
INFORMANTER EFTERLYSES! 

Har du erfaringer med nedtrapning af antidepressiv medicin? 
 

Projekt ’Tryg nedtrapning - Brugerforum’ vil udvikle og teste en 
digital støtte- og rådgivningsportal til personer, der trapper ud 
af antidepressiv medicin. Projektet er støttet af Det Obelske 
Familiefond.  

Flere og flere danskere er langtidsbrugere af antidepressiv 
medicin. Op mod 60% af de patienter der forsøger at trappe ud 
får nedtrapningssymptomer, hvoraf nogle let forveksles med 
tilbagefald. Der mangler viden om, hvordan man bedst støttes i 
at trappe ud af medicinen, og det kan være en del af årsagen til 
at mange opgiver. 

Projektet er en del af konceptet BetterOff. Forummets formål er 
at give brugere et rum til at udveksle erfaringer og viden samt 
give hinanden følelsesmæssig støtte – samt give støtte fra faglige 
eksperter. 

Ved at deltage i spørgeskemaundersøgelsen bidrager du til 
udviklingen af et forum for støtte og videndeling om 
nedtrapning af antidepressiv medicin. Vi glæder os til at høre fra 
dig. 

Hvem står bag 
undersøgelsen? 
BetterOff 
BetterOff er et digitalt koncept 
til støtte under nedtrapning af 
antidepressiv medicin. 
BetterOff består af et 
brugerforum, en app til 
registrering af nedtrapnings-
symptomer og formidling af 
viden. BetterOff udvikles af 
Mobile Health Apps. Se mere 
her: www.betteroff.me 

Socialt Udviklingscenter SUS 
Er en almennyttig forening, 
der arbejder for at forbedre 
socialt sårbare menneskers 
livsvilkår. SUS har gennem 10 
år sat fokus på, hvordan social 
IT  kan forbedre den enkeltes 
handlemuligheder. Se mere 
om SUS her: www.sus.dk  

Vil du deltage i 
spørgeskema-
undersøgelsen? 
Vi vil sætte stor pris på din 
deltagelse. Er du interesseret, 
så skriv eller ring til Birgitte 
Bækgaard, chefkonsulent i 
SUS. 

Email: bbb@sus.dk 

Telefon: 7199 5487 

OBS: Sidste frist for tilmelding 
er fredag d. 13. marts 2015 

For at kunne udvikle en velfungerende online støtte- og 
rådgivningsportal har vi brug for mere viden. Vi foretager 
derfor en digital spørgeskemaundersøgelse og søger 
personer, der enten:  

• ønsker at trappe ud af antidepressiv medicin 
• er i gang med nedtrapning 
• har trappet ned eller ud inden for det sidste år 
• har forsøgt, men opgivet nedtrapning 

Derudover er det nødvendigt at: 

• du er mellem 18-65 år  
• du ikke anvender andre psykofarmaka (fx 

sovemedicin eller antipsykotika) 
• du har adgang til internettet  

Vi sender spørgeskemaet til dig som et link i en mail - det 
tager ca. 10-15 minutter at besvare spørgeskemaet og 
besvarelsen er anonym. Spørgeskemaet fremsendes d. 
16. marts og skal være besvaret senest d. 23. marts 2015. 


