vores analyser og al den viden vi har opnået gennem denne proces med 

projektskrivning. Det er den måde vi er kommet frem til, at man bedst muligt kan forbedre vores 

problematik baseret på vores undersøgelser. Til analyseafsnittet bruges tematisk analyse, for at 

analyserer det vores fokusgruppe siger og deres holdninger, følelser samt argumenter og benytter 

dette til at udforme et produkt.  

Alt sammen ender ud i en præciseret konklusion og et forslag til, hvordan man reelt set kan løse 

eller forbedre problematikken.  

  

Semesterbindingen:   

I vores semesterprojekt har vi valgt at bruge to dimensioner, den ene er Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund, og den anden er Design & Konstruktion. Grunden til vi valgte disse to dimensioner er 

fordi vores projekt handler om det antidepressive medicin og dets effekt på samfundet, hvilket 

passer godt til STS. D&K kommer i spil ved, at vi fokuserer på, hvordan vores designløsning kan 

have en positiv effekt på behandlingen af depressionsramte personer, fremfor at gå helt i dybden 
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med alle de mekanismer, der findes i vores App, som ville være mere i retning af Teknologiske 

Systemer og Artefakter.  

Disse to dimensioner indeholder en række af metoder og teorier, som kan være brugbare i vores 

projekt. Subjektivitet, Teknologi og Samfund hænger sammen med vores problemstilling, da vi 

kommer til at kigge nærmere på antidepressiv medicin og hvorfor er det blevet populært blandt 

unge, og hvad er lykkepillernes effekt på samfundet.   

Vi vil også inddrage post-fænomenologi, da post-fænomenologi viser, hvordan man kan se 

teknologien fra andre vinkler. Vi ved alle, at mennesker benytter teknologien på forskellige måder 

og det har vi set igennem historien.   

Postfænomenologi er en filosofisk tilgang til at studere, hvordan teknologi kan påvirke menneskets 

erfaring af verden. Den blev udviklet af Don Ihde, efter en diskussion med den klassiske 

fænomenologi, som er blevet udviklet af Edmund Husserl. Fra omkring 2005 begyndte 

forskere inden for dette fælles område at anvende begrebet ”Post-fænomenologi” det betyder, at 

postfænomenologi er et relativt nyt studieområde, der ligger under paraplyen af videnskabsteori  

Post-fænomenologi ønsker at undersøge teknologi på et empirisk niveau uden at afstå fra at stille 

filosofiske spørgsmål.   

”Postfænomenologien ønsker at modstå denne tilskyndelse til abstrakt refleksion. 

Teknologifilosofien skal ikke lade sig friste til at kigge bagud mod transcendentale 

mulighedsbetingelser for teknologi! I stedet 2 skal den se fremad og følge teknologiens spor i 

konkrete brugssammenhænge. Det betyder ikke, at postfænomenologien opgiver de filosofiske 

spørgsmål, men snarere, at når den undersøger teknologiens faktiske tilstedeværelse i vores liv, så 

spørger den til, hvordan vi fortolker teknologi, hvordan vi samvirker med den og til de undertiden 

vidtrækkende konsekvenser heraf.” - (Olesen, Bille, & Riis)   

Don Idhe har udviklet noget han kaldte “relations typer” og det gjorde han for at hjælpe mennesker 

til at forstå, hvordan teknologien interagerer med mennesker. Han har udviklet syv forskellige 

relations typer, men vi kommer til at fokusere på én type, da den har meget med vores produkt at 

gøre. Den type vi særret fokus på er kaldt “Den hermeneutisk teknologisk mediering” og det er når 

mennesker kan få gavn af selve teknologien uden, at de interagerer med teknologien. Et eksempel 

kan være, man kan tjekke om det er koldt eller varmt, ved at tjekke vejr-appen uden, at man går 

udenfor for at tjekke det.   
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Grunden til vi har valgt at tage postfænomenologiske briller i dette projekt, er fordi vores produkt er 

designet til at hjælpe psykologer med deres arbejde ved at få patienter til at skrive, hvordan de har 

det, så psykologer kan bruge dette data til at hjælpe klienter næste gang de skal til psykologen.  

  

Vi benytter os også aktør netværksteori, da hele behandlingssystemet er et stort netværk bestående 

af læger, psykologer og personer på antidepressiv medicin.  

Vi vil med udgangspunkt i opgaven inddrage Aktør Netværksteori (ANT) fra videnskabsteori. ANT 

er et perspektiv, som bunder i opfattelsen af, at mennesket aldrig står alene, da det er netværker, 

som danner én. Ved at analysere disse netværker kan man finde frem til, hvilke variabler og 

faktorer, der har eksisteret førhen. Denne teori belyser, de forskellige netværker, som i vores opgave 

bl.a. er psykologer, læger og patienter. Der senere hen finder frem til de rødder problemet kommer 

fra.   

Aktør-Netværksteori (ANT) er udviklet af mange filosofer bl.a. Bruno Latour, John Law og Michel 

Callon. Den nemmeste måde at forstå, hvad ANT er at forstille sig en masse punkter, som er 

forbundet på kryds og tværs af forskellige relationer.   

Netværk består af både humane og non-humane objekter og disse objekter er tilknyttet af hinanden, 

så på den måde den ene har indflydelse på den anden. Aktørerne har den samme betydning som et 

netværk, så på den måde kan det forstås i sin relation til resten af netværket.  

ANT analyserer, hvad der opstår i netværket, når en aktant udfører en handling. Det her kalder vi 

for translationsbegrebet. Vi bruger translation til at oversætte aktørens interesser så der kan arbejdes 

sammen.   

“Translating interests means at once offering new interpretations of interests and channeling 

people in different directions” (Latour 1987:117).  

Det skal lige siges, at det ikke kun er humane objekter, der er aktanter, non-humane objekter kan 

også godt være det, for eksempel: et ur, der viser hvad tiden er.  

  

Vi vil bl.a. benytte redskaber fra Design & Konstruktion til at visualisere vores problemstilling, for 

at give et bedre overblik over, hvor problematikken reelt set ligger samt, hvordan vi bedst muligt 

kan designe en problemløsning. Herunder vil vi gerne inddrage Coloured Cognitive Mapping, der 

belyser, hvad der er det essentielle problem, så vi derfra kan komme til bunds i, hvordan man løse 

det bedst muligt. Desuden vil vi inddrage viden om, hvordan man på en kreativ og analytisk måde 

arbejder med design, herunder udviklingen og evalueringen. Gennem den analytiske 
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fremgangsmåde vil vi inddrage, som tidligere nævnt, Coloured Cognitive Mapping for visuelt at 

redegøre for hvor problematikken i en dybdegående indstilling ligger henne. Derefter inddrages den 

kreative fremgangsmåde, hvor vi hertil visuelt vil præsentere, hvordan problematikken i realiteten 

ser ud, for at give læseren et bedre overblik og forståelse for vores mening med projektet. (DK1)  

For at udarbejde et projekt med mindst mulige udfordringer, vil vi afklare kompleksitetsniveauet fra 

Basis kursus 4 Design og konstruktion, modul 1(Om D&K II, kompleksitet og design af bæredygtig 

omstilling). Dette er for at opbygge den mest logiske tilgang til projektet. Ved at afklare, hvilken 

konstruktion sammenhængen mellem årsag og virkning spiller sammen. Dette bygger op omkring, 

at projektet ved bedst mulig besvarelse skal indeholde en noget ekspertviden, som ikke 

nødvendigvis kan findes uden at tage direkte kontakt til eksperter og dermed analysere behovet for 

planen og strategien for projektet.   

  

Metodeafsnit   

  

 Coloured Cognitive Map   

Vi har igennem ideudvikling benyttet metoderne Coloured Cognitive Map på baggrund af Design 

og Konstruktion som vi har valgt at bruge i dette projekt. Grunden til vi har brugt disse metoder er 

for at kunne vise rejsen vores produkt har fået igennem hele projektet. Vi har igennem dette også 

fået en dybere forståelse for vores projekt, og har fået en ide om hvilke tanker ligger bag vores 

produkt ide om, at designe en app for at hjælpe psykologer og forbedrer kontakten mellem dem og 

deres patienter, og forbygge at de falder i den samme situation igen og de ender med at bruge 

lykkepiller   

Derudover har vi igennem projektet benyttet kvalitative metoder. I det har vi interviewet en 

privat person der er på lykkepiller og en psykolog.   

  

 Kvalitativ metode  

I forhold til kvalitativ metode har vi foretaget nogle interviews, som vi kommer til om et øjeblik. Vi 

har foretaget disse interviews for at opnå viden som normalvis ikke vil kunne opnås gennem andre 

tilgange.  

  

 Interview  
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I dette afsnit vil vi redegøre for, hvad det kvalitative interview er og hvordan man kan bruge det.   

Vi tager udgangspunkt i Svend Brinkmanns bog “Det kvalitative interview” og et uddrag af Steiner 

Kvale og Svend Brinkmanns bog “Interview: introduktion til et håndværk”.   

  

 Interviewstruktur   

Man kan definere et interview som en dialog mellem to personer, hvor man prøver at skaffe 

informationer, eller prøver at udvide sin mening med andres meninger eller antagelser. I “Det 

kvalitative interview” (2013) nævner Svend Brinkmann, at en vigtig faktor indenfor interviewet er, 

hvordan det skal struktureres. Der findes forskellige strukturformer indenfor interviews disse er 

følgende: Det strukturerede interview, det ustruktureret interview og det semistrukturerede 

interview.  

Det strukturerede interview bruges ofte til meningsmålinger og det har den har den samme 

forskningslogik som et spørgeskema. I det strukturerede interview, har intervieweren udarbejde en 

interview-guide og læser spørgsmålene op, som han/hun har skrevet ned. I det strukturerede 

interview bliver der fokuseret på selve spørgsmålene og på at få dem besvaret og ikke så meget på 

selve flowet samtalen.   

Den anden form er det ustruktureret interview, her fokuseres i mindre grad på strukturen, men mere 

på at skabe en tryg og uformel samtale, der kan være med til at få respondenten til at åbne mere op. 

Et eksempel kan være et interview, hvor respondenten skal prøve at beskrive deres oplevelser eller 

problemer. Ifølge ”Brinkmann, 2013” er det vigtigt for intervieweren, at man ikke afbryder den 

respondenten, men lytter og stiller spørgsmål indimellem.  

Den sidste form er det semistrukturerede interview her har intervieweren også udarbejdet en 

interviewguide, men intervieweren bruger guiden som et hjælpemiddel og behøver ikke at følge den 

kronologisk til punkt og prikke. Kvale og Brinkmann definition på semistrukturerede interview 

lyder: ”Det defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Kvale og 

Brinkmann, 2009).  

Med andre ord, så indsamler man viden fra respondenten, hvor man derefter prøver at fortolke, hvad 

de har sagt og prøver at koble det ind i det intervieweren prøver at analysere. Det kvalitative 

interview har til formål at producere viden, der kan analysere og fortolke. Viden opnås fra de 

forklaringer respondenten afgiver. Respondenten giver deres holdninger ud fra, hvad de har oplevet 

i denne verden.   
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En anden vigtig faktor er, hvilken interviewstil man vælger. Her findes der to typer af 

interviewstile. Det receptive interview og det assertive interview. Den receptive stil gør, at 

respondenterne har kontrol over, hvordan de besvarer få og enkle spørgsmål. Hvor Den assertive stil 

er, når intervieweren er i stand til at kontrollere svarene, med andre ord så er intervieweren meget 

aktiv.  

Udførelse af et interview:  

Før interviewet går i gang, kan man give respondenten en briefing om, hvad formålet med 

interviewet er (Kvale og Brinkmann, 2009). På denne måde sikrer man, at respondenten ved, hvad 

der kommer til at forgå og hvad interviewet går ud på og derfor kan respondenten føle sig 

komfortabel under interviewet. Når interviewet er i gang, er det er god ide, at intervieweren optager 

det hele, enten på video eller som lydfil. Dette gør, at intervieweren kan koncentrere sig og 

optagelsen kan bruges til videre analyse af interviewet. Når interviewet er ved at slutte, kan 

intervieweren spørge respondenten om han/hun har noget at tilføje og afslutte på en stille og rolig 

måde.  

  

 Analyse af et interview  

Den analytiske del findes igennem hele interviewprocessen. Eksempelvis under selve interviewet 

når intervieweren beder respondenten om at reflektere videre over, hvad de har sagt. Dette gør, at 

interviewet giver bedre mening. Når interviewet er færdigt, skal det transskriberes. Dette er en 

vigtig, da det skaber et bedre overblik og derfor gør det nemmere at analysere. Der findes tre 

forskellige tilgange til, hvordan man analyserer et interview: 1. den detaljerede samtaleanalytiske 

tilgang, 2. ordrette transskriptioner og 3. rekonstruerende transskriptioner. Tilgangen man vælger, 

afhænger af interviewets formål. Til sidst har intervieweren enten en teoretisk tilgang eller en 

tematisk tilgang, som der analyseres ud fra. (Brinkmann, 2013)  

  

 Masterplan (PBL-bogen)  

Masterplan fra PBL-bogen som vi fik udleveret en af de første dage på studiet, har hjulpet os med at 

skabe struktur i vores arbejde. Med hjælp fra bogen har vi fået en masse værktøjer til, hvordan man 

kan effektivisere gruppearbejdet ift. møder, projektskrivning og meget mere.   
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Teori:   

  

 Persuasive System Design:  

  

Et framework, der genkender specifikt indhold, design, software og funktionelle krav så en 

teknologi-baseret intervention effektivt kan ændre helbredsmæssig adfærd.  

  

Hvordan digitalt helbred interventioner kan støtte adfærdsændring  

Kan lave et brugervenligt interface med skræddersyet indhold (til hver enkelt bruger), support 

interaktivitet gennem feedback og påmindelser og overtale brugere ved at facilitere samarbejder og 

konkurrere med andre brugere.  

Persuasive technology som oversat til dansk betyder, overbevisende teknologi påvirker vedtagelsen 

og vedligeholdelsen af adfærd gennem specifikke kommunikationselementer og designfunktioner, 

der har til formål at forme holdninger uden at bruge vildledende taktik.  

Persuasive System Design-framework anerkender indholdet, designet, softwaren og funktionaliteten 

af en digital teknologiintervention. Dette framework illustrerer den overbevisende 

systemudviklingsproces, der begynder med at skitsere systemets vigtigste adfærdsmæssige mål og 

derefter identificere systemets kontekst, efterfulgt af at overveje systemets specifikke 

designfunktioner. Denne model fremhæver fire vigtige designfunktioner for at illustrere, hvordan 

konceptuelle principper omsættes til softwarekrav. For det første henviser den primære opgave 

bredt til designelementer, der har til formål at understøtte de primære mål for interventionen for 

målbrugerne, hvilket kan omfatte oprettelse af en brugervenlig grænseflade, skræddersy indhold og 

overvågning af fremskridt og ydeevne på individuelt niveau over tid. For det andet indebærer 

dialog, designovervejelserne for at understøtte systemets interaktivitet med brugerne, hvor systemet 

giver feedback til brugerne gennem påmindelser, opmuntring eller andre virtuelle supportteknikker. 

For det tredje repræsenterer troværdighed elementer i systemet, der fokuserer på at gøre det 

troværdigt og troværdigt for brugerne, såsom at levere pålidelige, nøjagtige og upartiske 

oplysninger og demonstrere kompetence og ekspertise. Endelig beskriver social støtte 

designfunktioner, der udnytter sociale og normative påvirkninger: at overtale brugerne gennem 

muligheder for at observere og lære af andre brugere; for at sammenligne ydeevnen med andre 

brugere; og for at lette samarbejde, konkurrence og anerkendelse af at opnå mål for 

adfærdsændring. Denne model giver en ramme, der kan forenkle de mange designovervejelser for 
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en multi-komponent overbevisende intervention for adfærdsændring og det kan guide bestræbelser 

på at gennemføre og evaluere disse systemer.  

  

 Behavioral intervention technology model:  

  

Definerer både konceptuelle og tekniske aspekter af en teknologisk intervention for at guide, 

hvorfor, hvad, hvordan og hvornår en intervention bliver ”leveret” til en målgruppe eller person.  

  

Hvordan digitalt helbred interventioner kan støtte adfærdsændring   

Formalisér designet, udviklingen og leveringen af digitale teknologibaserede adfærdsmæssige 

sundhedsinterventioner ved at illustrere forhold mellem forskellige konceptuelle og tekniske 

aspekter af interventionen.  

Just-In-Time Adaptive Interventions bruger overbevisende designelementer til at levere rettidige 

behandlinger eller skræddersyet indhold til at understøtte en persons adfærdsmæssige sundhedsmål 

ved at tilpasse sig deres behov, når de ændrer sig over tid. Denne form for intervention er styret af 

forestillingen om, at den rigtige type interventionsindhold kan leveres til nogen på det rigtige 

tidspunkt og at dette øjeblik er teoretisk til at være netop, når en person er i en tilstand af sårbarhed 

og modtagelighed. Sårbarhed refererer til det punkt, hvor en person har brug for målrettet støtte, 

såsom reaktion på miljømæssige signaler eller følelsesmæssige udløsere kendt for at fremskynde 

usund adfærd såsom stofbrug, rygning, eller usunde drikke. Modtagelighed understreger, at den 

enkelte skal være i en passende position til at modtage eller blive udsat for intervention indhold i 

modsætning til at være optaget af andre opgaver eller livskrav såsom arbejde, familieforpligtelser 

eller under kørslen. Fremskridt inden for digital teknologi som mobile enheder eller sensing-

teknologier gør denne form for adaptiv intervention mulig ved at muliggøre dataindsamling i realtid 

om en persons kontekst, adfærd og aktuelle placering på et præcist tidspunkt, samtidig med, at der 

indregnes detaljer om individets historie, miljø og personlige egenskaber.  

Konceptet med Just-In-Time Adaptive Intervention er at opnå en række proksimale resultater på 

forskellige tidspunkter eller intervaller afhængigt af en persons unikke behov for at opnå et 

meningsfuldt distalt adfærdsmæssigt sundhedsresultat. Adfærdsmodeller, der inkorporerer 

eksisterende videnskabelig dokumentation, er nødvendige for at informere tidspunktet for 

intervention, angive den type indhold, der leveres, og bestemme, hvordan dette indhold er tilpasset 

enkeltpersoners forskellige omstændigheder. Beregningsmæssige modeller af menneskelig adfærd 
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er blevet foreslået som en opmuntrende tilgang til at lette udviklingen af Just-In-Time Adaptive 

Interventioner, især da kompleksiteten, hyppigheden og mængden af data, der stilles til rådighed 

ved hjælp af digitale teknologier, vil kræve stadig mere sofistikerede og robuste analytiske 

metoder. Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Kim, S. J., McHugo, G. J., Unützer, J., Bartels, S. J., 

& Marsch, L. A. (2017).  

  

  

Behandlingssystem  

I dette afsnit kommer vi til at belyse behandlingssystemet i Danmark samt analyser, hvor effektivt 

behandlingssystemet er.   

Behandlingen af mennesker, der lider af depression, foregår i dag gennem forskellige aktører 

såsom: praktiserende læger, privatpraktiserende psykiatere, psykologer, hospitaler. Man kan få 

behandlingen igennem kommuner og andre forskellige privat aktør.   

Patienter med angst eller depression bliver behandlet primært hos egen praktiserende læge. En 

patient med depression vil typisk komme igennem flere forskellige kontakter med den praktiserende 

læge i forbindelse med udredning og diagnosticering. Behandlingen ville typisk foregå således, 

enten medicinsk behandling eller samtaleterapi. Der findes ikke en fast eller fælles fremgangsmåde 

alle psykologer kan går efter, når de skal behandle en patient. Psykologer behandler patienter på 

baggrund af deres kompetencer og vurdering af den enkelte patiens behov.  

Privatpraktiserende psykologer har oftest kontakt med andre praktiserende læger, kommuner og til 

patienter uden henvisning. Når praktiserende læger henviser en patient med depression til en 

psykolog, skyldes det, at lægen vurderer, at patienten har brug for en medicinsk behandling eller 

samtaleterapi. Når patienten bliver henvist til psykolog, opstår der et spørgsmål om patientens 

økonomi. Hvorvidt patienten selv kan finansiere behandlingen eller ikke har mulighed for det 

selvstændigt. Hvis privatpsykologen vurderer, at økonomien er et problem for patienten, kan lægen 

forsøge at hjælpe, enten ved at kategorisere patienten som depression ramt eller ved at henvise til et 

andet tilbud. De fleste privatpraktiserende psykologer rådgiver patienten om at søge støtte hos 

kommunen.   

Lægerne henviser langt de fleste patienter med depression til en psykolog, der yder kognitiv terapi, 

denne form for terapi bliver anbefalet i referenceprogrammerne. De fleste psykologer tager 

udgangspunkt i den enkelte patient, derfor fortæller psykologer ikke, hvilke slags terapi de tilbyder, 

hvilket gør det svært at få et klart svar fra psykologer, når patienten eller lægen ringer.   
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Patienten kan også få en behandling igennem kommunen og med det menes, at kommunen kan 

betale psykologen hvis patienten ikke selv kan betale.   

Grunden til, at kommunerne fokuserer på patienter med depression, må være at der stadig er en 

stingede andel af de personer som søger sociale ydelser, har psykisk lidelse. En undersøgelse fra KL 

2011 angiver, at 75 en tredjedel a sygedagpengemodtagerne har psykiske lidelser, og 75 % af disse 

lider af depression (KL 2011). Kommunen og jobcentrenes rolle er at få så mange borgere på 

arbejdsmarkedet, derfor fokusere kommunerne på at hjælpe de borgere, der lider af depression og 

angst, så de kan komme på arbejdsmarkedet igen.  

  

Analyse:  

 Interview 1 - Santos Paz Pérez, bilag 1.  

For at undersøge, hvilke problemstillinger, der kan være ved psykiatriske tilgang i projektet, har vi 

udarbejdet et interview, deltagende respondent har været psykolog i 36 år, dertil 20 år med fokus på 

unges depression og angst forløb beliggende på Roskilde Universitet, med klienter fra det meste af 

Roskilde omegn.  

Santos Paz Pérez (respondent) har i løbet af de 20 år haft fokus på unge, han mener at have set en 

stigning i unge, der føler sig deprimeret eller føler angst. På bagbaggrund af dette mener han, at det 

ikke er fordi det var lettere at trives før i tiden, men det moderne samfund har svært ved at være 

tilstrækkelig. Santos uddyber dermed, at det især er indenfor de sidste 10 år, at det har været svært 

at være ung. Dermed bekræftet fra en psykolog, at der er en stigende tendens til, at unge har lettere 

ved at få det dårligt og gå ned med det hvide flag. Dermed kan man sige, at der ligger en klar grund 

til at forbedre behandlingssystemet for at optimere det, så godt som overhovedet muligt, da den 

unge generation gerne skulle komme godt på benene igen, så de kan være effektive på 

arbejdsmarked og ikke bruge deres energi på depression.  

Santos mener ikke, at lykkepiller decideret er dårligt, men at pillerne ikke kan stå alene, når man 

skal hjælpe en klient. I et eksempel henviser Santos til overbelastning af knæet, psyken kan på 

samme måde overbelastes, hvis man tænker for meget eller har for mange negative tanker. Dog ikke 

sagt, at det ikke er i orden at have det svært nogle gange. Hovedpointen er, at det er okay at være 

trist sommetider. For at forbedre tilgange til depression og angst, kunne man opstille en kampagne, 

der kunne sprede budskabet om, at det er okay at være trist, så man kunne forbygge at de unge faldt 

helt ned i kulkælderen, hvis de oplevede en deprimerende situation. Ved at sprede budskabet ville 

det måske også føre til at man kunne starte en samtale om et svært emne at tage op, uden videre. 
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Hvilket kunne lede til at nogle stykker ikke ville ende ud i et længere depressionsforløb. Santos 

udpeger, at når man er i en situation, hvor man føler alt er noget ”øv”, så har man brug for en der 

guider dig og siger der er en løsning på det hele og dertil, hvad løsningen er her og nu. Ifølge Santos 

er det forskelligt fra læge til læge, hvornår de udskriver pillerne, det er selvfølgelig logisk at alle 

ikke sidder i samme situation, men sommetider, sker det for hurtigt, dette er oplyst i overstående 

afsnit. Lykkepiller bliver altså fremført som en dagens superhelt, der reder alle problemer, næsten. 

Situation er dog svær, for er personen i en situation, hvor de kan tage stilling til de konsekvenser, 

der kan komme ved at starte på lykkepiller og ikke kan de på se en fremtid uden lykkepiller. Det 

kan derfor være meget tiltalende for en person, der lider af depression eller angst blot at takke ja, til 

pillerne og starte denne behandling hurtigst muligt. Dette betyder, at der kommer flere mennesket 

på forløbet, for at mindske antallet af bruge kunne man sætte patienten overfor nogle spørgsmål, der 

kunne omramme deres motivations niveau, lyst til at leve eller general glade.   

Santos hævder også at flere har svært ved at være usikre på dem selv. De har svært ved at leve op til 

de krav de sætter sig selv. Dette sker selvom man gennem årendes løb er blevet dygtigere på de 

fleste områder, største delen af befolkningen kan stave, regne og læse, er der en tendens til, at vi 

lægger et pres på os selv, som vi derfor har svært ved at leve op til. Hvilket kan gøre, at 

helt velfungerende mennesker ikke kan magte livet fordi de konstant føler sig usikre. Dette kan 

være et udfald af, at vi går mere op i billede udadtil, det fundament man bygger op omkring en, for 

at gemme de menneskelige fejl lidt væk. Derfor forekommer der en tendens til, at alle er perfekte, 

hvilket kan føre til, at mennesket glemmer det, er okay at have en ”off day”, hvor man ikke er på 

toppen. Selvfølgelig, skulle det ske i en længere periode, kan det føre til en dybere depression, 

hvilket ikke er essentielt. Dog er det sundt at reagere på omstændighederne, andet er ikke normalt, 

man skal som menneske ikke fortrænge eller fornægte trauma, det kan gøre mere skade på en, hvis 

man bruger disse forsvarsmekanismer.   

Santos udtaler ” Som regel er det ikke fordi de her en depression, normalt er det fordi de har et 

deprimerende liv”, han peger her på, at der er et klart spørgsmål omkring kravet om motivation fra 

den deprimerede. På den måde stemmer det godt overens med behandlingssystemet, der påkræver et 

motivationsbehov. Det lægger derfor ansvaret hen på den depressionsramte, hvilket man kan sige 

sætter dem i en mere menneskelig situation, hvor de bliver stillet til ansvar for deres egen udvikling. 

Herved opstår så dilemmaet for de personer, der ikke har kræfterne til at hive sig selv op af hullet. 

Lykkepillerne kan derved hjælpe, men ikke klare hele udfaldet.   
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Ved at ende forløbet på lykkepillerne kan det, forskelligt fra person til person give udslag til 

bekymringer om, hvorvidt man er i stand til at klare sig på egne ben uden nogle piller, til humørs 

forbedringer eller stabilitet. Dette er selvfølgelig menneskeligt, men kan føre til tilbagefald, for at 

undgå dette kan man forbedre systemet, ved at følge dem længere tid efter stop datoen. Ved dette 

kan det dog også fører til, at man forlænger smerten yderligere ved at beholde personen og derfor 

gør dem en bjørnetjeneste.   

Corona har ifølge Santos haft sine fordele og sine ulemper for unges depression og angstforløb. For 

dem af Santos klienter, der har haft problemer med specifik socialangst, har haft det lettere ved at 

sidde derhjemme bag en skærm til et teammøde eller et zoom call. Dette kan dog ikke ses som en 

løsning til disse specifikke unge, eftersom deres problem ikke har været, at de havde det svær på 

daværende tidspunkt. Deres problem er deres tankeproces, der har medført, at de har er endt ud med 

angst, hvilket er kernen, der skal ændres inden de som helhed er på rette spor igen. Ifølge Santos er 

en af de vigtigste overvejelser, når man hjælper en person, der har det svært, at finde ind til kernen 

af problemet og derfra arbejde med det og den måde man tænker på. Santos mener, at det er 

tankeprocessen, der er essentiel, når man kigger på, at man skal løse et længere udfordring. 

Personer, der har det svært socialt, har i denne periode kunne tage en pause, om det senere hen kan 

betyde en forværring af sociale kompetence kan være svært at vurdere. For dem, der trives godt 

socialt, men stadig døjer med angst og depression kan få det værre ved at være isoleret hjemme. 

Santos nævner den vigtige faktor at unge er i gang med at etablere sig og derfor har svært ved at gå 

glip, eller sætte denne tid på pause. Dog kan det på samme måde som med dem socialangst kan det 

være svært at vurdere præcist, hvad den enkelte kan opleve på netop det tidspunkt.  

De mest essentielle begreber og udsagn fra interviewet er følgende: ”svært ved at rumme når man er 

usikker”, overdreven opmærksomheden, reagere, svært at være tilstrækkelig, normalisere det, at det 

er okay at være trist og balance.   

Det er menneskeligt at være ked af det, ingen har sagt, at man skal være glad hele tiden. Der ligger 

et behov i at sprede dette budskab, man skal have plads til at være trist og ikke være bange for at 

bede om hjælp eller erkende man har problemer som man ikke selv kan komme til bunds i, også 

selvom det gør ondt her og nu.  

  

 Interview 2 - af anonym person, bilag 2 

For at få et yderligere indblik i lykkepille indtagningen og tilsvarende nedtrapningsprocessen har vi 

lavet et interview på en 21-årige mand. Han ønsker i forbindelse med projektet at være anonym. 
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Han er en af de unge danskere der benytter sig af lykkepiller og dertil sovepiller for at få sin 

dagligdag til at fungere.  

Hans forløb startede ud med, at en ven gjorde ham opmærksom på, at han burde bestille en tid til at 

besøge sin læge, for at finde ud af om han havde depression. Dette er et tilfælde på, at man ikke 

altid selv er klar over, hvilken situation man befinder sig i. Hvilket er ensartet med det udsagn 

psykolog Santos udtaler i interviewet tidligere. Det er ikke altid man selv er klar over, at man kan 

have brug for hjælp eller, at det går op for en, at der er noget galt. Dette viser også, at det kan være 

svært selv at opsøge hjælp, hvis det ikke er gået op for en, at man er ked af det og har været der i 

længere tid. Den anonyme, har i forbindelse med forløbet også fået sovepiller på recept, for at 

undgå de lange søvnløse aftener. Ifølge Harvard Health Publishing er følgesymptomerne på 

depression forandrede søvnmønstre, som den anonyme også forklarer, har han svært ved at sove om 

natten. Dette stemmer derfor fint overens med det Harvard Medical School belyser. 

Sammenhængen er dog ikke til at tage fejl af, det er svært at fungere med en omvendt døgnrytme. 

Hvis man forstiller sig, at samfundet var bygget, hvor det var normalt at gå sent i seng og stå tidligt 

op. Normen i Danmark er baseret på 9 til 17 jobs, dette er dog blot en menneskabt retningslinje, der 

får samfundet til at køre rundt i en nogenlunde struktur. Dog vil der ved undladelse af nuværende 

opbygning af samfundet opstå en kritisk mangel af D-vitamin for pågældende person.    

Den anonyme udtaler også, at han ikke inden forløbet var klar over at emnet var tabubelagt. Hvilket 

han ikke var klar over inden han selv var i situationen. Han kendskab til lykkepiller var også 

begrænset, han havde ikke rigtig hørt så meget om det. Dette belyser, hvordan der ligger et behov 

for at sætte større fokus på emnet, Santos forklarede på samme måde, der mangler at blive i gang sat 

en samtale. For at øge opmærksomheden på, at der er nogle, der går rundt og har det skidt. På 

samme måde kan man imødekomme de mennesker der ikke har ramt bunden, men er på vej i en 

forkert retning.   

Den anonyme udtaler også, at han sommetider kan overveje større spørgsmål i livet, hvilket er 

menneskeligt, men kan være svært for, at menneske at takle, da spørgsmålet ikke på stående fod kan 

besvares og derfor fører til yderligere frustration. Han fremhæver endda faktummet, at han ikke har 

nogen uddannelse, dette bevæger sig hen i det som Santos sagde, da han understregede, at 

mennesker i dagens Danmark har svært ved at være til strækkelige. Uddannelse er et godt et 

eksempel på noget man som menneske kan gå og tumle med, det er som sådan ikke noget krav at 

man skal have, men det forventes udskrevet af samfundet eller måske ens nærmeste. Uanset 

udfaldet, ligger der et pres, som man egentlig påtager sig, hvis man ser helt realistisk. Uddannelse er 
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ikke en nødvendighed for at kunne bevare glæden over livet, men vi har bygget samfundet op til, at 

det er en del af vores rejse gennem livet, for at udvikle os videre til voksen. I virkelighed er 

mennesket til for at formere sig og spise frugt i skoven, derfor er uddannelse blot et fænomen vi har 

skabt. Det at normen er sat til, at vi alle skal igennem skolesystemet for at være tilstrækkelige er 

menneskeskabt, lever man derfor ikke op til normen kan man føle, at man ikke er god nok som 

menneske. Dette kan på denne måde føre til længerevarende depression- eller angstforløb. I vores 

tilfælde er vores respondent 21 år gammel, bor i en lejlighed for sig selv, ikke helt udenfor normen, 

men han føler sig alligevel deprimeret og henvender sig til en læge, hvor han får udskrevet både 

lykke og sovepiller, han er under forløbet ikke i kontakt med en psykolog. Hvis det stemmer 

overens med Santos, mangler der at komme til bunds i, hvordan tankegangen kan underbygge de 

udfald som man ender i.   

Samme studie fra Harvard, fra overnævnte peger på, at en person, der lider af depression, kan være 

tilbøjelig til at føle skyld eller uværdig. (Harvard Health, 2019, June 24) Disse begreber tilegner 

selv samme billede som den anonyme beskriver, der gør han har svært ved at fungere i sin 

dagligdag. Det viser på denne måde, at der ligger en klar overgang fra at have en dårlig dag til at 

føle, at man ikke lever op til de krav man kan føle, der er til en som menneske.   

Respondenten udtrykker et behov for, at han kunne have brug for at snakke eller skrive med nogen 

om, hvordan han har det på det tidspunkt han har mulighed for det. Begge respondenter nævner 

tanker, som det der kan gøre udslaget til den pågældende situation blandt andet depression eller 

angst. Ifølge Santos er tankegang nøglen til at komme ud af depressionen, han peger mere på 

processen af tankerne, hvor den anonyme depressionsramte nævne de bekymringer og tanker han 

har samt, at han ikke har det godt. På den måde kunne det i rammesættes, at der ligger en 

sammenhæng mellem den måde vi tænker på og det vi tænker. Eftersom data’en viser, at man kan 

føle sig uværdig eller skyldig, kan det være svært at ændre sin tankegang uden videre. Flere med 

depression kan have svært ved at erkende at de har behov for at ændre deres tanker og vide, at det er 

muligt at rette op på processen.   

Santos beskriver, at han har hjulpet flere med at trappe ned på deres piller han beskriver, at flere er 

bekymrede og bange, her nævner han som beskrevet tidligere, at man overdriver opmærksomheden. 

Dog beskriver den anonyme, at han ikke er så bekymret for at stoppe på pillerne, men at han heller 

ikke er i kontakt med en psykolog. I dette specifikke tilfælde tegner der sig et billede at 

forsvarsmekanisme. Det kunne derfor tyde på, at der mangler et værktøj, der kan forbinde de to 

verdener, person og psykolog. Der mangler en kommunikations vej, der kan støtte op om den 
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depressions- eller angst ramte på samme måde som man kunne gøre jobbet lettere for psykologen. 

Ved betegnelsen lettere menes ikke nemmere, men en optimering, effektivisering eller et værktøj 

der kan samle bedre data om personens behov og derfra hjælpe personen lettere gennem forløbet. På 

længere sigt, kunne dette være med til at forbygge tunge og lange forløb, der forhåbentligt ville 

kunne skabe et nyt fundament for personen, så kunne man mindske mængden af tilbage fald.  

  

 Dagbogstracker til optimering af konsultationsforløb  

For at optimere behandlingssystemet, kunne man designe en app, hvor det var muligt for patienter 

at notere, hvordan deres humør var og hvordan de havde det. Dette ville være et oplagt værktøj for 

lægerne til at kunne sætte sig bedre ind i, hvilken proces og hvilke dage patienten har gennemgået 

optil konsultationen. Dette ville også være med til at lette presset og specificere, hvordan patienten 

har haft det alle dage og ikke kun den pågældende dag, hvor patienten var inde til konsultationen. 

Ved kun at snakke med lægen en gang om ugen eller en gang om måneden alt efter behov er det 

lettere at give et generelt billede af, hvordan patienten har det. Hvis udfaldet dog er, at det kun er 

mandage humøret ikke er godt, ligger der en oplagt mulighed i at påbegynde granskningen for, 

hvordan dette udslag kan forbygges. Er udfaldet dog, at patienten har det dårligt hver dag, kunne 

man se om patienten havde noteret et tidspunkt, der havde gjort dagen lidt mindre forfærdelig. For 

eksempel: havde personen sovet godt eller fået noget dejligt mad. På den måde kan lægen kigge på 

om dosen kan sættes ned om fredagen, fordi der var en tendens til, at der var lidt flere positive 

stunder. Hvilket kunne føre til en hurtigere fremgang af selvstændig positivitet.   

Ved at notere, hvornår man er glad eller ked af det, skaber det en større bevidsthed om at man har 

brug for hjælp. Ved at skrive det ned og få det noteret, kan det for nogle løfte deres skuldre for så 

har de på en måde fået det ud, så bliver det mere håndgribeligt at arbejde med.   

  

 Informations mekanisme  

Ved at nedskrive og analysere sin egen data omkring sit humør kan der opstå spørgsmål. Det kan 

være svært at finde svar på internettet, der er helt korrekt og der tager højde for patientens 

specifikke situation.   

Clue er en app, der tracker din personlige menstruations cyklus, hvor du på samme måde som 

overstående afsnit gør det muligt at tracke humør, menstruation, søvn og 27 andre tracker af samme 

kategori. Hertil understøtter de videnskab, hvor de giver brugeren mulighed for at lærer alt, der 

omhandler graviditet, menstruation og forudsigelser for ægløsning. Dette er med til at sikre 
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brugeren er velinformeret, da dette emne på samme måde som depression og angst kan være svære 

emner at tage op for nogle. (About Clue. (n.d.) App)  

Ved at sikre, at brugeren har de informationer betyder, at de ikke behøver at være i tvivl om for 

eksempel: hvilke bivirkninger lykkepiller kan have eller lignede. Dette kan være med til at lette 

frygten som nogle kan gå rundt med, på samme måde kan det være med til at klæde dem på til at 

tage mod til sig og påbegynde nedtrapningen fra lykkepiller. Ved at have de vigtigste informationer 

ved hånden kan det være med til, at når patienten ankommer til konsultation er der ikke så mange 

spørgsmål for lægen at besvare. På samme måde kan det være uoverskueligt for en person, der lider 

af depression eller angst at selvlærer sig, hvis man har brug for yderligere information end det man 

fik fra læge. Så har man det let tilgængeligt ved hånden altid. Dette kan også forekomme praktisk, 

hvis patienten under konsultationen har været stresset og ikke har fået alle detaljer med, men stadig 

har et ønske om at få sine spørgsmål besvaret.   

  

 Udfordringer ved digitalt kommunikations forum  

Ifølge studie fra Oslo universitet, ”ungdom og unge voksne subjektive opplevelse av digitalt 

selvskadeinnhold” (på dansk, ungdom og unge voksne subjektive oplevelse af digitalt 

selvskadeindhold) af Marte Hjertås Hermansen kan der være positive og negative resultater, ved at 

lade unge kommunikere med hinanden omkring deres problemer digitalt. I undersøgelsen, vises en 

tendens til at unge, der deler sine erfaringer kan give en negativ effekt på andre, da de kan se det 

som værende inspiration til bl.a. selvskade, hvilket kan forværre deres pågældende situation. Hvis 

man på denne måde sætter fokus på den unges proces og det personen har været igennem for at nå 

dertil, hvor man ikke længere behøver lykkepiller. Derved kan små gode slutninger fra den 

individuelles fortælling og oplevelser, være med til at inspirere andre. Dog kan der være udfald på 

vejen, hvor person for eksempel referer til, at der har været tilbage gang i deres oplevelse, dette kan 

skade forløbet for andre, hvis de hører mere om tilbagefald og på den måde bliver begynder at 

tænke mere på at begynde på pillerne igen end at komme ud af hele den cyklus. Dette kan være med 

til at få personen til at opbygge frygten for at falde i igen, skulle det ske kan det føre til at personen 

begynder at overtænke det dertil, hvor det ender med at ske. Samtidig kan det være med til at 

normalisere, faktummet om, at der kan ske tilbagefald, dog behøver det ikke nødvendigvis at 

betyde, at der ikke er lys for enden af vejen. Ungdom og unge voksnes subjektive opplevelser av 

digitalt selvskadeinnhold - en metasyntese. (2021, July 29). DOU Vitenarkiv.  
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Som tidligere nævnt i vores interviews ligger, der et behov for opmærksomhed på depression og 

angst, dertil hvorvidt der er tale et tabu eller behov for at starte en samtale. Dette skyldes manglende 

information og tilkendegivelse af, at det er det, er normalt ikke at være okay. For at mindske 

udfaldet af at føle sig alene om sit forløb kunne det tyde på, at der er behov for et forum, hvor alle 

der er under depressions- eller angst forløb kunne dele deres fortællinger. Dette kunne være med til 

at skabe en platform, hvor man kan fortælle om sit forløb på godt og ondt. Dette kunne være med til 

at for både brugeren til at reflektere over sin situation eller blive inspireret af andres forløb. Ved at 

skrive om sine problemer kunne det på samme vis ende ud med, at man styrker sine formuleringer i 

at forklare, hvordan man har det. Dette kan være med til at optimere nedtrapningsfasen, hvis 

personen bliver god til at forklare, hvordan de har det ved nærmere eftertanke. Forummet kan på 

den måde være med til at styrke deres fundament til at udtrykke sig, så kan de formulere nærmere, 

hvordan de præcis har det, fremfor, at de “ikke har lyst til at leve” eller “bare har det dårligt”.   

Der ligger også nogle etiske overvejelser, når man opretter et forum, hvor unge kan ytre sig om 

deres forløb. Hvis man skabte en platform, der omhandlede så ømt et emne som depression og 

angst. Ud fra et studie lavet af Kim Andersen Normann (CBS) peger undersøgelser på, at patienter 

finder online hjælp og kommunikation meget brugbar. Dette gælder for dog både for 

kommunikation med læge og andre i samme situation som dem.   

Ved at skabe et forum, hvor mindst mulige udfald af negative kommentarer og feedback, det 

betyde, at der i forummet ikke skulle være mulighed for at kommentere direkte på opslaget, men 

skulle man have lyst til at skrive noget, ville det være privat til personen der skrev opslaget. For at 

skabe en metode til at give feedback, skulle det være muligt at give opslaget et “like”. Skulle man 

imødekomme funktionen, om at udtrykke begejstring om opslaget, kunne man for at skabe de mest 

positive rammer, hvortil man havde tre muligheder for at give respons til vedkommendes opslag.  

Responsmulighederne:  

 Brugbart   

 Inspirerende   

 Succesfuldt    

Ved at anvende disse muligheder fremfor blot en “like” knap, ville det skabe en mere positiv 

tilgang. Dette kunne være med til at få flere til at have mod på at dele ud af deres oplevelser. Ved at 

implementere flere positive ord til en person, der lider af depression og angst kunne det være med 

til at hjælpe, person der giver feedbacken lige såvel som personen der modtager feedbacken. På 

denne måde er der mulighed for at sprede glæde og en chance for at øve positive ord fremfor 
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konstante negative tanker. Ved at gøre andre mennesker glade, smitter det til at man selv bliver 

glad, dog er det ikke videnskabeligt bevist, når det ikke er ansigt til ansigt. Dog er det et godt sted at 

starte, for at implementere flere positive ord til sit ordforråd og for at styrke sin mentale muskle i en 

positiv retning.  

”Som patient får man rigtig meget ud af at tale med andre i samme situation – det ved vi fra vores 

patientforeninger, hvor mange patienter netop har den mulighed. Samtidig ved vi også, at der i 

dialogen mellem patienter kan opstå mange spørgsmål, som de har behov for at afklare med en 

sundhedsprofessionel. Derfor er det en rigtig god ide at oprette de fem nye online netværk, hvor der 

også er mulighed for sparring med fagfolk.” (Kilde.: Sundhed.dk)   

  

Afgrænsning:   

Vi har valgt at undersøge problemstillingen bag antidepressiv medicin indenfor Danmarks grænser. 

Dermed vil der ved henvisning til behandling systemet, gennem opgaven henvises til danske 

statistikker og tal ud fra danske borgere. Dette skyldes, at den danske stat har en individuel 

opbygning af medicinsk udskrivning af antidepressiv medicin til patienter. (2018, February 27, 

Lykkepiller/ Faktalink). Det er forskelligt fra land til land, hvordan man håndterer patienter, der kan 

have behov for antidepressiv medicin, der kan være mange grunde til udsving i disse faktorer, det 

kunne være kultur, økonomi og andre samfundsmæssige variabler. Derfor ville det blive svært at 

fremskaffe en konklusion, af det præcise problem med en komparativ analyse af flere lande. 

Danmark er en velfærdsstat, hvor alle borgere har ret til stabilt økonomisk grundlag, som bunder i 

mulighed for sociale og kulturelle levevilkår. (2020, February 21, Den Store Danske)   

Vi vil i opgaven fokusere mest på det yngre segment, da der er en stigning i både antallet af unge, 

der udvikler depression og i den forbindelse er dem, som ender på antidepressiv medicin. (2017, 

April 25, rigshospitalet). For at omramme hele projektet, kan andre aldre være nødvendige at 

inddrage for at pointere hovedpunkter.  

  

Produkt:  

Vores ide til et produkt består af et design af en app til forbrugere af lykkepiller. Vi har haft nogle 

ideer til, hvad appen skal indeholde, heriblandt en form for dagbog, hvor brugeren kan skrive noter 

eller en uddybende fortælling om, hvordan deres dag har været ifm. nedtrapningen af lykkepiller. 

Brugeren skal skrive de positive og negative oplevelser de har haft, hvilket vi tænkte kunne bruges i 
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samarbejde med en psykolog, hvor klienten og brugeren kan få et bedre overblik over, hvordan det 

går. Ved hjælp af denne app kan psykologer få mere indsigt i, hvordan de kan hjælpe brugeren ved 

at give dem gode råd til at forbedre de ting, som har været svære i dagligdagen.  

Ideen med appen er overordnet at gøre det nemmere for både psykologer at give hjælp og få en 

bedre forståelse for de enkelte brugere og for brugeren er det lettere at forklare, hvordan det går 

med processen, da man let kan miste overblikket over alle de små ting, som man støder på 

ifm. Nedtrapningen.  

Vores målgruppe er unge i alder en 18-25. Grundet den tidlige alder har de ikke nogen uddannelse, 

de kan dog godt være studerende. Deres bolig situation er primært lejlighed eller hjemmeboende, 

hertil bor de indenfor Danmarks grænser. Deres indkomst ligger også omkring 10.000-100.000 kr. 

årligt i indkomst. Udslaget her kan svinge eftersom nogle kan være på SU og deltidsarbejde, eller 

fuldtidsarbejde, hvor der ikke kræves særlig uddannelseskrav. Målgruppen har eller er på sociale 

medier som Facebook, Instagram, TikTok eller Twitter.     

Desuden har vi diskuteret, hvorvidt det var muligt at inddrage andre brugere som også er i gang 

med deres nedtrapning i en form for forum, hvor brugerne kan hjælpe hinanden. Det kan være en 

stor hjælp for nogle at vide, der er andre ligesom dem, som også har det svært. Denne del kræver 

lidt flere overvejelser end vi har indtil videre, da vi skal finde ud af hvordan man får adgang til dette 

forum i og med vi helst gerne skulle undgå at de forkerte mennesker kommer ind i forummet og 

forværre de andres oplevelser. Her kan der være noget om kulturen på internettet og hvordan folk er 

når de sidder bag en skærm. Det kunne være en god ide at få implementeret noget verificering af 

alle personerne for at sikre, at der kun er folk som reelt har brug for det.  

  

Diskussion:   

Vi vil nu forholde os kritiske overfor vores indsamlede empiri herunder videnskabelige artikler og 

anden viden vi i dette projekt har opnået. Vi vil sætte forskellige synspunkter op mod hinanden, 

med vores problemformulering i fokus. Vi vil diskutere sætte spørgsmålstegn ved de forskellige 

kilders resultater og samtidig komme med vores egne meninger og argumenter ift. dette baseret på 

den viden vi har fået siden vi startede projektet.   

Først og fremmest er vores problemformulering jo, hvordan man bedst muligt kan forbedre det 

nuværende behandlingssystem for personer der er i nedtrapningsfasen af lykkepiller. Samtidig har 

vi valgt at fokusere på, hvordan man kan implementere teknologi til at løse vores 
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problemformulering. Hertil vil vi i en diskussion se på, hvilke meninger, der er på teknologiens 

brug i forbindelse med mental sundhedshjælp.   

I en artikel skrevet af Sander L, Rausch L, Baumeister H. og en anden skrevet af Clarke AM, 

Kuosmanen T, Barry MM. har man foretaget nogle undersøgelser på voksne (første artikel) og børn 

og unge (anden artikel) hvor man har set, hvorvidt teknologi kan forbedre den behandling mentalt 

syge personer får. Måden som teknologien har været brugt i disse undersøgelser, er 

videokonsultation og andre metoder som man ikke normalvis har brugt i denne type behandling 

før.   

I begge undersøgelser, altså både børn/unge og voksne var resultaterne svingende, hvor nogle 

resultater viste en forbedring, viste andre resultater enten ingen forskel eller forværret behandling. 

Men, hvad kan være årsag til, at nogle har fået en forbedret behandling og andre har haft negative 

oplevelser med teknologien? Kan årsagen ligge i, at forskellige generationer er mere åbne over for 

teknologier? Måske yngre generationer har lettere ved at se ideen med at inkorporere teknologi i 

behandlingen fordi de har bedre kendskab til det end ældre generationer.   

Vi har fra egen erfaring fundet ud af, at yngre generationer netop har lettere ved at bruge 

teknologier i sin dagligdag sammenlignet med ældre personer. Teknologi bliver brugt mere og mere 

for hvert år der går. Mange flere teknologiske artefakter introduceres til verdenen og hermed 

kommer kulturelle forskelle til at vise sig når man sammenligner personer, der er født efter 

eksempelvis år 2000 sammenlignet med omkring år 1950. På bare 50 år er man gået fra ikke at have 

utrolig meget kendskab til teknologien til at være “født med en telefon i hånden” som er et ordsprog 

hyppigt benyttet det sidste årti. Tager man eksempelvis videokonsultation som en måde at behandle 

personer med mentale helbredsproblemer, kan en simpel problematik være at ældre mennesker har 

problemer med at deltage i et zoom-møde, fordi de netop ikke har brugt denne type kommunikation 

før.   

På den anden side har de sidste to år betydet, at unge mennesker har skulle benytte sådanne 

teknologier i bl.a. undervisning og derfor har man lettere ved at navigere sig i teknologien. Hvis 

man antog at dette kunne være en af de faktorer der spillede en rolle i effektiviteten af behandle 

personer med depression eller angst ved hjælp af teknologi, hvad kan så være årsag til at nogle fra 

yngre generationer ikke har fået forbedret behandling? Dét, at man har mulighed for at snakke med 

en psykolog online, kan have sine fordele, men man skal måske ikke undervurdere dét at tale med 

en person fysisk, hvor det bare er psykolog og patient i samme rum. Effektiviteten kan også have 

noget at gøre med præferencer, eksempelvis ville nogle foretrække at have eksamen online fordi de 
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føler sig hjemme og sikre når de er på værelset, hvor andre måske performer bedre når de er på 

uddannelsesstedet. For at konkludere lidt på det her, er der mange faktorer, der spiller ind i, hvordan 

teknologi optages i samfundet og især når man snakker om mentalt helbredsbehandling fordi der 

stadig er mange muligheder for netop at bruge teknologi i denne sammenhæng, de er bare ikke 

blevet opdaget endnu. Set på de sidste 50 år, har teknologien flyttet sig langt. Man er gået fra 

næsten ingen kendskab til teknologien at have, til at være forbruger af den konstant i vores hverdag. 

Hvis vi er noget så langt med teknologier på 50 år, hvor langt vil teknologien så være kommet om 

50 år fra i dag?  

Som allerede nævnt har vi foretaget to interviews, et med en psykolog og et andet med en 

privatperson på lykkepiller. Psykologen Santos fortæller, hvordan det har været svært at være ung i 

det sidste årti, hvor man har set en tendens til at mange flere bliver ramt af depression. Det kan være 

svært at finde ud af som ung, hvordan man skal forholde sig hvis man ender ud i depression, bl.a. 

fordi man i forvejen kan overtænke rigtig mange ting og derfor kan det være en udfordring at tage 

stilling til bl.a. hvordan man skal søge hjælp og hvordan man skal modtage den. Ligeledes fortæller 

vores privatperson, at de ikke havde nok kendskab til emnet da de endte ud i at skulle bruge 

lykkepiller. Alt personen vidste var, at der var chance for at få kvalme og lignende bivirkninger i 

forbindelse med lykkepiller. På den anden side fortæller Santos, at det er forskelligt, hvornår 

psykologer vurderer, at der er behov for at patienten begynder på lykkepiller, hvilket vi ser som et 

tegn på mangel af kendskab til hvordan man i dag skal håndtere unge depressionsramte. Man kunne 

forestille sig, at der er forskel på hvordan man bør behandle unge i dag, som er ramt af depression 

sammenlignet med, hvordan man gjorde i tidligere generationer. Det høje antal depressionsramte 

unge er som sagt forholdsvis nyt, som Santos siger og det er dermed endnu nyere for os, at man 

begynder at forsøge sig med teknologiske muligheder i forhold til behandlingen af de unge 

mennesker. Teoretisk set er der stor mulighed for positive resultater af dette i og med, som tidligere 

nævnt, at teknologi er integreret i unge menneskers hverdag. Men, hvad skal der til før, man får det 

kendskab der er behov for at behandle depressionsramte unge ved hjælp af teknologi og hvordan 

kan det bruges til at behandle dem i nedtrapningsfasen?   

  

Konklusion:   

Ud fra dette projekt kan vi konkludere, at antidepressivmedicin er et stigende problem i 

samfundet.  Det er blevet svære at være tilstrækkelig for den almene borger, hvilket skyldes 

manglende budskab om, at “det er okay, ikke at være okay”. Depression og angst er to tabubelagte 
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emner, der oftest ikke bliver snakket højt om. Der er på denne måde et tydeligt tegn på manglende 

kommunikation på område, ud til almindelige mennesker. Hertil mangler der general 

kommunikation af information om specifikke bivirkninger eller, hvad en lykkepille i virkeligheden 

indeholder.   

På nuværende tidspunkt kræver det en lægelig recept, for at få udskrevet lykkepiller. Eftersom der 

ikke er nogen fast agenda for, hvornår en borger skal have ret til behandling af depression eller 

angst gennem lykkepiller, er der variation mellem, hvornår den enkelte læger vurderer 

receptudskrivningen. Lægen henviser inden forløbet til en psykolog, men stiller intet krav til at dette 

skal være en del af behandlingen, ifølge Santos (Psykolog, respondent fra første interview) er dette 

med til at øge risikoen for tilbagefald. Processen for at komme ud af forløbet med lykkepiller 

kræver flere samtaler med egen læge, hvor patienten selv skal være motiveret for at stoppe forløbet 

og igangsætte nedtrapningen.   

For at effektivisere og specificere forløbet, kan man designe en app, der gennem mere personlig og 

konkret opfølgning af processen kan være med til at forkorte den, samt at forhindre efterfølgende 

tilbagefald. Ved at oprette mulighed for et åbent forum for patienter, kan det skabe et sikkerhedsnet 

og tryghedsskabende rammer, der kan være med til at styrke patienter. Et forum kan være med til at 

få patienten til at føle sig mindre alene, eftersom de kan se at andre også døjer med angst og 

depression. Ved at skabe rammer for deling af værktøjer og positive historier, kan det være med til 

at motivere patienten til at stoppe på pillerne. Appen vil også give patienten mulighed til let at finde 

informationer og på den måde have bedre indblik i hvoraf bivirkningerne kommer fra. På denne 

måde kan det være med til at få patienterne til at føle sig mere normale og ikke så udsatte.   

Appen skal også fungere som en dagbog, hvor patienten løbende kan notere, hvordan de har det, så 

de til samtalerne med psykologen er bedre klædt på til samtale. På denne måde kan lægen også få et 

indblik i hvordan patienten har det, dette skal dog ikke fungere i stedet for deres eget spørgeskema, 

men forbygge at klienten har en dårlig dag, præcis den dag og derfor følere alt er forfærdeligt, den 

specifikke dag. Dagbogen kan også være med til at få patienten til at blive mere bevidst om, 

hvordan han/hun har det. Der sker også en frigivelse ved at skrive ned eller notere ting, dette kan 

være en måde at styrke sig selv og afslappe hjernen en smule.   
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