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VI VED HVOR SKOEN TRYKKER#8o"Livet bliver en kamp, 
dag ud og dag ind, 
med at søge efter jobs, 
udarbejde CV, 
omformulere CV, 
opdatere CV, 
lave nye ansøgninger, 
bedre ansøgninger, 
forkorte i CV, 
omskrive CV, 
og pludseligt er et år 
gået og man er stadig 
arbejdsløs og må ændre 
sin alder på CV’et."
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PERSONLIG BERETNING Af Sidse Zille 

Jeg er skræmt ved tanken om at du og 
verden nu får indblik i de tanker, jeg gør 
mig om mennesker og deres motivation 

og handlinger, og om hvordan jeg må forholde 
mig til verden omkring mig hele tiden…

At være fuld paranoid skizofren, som 
lægerne kalder det, er et fultidsjob jeg ikke kan 
få fri fra ....nogensinde. Det har invalideret mig 
og min hverdag og præger hele tilværelsen nu.

Udviklingen kom hen af vejen, så at sige. 
Jeg var holdt op med at tage min faste 
medicin og i et halvt år gik det gik godt, indtil 
min skizofreni som en lille rullende snebold 
blev større og større for hvert sekund, for 
til sidst at nå uanede højder på den rigtig 
slemme måde. 

Det var for alvor begyndt, da drikkevandet 
i det område, hvor jeg boede i, blev inficeret 
af nogle baciller. Folk lagde sig syge på 
stribe og hverken mine katte eller naboens 

dyr ville drikke af det. Jeg blev ikke selv syg, 
men jeg syntes, at vandstrålen fra vandhanen 
artede sig anderledes end den plejede.

Jeg blev hurtigt fast overbevist om, at 
nogen oppe fra højere sted prøvede at forgive 
os, så ville være nødt til at flytte, fordi folk i 
Sydhavnen var for røde til den borgerlige 
regering. 

Derfor besluttede jeg at købe vand i stedet 
for postvand, men fordi der var tilbud på billigt 
kildevand i supermarkedet, turde jeg ikke - 
jeg var sikker på, at også det var forgiftet og 
placeret der med vilje. 

Så turde jeg ikke være hjemme længere, 
men begyndte at køre rundt på min cykel 
med regntøj, vand og skiftetøj. Min plan var at 
indkvartere mig inde i byen, men det var der 
ikke råd til. Heldigvis kunne jeg overnatte et 
sted gratis, men personen røg og jeg var heller 
ikke tryg der. Alting var meget skræmmende. 
Jeg var sikker, at jeg kun havde mit hjem på 
lånt tid – og man må jo sige, at det også var 
lykkedes for dem at få mig væk…

   Til sidst pakkede jeg dyne, hovedpuder, 
tæpper og nattøj og tog ind til min familie, som 
blev dybt bekymret. Vi blev hurtigt enige om, at 
den var hel gal, så gal at det eneste, jeg kunne nu, 
var at tage på hospitalet.  På turen derud kørte jeg 
men en taxichauffør, der begyndte at snakke om 
en psykisk syg bror, men den hoppede jeg ikke 
på, jeg holdt bare min mund.

På et tidspunkt sagde han også, at der holdt 
en politibil bagved os. Ja, klart, de ville jo være 
sikre på, at jeg lod mig indlægge.  For det var jo 
systemet, der stod bag alt dette – som ville have 
mig medicineret, gjort mig dårlig igen. 

Sjovt nok, så virkede dankort rent faktisk ikke 
den dag, hvor jeg indlagde mig. Sammensværgelse? 
Jo tak, der var fint samarbejde om tingene. 
Systemet ville have mig paralyseret og hvor 
kunne jeg være i fred?

Sådan endte min livskamp for at overleve dag 
for dag og blive medicinfri og få en sund tilværelse 

- med indlæggelse på psykiatrisk hospital. Jeg
følte det som en endelig kapitulation, helt og
aldeles. Hospitalet var
det sidste sted, jeg havde 
at søge hjælp. Ingen 
andre ville. Eller turde.  
Denne indlæggelse var et 
stort råb om hjælp til at 
overleve og kæmpe for 
at få det godt igen, blive 
normal igen og blive 
reddet fra den uhyggelige 
verden, som mit liv var blevet til, nemlig et 
levende mareridt at opholde mig i med dyb 
angst.

Det var et endegyldigt nederlag, men også 
en overgivelse til et hospitals-personales 
støtte og omsorg og hjælp, for de var i sidste 
ende de eneste, der forstod, 
hvad det drejede sig om. Måske 

“Når du læser dette, kæmper 
jeg stadig med hjertet for 
at slappe af og finde ind 
til det dybe selv, hvor roen 
ligger sammen med tilliden 
til livet.”

FortsÆttes næste side
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Mit levende

mareridtForfatteren til denne artikel er en af de få, der magter 
at give os et indblik i nogle af de rædsler, som svær 
psykisk sygdom kan medføre.  
   Gennem lang tid i efteråret 2010 bevægede hun sig på 
kanten til helvede, mens hun kæmpede for ikke at miste 
forbindelsen til livet og virkeligheden for altid.
   Her er hendes beretning - en kompromisløs og modig 
rejse tilbage til endeløse dage med angst, paranoia og 
bundløs håbløshed.



ikke i så stort omfang, men professionelt.
Aldrig i mit liv har verden været så 

grusom og ond som perioden sidste 
efterår og vinteren med.

Min historie er så grel, at jeg kun tør at for-
tælle om det mest tilforladelige. Jeg vil blot 
nævne overordnede ord så som: Overvågning, 
underverden (den kriminelle), chikane eller 
overgreb (seksuelt), overlevelse, hukommel-
sesbesvær, manisk 

Jeg ved, at jeg brugte alle ressourcer jeg 
havde, til at kæmpe. Og for første gang op-
levede jeg i min inderste sjæl, hvad hjælp i 
psykiatrien kan være. Alle gjorde alt for at 
hjælpe angste mig, der led og kæmpede mod 
indre dæmoner som panisk angst og uro og 
OCD-tvangshandlinger og social forbi og en 
masse indtryk fra min ydre verden, som jeg 
skulle forholde mig til både som patient, 
medindlagt, kvinde og tabt menneske og ny-
lig hjemløs og med alt for mange problemer, 
til at jeg kunne rumme det hele på en gang.

Det i sig selv gav tankespring og tusind 
tanker myldrede rundt i hovedet, som jeg 
ikke kunne slippe væk fra.

Jeg var rystende bange hele tiden. 
Verden kunne ikke blive mere ond. Det 
var kun om dagen, når jeg var vågen, at jeg 
kunne have det rimeligt okay godt.

Jeg var så bange for at blive forgivet 

(angst for gift), at jeg aldrig fortalte om det 
under indlæggelsen.  Og i lang tid var jeg 
sikker på, at, at afdelingen kun fandtes for at 
jeg kunne blive indlagt der. Det var altsammen 
een stor sammensværgelse. Selv patienterne 
var håndplukkede, så jeg kunne falde til og ikke 
ville forlade stedet igen. I virkeligheden var de 
ikke spor syge. 

Der var en masse, jeg aldrig turde 
fortælle. Kun de mest vigtige ting var 
jeg nødt til at orientere personalet om, 

fordi de skabte problemer for mig i hverdagen 
på afdelingen. Jeg turde f.eks ikke sidde på WC-
brættet eller røre ved ting. Personalet måtte 
ikke røre ved min medicin med hånden. 

Jeg vaskede alt af hver gang, jeg skulle bruge 
det. Ret udmattende i længden. Jeg vaskede mit 
vandbæger med sæbe og hentede mit eget vand 
til medicinindtagelsen, fordi jeg ikke kunne lide 
vandet i medicinrummet, og jeg var overbevist 
om, at der var skjult medicin i vandet eller at 
nogen prøvede at forgive mig med stoffer i mit 
vandbæger.

Alting var mistænkeligt og satte angst og 
masser af tanker i gang inde i mig.

Jeg tolkede alt, der blev sagt eller gjort, og 
selv om jeg ingen tillid havde til omverdenen, 
måtte jeg finde frem til min indre fornemmelse 
for hvornår jeg kunne acceptere andres udsagn 

Fortsat fra forrige side

og opførelse, samtidigt med at jeg stadig kunne 
handle selvstændigt alligevel.

Jeg lugtede også til alting. Alt. Jeg blev panisk 
ræd over mine egne kropslugte, og af mad var 
hvidløg det værste, der kunne gives mig. Faktisk 
var der så meget hvidløg i den foretrukne 
vegetarmad, at jeg fik eksem af at spise det 
i kombination med medicinen. Dog fik jeg 
forståelse for dette oppe i højere instans, hvor 
chefoversygeplejersken tog bestik af mine ord, 
sådan at vi fik hvidløgsfri mad i en lang periode. 
Måske de er holdt op med at putte rå hvidløg i 
maden i dag!? 

Det, at jeg udviklede angst hver gang jeg spiste 
hvidløg, præcis en halv time efter indtagelse, selv 
i små mængder, bare en lille mundfuld, det tvang 
mig til at begynde at spise mad med kød igen, 
for det var neutralt uden stærke smage eller lugt. 

Men det betød, at man sad der i et etisk 
dilemma hver eneste gang, man skulle have mad. 
For maden dæmpede min uro og min diabetes, 
men jeg kunne ikke lide tanken om at spise kød. 
Jeg syntes også, jeg tog på af at spise, ja, at al mad 
enten var pruttemad, lugtemad eller noget, man 
tog på i vægt af. Ingen af delene ville jeg. Men 
spise skulle jeg.

Jeg kan blot sige, at jeg var et festligt indslag, 
hvor end jeg satte mig. Jeg rystede så meget af 
angst og mangel på gode kulhydrater, at al min 
mad havnede uden for tallerknen, for snedigt 
havde de sørget for at alt var hakket i smådele, så 
man ingenting fik på sin gaffel.

Ja, det er sin sag at være indlagt!
Også stolene var forgiftede med sløvende 

stoffer. Det kunne jeg se. Ligeså med sengetøjet, 
men heldigvis havde jeg beholdt et tæppe, som 
stadig havde sine gode egenskaber, nemlig at 
peppe mig op, når jeg blev træt. Jeg blev aktiv af 
at ligge på det.

Jeg var rædselslagen for at falde i søvn og mine 
vejrtrækningspauser, min søvnapnø, gjorde det 
ikke bedre. Så jeg valgte at være aktiv hele tiden, 
fordi det var farligt at være mig.

Jeg havde det så dårligt under mine to 
måneder på hospitalet, at jeg vist aldrig smilte.  
Undervejs døde også et familiemedlem, så jeg var 
grædefærdig.

A lligevel endte jeg i god behold og det 
var hospitalet, der reddede mig. Selvom 
jeg måtte igennem en del imod min vilje, 

så oplevede jeg overlægen Henrik Knudsen og det 
daglige personale på afdeling 805 på Hvidovres 
psykiatriske hospitals som professionelle og 
dygtige og som mennesker, der gjorde alt hvad 
der stod i deres magt for at give mig oplevelsen 
af at blive set, hørt og hjulpet til at blive rask igen 
og føle mig tryg.

Da jeg blev indlagt var jeg også rigtig bange, 
fordi jeg er psykiatri-kritisk og har skrevet 
indlæg, som skælder ud på systemet. Ak ja, hvor 
kan verden dog ændre sig og min indstilling 
ligeså. Jeg har en sygdom og psykiatrien hjælper, 
hvor andre giver op. Medicin i mit tilfælde er 
det bedste valg her.  Var jeg ikke gået med 
til afprøvning af en medicin, set gammelt 
antipsykotisk middel, så var jeg aldrig blevet 
normal igen på den sunde måde. 

Jeg er stadig kritisk, men med denne lange 
indlæggelse har jeg fået en helt anden holdning 
til emnet og det at være ramt. Alle gør et 
stort, stort arbejde med den alt for lille tid, 
der er til rådighed, og det vil jeg gerne rose 
den enkelte for: Overlægen, lægerne, fysio- og 
ergoterapeuter, psykolog og plejepersonale 
og kontaktpersoner, sagsbehandler (super) og 
en hjemmevejleder, der trådte til, da jeg var i 
yderste nød og skaffede mig mit nye hjem.

Alle har hjulpet rigtig godt til at få mig på 
fode igen og det skal I have et stort Tak for.

I dag, 10 måneder efter indlæggelsen, har 
jeg det solidt godt. Og jeg er ved nyt mod 
på livet og andre udfordringer, så som at 

tage kørekort og overholde alle mine aftaler, 
så godt jeg kan.

Jeg har været igennem en tid så sejlivet 
paranoid, at jeg ikke turde skrive dagbog i 
et helt år. Så når du læser dette, kæmper jeg 
stadig med hjertet for at slappe af og finde 
ind til det dybe selv, hvor roen ligger sammen 
med tilliden til livet.

Når jeg viser andre tillid, så giver verden 
mig tifold igen, det har jeg oplevet. Og 
således endte alt det grusomme til en 
lykkelig slutning og heltinden moser der ud 
af.      

Sidse Zille, vinteren 2011. 

PS: Jeg fik også skabt kontakt til hele min 
familie, som var der i den grad, og var 
med til at hente og bringe mig tilbage til 
hospitalet og sørge for min overlevelse 
i det daglige. De var faste støttepæle i 
uvejret. De var dér og hjalp, så godt de 
kunne.
PPSS. Når jeg sidder her og skriver, så 
forekommer alt det, jeg har oplevet, at 
være så bizart, at selv ikke mine vildeste 
fantasier rækker til. Og så klarede jeg det 
hele alligevel. Nu er det bitte små skridt 
på vejen videre, der bringer mig frem. Tro 
mig...tro på det...det skal nok blive godt 
igen. Det umulige ER muligt.

Sidse Zille, København, vinteren 2011:
"Stolene var forgiftede med sløvende stoffer. 

Det kunne jeg se..."
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Redaktionel kommentar af ansvars-
havende redaktør Klavs Serup Rasmussen

2011 fordampede nær-
mest. Intenst, med-
rivende, dødeligt. På 

Outsiderens redaktion har der været en ende-
løs strøm af indlæggelser, sofapauser og flere af 
de, der plejede at skrive i bladet, er ikke læn-
gere i live.

Nærlæser man de forskellige numre af Out-
sideren fra 2011, vil man bemærke, at mange 
takker for den hjælp, de i løbet af året har fået 
på en psykiatrisk afdeling. Oftest skrevet med 
en smule overraskelse da de foregående år er 
passeret med en temmelig kritisk holdning til 
psykiatrien.  

Jeg nævner det, fordi Outsideren - som fri-
villig arbejdsplads for en masse sindslidende 
- er et barometer i sig selv for, hvad der rø-
rer på sig. Og det er en god fornemmelse at
kunne sige, at mange psykiatriske afdelinger
er en effektiv bagstopper, når hverdagen
smuldrer. Den ros skal psykiatrien have.

Men – der er stadig noget, der kikser et 
sted. Med mindre de mange indlæggelser 
skyldes en okkult tilfældighed.

2011 var året, hvor den of-
fentlige debat, fornuf-
tigt nok, begyndte at 

kredse om problemerne, der er opstået som 
følge af den nu fire år gamle strukturreform. Re-
formen nedlagde amterne, og de nyoprettede 
regioner fik ansvaret for driften af de psykiatri-
ske afdelinger. Alt det andet – stort set - blev 
lagt over i kommunerne. 

Kort fortalt er problemet med strukturrefor-
men, at det aldrig har været meningen, at man 
er færdigbehandlet ved udskrivning fra en psy-
kiatrisk afdeling. Derfor skal der være nogen til 
at tage over. Desværre hænder det, at region og 
kommune taler forbi hinanden. Eller helt glem-
mer at tale sammen. 

Derfor er ”sammenhæng" det nye buzz-
word. I lyntempo bliver der rundt omkring i 
landet stablet projekter på benene, der på den 
ene eller anden måde skal få en masse systemer 
til at trække i samme retning. En mundfuld da 
de forskellige systemer oftest har vidt forskel-
lige interesser (såsom: hvem betaler?) – samt 
en indgroet mistillid til hinanden. Læger stoler 
sjældent på kommunen. Omvendt ser kommu-
nerne alt, der kommer fra et hospital, som frem-
manet et sted oppe i elfenbenstårnet.

Her på Outsideren lytter vi til det, der fore-

Det er sjældent
på hospitalet

AT FOLK DØR2011 var året, hvor det gav lidt mindre mening at 
diskutere behandlingspsykiatrien. I stedet er det 
tid til at drøfte muligheder på linje med problemer. 
Psykiatridebatten flytter sig til landets kommuner.

går på gaden. Allerede kort efter strukturrefor-
men begyndte vi at høre om problemerne, og i 
2008 gik Outsideren og Psykiatriforeningernes 
Fællesråd i gang med at lave en udskrivnings-
guide. Guiden skal, lige som enhver anden guide, 
hjælpe mennesker med at finde vej og få det bed-
ste ud af rejsen – som her er udskrivning fra en 
psykiatrisk afdeling. 

Udskrivningsguiden er siden juni måned ble-
vet givet til alle, der udskrives fra en psykiatrisk 
afdeling i Region Hovedstaden og er produceret i 
samarbejde med Psykiatriforeningernes Fællesråd 
i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens 
Psykiatri.

Diskussionen om sammenhæng skyldes 
ikke en ny problematik. Den har rødder 
i en forskydning, der begyndte for 30 år 

siden, da det ikke længere gav mening, at sinds-
lidende var livsvarigt indlagt på de psykiatriske 
hospitaler.

Spørgsmålet er, hvad man så gør. Det er det 
diskussionen handler om. Stadigvæk. Desværre er 
det en diskussion, hvor det stort set er umuligt at 
holde tråden, fordi politikerne konsekvent river 
tæppet væk under det, der er ved at ske, før det 
egentlig er sket fuldt ud.

Et klassisk eksempel er 80’ernes udflytning af 
psykiatrien. En masse sengepladser blev nedlagt 
til fordel for en lokal psykiatri, så sindslidende 
kunne leve iblandt resten af befolkningen. Det lå 
ganske rigtigt i tiden, at der skulle ske noget nyt. 
Men blandt de, der foreslog eller støttede udflyt-
ningen, må mange senere have udviklet et alvor-
ligt alkohol-problem for at dulme traumerne over, 
hvad de oprindelige visioner endte med at blive 
til. 

Tricket med strukturreformen er præcis det 
samme. I fremtidens navn, blev amterne nedlagt 
og opgaverne flyttet et andet sted hen. Og selvom 
der formelt fulgte penge med, er meldingen fra 
kommunerne, at kassen er tom. Oveni vil folke-
tinget nu fjerne retten til førtidspension for men-
nesker under 40, fordi der er en tendens til, at 
folk ikke er helt så syge som engang. Selvom det 
er uklart, hvad der skal sættes i stedet.

Fordi sparekniven foregriber hvert trin af ud-
viklingen, kan man let miste den underliggende 
udvikling af syne. Men den er det væsentligste: 
Sindslidende har løbende fået det bedre i de se-
neste 30 år. Ikke bare godt nok til at rejse sig fra 
en hospitalsseng, men så godt, at mange er klar til 
at deltage i samfundslivet igen. Måske ikke med 
et 60 timers fuldtidsjob og en blodprop, men al-
ligevel.

Om det skyldes bedre piller, kortere indlæg-
gelser eller anvendelsen af recovery-principper, 
kommer der nok et klart svar på en dag. Det er 
heller ikke så vigtigt. Det vigtige er at fokusere på, 
hvad udviklingen betyder. 

På Outsiderens redaktion er der igen-
nem årene kommet en række meget 
dygtige mennesker, der måtte dele deres 

talentet med en psykisk lidelse. En del af disse 
tidligere kollegaer er nu døde. Men før de døde, 
synes jeg, at der hos dem alle var et ”window-
of-opportunity.” En god periode i deres liv, hvor 
det, der blev efterspurgt, var en mulighed for at 
lave noget seriøst. Noget forpligtigende. På et 
niveau der levede op til tidligere projekter og 
kompetencer.

Derfor skulle Outsideren egentlig have en 
kasse med krøllede tusindekrone-sedler stående 
ude bag kopimaskinen. Så folk kan få et job på 
stedet – når de beder om det. Eller vi skulle 
kunne sende socialpædagogen på ferie og i ste-
det møde op med en professionel projektleder, 
hver gang der kom en god idé bordet.

Kommunerne forsøger lige for tiden 
at køre psykiatridebatten over på, at 
strukturreformen har påført dem et 

øget behandlingsansvar. Men debatten burde 
handle om kommunernes mulighedsansvar. 
For hvad har sindslidende af muligheder, når 
der er lagt låg på de værste problemer, og 
hverdagen egentlig gerne må handle om no-
get? Selv under årelange nedture er der pe-
rioder, hvor nogle helt andre processer – end 
de der er orienterede mod psykiske problemer 
– kunne begynde.

De eksisterende systemer – sammenhæn-
gende eller ej – er endnu ikke gearede til, at  
sindslidende vil noget med deres liv. Udvik-
lingen har flyttet sig mere end systemerne. 
Det brændende spørgsmål i 2012 er derfor, 
hvordan kommunerne reagerer, når det går 
op for dem, at fremtidens diskus-
sioner om sindslidendes vilkår, 
i langt højere grad handler 
om dem. Men det er sgu 
da også på tide, at fokus 
flytter sig fra de psykia-
triske afdelinger – ind-
læggelser i dag er allige-
vel så korte, at det næ-
sten ikke giver mening 
at tale om dem.  



Af Peter Øvig Knudsen

Jeg hedder Peter Øvig Knudsen og er nor-
mal. Jeg har et helt normalt arbejde som 
forfatter, jeg bor i et almindeligt hus af røde 

mursten med tegltag i et ganske normalt villakvar-
ter. Jeg har to normale børn og en kæreste, som 
ganske vist er ualmindeligt dejlig, men alligevel 
også helt normal.

Min far var normal. Det var min mor så til 
gengæld ikke, hun blev med jævne mellemrum 
meget mærkelig og forandrede endda udseende, 
så jeg næsten ikke kunne genkende hende. For det 
meste var døren ind til soveværelset lukket, men 
jeg kunne høre gråd og lyde derindefra. Når jeg var 
alene hjemme med hende og hun blev meget længe 
ude på badeværelset med låset dør, lagde jeg øret 
til døren og prøvede at kigge ind ad nøglehullet for 
at finde ud af, om hun stadig var i live.

Nogle gange blev mor indlagt på dét, vi i Århus 
bare kaldte ’Risskov’, og som var det psykiatriske 
hospital i Risskov. ’Endogen depression,’ kaldte min 
far og lægerne det. 

Men udadtil lykkedes det os vist at opføre os 
som en helt normal familie. Jeg kan i hvert fald 
huske, at min gode ven Kim, som boede tre huse 
længere henne ad villavejen, ikke ville tro på, at 
min mor havde været indlagt på ’Risskov’, da jeg en 
dag betroede mig til ham.

Jeg er heldigvis blevet normal ligesom min far. 
Jeg arbejder hver dag foran computeren, når 

ungerne er taget af sted til skole, og når de har 
fri, holder jeg også fri og skærer æbler i både og 
prøver at undgå at give dem for meget sukker 
inden aftensmaden. Om natten sover vi.

Faktisk var det først for to år siden, at jeg prøvede 
at være ude af stand til at arbejde. Jeg var gået i gang 
med at skrive en bog om hippierne, men pludselig 
var det, som om jeg ikke kunne se meningen med 
at skrive bogen. Efter noget tid kunne jeg ikke 
rigtig se meningen med noget som helst, jeg følte 

mig bare uendelig trist og fik efterhånden svært 
ved at stå op om morgenen. 

Nogle gange sad jeg meget længe på en bænk 
ovre på Ermelundssletten og kiggede ud i luften. 
Jeg kiggede også på navnene i min mobiltelefon og 
overvejede, om der var nogen, jeg kunne ringe til.

Til sidst kunne jeg ikke arbejde og brugte alle 
mine kræfter på at være en nogenlunde normal far 
for børnene.

Jeg har haft det trist i perioder, så længe jeg 
kan huske tilbage, men jeg har altid holdt fast i, at 
jeg er normal og er blevet ved med at arbejde og i 
det hele taget opføre mig, som jeg plejede. Det var 
kun min kæreste og måske et par enkelte venner, 
som jeg forsøgte at forklare, hvordan jeg havde det 
indeni. Jeg kaldte det aldrig ’depression’, for det 
var jo den sygdom, min mor led af, og hun havde 
det tydeligvis meget værre end mig.

Da jeg havde fået børn, syntes jeg, at det var 
synd for dem, at jeg i perioder var så trist og 
måske derfor ikke den superbedste og normale 
far, jeg gerne ville være. Jeg gik til min læge, som 
ordinerede ’lykkepiller’, og jeg så bort fra, at der 
stod ’mod depression’ på etiketten, for det led jeg 
jo ikke af. Jeg ved ikke, 
om pillerne virkede, for 
jeg kunne ikke mærke 
nogen særlig virkning, 
men jeg har aldrig prøvet 
at blive helt så trist, når 
jeg tager pillerne.

Måske var det en 
depression, jeg havde for 
to år siden. Den tanke 
faldt mig i hvert fald 
ind. På den anden side 
syntes jeg stadig ikke, at jeg havde det helt så 
slemt som min mor – og som i de beskrivelser af 
depressioner, jeg havde læst. Min kæreste sagde 
også, at hun snarere mente, at det var en ’kreativ 
krise’, og det var dejligt at høre, for det er jo helt 
normalt, at forfattere har kreative kriser.

Så alt i alt er jeg helt normal, tror jeg.       

Jeg er helt
normal

”Nogle gange sad jeg meget 
længe på en bænk ovre på 
Ermelundssletten og kiggede 
ud i luften. Jeg kiggede 
også på navnene i min 
mobiltelefon og overvejede, 
om der var nogen, jeg kunne 
ringe til...”

De kendte og de normale 
Den diagnose-fri Spalte er ny i Outsideren og 

skrives på skift af en kendt dansker, der (efter 

hvad vi ved) ikke har en psykiatrisk diagnose. 

Spalten er dermed den eneste af sin slags i bladet, 

der ellers laves af mennesker med en eller flere 

diagnoser samt en lang karriere som patient i det 

psykiatriske system bag sig, måske også fremover.

   Første bidragsyder er forfatteren Peter Øvig 

Knudsen.

diagnose-fri
spalte

Den 
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personlig beretning Af Anne Marie Rafferty

Hvilke tanker går der igennem et 
udbrændt menneskes hoved forud 
for den store beslutning om at søge 

førtidspension? 
Hvor meget skal der til, før man sø-

ger pension og hvor mange år skal der gå 
som menneske, kvinde og nedslidt pæda-
gog, før man vælger den sidste udvej og si-
ger farvel til at stræbe efter en fast stilling, 
et fleksjob, en plads i samfundet?

Undervejs mod beslutningen kommer 
alle tankerne. Skammen over ikke længere 
at kunne være med til at give sit bidrag 

på arbejdsmarkedet - selv om jeg synes, jeg 
har prøvet alt for at få et job – og så er der 
frygten for at ende som udstødt.

Jeg har i årevis forsøgt at være den pligtop-
fyldende, altid stræbende efter et arbejde, lige 
meget om det så var rengøring eller kasseda-
me i Netto. Men, hvornår orker man ikke lige 
at søge mere, når det eneste udbytte er afslag 
på afslag i tusindvis? Er det fordi jeg har søgt 
de forkerte jobs? Ville jeg overhovedet kunne 
klare at arbejde, hvis jeg fik stillingen? 

Og hvornår bliver det hele så tungt, at man 
føler sig nødsaget til at give op? Hvornår er 
det ok, at få nok af at ryste af nervøsitet på 
vej ud af døren til det næste møde på jobcen-
tret, af forgæves jobsøgning - eller bare, nok af 
at stå op og ikke kunnet overskue noget som 
helst?

Alle disse overvejelser har jeg nu gjort mig 
i et helt år.

Endnu et år
Imens er min psyke blevet forværret, mine 
kompetencer forringet, mit selvværd lavere 
og energiniveauet går tit helt i bund, når jeg 
får en dårlig periode med indre rystelser af 
grunde, jeg ikke kan forklare.

Livet bliver en kamp, dag ud og dag ind, med 

om at søge 
førtidspension

Følelser ved 
den store beslutning

"Livet bliver en kamp, dag 
ud og dag ind, med at søge 
efter jobs, udarbejde CV, 
omformulere CV, opdatere 
CV, lave nye ansøgninger, 
bedre ansøgninger, 
forkorte i CV, omskrive 
CV, og pludseligt er et 
år gået og man er stadig 
arbejdsløs og må ændre sin 
alder på CV’et."

at søge efter jobs, udarbejde CV, omformulere 
CV, opdatere CV, lave nye ansøgninger, bedre 
ansøgninger, forkorte i CV, omskrive CV, og 
pludseligt er et år gået og man er stadig ar-
bejdsløs og må ændre sin alder på CV’et.

Og man føler sig udskudt og ikke ønsket 
i dette strømlignede samfund, der kører så 
stærkt, at hvis man har printet en jobannonce 
ud og så lige får et par dage, hvor man ikke 
haft det så godt, så er ansøgningsfristen al-
lerede udløbet. Eller hvis man har ringet til 
et job (som arbejdsformidlingen jo anbefaler), 
og atter engang fået det svar, at de ikke hyrer 
fleksjobber og da slet ikke en, der er stres-
spåvirkelig. Så er det, at jeg tænker, at dette 
knokleri er til ingens verdens nytte.

Jeg har også haft en del tanker om, hvad vil 
folk sige om mig, hvis jeg går på førtidspen-
sion. Vil de opfatte mig som ”taber”? Og vil 
jeg rent faktisk gå i stå og ikke kunne komme 
op om morgenen og ende som TV-narkoman 
eller dranker med ingen livskvalitet i min til-
værelse? Vil jeg kunne få tiden til at gå? Og 
vil mit selvværd falde og kan jeg overfor mig 
selv overhovedet acceptere at være kørt ud 
af karriereræset? 

Vil jeg mon nogen sinde opnå anerkendelse 
fra andre ved at arbejde frivilligt i stedet for i 
et lønnet job? Vil folk kunne forstå, at man får 
førtidspension, fordi man er nedslidt og mere 

sårbar end andre, og har perioder, hvor man 
er ude af stand til at stå op og bidrage. Eller 
vil jeg blive betragtet som en nasserøv og en 
sindssyg og som en, der er mindre 
værd end andre? Vil jeg kunne få 
en normalt fungerende kæreste 
med et fuldtidsjob? Er der nogen, 
der vil have mig, hvis jeg ikke har 
min egen karriere, som tidligere, 
hvor jeg var leder af en institution? 

Det er de tanker jeg går rundt 
med. Men så tænker jeg på det, min 
gode veninde Linda altid siger, når 
jeg forklarer hende om min skræk 
for hvad folk kan komme til at tæn-
ke om mig: ”Det vil fortælle mere 
om dem end om dig”, siger hun 
fast. ”Og sådan nogle mennesker 
er ikke værd at være venner med. 
Hvis de tænker dårligt om en i din situa-
tion, så vil jeg sgu da ikke have noget med 
dem at gøre.”.

Længe leve Linda.

Som en slatten ballon
Jeg har også gode tanker om mig selv 
- jeg lever sgu et rigt liv med masser af 
gode venner og har et givende arbejde 
i et kreativt miljø som frivillig, og jeg 
kæmper en hård kamp for andre psyko- FortsÆttes næste side

Gennem næsten et år gik Anne Marie Rafferty 
rundt og tænkte som gal over sin fremtid. 
Noget skulle ske og før det blev for sent. 

Her skriver hun om de utallige overvejelser, 
hun dagligt konfronterede sig selv med, 

om frygten for omgivelsernes reaktion, om 
angsten for at gå i stå og til bunds.

En minutiøs og smuk beretning om 
beslutningen, der vil ændre hendes liv. 

Men i hvilken retning?
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sociale sårbare, som jeg møder på min vej. Jeg 
er deltidsmor og gør mit allerbedste for mine 
børn, i de perioder jeg har dem. De skal vide, 
at jeg er der for dem og står til rådighed, når de 
har behov for mig. Og det er ekstremt sjældent, 
kan jeg sige med glæde, at jeg har måttet opgive 
at møde frem til skolearrangementer, stævner, 
forældremøder mv. Hvor andre stressede kar-
riereforældre sikkert tit har meldt pas, hvis 
aktiviteterne er foregået i deres arbejdstid, så 
har jeg været den første til at møde op og vise 
flaget - og været stolt af at kunne være der for 
mine børn!

Men det er og bliver ikke en let beslutning. 
Jeg husker, da jeg som ung gymnasie-elev i 
80`erne havde skoletimer om det at være uden 

job. Dengang var arbejdsløsheden stor og prak-
tikpladserne få, og vi lærte, at en af de mulige 
følgeskader ved at gå ledig længe var lavt selv-
værd og mistet selvtillid – og at man risikerede 
at ende livet som opgivende og doven. 

Jeg glemmer aldrig de illustrationer, lære-
ren viste os dengang, en stribe tegninger af en 
stor oppustet mand, der tabte sig mere og mere 
og mere, som tiden gik – manden var arbejdsløs 
og luften sivede langsomt ud af ham, ligesom af 
en ballon, lige indtil der intet var tilbage af ham 
udover noget slattent hud, sammenkrøllet på et 
gulv. Det var første gang, jeg sagde til mig selv, 
at jeg ALDRIG ville gå arbejdsløs, for det var da 
for tabere. Ja, sådan tænkte jeg dengang, men 
hvor meget klogere er jeg ikke blevet siden. 
Det jo ikke alle, der er selvforskyldt i arbejds-
løshed. Nogle får en fysisk skavank, andre en 
psykisk lidelse - og hvad med posttraumatisk 
stress, som danske soldater kan blive ramt af, 
efter at have været udsendt?

Vi med en psykiatrisk diagnose burde være 
ligestillede med handicappede, som har mange 
flere rettigheder og bedre forståelse og accept 
i vores samfund. Også når de ikke har et job. 
Ikke et ondt ord om det, tværtom, men jeg sy-
nes ikke, der er det samme rum til os. Det er 
som om det er lettere at forstå og acceptere et 
medmenneske, der har mistet en arm eller er 
født med et fysisk handicap, end hvis man hø-
rer til dem, der har oplevet svære ting under 
opvæksten eller måske bare mangler et grund-
stof i hjernen - og derfor kan blive maniske eller 
deprimerede eller psykotiske eller angste eller 
høre stemmer eller…

Skæbnen og mig
Men måske kan det hele alligevel ende positivt 
for mig. Gennem tiderne har jeg nemlig mødt 
en del mennesker, der bruger deres førtidspen-
sion til at få et meget tilfredsstillende og værdigt 

Er du ung og mellem 19-36 år?
Bor du i København? 

Er du nuværende eller 
tidligere psykiatribruger? 

Søger du et fællesskab med andre unge, 
hvor du kan føle dig forstået og blive 

accepteret, som du er?

Så kom og vær med i den gratis 
samtalegruppe ”Den blå planet”

Læs mere på www.sind-kbh.dk

Psykologisk rådgivning
- Sind København -

liv. De rejser en del, har måske en værdifuld 
hobby, arbejder med deres kunst og har tid 
til at tage sig af medmennesker, der har brug 
for det.

Det er mennesker, der ikke føler dårligt 
selvværd ved at være uden et 9-16 job og alt-
så ikke bidrage til samfundet på samme måde 
som de, der har karriere og en stressende 
dagligdags. Sådan en type håber jeg at kunne 
blive, hvis og når jeg får min førtidspension. 

Måske er det, hvad skæbnen vil mig: Give 
mig ro til at udgive mine elskede digte og til 
at arbejde mere for dette fine blad, som jeg 
sætter en ære i at skrive for. Måske vil jeg i 
fremtiden ikke ryste så meget og måske vil jeg 

engang kunne afgive pension igen og vende 
tilbage til en god arbejdsplads. Måske, hvem 
ved? Lige nu ved jeg bare, at jeg har haft rigtig 
mange overvejelser, inden jeg besluttede mig 
for denne sidste løsning - at søge pension. For 
hvis jeg var i stand til f.eks fortsat være leder 
en daginstitution, så ville jeg jo være der nu, 
og…

Tankerne bliver ved og ved, men nu hvor 
beslutningen er taget, håber jeg virkeligt, at jeg 
får pensionen. Ja, det var det, og tak fordi jeg 
måtte dele mine tanker med jer læsere.       

Anne Marie Rafferty er 44 år og bor på 
Vesterbro i København. 

Fortsat fra forrige side
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2011 var året, hvor den danske middel-
klasse så småt begyndte at mærke en 
nedgang i velstanden. Hussalget gik i stå, 
benzinpriserne slog alle rekorder, antal-
let af solgte firehjulstrækkere styrtdyk-
kede og arbejdsløsheden bredte sig til 
stor opstandelse udover de ufaglærtes 
rækker.  Ved årets slutning stod det 
klart for de fleste, at de sorte skyer på 
danskernes ellers så ubekymrede him-
mel var kommet for at blive…

Men 2011 var også året, hvor et lille 
tidsskrift, beskedent i oplag, men des-
to større i selvværdet, udkom med 
fem flotte numre, indeholdende mas-
ser af unikke artikler om psykiatrien 
i Danmark, beskrevet af de, der selv 
havde været i nærkontakt med den. 

På de næste sider bringer vi en lang 
række citater fra årets udgaver af 

2011. Som vi så det.dette fænomen, i daglig tale også kaldet 
tidsskriftet Outsideren.  Vi har plukket 
i alt 45 bidder fra interviews, kom-
mentarer, personlige beretninger, 
klummer og reportager, der er blevet 
bragt i bladet i 2011 – hudflettende, 
humoristiske, romantiske, revsende, 
sagtmodige og sarkastiske citater 
om livet og galskaben, set fra den 
erfarne psykiatribrugers udkigs-
tårn, lige i øjenhøjde, og alt sam-
men garneret med de allerbedste 
tegninger fra årets håndfuld af 
numre.

Eller for at sige det kort: 

Velkommen til 2011. 
Som vi så det.

År

  Som jeg oplever det, har vi skabt et samfund, hvor 
man ikke kan stille simple spørgsmål til systemerne. Når jeg 
spørger om de ting, der angår mit liv, bliver jeg altid henvist 
til en anden sagsbehandler eller får simpelthen et nej. Man kan 
være heldig at hente nogle penge hjem, men ikke svar. Enten 
fordi de ikke findes eller fordi systemerne er afvisende overfor 
at skulle svare på dem. Hvorfor skal det kaldes velfærd?
Holger Pedersen, Roskilde

Illustration til Den lykkelige mand af Lais Christensen.
”Det vrimler med berømtheder på tosseanstalterne. Denne 
lykkelige mand er den stolte ejer af Microsoft, gift med miss 
Shania Twain og ven med Michael Boltons revisor…” 
Outsideren nr 78 
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  På vejen hjem mødte jeg 5-6 hyggelige unge men-
nesker på Hovedbanegården, som ikke vidste, hvor de skulle 
overnatte, og af ren gæstfrihed inviterede jeg dem til at sove i 
min kæmpe 50 kvadratmeters stue med ekstra tykke gulvtæp-
per over det hele. København er ikke et rart sted om natten, 
hvis man er ung og ikke har nogen penge.
Anne Marie Rafferty, Vesterbro

  De normale er Guds gave til samfundet.
Julie Feilberg, unormal

  Lej et jakkesæt med slips, kombinér forskellige psy-
kofarmaka på en ny og overraskende måde, og søg topstillin-
ger i erhvervslivet. De har brug for innovation, baseret på din 
unikke erfaring som sindssyg.  Fremvis evt. din psykiatriske 
karriere på et CV.
Fra bagsideartiklen i nr. 77; "Kom igennem finanskrisen som 
en vinder – otte råd til fri afbenyttelse, når grisen græsser"

  Otte plejere får mig presset ned i sengen. De lig-
ger ind over mig, så jeg ikke kan rører mig. Holder fast i mine 
arme, ben og mit hoved.  En sygeplejerske kommer ind med 
en sprøjte med noget akut beroligende. Jeg bliver lagt på si-
den, mens jeg modvilligt får sprøjten, men jeg kæmper stadig 
imod med alle kræfter. De får lagt mig i bælte og strammet det 
rundt om min mave, så tæller de ned fra 3 og giver slip på mig. 
Jeg ved ikke om deres forventning er, at jeg så skal give op og 
ligge stille på sengen, men det er præcist det modsatte, som 
sker. Som trykket lettes mod min krop, bliver trangen til at 
komme væk større, og så snart jeg kan, prøver jeg på alle må-
der at komme ud af sengen og bæltet, mens jeg bliver ved med 
at slå mig selv i hovedet med knytnæveslag. Det er ikke kun en 
kamp imod personalet, men en kamp imod mig selv, imod alle.
Anonym kvinde

  Jeg ved ikke, hvor kvinder har den der besættelse 
af den tynde krop fra, det må være fordi de tror det er, om 
ikke tiltrækkende, så i hvert fald enormt interessant at være 
afpillet som et skelet.
Julie Feilberg

  Outsideren: - Hvad med de tilfælde, hvor der bli-
ver truet med tvang på en psykiatrisk afdeling, hvis patienten 
ikke gør som personalet anviser? 
- Det betragter jeg som en slags servicemeddelelse. Personalet
må gerne true med tvang, hvis betingelserne for tvang er op-
fyldt. Men selvfølgelig må tvang ikke bruges disciplinerende
eller forebyggende.
Uddrag af interview med Henning Lund Sørensen, funge-
rende leder af sekretariatet for Det psykiatriske Patientkla-
genævn.

  Jeg er en af dem, som er blevet bæltefikseret rigtig 
rigtig mange gange i løbet af mine indlæggelser på intensive 
afdelinger. Intensive er bare et andet og finere ord for en luk-
ket afdeling, måske har man ændret betegnelsen for ikke at 
skræmme de besøgende væk, hvem ved?
Anonym kvinde 

  Hvis man følger reglerne evigt og altid, så bliver 
livet kedeligt. Her tænker jeg ikke på regler i lovens forstand 
- jeg tror de er rimelig vigtige at følge - men på de regler, man
stiller op for hvordan man skal leve sit liv på den mest kor-
rekte ogt snorlige måde. Jeg tror på, at hvis man ind i mellem
går en omvej, så kan man være så heldig at opleve noget, man
aldrig havde troet muligt.
Katrine Fokdal

  Jeg er ikke så snobbet. Igennem 
årene har jeg allerede haft diverse jobs 
som postarbejder, rengøringsmedhjæl-
per, telefonsælger, pædagogmedhjælper 
og opvasker. Det er da fine og ærefulde 
hverv. Er det en knækket mand, der tæn-
ker sådanne tanker efter endnu en lang 
indlæggelse? Det er i hvert fald en mere 
ydmyg mand, der taler. Det er nok ikke så 
skidt. Jeg skelner ikke længere imellem 
psykiatrivenner og normale venner.  Jeg 
er bare glad for at have mennesker om-
kring mig, som er gode for mig.  Jeg er nok 
heller ikke så stærk og selvstændig, som 
jeg tidligere har bildt mig selv ind. Jeg ta-
ger også min medicin. Nu må vi se hvad 
fremtiden byder. 
Jens Rønn, uddannet i statskundskab 
2010 fra Aarhus Universitet 

  Når man ligger der fastspændt 
på ryggen, er der alt for meget plads til 
alle ens kaotiske tanker i hovedet. Der sid-
der altid en fast vagt i rummet hos en, men 
de taler ikke med en og forsøger ikke at 
aflede ens tanker...så der er kun venteti-
den, og tankerne. Dertil kommer ubeha-
get ved ikke at kunne vende sig, hvis man 
som jeg bliver lagt i hånd og fodremme.   
Anonym kvinde om at blive bæltefikseret 

Illustration af Jakob Tolstrup til Outsiderens 
temanummer om stigma og fordomme.
”Psykiateren: Det er psykotisk, at du tror 
at du er den flotteste farve 
Den røde farve: Min Gode Mand. Hvad mener 
De, at dette kommer til at betyde? 
Psykiateren: Det er ikke mit job at svare 
på det spørgsmål ” 
Outsideren nr 76

  Jeg er udpræget huleboer og en-
spændernatur. En tænker. Men jeg har også 
gennemlevet erkendelsen og jeg har fået kon-
takt med mine indre følelser. Jer er i dag fri, 
styrket og afklaret. Flere turbulente års utræt-
telige meditationer og hårdt arbejde. Jeg ken-
der ikke min eksakte alder. Dels fordi den kon-
stant skifter udtryk. Og så fordi jeg har måttet 
leve nogle år om.
Sharma Kunsang

  Jeg har set dem alle steder, på samt-
lige de afdelinger, hvor jeg har været indlagt, 
har de været der. Puslespilsbrikkerne. Om det 
har været en åben eller lukket afdeling er li-
gegyldigt, de har altid været der. Hvorfor er 
det at man ikke kan blive fri for disse brikker? 
Er der en særlig grund til, at nogen i systemet 
tænker at puslespil da må være den helt per-
fekte beskæftigelse for psykiatriske patienter? 
For mennesker, der for en stor dels vedkom-
mende venter - venter på behandling, venter 
på at medicinen skal virke eller blot venter på 
svar.
Dy Knudsen

  Der var gået hul i ham, men hvem 
har ikke prøvet det?
Eisa Swierkosz om sin tøjhund med navnet 
Hundi

  Tabuer om psykiatri bekæmpes 
bedst med humor, galskab og uhøjtidelighed.
Fra redaktionel kommentar i nr. 79 til afstig-
matiserings-kampagnen ”En af os”.
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  Forestil dig det: Özlem som socialminister. You may 
say I`m a dreamer – men det ville betyde, at vi så havde en 
minister med hjertet på rette sted. For pokker, ville det have 
været stort!?
Outsiderens redaktør Klavs Serup Rasmussen i kommentar 
om den nye regering

  Fordomme er noget, vi alle har. Når man ”døm-
mer på forhånd” er det ofte fordi man mangler viden om den 
pågældende ting, person eller fænomen. Man kan f.eks. have 
en fordom om, at noget nyt økologisk mælk fra en lille gård 
smager bedre end standard masseproduceret mælk, men man 
ved det faktisk ikke, før man har smagt det. Vi har alle mas-
ser af den slags fordomme, som dukker op i vores hverdag og 
det er der ikke noget underligt eller irrationelt i. Og har man 
ikke ”smagt” på psykiatrien, har man – nærmest uundgåeligt 
- fordomme overfor den, og de personer der er indenfor den.
Generaliseringer fører til fordomme overfor en gruppe men-
nesker, selvom de alle er forskellige.
Boye Haure, nationaløkonom

  Vibeke er alternativ smuk. Ikke på den måde, der 
indgår naturligt i det sædvanlige mand/kvinde hierarki. Men 
krigerne og krigen har gjort hende smuk. Næsten som en lys-
håret udgave af Mona Lisa. Noget hun bestemt ikke selv taler 
om. Hun er ikke i sit indre smuk, mere i retning af noget, andre 
ikke kan forstå. Jeg kan dog, i visse øjeblikke, fornemme en vis 
træthed i hende over hele tiden at leve parallelt med andres 
tilværelse. Hvad fanden, den eneste forskel er jo bare at ingen 
forstår hende. Alle andre fornægter bare sig selv. De har ikke 
noget at fortælle andre. Det har hun desværre heller ikke selv. 
Vibeke er det, der kaldes meget syg. Men jeg oplever hende 
også som en stor personlighed.
Sharma Kunsang om sin veninde Vibeke i nr 77 - i en hyld-
est til alle de, der hver dag må navigere i stormvejrs på de 
indre landkort 

  Søren fik en streng opdragelse af sin far ligesom 
mig. Han døde i 1869 lige efter juletid. Efter en samler kom-
mer en spreder. Og uden at det skal lyde for højrøvet, så sker 
det, at jeg føler et slægtsskab. Også jeg blev et godt hoved, 
åbent for alt som interesserer mig. Til tider lidt for frygtsom. 
Boye Haure i portræt af Søren Kierkegaard

  Nu tog psykologen nogle foldede pap-ark op fra skuffen. 
Hun rettede dem ud, og der åbenbarede sig et besynderligt mønster 
i sort tusch. Den ene halvdel af arket var en spejlvendt udgave af den 
anden side. Sammen dannede de et fantasifoster af sorte klatter og 
andre uberegnelige forløb. Jeg var utrolig spændt på at se, hvad hun 
havde lært af sine fem år på universitetet. Hun holdt nu arket op foran 
brystet og spurgte mig, hvad jeg så i det samlede mønster. Kunne jeg 
mon finde en symmetrisk kendt figur, eller et dårligt fortegnet omrids 
af Gadaffi eller Osama Bin Laden?     
      Jeg sad længe, sådan føltes det ihvertfald, i samme fokus og modus. 
Så kom jeg frem med, at jeg så et hoved af en tiger. Arket blev vendt og 
lagt på bordet, og et nyt kom op. På den igen. Stopuret blev nulstillet. 
Og igen. Og... Der var også nogle malede plader i en bestemt ulogisk 
rækkefølge. Dem fik jeg vist igen senere, og skulle så huske rækkeføl-
gen fra første præsentation. Totalt umuligt. Som barn havde jeg kaldt 
det at spille tidsfordriv. Det tror jeg ikke lige var sagen at fyre af nu, 
selvom jeg efterhånden var blevet godt sur og irriteret på den børne-
havelærer. Men nu fik jeg også lov til at gå. Større lykke kunne jeg ikke 
forvente i det hus. 
Sharma Kunsang om at blive mentalundersøgt 

  Allerede den første nat blev jeg tvangsmedici-
neret, da fem personer pludseligt kom ind på min stue. To 
af dem brækkede mine arme om på ryggen og en tredje 
trak mine bukser ned. Derefter fik jeg to injektioner (ste-
solid og cisordinol) og i løbet af få minutter sank jeg sam-
men, mens cisordinolen fik min tunge til at hæve, så jeg 
næsten ikke kunne tale. Jeg tænkte ved mig selv; i tyve 
år har jeg passet andre med respekt - nu ligger jeg her 
hjælpeløs. 
Berit Borg, uddannet sosu-assistent, om at blive bælte-
fikseret

  Jeg er vokset op et sted, hvor psykisk sårbarhed 
ikke var noget man talte om.  Derfor var jeg meget forbe-
holden, da jeg fik min egen diagnose, og utrolig bange for 
hvordan min verden ville reagere. Hvad nu hvis de havde 
den samme opfattelse som mig - at det var farligt og noget 
man bare ikke talte om?  Men sådan var det heldigvis ikke 
og jeg ved nu, at åbenhed hjælper, i hvert fald for mig. Når 
folk kan få lov at stille deres spørgsmål til mig, så bliver 
alt mindre farligt og forståelsen derfor bedre. Jeg er jo 
ikke så meget anderledes end de fleste. Jeg er en 27-årig 
kvinde med den særlige udfordring i livet, at jeg har en 
psykotisk lidelse. Hvis folk ikke kan forholde sig til det, 
også selv om jeg er åben omkring det, så er det ikke mit 
problem. Jeg forsøger med min åbenhed at gøre fordom-
mene mindre.
Katrine Fokdal

  Jeg har, som de fleste psykiatriske patienter, 
mange gange fået at vide, at motion er fantastisk godt for 
psyken, ikke bare for helbredet. Før i tiden, inden jeg blev 
patient, skænkede jeg det ikke en tanke, det var bare no-
get, der skulle undgås. Gymnastik var og blev mit hadefag 
i skolen, jeg fandt på undskyldninger for ikke at deltage og 
efterhånden pjækkede jeg stort set fra det. Absolut ikke 
anstrenge sig fysisk, hvis man kunne undgå det. Gå kunne 
jeg dog, værre var det heller ikke. Da jeg flyttede hjem-
mefra, begyndte jeg at cykle til og fra det jeg skulle, men 
det gik ikke så godt, fordi jeg led af katatone, dvs mærke-
lige bevægelsesforstyrrelser og derfor havde svært ved at 
styre en cykel, så nogle gange kørte jeg helt vanvittigt. Og 
til sidst stoppede jeg med cykle efter et uheld. Så var der 
ikke andet at gøre end at tage bussen.
Julie Feilberg 

  2011 har været et mærkeligt år for Outsideren.  
Siden årsskiftet har seks af vores redaktionsmedlemmer 
været forbi en psykiatrisk afdeling – de fleste af dem end-
da på den lukkede. Seks journalister på én gang. Det er ny 
rekord og den dag i dag er tre fortsat indlagt.
Redaktør Klavs Serup Rasmussen i status om bladet

Bjarke Friis Kristensen til vores temanummer om 
afstigmatisering. 
”En række store kampagner skal forsøge at teg-
ne et mere jordnært billede af sindslidelse end 
det, der de seneste år har præget nyhedsbille-
det, især gennem utallige historier om de farlige 
psykisk syge.” 
Outsideren nr 76

  Jeg vil ikke prædike religion, men i 
kristendommen er der nogle værdier, som en 
rollemodel godt kunne bruge i dag. Kristendom-
men fortæller, hvordan man skal være overfor 
hinanden og hvordan man bliver et menneske i 
balance. Så kan man være uenig eller enig, men 
man kan i det mindste forholde sig til det. Men 
så længe udseendet og markedet styrer vores 
værdiopfattelse, vil vi have meget svært ved at 
få et samfund med mennesker, som er oprigtige 
rollemodeller.
Gunver Sørensen

  She loves you, yeah yeah yeah…and 
you know that can`t be bad.
John Lennon, musiker, 1964
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Vanskeligheder med livet? 
Bor du i København?

Er du nuværende eller 
tidligere psykiatribruger? 

 Så kan vi tilbyde dig 
10 gratis samtaler med en 

af vores frivillige psykologer/
psykologistuderende

Læs mere på www.sind-kbh.dk

Psykologisk rådgivning
- Sind København -

  Der var en fest, jeg ikke deltog i, fordi der kom en bal-
lonmand. Han lavede ballondyr og spurgte hvad beboerne ønskede 
sig. En ønskede sig en radio, sjovt nok, men ballondyr er noget man 
laver til børnefødselsdage. Der er også sommerkoloni, jeg ikke del-
tager i, fordi retorikken omkring den ikke er så heldig. Det er sådan 
noget med, at hvor er det flot, at I kan hygge jer, selvom I er psykisk 
syge. Men det er velment, så jeg bærer over med det…
Anonym kvinde om aktiviteterne på hendes bosted i København

  Jeg kan godt forestille mig et samfund, hvor kær-
ligheden ikke er sædvanlig. Et sådant samfund ville bestå af 
mennesker, der er intolerante, egengode, skråsikre og uenga-
gerede. Et sådant samfund kan godt fungere og køre på skin-
ner.  Men måske vil hjulene være kantede.
Gunver Sørensen

  Jeg er hele mit liv blevet slået oven i hovedet med, 
at jeg ikke var normal, at jeg var underlig, mærkelig, sær, spe-
ciel osv. Så derfor er jeg mere berettiget end de fleste til at rase 
over detder allestedsnærværende, omklamrende, kvælende, 
konformistiske normalitetsbegreb. I min verden rimer nor-
mal på kedsommelig, uinteressant, ligegyldig, fantasiforladt, 
personlighedsforladt, konform, fordomsfuld, småborgerlig, 
spidsborgerlig, indskrænket, gennemsnitlig, en grå masse af 
individer som man, hvis man møder en af dem, glemmer alt 
om, så snart vedkommende er ude af syne
Julie Feilberg

  Psykiatrien er fuld af mennesker, hvis historier stort 
set er umulige at undersøge. Historier, hvor det ikke er til at 
afgøre, hvad der er overdrivelser og hvad der er sandt. Og 
det skyldes typisk, at det eneste vidnesbyrd om afgørende 
begivenheder i disse menneskers liv, er notater i en række af 
myndighedernes dokumenter. Skrevet af hvem der nu end var 
på arbejde den dag, og oftest arkiveret bag forskellige mure af 
tavshedspligter.
Klavs Serup Rasmussen

  Da jeg blev bæltefikseret, var det ikke fordi jeg var 
farlig, men fordi jeg råbte og sagde ting, personalet ikke kunne 
lide. Da de ikke kunne få mig til at tie stille, brugte de tvang, 
selvom det ligger langt udenfor loven. Jeg tror, at tvang ofte 
bliver brugt som magtinstrument, fordi personalet er bange 
for at miste kontrollen på afdelingen…
Karl Bach Jensen, Landsforeningen af Psykiatribrugere i 
interview med Outsideren

  ”Jeg er en lykkelig mand”, sagde han, da jeg trådte 
ind af døren: ”Et af mine børnebørn har lige fået 12 til eksa-
men”.  ”Tillykke” sagde jeg, ”men det er nu ikke lige det, jeg er 
kommet for at interviewe dig om”. 
Boye Haure i interview med Johannes Møllehave

  Der er selvfølgelig rigtig mange dygtige psykiatere, 
hvis veludviklede dømmekraft er med til at hjælpe mange 
mennesker ud af dybe kriser, endda samtidig med at behand-
lingssystemet er stort set slidt ned. Psykiatrien kommer egent-
lig først for alvor på tynd is, når den glemmer at forholde sig til 
sine egne begrænsninger. Udtrykket opgivet af alle betyder 
for eksempel ikke, at en patient har et uløseligt problem – det 
er der ingen, der ved noget om. Det betyder kun, at psykia-
terne ikke har den fjerneste idé om, hvad de skal stille op med 
patienten. 
Klavs Serup Rasmussen

Maiken Bangs kollage om en mentalundersøgelse.
”Sharma Kunsang fra Outsiderens redaktion skriver 
om dengang for seks år siden, da han blev dømt for 
såkaldt afstumpet vold og efterfølgende måtte gen-
nem en mental undersøgelse.” 
Outsideren nr 78

  Jeg får penge fra kommunen, uden at der er 
stilles nogen krav til gengæld. Det er måske ikke altid 
så god en idé, bare at lade folk passe sig selv 24 timer 
i døgnet. Men det var det engang for mig. Omvendt, er 
der er også nogen, der går ned på det. Mennesker, der 
går på arbejde, får ligesom styret deres tid. En jeg ken-
der, der arbejder fem timer om dagen, fortalte mig, at 
når hun var på job, fik hun fri for sig selv. Det lød meget 
behageligt og er det bedste argument for at arbejde, jeg 
nogensinde har hørt!
Anonym kvinde
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  Jeg har altid forestillet mig at 
denne åbenhed fra min side ville bringe no-
get positivt med sig. En bedre sammenhæng 
eller større forståelse i min sagsbehandling. 
Men i praksis kan jeg ikke se, at det har gjort 
nogen forskel. Hvert sted er jeg klient i det 
enkelte system. Hvad der sker udenfor det, 
er næsten lige meget. Siden jeg blev klient, 
har jeg fået mange martyrier. Alle de indgreb 
man stilles overfor og som man bare må ac-
ceptere, fordi alternativet ikke er bedre eller 
slet ikke findes.
Holger Pedersen, pt indlagt

  Selvom hele verden ligger åben for 
dem, så bliver de hjemme, for hvad skulle de 
ude i køkkenet, når alt, hvad de ønsker sig, 
er i deres lille bakke. Sådan lever mennesker 
jo også.
Niels Gjern i artikel om sine to marsvin, 
Outsideren nr. 79

  Forvirring er indledningen til 
sand intelligens.
Sharma Kunsang, født Christensen
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Om at leve, høre til, om 
historien der skabte os, 

om tillid, svigt, glemslen 
og den sikre havn.seks af Outsiderens bedste skribenter 

er blevet bedt om at riste hver deres 
rune over et menneske, de vil huske 
resten af livet - for det gode, det knap 
så gode eller det rigtig slemme
Side 38-44 >

Om at leve, høre til,

om historien der skabte os
,

om tillid, svigt, glemslen 

og den sikre havn.

Det menneske 
jeg aldrig glemmeraldrig Jeg har stort set ikke mødt en sagsbehandler 

eller en psykolog uden at vedkommende har foreslået, 
at jeg skulle blive lærer eller pædagog. Men nu er sa-
gen den, at jeg synes de fleste børn er pisse-irriterende. 
Hvorfor er det så lige, at det er den retning, de synes, 
jeg skal gå?
Katrine Fokdal

 Det virker som om der slet ikke er plads til 
mennesker i det moderne markedssamfund. Ordet hu-
manisme er snart forsvundet fuldstændigt ud af vort 
sprog. Man hører det stort set aldrig. Kravene til pro-
duktion og konkurrence efterlader ikke plads til men-
neskelighed.  Økonomi og systemtænkning er blevet 
parametrene for al aktivitet.
Nadja Prætorius, psykolog med speciale i stress, Out-
sideren nr. 79

  Jeg har nogle gange bare behov for at trække 
mig ind i anden verden, lukke mig selv og min egen til-
værelse ude og fuldstændig glemme min egne fiaskoer i 
byen, på dansegulvet og til fester, og være et sted, hvor 
alle mennesker er ens. For mig er det at ligge i sengen 
med en god bog.
Julie Feilberg

Illustration til 8 gode råd om at komme ud af finanskrisen, af Katrine Fokdal. 
”Råd nr. 2: Inviter Mærsk McKinney til frokost på dit værested og kom en håndfuld Zyprexa i hans kaffe og 

- når han er godt døsig – overbevis ham om at du har kapital til at købe hele A P Møller koncernen”
Outsideren nr 77

 Jeg vil sådan ønske for alle psykisk svage, at der 
kom større indsigt fra alle ikke kun psykiatripersonaler, men 
også hr. og fru Danmark. Det opnås ved at sætte sig ind i deres 
lidelser og ikke kun dømme dem ud fra ens egne holdninger, 
men undersøge sygdommen til den pårørende de er i kontakt 
med, for på den måde måske bedre at kunne forstå og hjælpe 
den pågældende sindslidende.  For ved mere indsigt, forståel-
se og hjerterum er det muligt at slippe af med og forhåbentlig 
aldrig modtage mærkatet besværlig og på tværs!
Charlotte Dichmann

 Det giver mig ro at vide, at der er mange måder 
man kan leve sit liv på. Et liv ikke behøver være revolutione-
rede for at have værdi. Mit liv ender måske heller ikke med 
at blive det vilde festfyrværkeri, men det bliver unikt, lige 
meget hvad.
Jens Rønn
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Temaet FortsÆttes næste side

Af Tom Steffens

N ogle mennesker betyder mere for mig end 
andre, og hende, som jeg vil fortælle om her, 
var både min søster og min mor på samme tid.

Hendes navn var Ebba Sørensen, og hun var uddan-
net fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i 1930`erne. 
Så hun blev kaldt søster Ebba, også af mig, men hun 
var tillige en form for stedmor for mig, forstået på den 
måde, at min biologiske mor havde fire børn, hvoraf jeg 
var det næstældste, men ofte ikke tid og overskud til 
mig og min storesøster Ellen, hvorfor søster Ebba tog 
sig af os.

Da jeg var fire år, tog søster Ebba os med ned i me-
nighedshuset under Århus domkirkes sogn, hvor hun 
arbejdede med kontorhold for Århus Domkirkes præ-
ster, bla. daværende kongelig konfessionarius, pastor 
Christian Todberg. Min storesøster og mig klædte os ud 
i præsternes aflagte tøj og så legede vi, at vi var nogle 
af de kloge hoveder, som havde haft det selvsamme 
tøj på. Alt imens sad søster Ebba roligt på sin plads, 
lavede sit menighedsarbejde og gav os lov.

Hvide snørebånd
I 1975 kom føromtalte kongelig konfessionarius, pastor 
Todberg for skade at sige noget nedsættende om kvin-
dekønnet, og man kunne måske mene, at det var dumt 
sagt, især når han havde så begavet en kvinde som 
søster Ebba i sin personalestab.

Men som den snedige kvinde hun var, tog hun den 
beslutning at sætte ham på plads med kvindelig ynde 
og graciøsitet. Hun tog sine sorte sko frem og satte 
hvide snørebånd i dem, og efter næste højmesse med 
pastor Todberg spurgte hun ham, om det nu også var 
rigtigt, det hun havde hørt om kvindekønnet, for, 
som hun sagde, ”det er jo altid rart at høre påstanden 
fra hestens egen mule”.  Jooh, svarede den gode kon-
feccionarius, Søster Ebba havde da rigtigt nok hørt 
rigtigt, og han stod ved det og det han mente var 
at… osv.

Men søster Ebba stoppede hans talestrøm og 
spurgte, om det ikke var rigtigt, at han jo trods alt 
stod på Moder Jord, alt imens hun kiggede ned på 
sine hvide snørebånd i sine sorte sko. Og da pastor 
Todberg fik øje på de hvide snørebånd i hendes sor-
te sko, tilføjede hun, ”men det er jo altid rart at se 
lyset for enden af tunnelen”, og så kunne han ikke 
andet end trække på smilebåndet og give søster 
Ebba medhold i hendes påstand.

Kun en mand
Søster Ebba var imødekommende overfor høj som lav, 
og om du var barn eller voksen, mand eller kvinde, rig 
eller fattig. Altid var hun smilende og imødekommende, 
for der skulle ikke herske forskel i hendes guddomme-
lige kvindenærvær, og hendes øjne og øren var tilmed 
altid åbne for, at der dog var en ulighed i det danske 
samfund.

For hende var alle mennesker skabt lige, men alle 
mennesker havde ikke lige vilkår, og derfor hjalp hun tit 
og ofte svagtstillede børnefamilier i Århus midtby frem 
til bedre kår i livet.

Selv var jeg en af mange, der blev undervist af Søster 
Ebba i søndagsskolen i missionshuset Carmel i Århus, og 
det er, blandt så meget andet, denne søndagsskolevis-
dom, jeg bærer med mig i dag, og som jeg, som det stæ-
dige menneske jeg er, prøver at leve op til.

Dette er dog ret svært at praktisere, for hvordan kan 
jeg nogensinde have en 
visdom som en kvinde, 
som levede i 79 år uden 
nogensinde at have givet 
sig fysisk hen til en mand, 
andet i et hengivent 
knus, når jeg nu selv har 
fire børn, hvoraf ingen er 
regelmæssig i mit nærvær 
- men trods alt er jeg jo
også kun en mand...

Kunsten at stræbe
Faktisk er det rart for 
mig, at vide, at en kvinde 
har betydet så meget for 
mig. Det, andre kvinder 
har haft at tilbyde mig, har tit og ofte været dårlige og 
påståelige kærlighedserklæringer, som jeg ikke synes har 
med kærlighed at gøre. 

Heldigvis kan jeg, altid dybt i mig selv, finde frem til  
kærligheden, jeg egentligt ønsker den skal være - og det 
er kærlighed som den medsøstrene fra Diakonissestif-
telsen på Frederiksberg videregav til de fattigst stillede. 
Som de gennem deres eksempel lærte mig. At kunne skel-
ne mellem den gode kærlighed og den dårlige. Og altid 
huske, blot at stræbe efter den gode.      

Tom Steffens er ivrig blogger på outsiderens hjemme-
side – www.outsideren.dk - og håndterer sine livskriser 
ved blandt andet at cykle. I 2010 blev det til 29.000 
kilometer på sadlen.

Da søster Ebba 
satte pastoren på plads

”Hvordan kan jeg 
nogensinde have 
visdom som en kvinde, 
som levede i 79 år 
uden nogensinde 
at have givet sig 
fysisk hen til en 
mand, andet i et 
hengivent knus?”
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GRAFIsK sAMARBEJDsPARTNER søGEs:

Mået er at lave et lille deltids grafisk bureau, der 
laver fedt grafisk design for private virksomheder.

Dig:
Du har gennemført en grafisk uddann-else eller dele 
her af. Du er god teknisk og behersker program-
merne Illustrator, Photoshop og In-design godt. Du 
skal kunne arbejde 3-4 timer dagligt. Måske har du 
også erfaring med at sende til tryk. Du er et følsomt 
menneske ligesom mig, og du er indstillet på at 
indgå i et forretnings partnerskab.

Mig:
Jeg er uddannet grafisk designer fra Seminariet 
for Formgivning, og har studeret 2 år på Skolen for 
Visuel Kommunikation. Jeg er idémand med fokus 
på det kreative. Jeg har arbejdet med alle former 
for grafiske opgaver, men er ikke så teknisk anlagt, 
derfor er du det. Se min grafiske stil på madsheje.dk

Er du interesseret og gerne vil vide mere, 
så skriv venligst til: madsheje@hotmail.com

Af Julie Feilberg

D er er faktisk mange mennesker og mange 
ting, som jeg ved at jeg aldrig glemmer, 
selv om jeg ville ønske, at jeg kunne for 

min sindsros skyld. For jeg har nemlig en næsten 
fotografisk hukommelse, når det handler om dår-
lige minder: fx skolelærere der var på nakken af 
mig, klassekammerater der mobbede mig og folk 
der har sagt perfide, modbydelige og ondsindede 
ting til mig. Men der er særlig en person, der skiller 
sig ud og som jeg fortsat dyrker en hadekult imod, 
og som lærte mig en masse både om mig selv og 

mit forhold til omverdenen 
og min plads i samfundet. Det 
var min første kæreste – lad 
mig kalde ham Kurt her - som 
jeg mødte da jeg var indlagt 
første gang på Sct. Hans. Nu 
kalder jeg ham min kæreste 
for nemheds skyld, selvom 
man vist ikke rigtig kan vær-
dige ham med det ord.

Vi var indlagt på samme 
afdeling på Sct. Hans i en 
kort periode, så blev han 
sendt videre til et andet af-
snit. Vi begyndte så småt at 
hænge med hinanden, alene 
eller sammen med nogle af 
hans kammerater, for det 

kunne vi jo ligeså godt, når vi alligevel var der. 
Og så begyndte han så småt at lægge op til mig. 
Jeg var slet ikke interesseret i eller tiltrukket 
af ham, jeg fulgte bare med strømmen, for det 
var jo sådan et mærkeligt hospitalsmiljø, og 
kontakten med andre anså jeg for tidsfordriv 
og i mangel af bedre. Sådan var det selvfølge-
lig også set fra hans synspunkt. Jeg var meget 
syg på det tidspunkt og fuldstændig socialt in-

kompetent, og må have virket temmelig utiltalende 
og afskrækkende. Og det vidste jeg jo godt selv et 
eller andet sted, og var derfor taknemmelig for den 
opmærksomhed, der nu engang blev mig til del. 

Det lånte værelse
En aften drak vi os begge to fulde på det lokale 
værtshus, hvor jeg betroede ham, at jeg aldrig havde 
haft nærkontakt med en mand før, og det besluttede 
han sig for at udnytte. Og jeg lod ham tage min jom-
frudom på et lånt værelse, ikke fordi jeg kunne lide 
ham eller havde det fjerneste lyst til ham, men fordi 
jeg tænkte; herregud, en gang skal jo være første, 
det kan lige så godt være ham som en anden, folk 
synes jo under alle omstændigheder, du er aparte og 
en taber, fordi du ikke har haft en masse kæresteop-
levelser fra du var 16 år. Og så ville det vel også være 
lidt rart at kunne sige til andre med sandhed, at jeg 
altså havde prøvet det.

 Denne første gang var hverken en god eller en 
specielt dårlig oplevelse, det var bare nå ja. Men jeg 
sagde nej til at mødes med ham en anden gang for 
at vi kunne ”udforske hinandens kroppe”, for tanken 
var mig totalt frastødende. 

Han blev udskrevet kort tid efter også så jeg ham 
ikke i 10 måneder. Jeg derimod blev hængende på 
Sct. Hans 15 måneder endnu, men kort tid før jeg 
endelig blev udskrevet, henvendte han sig nede på 
min afdeling, fordi han ville genoptage kontakten 
med mig. Og jeg tænkte, nå ja hvorfor ikke, der er 
jo ikke nogen andre der gider mig, noget selskab er 
somme tider bedre end total isolation. Men det var 
en meget dårlig beslutning jeg traf at blive hans kæ-
reste, men år senere skulle det vise sig at have været 
en meget gavnlig lektion. Vi havde ingen følelser for 
hinanden, det var først og fremmest mine penge han 
var interesseret i og mit lave selvværd og manglende 
evne til at sætte grænser overfor andre. 

Kørt psykisk ned
Vi kom sammen i knap et halvt år og i løbet af de 

Ham glemmer 
jeg aldrig

”Jeg kunne godt se, 
at jeg købte mig til 
selskab og dårligt 
selskab endda, som 
en desperat, ensom 

kvinde, der hyrer en 
escortdreng, der så 

ender med at tage 
røven på hende.”

måneder fik han mig flået for næsten 5000kr. 
Selv på det tidspunkt kunne jeg godt se, at jeg 
købte mig til selskab og dårligt selskab endda. 
Som en desperat, ensom kvinde, der hyrer en 
escortdreng, der så ender med at tage røven 
på hende. Og der var ikke den ting, som Kurt 
ikke formåede at køre mig ned psykisk på: jeg så 
dårligt ud, jeg var fysisk frastødende af den ene 
eller den anden grund, jeg var dårlig i sengen, 
jeg kunne slet ikke måle mig med pigerne i fjern-
synet og de glittede blade, jeg var dum fordi jeg 
ikke så de samme ting i fjernsynet som ham, jeg 
var kedelig at snakke med og belastende at være 
sammen med osv osv. Men mine penge ville han 
jo gerne have og dem afkrævede han mig under 
trussel om, at han ellers ville skride fra mig.

 Jeg lærte mange ting af at have kendt Kurt. 
På et dybere plan er jeg blevet stærkere og 
mere selvstændig af at have været uønsket og 
misbrugt som ung. Jeg har lært, at jeg ikke har 
brug for nogen mand, hverken som sengekam-
merat eller livsledsager, at jeg kun kan være et 
helt menneske og have det nogenlunde godt 
med mig selv, hvis jeg holder mænd ud fra mig 
i strakt arm. Jeg er nu i en position, hvor andre 
ikke kan gøre mig noget, fordi jeg ikke har brug 
for dem, og ikke lukker dem ind i min verden. 
Hvis en mand viser mig interesse nu, så synes 
jeg bare han er dum, fjollet og utidig, men jeg 
er nu stærk nok og har selvtillid nok til bare at 
sige, at jeg ikke er interesseret og sagtens kan 
undvære mænd. Dertil er jeg nået i dag. Tak til 
Kurt for det.      

Julie Feilberg har i en årrække nægtet at være 
i et parforhold, men er igen begyndt at over-
veje muligheden. Som journalist på Outsideren 
siden 2007, har Julie Feilberg løbende beskre-
vet de overvejelser hun har haft om kærlighed, 
sex og mødet mellem mennesker, når en psy-
kisk sygdom spiller ind.

(selv om jeg burde)

Støtte- og kontaktCentret

 Et tilbud til sindslidende i København 
- gratis og anonymt

Aftenrådgivning
Åben for telefonisk kontakt
Søndag-torsdag, kl. 16-22.
Vi tilbyder almen menneskelig rådgivning.
Personlig henvendelse direkte fra gaden.

Café 24 
Åben alle årets dage, man-lør 15-21
Søn- og helligdage mellem 10 - 21.
Se dagens menu på www.skc.dk

Linnésgade 24, 2
1361 København K
Telefon: 33 14 98 41
Mail:skc@sof.kk.dk
Web: www.skc.dk
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Af Katrine Fokdal

M in oldemor er fra en helt anden tidsalder 
og så længe jeg kan huske, har jeg været 
tryllebundet af at høre hende fortælle his-

torier. Hvor alle andre voksne altid har pakket tin-
gene ind, vidste jeg, at olde sagde sin mening, lige 
gyldigt hvad.

Kiks i skulderen
Min oldemor havde en evne til at blide mig alt mu-
ligt ind. Jeg var blot en lille pige og stolede blindt 
på denne gamle dame. Flere af tingene hun havde 
blidt mig ind troede jeg på til jeg var pinligt stor. 

Da jeg var lille holdt vi altid sommerferie i et 
sommerhus i Løkken ved Vesterhavet. Når det var 
varmt badede vi alle sammen i havet og jeg spurgte 
oldemor om hun ikke skulle med. Men hun forkla-
rede mig at hendes læge havde forbudt hende at 
bade. Jeg var så blind af tiltro til hende at jeg aldrig 
spekulerede mere over det. 

En anden ting hun bildte mig ind var at hvis man 
sluger kernerne i vindruer - som jeg elsker - ryger de 
direkte ned i blindtarmen - og så får man helt sikkert 
blindtarmsbetændelse!  Selv den dag i dag tager jeg 
mig i at sidde at spytte alle kernerne ud.

Jeg holdt så meget af min olde, at da jeg var 3 år 
og hun havde lidt problemer med gigt i skulderen, 
bar jeg i sympati min bamse i den anden arm. Fordi 
jeg også havde kiks i skulderen. Ligesom hende. 

Stærk Kvinde:
Olde var en stærk kvinde. Hendes mand var skoma-
ger og havde sin egen butik. Han var desværre også 
psykisk syg. Oldefar - skomageren - var paranoid 
og bange for skattevæsnet. Han troede de var efter 
ham. 

Dengang var det meget tabubelagt, at have en 
psykisklidelse. Så når oldefar var på “galeanstalten,” 
passede olde butikken. Spurgte nogen, sagde hun, 
at han havde influenza og lå inde på sofaen. Samti-
dig med, at hun passede butikken, passede hun også 
hjemmet og deres lille datter Grete. Sådan var det, 
på den tid.

Det var også olde, der bildte mig ind at man ikke 
måtte spise to vitaminpiller på en dag. For så blev 
det ene ben længere end det andet og hvem har lyst 
til at være en haltende pige. Så selvom børnevita-

miner allerede den gang smagte som slik, holdt jeg 
mig i skindet og nøjedes med en om dagen.

Ærlig kvinde
Oldemor havde også en ærlighed jeg beundrede. 
Da jeg var 19, var jeg hos frisøren og fik farvet mit 
hår.  Og jeg var rigtig glad for det. 

Senere på dagen faldt solen ind af vinduet og 
ramte mit hår. Det lyste op i den flotteste røde far-
ve. Olde spurgte: ”Har du farvet dit hår Katrine?”. 

”Ja,” svarede jeg og spurgte om hun kunne lide 
det. Hun svarede meget bestemt, som kun hun 
kunne “ Nej! Det er godt nok grimt!”

Jeg var aldrig i tvivl om, at det var den kær-
ligste mening og jeg var aldrig i tvivl om hendes 
ærlighed. Hvis man spurgte om noget, var det et 
ærligt svar man fik. Det kan man godt komme til 
at savne i andre sammenhænge.        

Jeg er helt sikker på, at når jeg engang selv får 
børn kommer jeg til at bilde dem alt muligt ind. 
Det er så meget nem-
mere end at forklare, 
at man ikke gider 
bade i havet, med en 
autoritær forklaring 
om, at man ikke må 
for sin læge. Eller for-
klare børn, hvorfor de 
kun må spise én “slik-
vitaminpille”. 

Jeg elskede og be-
undrede denne skøre 
gamle kone. Hun er 
desværre ikke blandt 
os mere, da hun døde 
sidste år. Ellers kunne 
vi have fejret hendes 
100 års fødselsdag i 
år. Hun nåede at blive mor, mormor, olde-
mor og også tip oldemor. Håber hun sidder 
et sted og bilder nogen noget fjollet ind og 
griner ved sig selv over, at de stadig falder 
i og tror på hendes påfund...       

Katrine Fokdal er født i Nordjylland og 
daglig leder på Outsiderens redaktion. Katri-
ne Fokdal var indstillet til prisen ”Årets frivil-
lige Ildsjæl” i Københavns Kommune for 2011

Min kære oldemor 
- en kvinde jeg aldrig glemmer

”Jeg holdt så meget af 
min olde, at da jeg var 
3 år og hun havde lidt 
problemer med gigt i 
skulderen, bar jeg i 
sympati min bamse i 
den anden arm. Fordi 
jeg også havde kiks 
i skulderen. Ligesom 
hende. ”
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Af Anne Marie Rafferty

M in bror og jeg deler samme gård og 
han bor 20 skridt fra mig. Og det kan 
godt være, at han ikke 100% forstår alt 

det der psykiatriske, men efterhånden tror jeg, at 
han forstår mere og mere. 

Min bror siger altid til mig, at normale men-
nesker kører i samme gear hele tiden, men til 
gengæld har de ikke så spændende et liv som 
dig, Anne Marie. Han laver fis og siger, at der 
er mennesker, der ville give alt for at mærke 
min mani ind imellem. Så de kunne spare penge 
på coke! Hans måde at forstå min sygdom på 
er, at jeg i perioder kører med 190 km i timen. 

Egentlig en meget 
let og logisk forståel-
se af en kompliceret 
sygdom. 

Det er min ældste 
storebror - Michael, 
Mickey - som vi alle 
kaldte ham da han 
var lille, og som jeg 

kalder ham stadig når vi er sammen. Han er 
døbt Michael, men hans lillesøster har den 
ære, at måtte kalde ham for Mickey. Det er 
ikke kun de store ting han har hjulpet mig 
med, der betyder enormt meget. Det er, at 
jeg ved, at han altid er der for mig.

Mickey var den første til at åbne sin lille 
toværelses op for mig og lade mig crashe, de 
to gange i mit liv, hvor jeg virkelig havde 
brug for det. Der var knas i ægteskabet og 
Mickey var der for mig. Det glemmer jeg 
ALDRIG. Et andet medlem af familien sagde 
bare ”...ikke lige overskud til at have mig.” 

Jeg har to gange boet hos ham i ca. tre 
måneder. Begge gange - tror jeg - uden et 

kny fra ham. Han lavede mad til mig, peanutbut-
ter and jam sandwicher – yummy. Han sørgede 
for mig under mine uheldige omstændigheder, 
støttede og var forstående under min skilsmisse. 
Første gang jeg crashede hos ham, fik jeg rengø-
ringsvanvid, blev manisk og gik tilbage til min nu-
værende ex. mand. Anden gang hjalp han mig, da 
min ex. smed mig ud, efter 19 år. 

Aldrig har han bedt om husleje, penge til 
mad eller noget. Selv når han næsten ingen pen-
ge har på lommen spørger han, om han skal tage 
noget mad med hjem til mig og min datter - eller 
ringer og siger han har købt for mange is. Jeg har 
endda smidt ledningen til hans nye boremaskine 
væk, men han bæger ikke nag. Hold da kæft hvor 
er jeg heldig, tænker jeg. Sorry Mickey - skylder 
dig en boremaskine. UPS!

Min bror har en skøn form for humor, også 
selvom han har skruer i ryggen og konstante 
smerter efter et motorcykel uheld. Oveni er der 
også et par søm i benet efter et overfald på det 
værtshus, hvor han arbejder. Mickey har alligevel 
formået at beholde sit glade væsen og komme 
med sjove kommentarer, der letter, når jeg er ved 
at køre træt i hverdagen.  Jeg elsker ham enormt 
højt – også uden tænder i overmunden. De blev 
revet væk i hans trafikuheld. Og jeg elsker hans 
kæmpe vom, og det, at han er det største rodeho-
ved, jeg har mødt i hele verden. Det gør alt sam-
men ikke noget, for jeg ved, at han altid er der for 
mig - og accepter mig 100 procent for den jeg er. 

Sidst men ikke mindst, er der en sjov ting om 
min bror. Han siger altid ”Det er ikke hvis jeg vin-
der i Lotto, der er NÅR jeg vinder den store ge-
vinst.” Vi spiller engang imellem lotto sammen, 
for hvis jeg skulle dele den store gevinst med no-
gen, var det…         

Anne Marie Rafferty dyrker poetry-slam, gævhed 
og gør hvad hun kan for at punktere myterne 
om, at psykiatri rimer på elendighed.

Hvis jeg skulle dele en 
lotto-gevinst med nogen

"En der altid er 
der for mig, lige 

meget hvor umulig 
jeg har været."
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VI VED HVOR SKOEN TRYKKER

Vi vil dømmes...
Outsideren er Danmarks eneste landsdækkende tidsskrift om psykiatri, 

der ikke er skrevet af behandlere, journalister eller forskere.

Bag hvert ord står et menneske, der har lært psykiatrien at kende på den direkte måde. 
Ved at være skizofren. Eller psykotisk. Depressiv. Manisk. Paranoid. Befinde sig der, 

hvor livet kan være en daglig kamp, og det vigtigste er at tro på, at det hele nytter.

I Danmark udkommer en masse udmærkede tidsskrifter, der taler på vegne af 
den ene eller anden minoritetsgruppe. De har det til fælles, at de stort set 

skrives af mennesker, der ikke har prøvet tilstanden på egen krop.

Ikke et ondt ord om det. 

Men på Outsideren har vi altså valgt at gøre det på en anden måde. At være totalt 
uafhængige af politiske og økonomiske interesser. At lade erfaringerne sidde ved tasterne.

Er det naivt? Eller kan det bruges til noget? Døm selv. Læs os.

5 numre for kun 
199 kroner - abonner nu!

Brug girokortet!

Af Pia Frydensberg

J eg tænker stadig på hende ind i mellem, 
den kære Viola fra Sverige. Min stedmors 
mormor, som tog mod mig i familien med 

åbne arme og kaldte sig selv for min mormor fra 
første færd. Ikke oldemor, for aldersmæssigt lå 
jeg på linie med min stedmors lillesøster – og 
min stedmor var blot otte år ældre end jeg...

Viola var det første menneske i mit liv, som 
fuldt ud anerkendte mig for mig, og hun kom-

plimenterede mig over hele 
linien. Hun nussede mig, kæ-
lede mig på kinderne og hvi-
skede søde ord i mine ører.

Jeg var helt igennem et 
af børnebørnene, når jeg var 
med til Sverige for at besøge 
hende og hendes ældgamle 
mand i Stockholm. Krops-

sproget, øjenkontakten og snakken gled ligeså 
let og ligefremt som med de andre og jeg nød 
det. Sugede det til mig – SLURP - som en tør-
stig myg efter blod... 

Hjem til mor
Jeg fik stort set ikke anerkendelse i mit eget 
hjem og havde kun en lillebitte familie, som 
ikke brugte hinanden. Så hver eneste berø-
ring og hvert eneste ord gik ubeskåret til det 
hul, jeg havde indeni. 

Viola var den smukkeste gamle dame, 
med halvlangt gråbrunt hår, lange øjenvip-
per, brune dybe øjne og en lille fin porce-
lænskrop. Munden struttede rødt og gestik-
ken var omfavnende og indbydende. Hun 
havde også en stemme så blid, at det ikke 
virkede, som om hun kunne blive gal el-
ler irriteret på noget menneske. Det kunne 
hun højst sandsynligt – men jeg formåede 
langt fra at forestille mig det.

 Et særligt minde fra besøgene hos Viola 

var, da hun en nat kom ind til mig i stuen, hvor vi 
gæster lå og sov på gæstesenge – for at trøste mig 
og give mig ro til igen at kunne falde i søvn. Jeg 
led nemlig forfærdeligt af hjemve, når jeg over-
nattede hos andre mennesker eller f.eks var på 
koloniture. Selv den dag i dag, som 39-årig, kan 
jeg huske den gennemtrængende smerte i mave 
og bryst, der næsten gav mig vejrtrækningsbe-
svær. Måske bar jeg rundt på sådan en hjemve, 
fordi min mor åbenlyst led voldsomt, når jeg ikke 
var i nærheden af hende. Også denne gang var 
hun brudt sammen i stor gråd op til min afgang til 
Sverige og havde bedt mig om snarest at komme 
”hjem til mor igen”... 
     
Svenske viser
Viola havde hørt min gråd inde i stuen, og kom 
ind til mig. Hun satte sig på siden af gæstesen-
gen, lagde mit hoved på hendes skød, kælede mit 
lange hår, og begyndte at synge svenske godnat-
viser. Ikke højt og larmende, men stille og roligt, 
nærmest hviskende ind i mine ører, mens hun 
vuggede frem og tilbage, frem og tilbage, frem 
og tilbage.

Min relation til Viola kunne dog ikke bestå, for 
Gitte, min stedmor, brød sig bestemt ikke om den 
affektion, jeg fik fra hende, og besluttede derfor at 
trappe mig derfor ud af besøgene til Sverige. Så 
jeg kendte ikke længere Viola, da hun døde. Jeg 
fik meldingen via min stedmors lillesøster, som 
jeg tilfældigvis mødte i et indkøbscenter, for ti år 
siden. Men jeg vil altid huske Viola. For mig står 
hun som et menneske, der formåede at rumme 
andre med omsorg, kærlighed og interesse. Jeg 
har ikke selv haft nogen mormor, så for mig vil 
hun altid være den mormor, jeg alligevel fik i mit 
liv.         

Pia Frydensberg er ivrig foredragsholder, jour-
nalist på en række blade og aktivt engageret 
i at forbedre vilkårene for mennesker med en 
psykisk lidelse. Se mere på www.piasverden.dk

”For mig vil hun 
altid være den 

mormor, jeg alligevel 
fik i mit liv.”

Viva Viola
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 hvor skoen trykker 
i        ?2012

Ved du,

Der var fokus på psykiatrien i efterårets valgkamp. 
Derfor er 2012 et vigtigt år. Nu skal der sættes handling 
bag de fine ord. Vilkårene for sindslidende skal forbed-
res, selvom det sagtens kan ende med at gå den mod-
satte vej.
Men ved du egentlig nok om psykiatrien, til at kunne 
vurdere hvad der foregår? Tag hul på 2012 med Outsi-
derens nytårsquiz og test din paratviden.

Nytårsquiz:

DET POLITISKE 
 LIV:
1. Hvilken kendt person vil i 2012 
løfte sløret for sine indlæggelser på en 
psykiatrisk afdeling?

A:  Bertel Haarder
B:  Kasper Kristensen
C:  Mogens Lykketoft

2. Vil den nye regering i løbet af 2012 
erstatte førtidspension for unge under 
40, med en udviklingsydelse?

A:  Ja
B:  Nej

3. I regeringsgrundlaget fra oktober 
2011 står der: ”Danskere, der rammes 
af en psykisk lidelse, skal tilbydes en 
effektiv og hurtigt udredning og be-
handling.”
 
Hvor mange uger vil ventelisten til 
børne- og ungdomspsykiatrien ændre 
sig i 2012?*

A:  - 4 uger
B:  - 2 uger
C:  Uændret
D:  + 2 uger
E:  + 4 uger
 
* Beregnet som gennemsnit af nedenstående 
ventetider pr 1.12.2012, som de står på 
www.venteinfo.dk
Ændringen opgøres i forhold til de pr. 
1.12.2011 gennemsnitlige ventetider for 
børn:
Depression (ambulant undersøgelse): 7.6 uger
Tilsigtet selvbeskadigelse (ambulant under-
søgelse):  3.7 uger
Panikangst (ambulant undersøgelse): 10 uger
Tvangstanker og tvangshandlinger (ambu-
lant undersøgelse): 9.2 uger
Gennemsnit 7.6 uger

4. Bent Hansen, formand for Danske 
Regioner, har gentaget flere gange i 
2011, at psykiatriske patienter ikke 
udskrives før de er klar til det. Vil Bent 
Hansen i 2012:

A:  Fastholde sin påstand

5. Før valget i 2011 kaldte de konser-
vative det en ”mærkesag” at nedbringe 
tvangen i psykiatrien. Hvordan vil de 
konservative i 2012 forfølge denne 
mærkesag:  

A:  Gennem en stor tv-kampagne
B:  Lars Barfod lader sig indlægge og 

modsætter sig tvang
C:  Fra en teltlejr foran Christiansborg 

kræver de konservative, at særlovgiv-
ningen i Danmark om frihedsberøvel-
se af psykisk syge, droppes (= tvang 
skal være ulovligt)*.  

* Ifølge FN’s - af Danmark ratificerede – han-
dicapkonvention, kan eksistensen af et handi-
cap i intet tilfælde berettige til frihedsberø-
velse. Denne bestemmelse indebærer, at den 
lovgivning i Danmark som tillader friheds-
berøvelse af psykisk syge, er i modstrid med 
den af Danmark tiltrådte konvention. 
 
6. Det etiske råd nedsatte i 2011 en 
arbejdsgruppe om psykiatri, med fokus 
på anvendelsen af tvang. Vil det Etiske 
Råd i 2012 anbefale, at Folketinget for-
byder brugen af tvang i psykiatrien*?

A:  Ja
B:  Nej
C:  Det tager mindst tre år og syv 

spa-ophold for en arbejdsgruppe at 
udtale sig

*I England, har det siden 1983 været forbudt 
at tvangsfiksere psykiatriske patienter, og 
derfor er der udviklet metoder som ”Control 
and Restraint” – ikke at denne metode er 
optimal, men ofte fører forbud til udvikling af 
nye løsninger. 

DEN DØMMENDE 
MAGT:
7. Antallet af psykisk syge der idøm-
mes en behandlingsdom på bestemt el-
ler ubestemt tid er stigende i Danmark. 
Fra 2004 til 2006 er antallet af domme 
steget med 35 procent. Hvor meget 
steg antallet af behandlingsdomme i 
2011:
 
A: 12%
B:  57%
C:  29%
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8. De gældende regler om tildeling og 
udmåling af førtidspension, betyder 
at førtidspensionister mister mange 
penge, hvis de vælger at leve i parfor-
hold under samme tag. Hvordan bliver 
reglerne ændret i 2012?

A:  Samlevende førtidspensionister 
ligestilles med enlige

B:  Reglerne laves ikke om
C:  Enlige førtidspensionister ligestil-

les med samlevende  

9. Ved retssager hvor borgere idømmes 
en behandlingsdom, kan den tiltalte 
efterfølgende – i modsætning til i an-
dre nordiske lande – idømmes at betale 
sagsomkostningerne. Dette er uforene-
ligt med Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention. Den nye regering 
har forpligtet sig selv på, at Danmark 
overholder de internationale konven-
tioner. Vil regeringen i 2012:

A:  Konstatere at Danmark ikke kan 
leve op til sine internationale forplig-
tigelser

B:  Ændre praksis
C:  Indføre nye muligheder for gælds-

sanering

PÅ GADEN:
10. Hvor mange sindslidende vil blive 
skudt af politiet i 2012?

A:  Ingen
B:  1
C:  2
D:  3
E:  Flere end 3

11. Et stigende antal børnefamilier 
oplever at blive smidt ud af deres hjem, 
når de ikke kan betale huslejen. I 2002 
var der 1.823 udsættelser. I 2010 var 
der 4.382. Det svarer til fem familier om 
dagen, året rundt. Hvor mange familier 
blev hver dag sat ud af deres hjem i 
2011?
 
A:  1-2
B:  3-4
C:  5-6
D:  7-8

Tallet opgøres i juni 2012.

12. Vil der i foråret 2012 være slås-
kampe mellem udenlandske og danske 
sælgere af hjemløseavisen ”Hus Forbi”?

A:  Ja
B:  Nej
C:  Der findes ikke hjemløse i Danmark

MENTAL HELSE:
13. I 2011 åbnede behandlingsstedet 
”sindsro” i Vordingborg. samtidig har 
kriminalforsorgen købt 1200 sindsro-
behandlinger, der skal udføres hele 
landet i 2012. Hvordan vil sindsro blive 
omtalt i medierne i det kommende år? 

A:  Det vil blive ignoreret
B:  Som løsningen på alle psykiatri-

ens problemer
C:  Som farligt
D:  Lidt fjollet
E:  Roskilde Festivalen vil støtte 

Sindsro 

Om Sindsro: Selve behandlingen startes med 
en kort samtale og herefter lægges klienten 
på en briks med et tæppe over sig. Behand-
leren går i dyb ro, og intet andet end roen 
eksisterer. Samtidig lægger behandleren sine 
hænder på forskellige punkter på hovedet af 
klienten og overføre den dybe ro til klienten.

14. På Harvard’s ”Beth Israel Deaconess
Medical Center”, har man i en årrække 
anvendt hypnose i den psykoterapeuti-
ske behandling. Hvilken dansk Region 
gør hypnoterapi tilskudsberettiget i 2012:

A:  Ingen
B:  Region Hovedstaden
C:  Region Sjælland
D:  Region Syddanmark
E:  Region Midtjylland
F:  Region Nordjylland

15. ”Anders Behring Breivik lider af 
paranoid skizofreni, konkluderer to 
norske retspsykiatere, som har under-
søgt hans mentale helbred.” 
Vil den skizofrenidiagnose, som 
den terrorsigtede nordmand Anders 
Behring Breivik fik i november 2011, 
blive ændret i 2012?

A:  Ja
B:  Nej

16. Et hold danske psykiatere, anført 
af overlæge Poul Videbech, har bedt 
sundhedsstyrelsen om tilladelse til at 
operere svært depressive patienter i 
hjernen. Ansøgningen er opsigtsvæk-
kende, da der ikke har været udført 
psykokirurgi siden 1983, hvor det hvide 
snit blev lagt på hylden. Vil sundheds-
styrelsen i 2012 give tilladelse til Deep 
Brain stimulation (DBs)?  

A:  Ja
B:  Nej
C:  Ansøgningen bliver trukket til-

bage af etiske grunde
D:  Ansøgningen bliver trukket til-

bage, da det er uklart hvor i hjernen 
man skal operere

17. Med ”Den nære psykiatri” fremlagde 
Kommunernes Landsforening i novem-
ber 2011 deres plan for fremtidens so-
cialpsykiatri. Et af fokuspunkterne var,
at ”overdødeligheden blandt psykisk 
syge skal sænkes, så de ikke dør 20 år 
før gennemsnitsdanskeren.” Hvordan 
vil kommunerne arbejde for dette i 2012? 

A:  Der laves konsekvent en nedtrap-
ningsplan, når man udskrives fra en 
psykiatrisk afdeling

B:  Socialkontorerne flyttes til meget 
høje bygninger uden elevator – trap-
per giver motion

C:  Sindslidendes cpr-numre spærres 
for bestillingen af fast-food

D:  Det bliver for helvede muligt at 
gøre noget meningsfuldt med ens liv, 
selvom alt er brudt sammen

GOSSIP
18. Det er kommet frem, at tidligere be-
skæftigelsesminister Inger støjberg har 
kaldt sig uddannet journalist, selvom 
hun ikke har gennemført en journalist-
uddannelse. Vil Inger støjberg i 2012: 

A:  Forklæde sig som overlæge og 
erklære Rigshospitalet raskt og klar 
til at arbejde

B:  Udgive endnu en bog om Sussi & 
Leo

C:  Forsøge at redde Euroen med en 
spids pind – og hvis det ikke lykkes, 
vil da hun opfinde en ny møntfod 
som skal hedde Støjroen

19. Hvilken tv-vært vil flere gange i 
løbet af 2012 spise psykofarmaka for 
åben skærm, for at bevise at det er 
ufarligt:

A:  Peter Qvortrup Geisling
B:  Ulla Terkelsen
C:  Bubber
D:  Rigmor Zobel (hey, gratis piller)

20. Hvilken kendt politiker vil i 2012 
blive beskyldt for at stalke Amalie fra 
Paradise Hotel? 

A:  Ritt Bjerregaard (i undren, hvad er 
Amalie for noget)

B:  Pia Kjærsgaard (Amalie er jo den 
perfekte dansker)

C:  Brian Mikkelsen (lige børn leger 
bedst) 

Udfyld kuponen og send dine svar med post, mærket "nytårsquiz," til: Outsideren, Bragesgade 10, 1. sal, 2200 Kbh NVi skal have dit svar senest den 31. januar. Den 1. december 2012 trækker vi lod mellem de rigtigste besvarelser. Førstepræmien er et maleri af Sharma Kunsang. Anden- og tredjepræmier er gaveabonnement'er på Outsideren, som du kan give videre til en du holder af. 
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Anmeldelse af Katrine Fokdal

Jeg ankommer til dette af mange anbefa-
lede ressort, fordi jeg er så udmattet, at jeg 
ser syner og har hovedet fuldt af komman-

derende stemmer. Stedet skulle være glimrende 
til den slags bagateller, og jeg har en caféaftale 
senere på dagen. Det officielle navn på etablisse-
mentet er Bispebjerg Hospital, men i folkemunde 
har det, som så mange andre populære steder, 
forlængst fået sit eget kælenavn, nemlig Bispen. 
Det tager jeg som et godt tegn, her er åbenbart 
god kontakt til Ham, der altid våger over os, og 
det kan jeg godt bruge.

Jeg henvender mig i receptionen på 
psykiatrisk skadestue, hvorfra jeg bliver fulgt til 
mit kommende hjem af en nydelig mand klædt i 

umærkbare farver. Vi tager elevatoren op til 3. sal, 
hvor en intet mindre end en hel velkomstkomite 
står klar til at opvarte mig og i øvrigt hjælpe 
mig med at komme ud at min psykose. Det er da 
service, der vil noget! Jeg bliver budt velkommen 
og kaster for første gang et blik ind på mit værelse, 
der er holdt i lyse farver og med håndbetjent 
elevationsseng.    

Ren luksus, tænker jeg, her får jeg det 
fantastisk, som et ophold på hotel med spabad 
i alle værelser.

Så træder vi over dørtrinnet ind værelset. Jeg 
vil åbne vinduet for at få lidt frisk luft ind, men 
det er låst og ikke til at få op. De går åbenbart 
meget op i sikkerheden her. Til gengæld er 
udsigten over de utrolig smukke efterårstræer 
ikke til at klage over. De lyser i farver af ild mod 
en kølig blå oktober himmel.

Gulvet er hårdt og koldt mod mine fødder, 
men med varme sutter på er det rart at gå på. Og 
med den blanke overflade af linoleum får man 
næsten en fornemmelse af at svæve rundt på 
gangene. Det hele virker utroligt gennemtænkt 
og især det med sutterne giver et stort plus i min 
karakterbog!
     
Her farer ingen vild
Værelset er indrettet med helt egen håndvask, 
så man kan nyde en smule privatliv, mens man 
vasker hænder. 

”Jeg tilbragte 28 fulde 
dage her, med eget værelse 
og fuld pension, og ved min 
afgang blev jeg ikke engang 
præsenteret for en regning...
er det service!?”

Dog er der ingen planter herinde, ikke så meget 
som en udtørret kaktus, hvilket desværre trækker en 
anelse ned. Sådan er det. Men okay, man kan ikke 
forlange alt og – skal det vise sig - få dage efter Deres 
udsendtes ankomst kommer det ene bud efter det 
andet med store røde buketter af roser og gerbera, 
som lyser op i værelset og giver liv til de hvide vægge 
og de blå skabe. Det er fantastik at være populær.

Især natbordet er elegant indrettet og fyldt med 
skuffer - og en smart bordplade, der kan hæves og 
sænkes, som det passer én. Det er imponerende 
godt tænkt, for vi er jo ikke alle lige høje. Jeg vælger 
at fylde skabsdelen med slik og godter. Altid godt 
at have, hvis man skulle få gæster. Og foran hvert 
værelse hænger en fin tavle med værelsesnummeret 
samt navnet på den øjeblikkelige beboer, sådan at 
man altid ved, hvilken dør, man skal gå ind af. Det 
er flot tænkt, for hvis man virkeligt er proppet med 
medicin, kan det jo ske, at man glemmer småting, 
som f.eks hvor man lige bor for tiden.

Spisestuen er et mindre rum med glasvæg 
ud til gangen, så man i smug lige på forhånd kan 
tjekke, om der skulle være kendisser blandt de nye 
logerende, som man kan mænge sig med under 
måltidet. Desværre er maden ikke den største 
kulinariske oplevelse, og især salatanretningen er 
så lille, at man let kunne tro, der er tale om en 
portions-anretning – til én person, forstås. Endnu 
et lille minus i bogen.

Morgenbuffeten indeholder noget for en hver 
smag, og med den meget frivillige benyttelse af 
badet, hvor beboerne helt selv vælger om de vil 
vaskes eller ej, kan der let frembringes mange nye 
og interessant sanseindtryk…

Et lille træk i snoren
Fællesstuerne er intime og indrettet med TV, 
så man kan følge med i alt fra nyheder fra den 
omliggende verden til diverse serier. Og der er hele 
to af slagsen, så man havde mulighed for at se det 
man ønsker. Sådan skal det være.

Rundt omkring på hele etagen er der udgang til 
små altaner, hvor man er velkommen til at ryge alt 
det, man vil. Oven i købet uden risiko for at falde 
overbords, frivilligt eller ej, for altanerne er dækket 
af hegn både rundt om og over, som en æske med 
gittertag. Nej, her på Bispens afdeling 13C risikerer 
man ikke at falde ud og slå sig eller måske ligefrem 
ned i hovedet på nogle arme stakler nedenfor, Gud 
forbyde det!

Som nævnt er her også mulighed for at tage 
bad. Måske er det ikke ligefrem den mest populære 
beskæftigelse på afdelingen - hvorfor dog bruge 
sin kostbare tid på at vaske sig - men selv på i 
baderummene er der styr på sikkerheden. Her er 
ingen badeforhæng, man kan jo falde i det skidt, 
og de fine sæbeautomater er støbt i plastic med 
runde kanter, så man ikke kommer til skade. 
Desuden er der stole, så man kan sidde ned, mens 

man opfriskes af det varme 
vand.

Tilmed er alle bade-
værelser indrettede med 
snore, der kan benyttes til 
at tilkalde en piccolo eller 
hvad den besørgende nu har 
brug for. Så hvis du sidder 
på toilettet og mangler papir eller bare lidt 
selskab, så er det bare et træk i snoren. 

I kælderen findes der fine motionsfaciliteter, 
sådan at du kan holde den slanke linie og være 
klar til at tjekke ud med det hotteste vaskebræt, 
når den tid kommer

Og på øverste etage findes der noget for 
enhver kreativ sjæl. Her kan du tegne, male, 
sy eller bare nyde en kop kaffe, der forefindes 
ad libitum på de mange vogne, der er anbragt 
rundt omkring på den lange brede gang, med 
friskbrygget mokka, te, saft og kage. Og skulle der 
f.eks mangle mælk til kaffen, så kalder man bare 
og vups, ind bæres en ny omgang af den hvide 
væske – det er service af høj klasse!
   
Stram op på buffeten
Alt i alt viser dette sig som det (næsten) perfekte 
sted, hvis du trænger til at glemme alt om verden 
og kun koncentrere dig om dit ve og vel. Tag en 
dyb indånding og pust langsomt ud og lad denne 
afdeling gøre sit arbejde og gøre dig rask og glad.

Jeg tilbragte 28 fulde dage her og ved min afgang 
blev jeg ikke engang præsenteret for en regning! 
Okay, jeg nåede godt nok ikke min cafeaftale, men 
alligevel skal der herfra lyde en varm anbefaling af 
afdeling 13 C – og hvis personalet får strammet en 
anelse op på morgenbuffeten og sørget for et par 
planter på værelserne, så vil afdelingen næste gang 
bestemt ikke skulle ”nøjes” fire flotte bælter!        
Katrine Fokdal.

Psykiatrisk afdeling 13 C, 
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 
2400 København NV
Tlf: 35 31 35 31
man-fre 0.00-24.00, 
weekend 0.00-24.00

Bestilling af værelse (med egen gitterdækket altan og fuld pension) er 
principielt mulig, men det anbefales at være i god tid, da stedet er meget 
populært, hvorfor flere års ventetid kan forekomme. I hastetilfælde kan 
man dog forsøge sig med at møde frem uanmeldt eller ringe på tlf: 112.
Afdeling 13C har ingen dresscode, men sutsko stilles vederlagsfrit til 
rådighed under hele opholdet. Det er desuden muligt at blive kørt helt til 
døren, hvis man foretrækker at ankomme i bil med egen chauffør.

HER RISIKERER MAN  
  IKKE ATFALDE UD

I byen med Outsideren:

Vores medarbejder har logeret sig ind på det 
kendte in-sted, psykiatrisk afdeling 13 C på 

Bispebjerg Hospital i København, der i årevis har 
formået at tiltrække besøgende fra nær og fjern. 

Hun er begejstret over serviceniveauet, især hvad 
angår muligheden for selskab på badeværelserne, 

men en salatanretning og en fraværende blomst 
trækker desværre ned på den samlede vurdering…
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HAR ALKOHOLRELATEREDE SYGDOMME, 40.000 HAR ALZHEIMERS 
SYGDOM, 20.000 HAR SKIZOFRENI, 20.000 HAR BIPOLAR AFFEKTIV 
LIDELSE (TIDLIGERE KALDT MANIO-DEPRESSIV SYGDOM), OG 20.000 
LIDER AF PANIKANFALD. 

BOUTSIDEREN
Bragesgade 10, 1.
DK-2200 København N
www.outsideren.dk
Email: redaktion@outsideren.dk




