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48 siDer meD sol, sommer og galskab

”Jeg er en ung fyr på 28 år, Der har været utroligt 
meget igennem i mit liv. man siger, at man først veD hvem 

ens sanDe venner er, Den Dag man virkelig har brug for Dem, 
og Den talemåDe kan Jeg kun sige holDer stik.”

stort tillæg om psykisk sygDom, ensomheD og omgangskreDsen. 
siDerne 16-29 i Dette nummer.

Det er mig, 
Der er...Søren



Karl Bach Jensen, udviKlingsKonsulent.
læs videre på side 32 i dette nummer

»I en af mine ansættelser tog vi en
åben snak om, hvad arbejdspladsen
kunne gøre, hvis jeg blev psykotisk,
og det er en helt anden måde
at forholde sig til hverdagen på
end ved at være en omvandrende
diagnose.
Du skal selv sætte ord på dine
behov. Du må formulere hvad du
har brug for.
Det handler om at stå ved, hvem
man er. Det skal du ikke have en
ekspert til.«
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Side 10:
når et uDvalg er inDspist
De er håndplukkede af ministeren selv til netop denne 
opgave. Læs vores store - og nogenlunde ædruelige - 
portræt af et magtfuldt udvalg, der skal afstikke kursen 
for fremtidens psykiatri.

Side 14:
skeløJet, fregnet og røDhåret
Filminstruktør Henning Carlsen 
skriver om at være helt normal

Side 16:
venner for livet?
Syv smukke beretninger om det, der sker, når 
sygdommen bryder ud og tilværelsen bliver en anden

Side 32:
Den stille revolution
Outsideren fortæller historien om en 
FN-konvention, der radikalt kan ændre 
psykiatribrugeres rettigheder i samfundet

HVEM ER VI? Outsideren er Danmarks største brugerblad om psykiatri, og 100 % uafhængigt af 

politiske, religiøse og økonomiske interesser. Vi tager imod penge fra (næsten) alle, der har lyst til 

at give os nogle – det er ganske enkelt forudsætningen for at vi kan udkomme - men det påvirker 

ikke på nogen måde indholdet. At skrive som vi vil, det er selve grundlaget for dette blad, som det 

også fremgår af vores etiske regelsæt, som du kan findes på Outsideren.dk. 

Outsideren udkom første gang for 17 år siden og bliver i dag lavet på frivillig basis af en gruppe 

frivillige, der har erfaring med psykiske lidelser på egen krop. Vi ved, at vanvid kan være både en 

rædsel - og uimodståeligt spændende. Outsideren ser sig selv som et talerør for erfaringerne i 

sindssygen og forestillingerne derfra. 

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.outsideren.dk, 

hvor du også finder vores blog – hvis du selv vil blogge, send os en mail.

Og så er du naturligvis velkommen til at tegne abonnement på os 

– priserne kan du finde i kolofonen til venstre.

VI VED HVOR SKOEN TRYKKER#82
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I Danmark rimer psykiatri på 
tvang. Hvert år bliver over 5000 
patienter lagt i bælte på de psy-
kiatriske sygehuse herhjemme. 
Det svarer til at hver femte per-
son, der indlægges på en lukket 
afdeling i Danmark, udsættes for 
dette dybtgående indgreb

Det er ikke bare voldsomt 
mange. Det er også en gruppe 
mennesker, der ofte tales om – 
men som alt for sjældent selv 
tager ordet.  

Nu vil tidsskriftet Outsideren 
samle historierne om tvangen på 
de psykiatriske afdelinger i Dan-
mark, fortalt af de, der har prøvet 
det på egen krop. 

Vi har ambitioner om at skildre 
virkeligheden som den er. Uden 
fordomme. Vi ved, at der er men-
nesker, der synes, at de har haft 
brug for at ligge i bælte. Mens 
andre har oplevet det som et 

brutalt og yderst krænkende 
overgreb.

Alle bidrag er vigtige, når der 
skal kastes lys over tvangens 
natur, indhold og mening - eller 
mangel på samme. 

Derfor denne opfordring til alle 
jer, der har ligget i bælte: 

Send din beretning til os. For-
tæl hvad der skete. Om det hjalp. 
Hvordan du kom videre. 

Vores mailadresse er: 
baelte@outsideren.dk
Historierne vil blive offentlig-

gjort i et temanummer af Outsi-
deren på et senere tidspunkt. Vi 
foretrækker, at der skrives med 
navn, men garanterer anonymitet, 
hvis det ønskes. Har du spørgs-
mål, er du meget velkommen 
til at sende en mail eller ringe 
på tlf: 35 39 71 24. Vi har åbent 
mandag-torsdag 10-15.

Bælte-fixeret? 
så fortæl 
Din historie!

Jeg hedder Gitte.
Jeg er tre år yngre end Gitte Hænning, 
som jeg altid har beundret og hvis sange 

jeg til stadighed elsker, fra ”Bare 16 år”og ”Jeg 
snakker med mig selv” over ”Ta’Med Ud Å Fisk” 
til ”Stormy weather”. Specielt da jeg var min-
dre, var jeg vild med hende.  I dag er jeg 62 år. 

En dag midt i 90`erne sang jeg hendes san-
ge hjemme hos min datters veninde, mens jeg 
skurede deres badeværelse og diskuterede 
med deres to skildpadder i et akvarium. Jeg 
var da 46 år. Lyder det skørt? 

Pludselig kom min mand og jeg blev bange 
for ham. Så kom min læge og sagde, jeg skulle 
indlægges. Jeg var uforstående. Så kom en 
ambulance og politi. 

På hospitalet sagde de, at jeg skulle drik-
ke noget medicin. Jeg tog en slurk og sagde: 
”Føj det smager stygt”. Jeg er meget kræsen 
med mad og har hele mit liv haft en total 
aversion mod medicin, selv vitaminpiller. 
Nu sagde jeg:” føj, ad bad, resten i håret” 
med et kækt smil.

”Så er det bælte”, lød beskeden.

Ingen dør af tørst
Jeg lå en hel nat. Jeg husker angsten, panikken, 
tørsten, at jeg kaldte og ikke fik svar, at jeg se-
nere, meget senere, spurgte den person, som 
var vagt udenfor, hvorfor jeg ikke måtte få noget 
at drikke hele natten. Personen svarede ikke på 
mine spørgsmål. Han sagde bare: Her er der in-
gen der dør af tørst. 

Jeg ved ikke, hvorfor han sagde, som han 
gjorde. Hvad kan formålet have været? Hvorfor 
skulle jeg ligge der ensom, ulykkelig og bange, 
panisk?

Jeg ved det stadig ikke nu 16 år efter. Men jeg 
ved, at jeg aldrig har fortalt andre om det. Det er 
for pinligt. Det er tabu. Det gør for ondt, specielt 
på mine døtre og sønner og min mand. Eller også 
har de bare aldrig gidet høre om det.

Jeg var indlagt i tre uger i Hillerød, på Pyra-
miden, en lukket afdeling på hospitalet, men jeg 
sagde, jeg ville hjem og det kom jeg.

Mit eneste kendskab til bæltefiksering indtil 
da var, at jeg vidste, at min søster havde prøvet 
det, da hun var 26 år. Det talte vi heller ikke om 
i familien. Hun fik også elektrochok. Hun var de-
primeret.  Hun døde nogle år før det blev min 
tur. Hun blev 45 år. Vi kunne måske være endt op 
med at tale om det, måske grine sammen af det. 

Jeg har været indlagt en gang til i Pyramiden. 
Det skete efter at jeg tog bad, inviteret af min 
veninde, og samtidig skurede hendes badevæ-

relse. Så kom min søn og kørte mig til psykiatrisk 
skadestue. De sagde; vi kan ikke indlægge din 
mor, hun er ikke til fare for sig selv eller andre. 
Jo, sagde jeg, jeg bliver slået ihjel. Men denne 
gang kom jeg ikke i bælte.         

Senere har jeg dog skuret flere veninders ba-
deværelser UDEN at blive indlagt!

humor er guDs gave
Jeg har aldrig tænkt på at klage eller søge om 
erstatning. Har ikke haft tid. Har ikke magtet det. 
Livet skulle videre. Fire børn, mand, job. Det sa-
tans liv, det skønne liv. Mit glansbilledliv, som 
min mor kaldte det. Jeg har altid tænkt på det 
som et overgreb, som vold mod sagesløs, som 
voldtægt. Begået af inkompetente mennesker, 
undermålere som behandlede mig nedladende, 
uden indføling eller sans for humanitet. Udsat for 
menneskelig fejl i hospitalssystemet anno 1995. 

Nu er det 16 år siden. Nu kan man ikke læn-
gere true mig med indlæggelse i Pyramiden. For 
den er lukket. Desværre. Det var arkitektonisk et 
smukt sted. Det eneste smukke sted på Hillerød 

Psykiatriske Hospital. Men jeg håber og tror, at 
de mennesker, der bliver indlagt i 2012, møder 
en anden ånd, en anden treatment, en anden 
indføling, en forbedret praksis, nogle andre 
mennesker, en ny ånd.

Med tiden har jeg lært at håndtere det, nu 
kan jeg - måske- være åben om det, snart kan 
jeg måske grine af det.” Gejst, gnist og glæde”, 
det er, hvad det hele går ud på.  Ja og ”gas og 
grin”, tilføjer jeg. Humor er Guds største gave 
til sine børn.

Men hvor gjorde det ondt! En af de gange, 
hvor jeg har mødt ondskaben og som har fået 
mig til at tro på at ondskab faktisk findes. Sta-
dig er jeg dog ’den enfoldigt naive’.       

Forfatterinden bor i Nordsjælland og har 
ønsket at være anonym. Hendes navn er 
redaktionen bekendt. Red.
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liv, 
liv 

En læsEr har sEndt dEnnE bEskrivElsE af at 
blivE tvangsindlagt og lagt i bæltE. i dag, 

16 år sEnErE, har hun stadig ikkE forståEt, 
hvad dEr EgEntligt skEtE dEngang.

”Jeg HAr Aldrig 
fortAlt Andre om det. 

det er for pinligt. 
det er tAbu.”

Det
det

satans
skønne



Kæmp!
af Katrine foKdal

P ludselig en dag fandt jeg mig selv i et 
tomrum. Jeg var ikke helt klar over, hvor-
dan jeg var havnet der og om det var godt 

eller skidt. Jeg kunne mærke på min krop, at jeg 
var stresset, men hvorfor var jeg dog det? Var det 
mit praktikforløb, der var blevet for meget? Var 
det min behandling, der var for krævende? 

Èn ting var sikker, noget var galt og jeg ville 
vide hvad. De tanker, der altid dukker op i mig og 
sikkert i mange andre med en psykiatrisk lidelse, 
er om jeg nu var ved at blive rigtig syg igen? Som 
noget nyt for mig tog jeg disse ting meget alvorligt 
og lavede straks en aftale med min kontaktperson. 
Vi blev meget hurtigt enige om, at mine sympto-
mer var stressrelaterede. Og efter mange samtaler 
begyndte det mere og mere at gå op for mig, at 
der slet ikke var noget hokus pokus over det, der 
skete med mig. Det var slet ikke noget spændende 
tilbagefald eller noget. Jeg var stresset over nogle 
helt andre ting end jeg plejede. 

    
Når jeg tænkte over det, var det faktisk ikke så 
meget mine arbejdsopgaver, der stressede mig. 
Det var meget mere de mennesker, der var om-
kring mig. Altså de andre syge! Jeg begyndte at 
tænke over mit eget fokus. Når jeg huskede tilba-
ge, har jeg lige siden jeg blev syg og indlagt, stort 
set kun været omgivet af andre med psykiskia-
triske diagnoser. Hele mit bevægegrundlag og 
mine venskaber havde på en eller anden måde 
haft berøring med psykiatrien. Og det, jeg plud-
selig så, var at jeg havde bevæget mig uden for 
denne sammenhæng, og derfor mere og mere 
kommet til at føle mig “udenfor fælleskabet”. 

Jeg var begyndt at se mig selv som andet 
end en diagnose og havde taget hul på at finde 
ud af, hvilken person, jeg egenlig gik rundt og 
var. Men fordi hele mit liv var lagt under psy-
kiatrien, havde jeg slet ikke opdaget det, der 
var ved at ske med mig. I flere år havde jeg 
ikke tænkt på mig selv som en selvstændig 
person. Jeg var virkelig blevet min sygdom 
og ikke et menneske med helt egne evner og 
muligheder.

Jeg så mig selv i situationer, hvor jeg føl-
te mig helt uden for. Jeg kunne 
ikke identificere mig med, hvor- FortsÆttes nÆste side
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”Jeg vil ikke vågne 
op en dag om fem år 

og føle, at Jeg har 
spildt min tid…”

katrine fokdal, 2012

personlig beretning om et opbruD:



dan nogle mennesker omkring mig på en 
måde havde givet op. Jeg ved ikke, om 
de var klar over, at de havde givet op, 

men de havde en ide om, at de var nået så langt, 
de kunne, i arbejdet med at få et bedre liv.   

Jeg tror virkelig på, at hvis man kæmper for 
det, så kan man nå virkelig langt, men det kræ-
ver, at man ikke er bange for at kæmpe og gøre 
en indsats. Hvis man sidder hjemme i sofaen, 
er der ikke meget, der kommer flyvende til en.

Jeg har virkelig store planer for min fremtid 
og for mit liv. Jeg vil ikke stoppe og tænke, at 
nu kan jeg ikke få det bedre. Jeg stræber hele 
tiden efter mere og mere. Jeg vil ikke slå mig 
til tåls med, at der ikke er mere nu, jeg selv 
kan gøre. Jeg har modtaget min terapi og jeg 
har min medicin. Jeg vil noget mere for mig 
selv, og det var dèr, jeg opdagede, at mit fo-
kus virkelig havde flyttet sig. Jeg så mig selv 
som selvstændigt individ med helt egne pla-
ner og lyst til livet. Nu begyndte jeg at tænke 
meget over hvilken retning, jeg ville med mit 
liv og hvad mine mål kunne være. 

Jeg ville gerne studere som størstede-
len af Danmarks ungdom jo gør, og under-
vejs i min sygdomsperiode havde jeg også 

gjort flere forsøg, 
men uden held. Jeg 
tænkte meget over, 
hvorfor det ikke 
var lykkedes mig? 
Svaret var meget 
klart: Fordi jeg ikke 
havde valgt noget, 
jeg brændte for at 
studere. Når det ikke 
var mit valg at stu-

dere og når studiet i sig selv ikke sagde 
mig noget, så var det utrolig svært at fin-
de nogen som helst gejst for det. 

Dette var ikke noget, jeg indså fra den 
ene dag til den anden. I starten var det et 
kæmpe nederlag for mig, når et studium 
ikke lykkedes. Efterhånden begyndte det 
at gå op for mig, at jeg kunne få nok så 
meget hjælp, men at det intet nyttede, 
så længe det ikke var noget, jeg kunne 
se nogen mening i at fortsætte. Det blev 
til spild af tid, energi og, ikke mindst, 
penge! 

Nu blev jeg ved med at spørge mig selv, hvad 
der ville give mening for mig, og det eneste, jeg 
følte virkelig havde min interesse, det var at 
male. Men jeg er ikke urealistisk og ved, at det er 
et forfærdeligt svært felt at bevæge sig indenfor. 
Hvis man ikke har en god og solid selvtillid, så er 
det meget svært ikke at blive væltet af pinden, 
for du kan altid finde en, der er bedre end dig. 

Men hvis det er det, man vil, er det dèt, man 
skal kæmpe for. Og det har jeg gjort. Jeg tog mig 
selv i nakken og besluttede mig for, at nu skulle 
jeg tage mig af mig selv og se på, hvordan jeg 
ville have min fremtid skulle se ud. 

Jeg ville ikke have, at jeg en dag om fem år 
vågnede op og følte, at jeg havde spildt min tid. 
Jeg måtte finde en ny måde at identificere mig 
på, som ikke var min diagnose. Jeg ville først og 
fremmest være en person som foretog sig noget 
med sit liv, diagnose eller ej. Jeg ville forsøge at 
nå nogle mål, som måske lå lige i udkanten af det 
realistiske, men som kunne presse mig selv til at 
komme fremad og ikke hænge fast i fortiden. Jeg 
ville gøre op med, at jeg måske nok har været 
meget igennem, men uden at acceptere, at jeg 
ikke kunne komme længere med mit liv end ud 
af psykosen. 

    
Jeg er godt klar over, at min sygdom altid vil 
følge mig, men jeg kan gøre mit allerbedste for 
at det er mig, der bestemmer og ikke den. Jeg 
har altså flyttet mit fokuspunkt ud ad og ikke 
længere indad eller tilbage i tiden. Jeg føler, jeg 
har fået kontrollen over mit liv tilbage, og det 
betyder enormt meget for mig. Det giver mig en 
tro på mig selv og en tro på min fremtid, som jeg 
ville ønske, jeg kunne give til mange andre.       

Katrine Fokdal er 28 år og begynder til august 
på Københavns Kunstskole. Det har kostet 
mange kampe med systemet at få bevilliget 
retten til den uddannelse, men kombinationen 
af Katrine Fokdals egen stædighed og en 
kompetent & lyttende sagsbehandler gjorde, at 
det lykkedes til sidst. Red.

Fortsat Fra Forrige side

”Siden jeg blev Syg og 
indlagt, har jeg Stort Set 

kun været omgivet af andre 
med pSykiatriSke diagnoSer. 

pludSelig indSå jeg, at jeg 
havde bevæget mig uden for 

denne Sammenhæng.”

8 #82 juli 2012  

»Jeg er faktisk dybt imponeret over kvaliteten – både indhold og layout. 
Jeg taler med mange og vil meget bidrage til at udvide kendskabet, 

hvor jeg kommer frem. Det er jo rystende læsning, men nødvendigt og 
skammeligt at vide, at man skærer så meget på netop dette område.«

Tine Bryld, socialrådgiver, i mail til Outsideren juli 2010 

»Som ansat indenfor psykiatrien synes jeg, det har været inspirerende at 
læse Outsideren. På fortrinlig og enestående vis varetager I den meget 
væsentlige opgave, det er at give et nuanceret indblik i, hvordan det 

opleves at være patient indenfor dette system. Det kan vi lære meget af.«
Mette Ødegaard Nielsen, læge, i mail til Outsideren, november 2011

»Det er sgu et flot blad, I laver! Professionelt udseende, følsomt 
og vigtigt indhold, der giver os herude et unik indblik.«

Peter Øvig Knudsen, forfatter, i mail til Outsideren, januar 2012

Abonnér!
brug kuponen bagest i blaDet eller gå inD på 

www.outsiDeren.Dk/abonnement
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FortsÆttes nÆste side

”for at skabe et soliDt grunDlag for Den 

fremtiDige inDsats på psykiatriområDet 

har regeringen besluttet at neDsætte 

et uDvalg, som skal komme meD forslag 

til, hvorDan inDsatsen for mennesker 

meD psykisk sygDom tilrettelægges og 

gennemføres beDst muligt.” 

Danmarks regering i en erklæring 

1. april 2012 

(ps. neJ, Der er ikke at tale om en aprilsnar, 

Det var rent faktisk på Denne Dato, at 

pressemeDDelelsen blev senDt uD, reD)De
få

udvalgte
af ansvh. reDaktør 
klavs serup rasmussen m.fl.

Psykiatriens lille andedam har boblet 
af forventning, lige siden psykiatrien i 
oktober sidste år for første gang no-

gensinde blev direkte nævnt i et regerings-
grundlag. 

Med eet hug skulle psykiatrien gøres rigtig 
god, lovede den nye regering, der er kendt 
for at stå ved sine ord.

Til at åbne ballet har regeringen hånd-
plukket et udvalg, der skal afstikke kursen 
for fremtidens psykiatri. Udvalget skal koge 
en superplan sammen, der skal præsenteres 
for regeringen i 2013.

Det har ikke skortet på fine ord om udval-
gets betydning. Ord som ”historisk reform” 
har været i spil, imens landets mange for-
skellige bruger- og pårørendeforeninger har 
trippet på dørtrinet til udvalgslokalet.

For at fejre denne store begivenhed har Out-
sideren sat den del af bladets dybdeborende 
researchteam, der ikke er indlagt for tiden, til 
at frembringe et kort portræt af hvert enkelt 
medlem. Vi mener, at mennesker - og især ke-
mien mellem mennesker - altid betyder mere 
end fornuft og alt muligt andet. Eller sagt 
mere direkte, så er det langt mere afgørende, 
hvordan de her mennesker lige klikker, end 
om nogen i regeringens psykiatriudvalg over-
hovedet aner, hvorfor mennesker mister for-
standen og humøret. Sådan er verden jo, og 
for ligesom at sætte en streg under pointen, så 
aner flere af udvalgets medlemmer angiveligt 
ikke engang selv, hvorfor de er endt der. Så 
mon ikke der også er en smule politik gemt 
godt væk et sted…?

Vi garanterer ikke 100 pct for ædruelighe-
den i portræt-tegningerne, men kan til gen-
gæld love, at det ikke bliver sidste gang, vi 
kaster os over magtens mænd og kvinder i 
dansk psykiatri!

vagn nielsen 
(formanD for uDvalget)
Direktør i sunDheDsstyrelsen
Ifølge Outsiderens kilder handler alt i Sundheds-
styrelsen – og derfor også i det kommende udvalg 
– kun om én ting: At undgå, at sundhedsministe-
ren taber ansigt for åben skærm.

Vagn Nielsen skal med andre ord sikre, at ud-
valget ikke ender med at bure sig inde i en svede-
hytte og udtænker nogle alt for langhårede planer, 
som resten af verden slet ikke er klar til.

At Vagn Nielsen er den rette til opgaven og loyal 
til fingerspidserne er indiskutabelt. Som afdelings-
chef i Sundhedsministeriet var Vagn Nielsen villig 
til at give rigsrevisoren misvisende dokumenter, 
for at dække over den daværende regerings over-
betaling af privathospitaler. Vagn Nielsen har se-
nere undskyldt hændelsen, der kan studeres nær-
mere på bl.a bt.dk.

Den slags skal naturligvis belønnes. Med en di-
rektørstol… og et par formandsposter.

poul nyrup rasmussen
formanD for Det sociale netværk
Der findes to Sociale Netværk og de bevæger sig 
ikke altid i samme tempo. 

Det ene – Det Sociale Netværk – er en lille 
privat forening, der i sin formålsbeskrivelse lover 
at gå nye og måske utraditionelle veje indenfor 
psykiatrien. Det andet – Det Sociale Netværk af 
2009 – er et landsdækkende netværk af frivillige 
organisationer på det psykiatriske område, hvor 
også Outsideren er medlem.

Detaljen er vigtig. Poul Nyrup deltager i ud-
valget som repræsentant for det lille sociale 
netværk, som egentlig ikke rigtig beskæftiger sig 
direkte med psykiatri. Det kan derfor, i et svagt 
øjeblik, være en lille smule uklart, hvilken form 
for særlig indsigt Poul Nyrup bringer med sig. 

Vi krydser fingre for, at Poul Nyrup går ”nye 
og måske utraditionelle veje” i en nogenlunde 
fornuftig retning - og vil i samme åndedrag lige 
nævne, at det er en rendyrket skandale, at Out-
sideren ikke er repræsenteret i regeringens ud-
valg. På Outsideren tror vi fuldt ud på det, vi 
selv synes er rigtigt, og har derudover aldrig 
lyttet til fornuft i særligt omfang. Det burde na-
turligvis have udløst en plads.



Fortsat Fra Forrige side

12 13#82 juli 2012   #82 juli 2012

knuD kristensen
lanDsformanD i sinD
Sammen med sin kone er Knud Kristensen ophavs-

mand til ”Håndbog for psykiatribrugere,” også 

kendt som ”Bibelen.” Håndbogen på cirka 560 

sider er både vigtig og god, fordi den samler al 

lovgivning på psykiatriområdet i et letforståeligt 

sprog. 

Som en anden velbarberet profet, med sin helt 

egen bibel i hånden, er Knud Kristensen sidenhen 

blevet hentet ind af SIND for at puste liv i den ald-

rende forening. SIND er som organisation opfyldt 

af tanken om at finjustere psykiatrien, indtil den 

fungerer. Og fungerer psykiatrien ikke, er de fle-

ste af Sinds aktiviteter et (ofte tiltrængt) plaster 

på såret. Sind har fx landets mest velfungerende 

bisidder-ordning.

Knud Kristensen kritiserer ofte forholdene i 

psykiatrien. Men lytter man lidt efter, er det blot 

gentagelsen af SINDs ønske om finjusteringer, hvil-

ket gør SIND til en nyttig og temmelig ufarlig duks 

at have med i udvalget. 

Men tør Knud Kristensen spørge de højere mag-

ter, om finjusteringer virkelig er vejen til at hjælpe 

mennesker, der for en tid har tabt forstanden? 

Hvad nu hvis psykiatrien stort set er ”as good as 

it get’s”?

Outsideren vil følge udvalgets arbejde nøje, og 

lover at slappe betydeligt mere af, hvis Knud Kri-

stensen en dag springer ud som rigtig profet med 

langt busket skæg.

ebbe henningsen
lanDsformanD i beDre psykiatri 
Bedre Psykiatri vil meget gerne – faktisk alt for 
gerne - af med myten om, at det er de pårørendes 
skyld, når psykisk sygdom bryder ud. 

Denne berøringsangst i forhold til det indly-
sende - at pårørende nogle gange selvfølgelig er 
skyld i en masse ulykker - fremmer ikke en større 
forståelse af, hvad der fører til, at mennesker bli-
ver indlagt på en psykiatrisk afdeling. 

Ebbe Henningsen, som er en rar og kompetent 
herre, er derfor henvist til at kæmpe for bedre 
forhold for mennesker, der allerede er endt på en 
psykiatrisk afdeling. Og er man først endt der, så 
ved medlemmerne af en pårørendeforening vel 
bedre end så mange andre, hvor lang tid det tager 
at komme op i omdrejninger igen.

Ebbe Henningsen får Outsiderens største kram. 
Pårørende er de helt store tabere, når et menneske 
bliver indlagt. Den indlagte får en masse nye ven-
ner, der ved alt om piller og pensioner. Men de 
pårørende kan gå alene rundt i en forstad - uden 
nogen som helst at tale med. Barskt!

karl bach Jensen
uDviklingskonsulent i 
lanDsforeningen af nuværenDe og 
tiDligere psykiatribrugere (lap)
Energisk politisk aktivist, der flere gange har været 
indlagt og flere gange har udtalt – ligesom mange 
andre i LAP – at han egentlig helst så psykiatrien 
nedlagt. Især tvangen i psykiatrien skal væk, der-
efter medicinen – og så bliver der lidt bedre tid til 
at tale om tingene.

LAP’s motto er ”intet om os, uden os,” – men 
det er forholdsvist uklart, hvem der beslutter, 
hvad ”os” mener. Ingen på Outsiderens redaktion 
er for eksempel nogensinde blevet spurgt, og vi 
betragter os som en slags MVT’s (Meget Vigtige 
Tosser). Derudover gør langt de fleste sindslidende 
sig sikkert kun private tanker om psykiatrien. Der-
for er det svært at sige, hvem LAP egentlig taler 
på vegne af – og hvad der ville blive sagt, hvis 
”os” talte.

Karl Bach er sandsynligvis den eneste i rege-
ringens udvalg, der er klar over, at to milliarder 
kroner mere til psykiatrien, ingenting løser. Han er 
derfor et af de centrale medlemmer i udvalget. Det 
afgørende bliver, om Karl Bach og LAP kan pege på 
konkrete nye initiativer, der vil hjælpe mennesker 
i psykisk krise - og som verden er klar til. Og, øh, 
som vi på Outsideren kan tage æren for. Det vil 
”os” gerne.

Jeanett bauer
formanD for Dansk psykiatrisk 
selskab (psykiaternes faglige 
selskab)

Jeanett Bauer, som vistnok ikke ejer firmaet 
Bauer - den gedigne producent af ishockey-
udstyr – har travlt. Hun skal skaffe læger. Nye 
tal viser, at antallet af patienter i det psykia-
triske system i Danmark i årene 2000- 2009 
steg med 40.000 eller 48 pct.

Gennemgår man, hvad Jeanett Bauer har 
sagt, siden hun blev psykiaternes formand i 
2011, er der ikke noget der tyder på, at hun 
vil forsøge at nedbringe antallet af patienter, 
men i stedet arbejde for at øge psykiatriens 
muligheder for behandling. 

Det eneste fornuftige i sådan en tilgang er, 
hvis man har som mål at få Dansk Psykiatrisk 
Selskab til at vokse og blive mægtigere og 
vigtigere. Måske kan alle – på nær psykia-
terne – en dag være indlagte i psykiatrien. 

Jeannett Bauer er klassisk hjerneforsker 
og vant til at kigge i mikroskopet. Spørgs-
målet er, om hun er i stand til at se det lidt 
større billede.

kurt hJort kristensen
vicekontorchef i kl
Ordet på gaden er, at Kurt er manden vi skal håbe på. 
Da vi startede vores research af udvalget, havde vi 
aldrig hørt om ham, og Kommunernes Landsforening 
(KL) har heller ikke på noget tidspunkt offentliggjort 
noget om denne person. Men ordet på gaden lyver 
sjældent, og faktisk kan det være et godt tegn, at 
Kurt Hjort Kristensen ikke optræder i medierne i 
tide og utide med faste meninger om alt. 

Ifølge vores kilder skulle Kurt Hjort Kristensen 
nemlig rent faktisk være i stand til at forstå, at det 
typisk er virkelig problemer i livet, der gør at vir-
kelige mennesker engang imellem bryder sammen. 
Puha. Det er rart at skrive. I modsætning til det 
absurde genetik-cirkus, så er det heldige ved disse 
virkelige ting, at det er noget man virkelig kan for-
holde sig til, og virkelig finde en løsning på.

Eneste dilemma er, om Outsideren skal undlade 
at skrive om det, hvis Kurt gør noget virkeligt cool. 
Om det ødelægger magien, hvis han en dag kom-
mer i medierne.

lone christiansen
social- og sunDheDspolitisk 
Direktør i Danske regioner
Medbringer fra første dag en stor lommeregner, 
så hun kan holde styr på, hvor mange penge re-
gionerne får ind på hvert spørgsmål, der drøftes i 
udvalget. Regionerne har ventet på to milliarder 
kroner ekstra, siden de udgav planen ”En Psykiatri 
i Verdensklasse” i 2009.

Mennesker med diskrete profiler som Lone 
Christiansen skal ikke undervurderes. Hun kan få 
lukket et sygehus blot ved en telefonopringning. 
På Outsideren fik vi engang besøg af en australier, 
vi ikke kunne drikke fuld. Måske er det lidt det 
samme her. Bare uden at vi ringer til nogen. Men 
det gjorde australieren måske, imens vi andre var 
fulde. Storstrømsbroen blev i hvert fald lukket 
kort tid efter. Nu skal der bygges en ny til fire mil-
liarder kroner.

DesuDen består uDvalget også af:
Nicole K. Rosenberg er psykolog og altid med i alt, 
så det er vel mere betryggende, end at lektor og cand. 
med. Niels Damsbo, pludselig sidder der. Outside-
ren antager, at han også selv er overrasket. Peter 
Treufeldt, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psy-
kiatri, har læst tidens tegn og kører hårdt på med 
at få psykiatrien til at ligne somatikken ved at ind-
føre behandlingspakker. Fordi alle ved, at mennesker 
bliver deprimerede af præcist de samme årsager og 
skal kureres på præcist den samme måde. Måske en 
idé, der kan deles med Per Holm, der som direktør 
for Socialt Udviklingscenter (SUS) skal sikre at det 
bliver SUS og ikke konsulentfirmaet Rambøll, der 
skal udvikle fremtidens psykiatri. Det er sådan, man 
skaber en succesrig virksomhed, lær lige den lektie! 
Udvalgets sidste medlem, Margit Asser, er en habil 
sygeplejerske og vicecenterchef på Skt. Hans. Men 
om hun har brugt årene på at koge en superplan 
sammen, det er der flere der tvivler på. Vi er dog 
ikke i tvivl. Det har hun ikke.          
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af henning carlsen, filminstruktør

Jeg hedder Henning Carlsen og jeg er 
normal. Disse ord lagt mig i munden (el-
ler pennen) giver mig en prægtig anled-

ning til at beskæftige mig med mig selv, uden 
at få stukket i næsen, at jeg da også er så skide 
selvoptaget.

Jeg har arbejdet med film siden min pure-
ste ungdom. Først 15 år med dokumentarfilm, 
dernæst 15 år med både spille- og dokumen-
tarfilm, og siden næsten kun spillefilm.

Jeg vil vove den påstand at normalitet kan 
gradbøjes. Slet ikke fordi jeg har noget imod at 
være normal, men fordi jeg har været velsignet 
med et par skavanker, som ikke har været uden 
betydning, omend mest af fysisk art.

Jeg er født med en alvorlig bygningsfejl på 
mit højre øje, som gør at det næsten er uan-
vendeligt, i hvert fald til at se med. Det har den 
store fordel, at jeg ikke kan se 3-D film, hvilket 
er noget nær en velsignelse. 

Som barn var jeg både skeløjet, fregnet og let 
rødhåret, så der var alle kompo-nenter til en 
grundig mobning. Hvilket skulle vise sig at fun-
gere som en glimrende hærdning til det virke-
lige liv i den branche, jeg ret hurtigt havnede i, 
og som mere eller mindre er skabt til mobning.

Måske har mit dårlige øje af og til ført til en 

slags enøjet normalitet. Den megen bekæfti-
gelse med fiktion i spillefilmene kunne til tider 
lokke mig selv bort fra virkeligheden og ind i 
en indbildt verden, som om alt var eventyr og 
drama og underholdning. Når så det i glimt gik 
op for mig, at sådan hang det ikke sammen, så 
blev jeg sur. Jeg vil langt fra kalde det deprime-
ret. Men jeg gjorde en interessant iagttagelse: I 
perioder, hvor jeg passede min norske lever-
tran, indtraf disse surhedsperioder ikke. 

Snød jeg for levertranen, kom de. Jeg drøf-
tede det med en psykopharmiker i familien. 
Han lagde hovedet tilbage og tænkte sig om, 
og kom så med det: ”Der er en snæver lighed 
mellem molekylerne i levertran og i lykkepil-
ler!”

Og så pointen: Efter hvad 
jeg har erfaret er franske læ-
ger holdt op med at ordine-
re lykkepiller. De ordinerer 
torske-levertran i stedet for.  
Tag det i et lille snapsglas 
samtidig med at du skyller 
munden med en grøntsags 
juice. Du smager ikke levertranen. Og den har 
ingen bivirkninger undtagen i enkelte tilfælde, 
hvis man ikke har gurglet munden ordentlig, en 
smule fiskesmag.

Nu kan det da godt være, at I mener jeg er 
gal. Men det får så være.                 

Jeg er heltnormal
» EftEr hvad jEg har ErfarEt, 
Er franskE lægEr holdt op 
mEd at ordinErE lykkEpillEr. 
dE ordinErEr torskE-lEvErtran 
i stEdEt for.. «

spalte
diagnose-fri

Den 

De kendte og de normale 
Den diagnose-fri Spalte er relativ 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.
     De første gange er spalten blevet skrevet af henholdvis forfatteren Peter Øvig og tidl. 
minister Bertel Haarder. Denne gang har vi givet ordet til en af dansk films ”grand old men”, 
82-årige Henning Carlsen, der i april havde premiere på sit seneste værk, en filmatisering af 
Gabriel García Márquez' roman "Erindring om mine bedrøvelige ludere".
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for livet?Venner
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Syv perSonlige beretninger om det, der Sker med venner, bekendte 
og kæreSter, når Sygdommen bryder ud og livet bliver et andet
Side 16 - 29
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”hun fortæller mig veDholDenDe, hvor 
ræDselsfulDt hun har Det, og på et tiDspunkt kan 
Jeg ikke holDe Det uD og skælDer uD.”Ven er ven

–nogle gangenærmest
Af Annette MAdsen

Min veninde gennem 30 år er for tiden 
indlagt på psykiatrisk afdeling. Hun flyt-
tede fra familien og huset for at starte på 

en frisk. Hun blev indhentet af en slem depression, 
søvnløshed og angst. Efter nogen tids kamp lod hun 
sig frivilligt indlægge.  Jeg har været med i hele for-
løbet fra før indlæggelse - og nu under den - og følger 
hende tæt i daglige samtaler og ugentlige besøg. Vi 
har debatteret medicin og psykiatriens betydning 
daglig i måneder og vi deler vores mange tanker og 
følelser med hinanden. 

Jeg går med hende ind i smerten, smerten af sorg 
over tab af mening. Voldsomme frustrationer, vrede 
panik og håbløshed lægger jeg øre til, og indrøm-
mer gerne at jeg må trykke på pause ind imellem, 
fordi det simpel hen er for hårdt. 

Det gennemgående tema i hendes lidelse er en-
somhed, sorg over at miste igen og igen, skyld over 
at de andre ikke kan holde ud at være sammen med 
hende og længslen efter at kunne komme tilbage 
til livet igen eller hvis ikke, så finde trøst i døden. 

Personligt er jeg meget påvirket og vil så gerne 
hjælpe hende, men igen og igen indser jeg, at jeg 
ikke kan. Hun fortæller mig vedholdende, hvor 
rædselsfuldt hun har det, og på et tidspunkt kan 
jeg ikke holde det ud og skælder ud … det er i hvert 
fald en bagvendt måde at hjælpe på og nærmest en 
belastning for hende, for som hun siger; - jeg kan 
ikke leve op til at blive rask, som I alle vil have, at 
jeg skal blive.

Mærkeligt At opdAge
Jeg sidder her i nat og er blevet en stor del klogere i 
denne weekend, efter at vi har været sammen en del 
af den. Jeg opdagede, at nok havde jeg kendt hende 
i 30 år, men rimeligt overfladisk. Vi havde da følt os 
underholdt af hinanden, men ... OK, jeg havde set 
en intelligent og samlet person, med hvem det var 
spændende at dele især problemer med, men havde 
vi nogensinde grinet sammen...næh…havde hun rørt 
mig som menneske – indeni…? Hvem var hun? Det 
er så mærkeligt og så afslørende at opdage, at vo-
res relation har været ret uforpligtende, indimellem 
nærmest ligegyldig - og at jeg så i aften, efter en 
samtale, hvor jeg spørger og undres og i samtalen 
viser min egen usikkerhed og sårbarhed – alligevel 
pludselig bliver klar og rolig indeni, og kan mærke, 
at hun rører mig.

Jeg spørger hende:
-Hvad kendetegner din ensomhed?
 ”Følelsen af forladthed, ikke at have noget at 

komme hjem til. En altoverskyggende følelse af at 
være isoleret fra livet. Den aften hvor jeg cykler 
langs fjorden…bliver jeg overhalet af en bil, og der 
sidder Søren og min datter. Det er mit liv, der kører 
forbi, de mennesker jeg elsker, som jeg er adskilt 
fra.

Der begyndte det at gå rigtig galt, den dag. Jeg 
ryger ud over kanten, en følelse af ikke at kunne 
være i mig selv, i min krop, fordi følelsen af panik 
er så overvældende … jeg har aldring været dér 
før …. den tager desværre fat i mig, så jeg bliver 
eet med den. En uge senere befandt jeg mig på 
psykiatrisk afdeling. 

Min eksmand og mine døtre ved ikke, hvad de 

skal stille op eller gøre og sige, så de undlader 
at kontakte mig, bortset fra at min eksmand ord-
ner vasketøjet + han slæber rundt med mig fy-
sisk, når jeg bliver desperat. ”

-Er der venner nu hvor du er blevet syg, der 
kan støtte dig?

"Du er min livline. Fordi du genkender hvor 
jeg er følelsesmæssigt ”, svarer min veninde.

Jeg ved, hvad hun mener, og jeg tænker, at det 
ofte er parallelle nåleøjer, min veninde og jeg 
går igennem. Til trods for forskelle i livsomstæn-
digheder er der mange ensheder: vi har således 
begge mistet kontakten med familien, men jeg er 
nok f.eks kommet længere i min give-slip-proces.

Klamre sig til rattet
Min veninde fortsætter: ”Du har trådt vejen før 
mig, du genkender mig med det samme. Hvis 
ikke lige jeg er sammen med noget menneske 
føler jeg mig forladt, så meget at jeg går i panik. 
Den anden dag havde jeg et par timer imellem to 
kontakter, den ene var en behandler, den anden 
en ven. Jeg kunne ikke klare det, Jeg sidder ale-
ne i bilen på en grusvej i Køndeløse og begynder 
bare at hulke. Jeg ringer til min datter, der går i 
panik og hun ringer til Søren og beder ham hen-
te mig. Da vi senere nærmer os afdelingen vil jeg 
ikke med ud, jeg klamrer mig til bilrattet.” 

- Er der nogen, der kan støtte og hjælpe dig 
på afdelingen?

”De tør ikke gå ind i det smerteland, i smerten 
sammen med mig. 

De bliver tilskuere, de ved ikke, hvad det be-
tyder. Kan man overhovedet, hvis man ikke selv 
har været der – hjælpe andre mennesker? Jeg 

bliver bekræftet i - ikke at tilhøre andre men-
nesker - gennem den måde, de behandler mig 
på: De laver fysisk og mental afstand til mig. Jeg 
ville ønske, at de ville sidde på sengekanten en-
gang imellem og trøste mig, og jeg ville ønske, 
at de vil tage mig i hånden og bringe mig til-
bage til livet.”

 -Hvad forestiller du dig så, hvis du forestil-
ler dig noget?

 Min venindes svar lyder:
 ”I psykiatrien mangler der mennesker, der 

kan åbne deres arme og modtage mennesket 
i sorg og lidelse. En af kontaktpersonerne har 
sagt det direkte til mig, hun giver kun knus til 
sin mand og børn.

Det er kun vennerne, der kan hjælpe eller 
familie/partner. Det at vide, at der står en der-
ude og venter, gør at man tager 
man sig sammen for at blive 
rask. Det kan jeg jo se er tilfæl-
det for mine medpatienter.

Selv tager jeg mig sammen 
ved at bevæge mig ud. Men nu, 
hvor jeg ingen har derude, så 
er jeg lige så angst for at være 
ude som at være inde.

Jeg ser jo mange, der bli-
ver genindlagt i de 2,5 måned, 
jeg har været her. Du kommer 
jo ind, fordi du mister dine 
platforme i livet, men herinde er der ingen 
mening eller platforme, intet fornuftigt at 
foretage sig. Man skal jo selv finde meningen 
med livet…”                

efterskrift:
Min veninde og jeg deler også en forkærlighed 
for Søren Kierkegaard. Han har skrevet dette om 
at hjælpe: 

"At man, når det i sandhed skal lykkes at føre 
et menneske hen til et bestemt sted, først og 
fremmest må passe på at finde ham dér, hvor 
han er, og begynde der. 

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. 
Enhver, der ikke kan se det, han er selv i en 
indbildning, når han mener at kunne hjælpe en 
anden. 

For i sandhed at kunne hjælpe en anden må 
jeg forstå mere end han - men dog vel først og 
fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør 
det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. 
Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gælden-
de, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, 
så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egent-
lig vil beundres af ham. 

Men i al sand hjælpen begynder med en yd-
mygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under 
den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at 
hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men 
den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til 
indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke 
at forstå, hvad den anden forstår. 

---- 
Thi det at være lærer, det er ikke at sige: 

Sådan er det, ej eller er det at give en lektie for 
og deslige, nej, det at være lærer er i sandhed 
at være den lærende. Undervisningen begyn-
der med at du, læreren er den lærende, sætter 
dig ind i, hvad han har forstået, og hvordan 
han har forstået det, ligesom lader ham over-
høre dig, at han kan være sikker på at du kan 
dit: Dette er indledningen. 

Så kan der begyndes i en anden forstand." 
(Fra Søren Kierkegaard: Synspunkter for 

min forfattervirksomhed, Paragraph 2 (1843)

”Det er så mærkeligt og så afslø-
renDe at opDage, at vores relation 
har været ret uforpligtenDe, inDi-
mellem nærmest ligegylDig - og at 
jeg så i aften, efter en samtale, 
hvor jeg spørger og unDres og i 
samtalen viser min egen usikkerheD 
og sårbarheD – alligevel pluDselig 
bliver klar og rolig inDeni og kan 
mærke, at hun rører mig.”
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”nogle gange unDrer Jeg mig over, hvorfor De egentlig 
er venner meD mig? hvaD får De mon uD af mit selskab? 
hvis Jeg skal være ærlig så veD Jeg Det ikke…”

De holdermigflyDenDe
Af Dy KnuDsen

Mine venner betyder alt for mig, de 
er mine nærmeste, dem jeg altid 
kan ringe til, når jeg har brug for 

det, dem der altid har været der for mig, selv 
under mine indlæggelser. Mine venner har 
holdt mig flydende, de har været der for mig, 
og altid lyttet til mine kvaler. De er troppet 
op, når jeg mest havde brug for det, og jeg 
er dem dybt dybt taknemmelig. De har vist 
mig, at de kan rumme mig, hele mig, ikke 
kun de kønne ydre facader som jeg stiller op 
som værn imod omverdenen. De kan rumme 

mig, når jeg er længst nede 
og ikke kan gøre andet end 
ligge i en seng eller sidde på 
en sofa og se TV, når jeg ikke 
orker at tale om noget el-
ler når jeg bare har brug for 

menneskeligt selskab.
De har givet mig lov til at tale mine be-

kymringer ud, eller blot dvæle i deres sel-
skab en stille aftenstund. Jeg har altid kun-
net være ærlig overfor dem omkring min 
sygdom og min tilstand. De har altid mødt 
mig med forståelse eller i hvert fald forsø-
get på at forstå.

Jeg har ikke mange, som jeg kalder for 
mine venner, vel omkring en håndfuld, 
men de er nok de vigtigste personer i mit 
liv lige nu. 

når vensKAber visner
Da jeg blev indlagt første gang, var det en ven-
inde som tog med mig ud på Bispebjerg psy-
kiatriske skadestue, hun var en stor støtte og 
blev der lige til jeg var indlagt og kommet på 
plads på stuen. Siden spredte nyheden sig som 
ringe i vandet. ”Dy er blevet indlagt”, mine 
venner sms’ede og gjorde det klart, at de altså 
var der derude, for mig. Siden har jeg været 
indlagt utallige gange og der har altid været 
kontakt til omverdenen. Enten har det været 
over telefonen eller ved besøg. 

Især har mine venner været gode til at 
komme på besøg med et spil Settlers under 
armen, og så har de været på afdelingen i 
flere timer, imens vi har spillet, spist choko-
lade og hygget. Så vidt som man kan tale om 
hygge på en lukket psykiatrisk afdeling. De 
har fået mig til at glemme, at jeg var indlagt, 
til at glemme tomheden og ensomheden. 
Det daglige tomrum efter en normal hver-
dag. En hverdag som ikke længere rummer 
de faste holdepunkter som job eller studie, 
holdepunkter som er med til at give mening 
i dagligdagen. En mening som hurtigt flyder 
ud i sandet, når livet ikke hænger sammen 
længere.  

Hver dag skønner jeg på mine venner og 
jeg føler mig som en af de heldige, at jeg har 
sådan et godt netværk. Jeg har mødt flere, 
som har mistet venner efter at have været 
indlagt, hvor venskaber tørrer ind og vis-
ner. Hvor omverdenen har vendt sig bort, og 
ikke har kunnet rumme folk med psykiske 

problemer. Der er flere, hvis netværk skrumper 
ind med antallet af indlæggelser, og hvor fami-
lien bliver eneste kontakt. 

    
De simple spørgsmål
Jeg tror ikke at jeg ville klarer mig igennem hver-
dagen uden mine venner. Nogle gange undrer jeg 
mig over, hvorfor de egentlig er venner med mig? 
Hvad får de mon ud af mit selskab? Hvis jeg skal 
være ærlig, så ved jeg det ikke. Jeg er ikke den 
positive pol i den ligning. Jeg priser mig lykkelig 
for at de er der, de gør virkelig en stor forskel i 
mit liv.   

Men lige så godt som jeg har det med mine 
venner, lige så svært har det været for mig at 
skabe nye bekendtskaber. Selv folk, som jeg før 
har kendt, har jeg stødt fra mig. For hvordan 
fortæller man lige, at man nu har en psykiatrisk 
diagnose som paranoid skizofreni? Hvordan for-
klarer man, at man har været indlagt og måske 
bliver indlagt igen? Jeg har haft svært ved at tale 
med folk og bekendte, som ikke allerede kendte 
til min psykiske historie. Svært ved at svare på 
spørgsmål så som, ”hvad går du nu og laver?” 
eller ”hvordan har du det?”, for hvordan svarer 
man på det, når man intet laver og i øvrigt har 
det rigtig skidt? Det er jo ikke ligefremme og ær-
lige svar, som man forventer på den slags simple 
spørgsmål. Jeg har haft svært ved at holde kon-
takten til de bekendtskaber, som ikke var helt 
tæt på mig, folk som ikke ved, hvad jeg har gen-
nemgået de seneste år, hvor jeg er blevet ramt af 
denne sygdom og har tumlet med livet generelt. 
Så folk, som jeg før regnede til mine venner, er 

blevet til bekendte, og mine venner er kommet 
tættere på mig og betyder nu mere end før. 

som kan elske mig
Jeg har et fremtidigt ønske om igen at kunne få 
nye venner og måske med tiden også en kære-
ste, men det sidste virker som en uoverskuelig 
ting. At finde en som kan elske mig og alle mine 
dystre sider. Og hvordan finder man overhove-
det en mulig kæreste, som ikke løber skrigende 
væk, når man begynder at udrulle ens sande 
historie. Jeg tror ikke engang selv, at jeg ville 
kunne være så stærk, at jeg ville kunne åbne 
mig for en partner, som var så ødelagt som jeg 
selv er det. Jeg har da også overvejet at få mig 
en dating profil på nettet for at møde en, men 
jeg føler ikke rigtig, at jeg er en god fangst, og 
tanken om at skulle sælge sig selv godt, virker 
absurd. Jeg har jo absolut intet positivt at til-
byde en fremtidig kæreste, sådan virker det i 
hvert fald lige nu. Så datingen må vente, men 
hvad med at møde nye mennesker? Her er der 
også forhindringer, for hvor meget skal man 
fortælle om sig selv? Hvor meget kan folk 
rumme og hvor mange informationer skal 
man give? Skal man fortælle om hvor skrø-
belig man er? Eller hvordan man slås med 
indre dæmoner? Jeg har endnu ikke fundet 
svaret. Men jeg prøver at udfordre mig selv 
og lede videre.                  

Dy Knudsen er 31 år og bor på Nørrebro i 
København

”Folk, som jeg Før regnede til mine 
venner, er blevet til bekendte, og 

mine venner er kommet tættere på 
mig og betyder nu mere end Før.”
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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 -

”intet er så skiDt, at man ikke kan vænne sig til Det…”

Kan jeg,
jeg?vil

Af Julie feilberg

Det er svært at leve alene, men som 
psykisk syg kan venner være utro-
lig svære at finde eller bare at møde. 

Sygdommen i sig selv gør, at man kan være 
næsten umulig at relatere til og bare at være 
sammen med. Når man er helt nede i den sor-
te sump, kan man ikke engang føre en fornuf-
tig samtale. Det bliver altid ren beostærsnak. 
Og så synes folk selvfølgelig, man er underlig 
og trækker sig. Måske også fordi de bliver 
lidt skræmte ved en, som så åbenlyst er et 
helt andet sted i sin bevidsthed end de fle-
ste. Hvad kan man gøre for at komme ud af 

sin ensomhed, når man hver 
gang man er i selskab med 
andre skal ransage sin hjerne 
for at finde på et eller andet 
at sige, noget der ikke lyder 
totalt fladt eller ved siden af. 

Og er der nogen folk ikke gider, så er det 
dem, der stort set aldrig åbner munden.

     
et kvAJ som mig
Dette var en rimelig rammende beskrivel-
se af hvordan jeg var, dengang jeg gik på 
universitetet. Der fandt jeg ingen venner. 
Men jeg havde yderligere det problem, 
at jeg heller ikke havde nogen venner fra 
barndommen eller puberteten. Mine klas-
sekammerater elskede at se ned på mig 
og få mig til at have det dårligt med mig 

selv, og i gymnasiet virkede det bare som om 
at de fuldstændig havde glemt min eksistens. 
Når jeg tænker tilbage på min skoletid, kan jeg 
godt forstå mine klassekammerater, selvom jeg 
aldrig kan tilgive dem. Jeg var overmåde fri-
stende som det ultimative mobbeoffer: dum, 
grim, usmart klædt på og akavet. Og intet er 
sjovere for skolebørn end at finde sammen om 
at chikanere et eller andet ulykkeligt, kikset 
kvaj som mig. Men de anede ikke at jeg også 
var et menneske, der havde mine egne tanker 
og følelser.

     Min skolegang har i høj grad været med-
virkende til, at jeg senere blev socialt inkom-
petent. For hvis man ikke får lært omgangsfor-
mer og sociale koder ved at være sammen med 
jævnaldrende som barn og ung, så bliver man 
automatisk også isoleret som voksen. På grund 
af min opvækst aner jeg simpelthen ikke, hvor-
dan man svinger med andre eller hvad der er 
rigtigt og forkert, normalt og unormalt i om-
gangen med andre mennesker. Jeg griner hel-
ler ikke af det samme som andre, formår heller 
ikke at være spontan og uforbeholden. Så helt 
ærlig - folk i al almindelighed synes ikke jeg er 
værd at samle på.

At bryde ud Af min skAl    
Der er stort set ikke noget, der er så skidt, at 
man ikke kan vænne sig til det, og jeg har væn-
net mig til at leve et temmelig tilbagetrukkent 
og selvtilstrækkeligt liv. Jeg har ikke brug for 
så meget selskab i det daglige, og kan sagtens 
gå i to-tre dage uden at udveksle nogle be-
mærkninger med nogen. Hvilket man kan lære 
at leve med, men alligevel er det måske ikke 

”Er jEg tilstrækkElig motivErEt for at for-
søgE at brydE ud af min skal? jEg villE ønskE 

jEg var og kunnE, mEn når dEt kommEr til 
stykkEt, så skal jEg nok lEvE og dø alEnE.”

sundt for mig og min udvikling og trivsel som 
menneske at være så meget alene. Men hvad 
skulle jeg gøre ved det, når jeg nu har al den 
negative sociale bagage jeg har? Og er jeg til-
strækkelig motiveret for at forsøge at bryde 
ud af min skal? Jeg ville ønske jeg var og kun-
ne, men når det kommer til stykket, så skal 
jeg nok leve og dø alene.                  

Julie Feilberg er 34 år og bor på Amager

Kære Farbror

Mine allerbedste venner eller familie er nogen, 
der altid står der for mig 

Især er denne 
min farbror

Han er den eneste der lytter...rigtigt efter
Og tænker
Tænker over hvad jeg siger
Og giver feedback med det samme

Han er ærlig.....altid
Aldrig noget med at pakke tingene ind eller være 

falsk
Han siger som tingene er og det elsker jeg ham 

for

Han var den der hjalp mig, da min verden blev 
som et rædselskabinet der fortsatte time 
efter time minut for minut

Han fulgte mig rundt fra og til hospitalet
Han trodsede frosten og kulden sidste isvinter, 

også selvom busserne ikke kørte
så kom han og hjalp mig
Han er der
Altid til evig tid
Også selvom vi også bliver uvenner
Jeg skælder ud nogle gange
Men han er der

Min sygdom gør det svært for andre at rumme mig
fordi jeg er møg krævende og ikke har nogen 

tålmodighed, når jeg er dårlig

Men nu vil han gerne have fred og jeg prøver
Det er svært at lade andre 
mennesker få ro og fred

Han er lige her 
lige her i mit hjerte
altid

jeg ælsker den Mand

Tak, fordi du er dig     

Sidse Zille, 16. april 2012
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”Jeg ser ikke Den veninDe mere. Det blev for 
hårDt for henDe meD sanDheDen, og for hårDt for 
mig meD henDes manglenDe accept…”

sindslidelse
prisen

Af PiA LøvstAd frydensberg

E t liv med evnen til facade betyder 
muligheden for at gemme sin psy-
kiske sårbarhed, længe og for alle. 

Når evnen krakkelerer og spøgelserne 
vælter ud af skabet, reagerer nogle ved at 
løbe så langt væk som muligt, på så kort 
tid som muligt – og andre går på skarpe 
glasskår omkring emnet, i håb om at det 
forsvinder af sig selv...  

Jeg prøvede lidt af begge dele, da jeg 
valgte at stå frem med min sindslidelse 
Borderline personlighedsforstyrrelse – 
men vandt klart mere end jeg tabte.

Når tankerne falder på årene 2009-
2010, tænker jeg på brudstykker fra sam-
taler, jeg havde med mine omgivelser, 
omhandlende min psykiske sårbarhed. 
Budskabet om, at jeg ikke kun var den 
stærke og fremadrettede kvinde, som 
mange af disse tænkte mig som. Men 
at jeg også var den spekulative, triste, 
ufungerende – og til tider opgivende 
kvinde, som hadede sig selv så indædt, 
at hele livet føltes meningsløst og uud-
holdeligt.

trygLe om et nej
Én af de første jeg brød facaden overfor, 
var en gammel gymnasie-veninde, som 
oven i købet fik serveret sandheden på 
en psykiatrisk afdeling, jeg var indlagt 
på i den periode. Jeg havde gjort det lidt 
hyggeligt i de hvide omgivelser på hospi-
talsstuen, og bagt marmorkage til os. Jeg 
husker, at hun måbede, da jeg fortalte om 
Borderline personlighedsforstyrrelse, og 
det første hun sagde var; 'Har du sådan 
noget?'. Hendes blik tryglede mig om at 
sige 'nej, det var en joke' – og da jeg ikke 
vendte på en tallerken, men derimod fast-
holdt min beretning, dykkede hun længe-
re og længere ned i stolen med et nedslået 
og tøvende blik. Jeg ser ikke den veninde 
mere. Det blev for hårdt for hende, og for 
hårdt for mig at deale med hendes mang-
lende accept.

Mine tanker falder også på min mors 
reaktion. Jeg havde det svært med min 
mor i perioder på grund af følelsen af 
svigt, så da hun reagerede med undvi-
genhed og ikke stillede så mange spørgs-
mål, gjorde det ondt. Jeg fik behov for 
at trække mig fra hende, og gjorde det i 
større og større omfang. Meget er heldig-
vis sket siden; i dag er min mor ét af de 
mennesker, som rummer min sårbarhed 

for en
bedst. Og hele tiden forsøger at give mig plads 
når jeg har brug for det, og nærhed når jeg har 
brug for det.

selvværD og kaos
Jeg havde også en kæreste, da jeg fik stillet 
diagnosen og begyndte at sætte ord på smer-
ten indeni – og trods han selv baksede med 
ADHD og skizotypisk sindslidelse, havde han 
svært ved at forstå hvilken indvirkning mit 
selvhad og selvdestruktive tankegang havde 
på min evne til at fungere – til at være til-
stedeværende, og forblive den bekræftende 
og puttende kæreste, som han var faldet for 
i første omgang.

Forholdet holdt 2½ år, men gik i stykker, 
nok mest fordi vi begge dealede med et lavt 
selvværd og kaos indeni.

Gennemgående har jeg oplevet meget for-
skellige reaktioner, og både overraskende 
reaktioner og forventede reaktioner. Jeg har 
tabt venskaber og selv fravalgt venskaber 
– men også vundet venskaber, og oplevet 
hvordan mennesker i min nære kreds har 
udviklet sig sammen med mig, og forsøger at 
være der for mig når jeg er angst, opgivende 
og sågar selvskadende.

Og altid vil det være mit vigtigste mål, at 
klare mig gennem helingsprocessen uden at 
give min søn på 8 år ar på sjælen undervejs...

”Jeg er vilDt stolt over 
min egen stæDigheD…”

Sikkenen ven
Af Edith hAnsEn

E nsomhed er en forbandelse. Som psykisk syg 
rammes du oftere af denne tilstand, fordi du, 
som alle outsidere ved, har en tilbøjelighed til 

at isolere dig.
For ni år siden sprængte jeg muren. Fordi jeg også 

er lettere fysisk handicappet, har jeg et nødkald, så jeg 
hurtigt kan tilkalde hjælp, hvis behovet opstår. 

En nat var jeg så ubeskrivelig ulykkelig og vred på 
samme tid, at jeg trykkede på nødkald, og blev spurgt, 
om jeg var faldet. Nej, det var jeg ikke. Så kunne de ikke 
gøre mere for mig. Dette scenarium gentog sig omkring 
15 gange, hvor jeg råbte, at man også kunne falde psy-
kisk. Så kom der endelig en moden sygeplejerske, som 
sagde, at jeg burde have en besøgsven.

Efter kort tid tronede det dejligste væsen ind af dø-
ren og præsenterede sig som visitator fra Røde Kors. 
Dette var Helle. Hendes opgave var at finde en mat-
chende besøgs-ven til mig. Ret hurtigt fandt vi ud af, 
at det skulle være hende og mig. 

Helle har betydet ubeskrivelig meget for mig. Hun 
kommer en gang om ugen, og torsdagen er lang, in-
den det ringer på døren. Hun er også min bisidder 
hos læge, psykiater og på hospitalet, når jeg har været 
indlagt. Helle findes der kun en af, det ved jeg godt. 
Hun holdt min tres års fødselsdag kvit og frit. Det er 
ret flot. Sikken en ven at få.

Jeg elsker hende. Jeg er også vildt stolt over min 
egen stædighed over for systemet. Jeg ville ikke fin-
de mig i at være så ensom. Plej dine forbindelser og 
få et bedre liv.  
Kærlig hilsen Edith.                   

Edith Hansen er en smule over tres år og bor i 
København NV.
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”Jeg har været utroligt meget igennem i mit liv. i Dag 
kan Jeg ikke forestille mig en tilværelse uDen venner, De 
betyDer alt i Denne verDen…”

Min ensomhed,
min skizofreni

mine venner

Personlig beretning af søren eskildsen

Jeg er en ung fyr på 28, som september 
2008 fik en diagnose som skizofren. Jeg 
prøver forsat at leve livet, som jeg gjor-

de tidligere, men desværre er det ikke altid 
muligt, da min psykiske sygdom kan sætte en 
stopper for mange af de ting, jeg holdt af at 
gøre før i tiden. Specielt det sociale aspekt 
har givet mange problemer og medført store 
udskiftninger iblandt vennerne.

Man siger jo, at man først ved hvem ens 
sande venner er, den dag man virkelig har 
brug for dem, og den talemåde kan jeg 
kun sige holder stik. Jeg fandt virkelig ud 
af, hvem de rigtige venner var, og ja, langt 
størstedelen faldt fra, netop fordi de ikke 
vidste, hvordan de skulle omgås mig og 
hvad min sygdom var for en størrelse. Jeg 
har tit mødt fordomme, ”jamen, vil det sige 
du har flere personligheder, fordi du har 
skizofreni”, og tror egentlig også, det var 
sådan jeg selv tænkte, før jeg blev syg. Og 
det er da bestemt aldrig sjovt at miste de 
venner, man før i tiden brugte meget tid 
med, men så lige pludselig slet ikke snak-
ker med længere. Det rammer mere end 
man lige går og tror, og det lærte jeg på 
den hårde måde. Det værste er de for-
domme, som en diagnose som skizofreni 
giver, og jeg hader virkelig de fordomme, 

for jeg vil ikke ses som en diagnose, jeg vil ses 
som den person jeg er.

Desværre gør medierne det ikke nemmere 
for os med sindslidelser, og hele den her Brei-
vik-sag har gjort det væsentligt sværere at 
have en diagnose som skizofren. Det har jeg 
kunne mærke på diverse dating-sites, for når 
man har skrevet lidt frem og tilbage med en 
person og fortalt om sin sygdom, så forsvinder 
de hurtigere end hurtigt. Det er bestemt ikke 
fedt, at det skal være sådan, for selv om vi har 
noget at kæmpe med, indeholder vi også rigtig 
mange gode sider, og det er jo et fåtal af os, der 
skader andre, men man hører jo kun om det 
negative i medierne, aldrig det positive!

Ven fik samme diagnose
Men tilbage til vennerne, hvor jeg faktisk blev 
meget indelukket og bitter over at dem, som 
jeg altid har været der for, ikke var der for mig, 
da jeg havde mest brug for dem. Men ikke alle 
forsvandt, jeg havde heldigvis to rigtig gode 
venner tilbage i mit liv. René har jeg kendt si-
den børnehaveklasse og han fik en diagnose 
som skizofren et halvt år tidligere end mig, og 
vi har tit snakket om, hvor pudsigt det var, at 
vi begge er endt med en diagnose som skizo-
fren, men på den anden side har det være utro-
lig rart at have en i sit liv, man kunne vende 
sine tanker med, og som også har en forståelse 
for det, man kæmper med til dagligt. 

Den anden ven har jeg kendt siden 12-14 års 
alderen, han hedder Jesper og har en diagno-
se som asperger. Derudover lider han også af 

tourette-syndromet, så han har det bestemt heller 
ikke nemt, men alligevel var han der for mig, da 
jeg blev syg, og han er der stadig. Desværre ses vi 
ikke så tit, da vi bor en times kørsel fra hinanden, 
men når vi så snakker sammen via telefonen, så 
plejer det at være lange samtaler. 

Det har altid været nemt at være venner med 
Jesper og jeg har altid kunnet forstå ham, da jeg 
er vokset op med en fætter, der først fik diagno-
sen autisme, men senere blev revurderet og tildelt 
diagnosen asperger. Min fætter hedder Rune og 
han betyder den dag i dag rigtig meget for mig, vi 
har det utrolig godt sammen, selvom det ikke mu-
ligt for os at ses hver dag, da han bor i København 
og jeg i Jylland.

hun holDt uD længe
Efter diagnosen var i alt kun fire mennesker rig-
tig tæt på mig, René, Jesper, Rune og min davæ-
rende kæreste, Camilla, og det er især utroligt, 
at forholdet til hende holdt ind til sidst i 2010, 
specielt når man tænker på alle de ting, hun har 
været igennem med mig. Sidst i 2007 udvik-
lede jeg et alkoholmisbrug og drak hver aften 
8-12 øl, for hvis jeg ikke gjorde det, kunne jeg 
ikke være nogen steder, mit hoved kørte i alt 
for højt gear med tankemylder, og så var der 
stemmerne, som virkeligt skræmte mig, så 
det var for at undgå ubehagelighederne, at 
jeg begyndte at drikke, og sådan forsatte 
det, selv da jeg fik job i Merlin. Heldigvis 
skulle jeg ikke møde før 10-11 tiden, så jeg 
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kunne jo nå at sove min brandert ud. 
Ufatteligt at forholdet holdt så 

længe, for mit misbrug sluttede først 
i december 2008, da min medicinering begyndte 
at virke. Og så har hun også skulle finde sig i alle 
mine op - og nedture, og jeg havde utrolig svært 
ved at motivere mig selv til at gøre rent i hjem-
met, gå med hundene, lave mad, tage med ud og 
handle, og så var jeg også rigtig dårlig til at tage 
mig af min personlige hygiejne. Kun det at bør-
ste tænder fik jeg gjort, men desværre kunne det 
ikke redde dem, da jeg led af voldsom mundtør-
hed, og da jeg ikke havde råd til at gå til tandlæ-
ge hver måned, som det var nødvendigt, så blev 
alle mine tænder hevet ud i 2010, hvor der ikke 
var andet at gøre, for jeg var jo nødt til at tænke 
på mit helbred. Det er da bestemt ikke sjovt at 
skulle fortælle nogen, man er tandløs, det er da 
rigtig flovt, at det er sådan, men jeg kan jo ikke 
gøre så meget ved det.

Heldigvis er min omgangskreds vokset be-
tydeligt i løbet af de sidste 2-3 år. Ret hurtigt 
efter jeg fik diagnosen, blev jeg tilknyttet social-
psykiatrien, og der var nogle forskellige aktivi-
teter, man kunne vælge imellem. Jeg valgte så 
krolf, som er en blanding af golf og kroket, og 
her mødte jeg så Andreas og da dagens krolf var 
færdig, endte vi med at stå og snakke videre i 

et par timer. Allerede der 
vidste jeg, at han var en, 
jeg ville komme til at se 
mere til og, ganske rig-
tigt, i dag ser jeg Andreas 
som min bedste ven. Vi får 
utrolig meget ud af hinan-
den, vi kan snakke om alt, 
og vi blevet ret gode til 
ikke at snakke for meget 

om sygdom, da ingen af os gider blive min-
det om det hele tiden. Andreas introducerede 
mig også for en del nye mennesker, Charlotte 
og Jørn, og det er jeg meget taknemmelig for. 
Udover dem er der også kommet flere til, især 
gennem det, vi her i området kalder ”huset”, 
som er et mødested for sindslidende, og jeg er 
hver dag taknemmelig for at have nogle rig-
tig gode venner, som er der både i med - og 
modgang. 

     
Joke meD Diagnose
Venskaber skal være med til at forme dig som 
menneske, de skal være med til at lære dig, 
hvordan du omgås andre. Selvfølgelig er det 
også forældrenes pligt, men dem lytter man 
jo ikke til i teenage-årene, for der vil man jo 
gerne selv bestemme det hele, og her er det 
så vennerne, der træder til, det er dem, du 
snakker med om dit liv, det er dem, du be-

tror dig til, og det er dem, som er med til at lære 
dig, hvor grænserne går for, hvad du kan sige og 
hvordan du siger det, så du ikke ender som en 
overfladisk person, som kun tænker på sig selv, 
men i stedet bliver et mere komplet menneske, 
der er omsorgsfuldt, forstående og kan sætte sig 
i andres sted, når de er nede med flaget og har 
brug for hjælp. Og lærer man ikke disse ting, så 
bliver det utrolig svært at begå sig blandt andre 
mennesker og så kan man vel i sidste ende blive 
udstødt, og det tror jeg ikke, der er nogen men-
nesker i verden, der kan holde til. 

Jeg kunne ikke forstille mig et liv uden venner, 
de betyder alt i min verden, for hvem skulle jeg 
ellers snakke med om de ting, jeg har på hjerte? 
Og hvem skulle jeg ellers lytte til og prøve at 
hjælpe?

I min vennekreds kan vi godt lide at lave ting 
sammen, det kan være at bowle eller lave mad 
sammen og hygge os en aften og bare nyde hin-
andens selskab. Det eneste, vi ikke er gode til, er 
nok at lukke nye mennesker ind i vores kreds, 
specielt folk der ikke er sindslidende, da vi ofte 
føler, at de ikke kan sætte sig i vores sted, og ikke 
altid har den forståelse, som skal til for at fungere 
samme med os. Vi kan godt selv joke med vores 
diagnoser, men når en udefra prøver på det, er 
det bare ikke sjovt, da de ikke selv har prøvet at 
leve med den diagnose. Livet er jo ikke en dans 
på roser for os, vi kæmper hver dag med forskel-
lige ting, og i perioder er vi inddisponible og in-
delukkede og føler ikke, vi lige har behov for at 
være en del af fællesskabet.

     
efter mors DøD
Jeg har selv været utrolig meget igennem i mit liv, 
i folkeskolen var det mobning, på grund af min 
størrelse, og desværre forsatte det i 9. klasse, til 
trods for jeg tog på efterskole. Jeg kom så på en 
anden efterskole i 10. klasse og der var heldigvis 
fokus på, at mobning ikke hørte til nogen steder, 
men desværre blev sidste halvdel af skoleåret 
ødelagt, da min mor fik en kræftdiagnose, og det 
var jeg jo utrolig ked af, det tog rigtig hårdt på 
mig, og senere på året døde hun så desværre, og 
der lærte jeg at lukke ned for mine følelser, fordi 
jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere sor-
gen. Og det blev ikke bedre af, at min far udvik-
lede alkoholisme, og ingen kan holde ud at være 
sammen med en, der altid er fuld, og det gik jo i 
sidste ende ud over mig. Han stoppede først igen, 
da jeg var 23 år, dog har der været flere smuttere, 
hvor han er faldet i igen, og de perioder har altid 
været hårde ved mig, fordi jeg har følt, jeg skulle 
være hans far, og sørge for at han fik antabus og 
holdt sig ædru. 

For fire år siden begyndte jeg så at arbejde 
som sælger i Merlin, og allerede på det tids-

punkt havde jeg det dårligt. Dengang var der 
bare ingen, der havde nogen mistanke om, 
hvad det kunne være, så jeg troede egentlig 
bare, det var en depression over at have gået 
ledig i længere tid. 

Den dag i dag ved jeg jo så, at det var det 
ikke, men når jeg senere har snakket med 
psykiatere, støtte-kontaktpersoner og min 
behandler fra det opsøgende psykoseteam, er 
der igen af dem, der forstår, hvordan det kun-
ne lade sig gøre for mig at klare det job. Et af 
mine største problemer er jo, at jeg føler folk 
kan se på mig, at jeg har det dårligt, og at jeg 
ikke er som alle andre, og den følelse havde 
jeg også den gang, men, som jeg har prøvet at 
forklare dem, når jeg var på arbejde i Merlin, 
så var jeg ikke Søren, så var jeg sælger, det var 
som at træde ind i en anden ”krop/rolle” så 
snart man stod i butikken, i sit arbejdstøj, og 
jeg tror egentlig, at mine chefer aldrig kunne 
mærke på mig, at der var noget galt, for jeg 
passede mit job til fulde fem, var aldrig syg og 
knoklede røven ud af bukserne. 

     Jeg elskede jo den kundekontakt, det 
gav mig det vildeste kick at sælge varer og jo 
mere jeg kunne få dem til at købe, jo større 
blev det kick, fordi jeg så virkelig følte, at det 
var noget, jeg var god til i den her verden. Da 
så krisen kom og opsigelserne startede med 
at blive uddelt i Merlin, var jeg selvfølgelig 
bange for, at det ville ramme mig, da jeg var 
en af de sidste ankommende i vores afdeling. 
Desværre viste min frygt sig at være begrun-
det, og i dag ved vi jo, hvorfor så mange blev 
opsagt. For kort tid efter gik Merlin konkurs, 
grundet den økonomiske krise på Island.

utrolig svær tiD
Det sidste halve år har været utrolig svært 
for mig, da jeg har haft en længere nedturs-
periode. Det startede i september 2011, hvor 
jeg ikke havde lyst til at være sammen med 
nogen, fordi jeg ikke følte, jeg kunne overskue 
at skulle sidde ansigt til ansigt med andre og 
snakke og være den smilende, imødekom-
mende og udadvendte person, jeg havde væ-
ret det sidste års tid inden min nedtur. I den 
periode var vi meget aktive og lavede utro-
lig meget sammen og var også en del i byen i 
weekenderne og havde det sjovt, men lysten 
til det var bare væk nu, jeg ville helst bare 
være i min egen lille verden og selv kunne 
styre, hvornår jeg snakkede med folk. Selv-

følgelig snakkede vi sammen i den periode, 
jeg var rimelig god til at ringe til dem, ikke 
hver dag men jævnligt, for lige at give livs-
tegn fra mig. 

Jeg var meget ensom i den periode, hvor 
nedturen stod på, men det var jo selvvalgt, 
og det vidste jeg også godt, det var jo mit 
valg, at jeg bare havde lyst til at være mig 
selv. Jeg tror også virkelig, jeg havde brug 
for det, for jeg havde ikke rigtig brugt tid 
på at finde mig selv, efter bruddet med min 
kæreste i 2010, men det har jeg så heldigvis 
nu.

Den dag i dag er jeg heldigvis kommet 
på førtidspension. Den blev jeg tilkendt pr. 
1. august 2011 og det har da givet ro på 
den økonomiske front, men jeg kan jo al-
ligevel ikke lade være med at gå og fan-
tasere om at kunne komme ud og arbejde 
igen, bare 5-10 timer eller sådan noget, for 
jeg savner virkelig at arbejde i en butik og 
ville gerne ansættes i skånejob i en Expert 
butik eller noget i den stil, dog på sigt, for 
jeg ved også, at det ikke skal være lige nu 
og her, jeg skal være helt sikker på, at jeg 
er stabil igen, for når jeg gør noget, er det 
ikke halvhjertet, det skal være helhjertet, 
det jeg kaster mig ud i, om det så er job 
eller forhold. 

Og jagten på kærlighed, den er gået 
i gang, for jeg vil gerne igen have en at 
dele glæder og sorger med, og på sigt 
også de små ting i dagligdagen. Jeg er 
lykkelig over, er at mine venner sta-
dig var der, da jeg begyndte at komme 
ovenpå igen, og jeg nyder hvert et øje-
blik, jeg bruger med dem nu, og glæder 
mig til at gå sommeren i møde og se 
hvad den byder på at oplevelser, både 
sammen med vennerne, men også kær-
lighedsmæssig.                  

Søren Benzon Eskildsen er 28 år og 
bor i Billund. Dette er hans første 
artikel i Outsideren, men vi satser 
stærkt på, at der kommer flere fra 
hans hånd i fremtiden. Red.

”Hele den Her Breivik-sag Har gjort det 
væsentligt sværere at Have en diagnose 
som skizofren. det Har jeg kunne mærke 

på diverse dating-sites, for når man 
Har skrevet lidt frem og tilBage med 

en person og fortalt om sin sygdom, så 
forsvinder de Hurtigere end Hurtigt.”

for livet!
Venner
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”Jeg mener ikke det er forkert at 
se handicapkonventionen som en 
knivtangsmanøvre, hvor handicap-
organisationerne valgte at omrin-
ge de offentlige myndigheder for 
at gennemtvinge deres krav” 
– tidligere social- og 
finansminister palle simonsen

Don Quijote eller Napoleon? 
Det er fortsat uvist om det vil lykkes 
brugerorganisationerne at få deres vilje, 
gennem en strategisk international manøvre

FortsÆttes nÆste side

ikke flere omvanDrenDe Diagnoser:

til de gode 
viljer

farvel

Behøver en psykisk lidelse være en livsvarig hæmsko? 
Eller kan samfundet vise en grad af hensyn, så den psykiske 
lidelse ikke længere er en daglig begrænsning?

Det spørgsmål rejses stadig oftere af psykiatribrugere i 
Danmark, efter at FN’s handicapkonvention trådte i kraft i 
2009. Konventionen, der anses for epokegørende, slår fast at 
psykiske lidelser skal ses som et handicap – men hidtil har 
skiftende danske regeringer ikke ønsket at gøre den til en 
del af den daglige praksis. 

På de næste sider gennemgår Outsideren det dramatiske 
forløb, hvor de danske handicapforeninger, inkl. de 
psykiatriske, mistede troen på den konkrete velvilje hos 
politikerne - og derfor satte alle kræfter ind på, at få 
FN til at give handicappede lige adgang til de samme 
grundlæggende menneskerettigheder som alle andre 
borgere. 

af klavs serup rasmussen

Da jeg satte mig på det fly til Mexico, vidste 
jeg, at det var nu eller aldrig. Når en FN kon-
vention først er vedtaget, bliver den ikke la-

vet om, siger Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent 
i LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere 
psykiatribrugere).

Året var 2002 og den politiske situation i Mexico 
havde skabt en uventet åbning, som de fleste handi-
caporganisationer havde ventet på i 20 år. Året før 
havde den mexicanske præsident Vincente Fox’ be-
hov for at markere sig internationalt ført til, at han 
på FN’s generalforsamling den 19. december 2001 
foreslog, at handicappedes rettigheder blev sikret 
gennem en konvention. 

Med eet slag var handicaporganisationer verden 
over tættere end nogensinde på at få årtiers flotte 
ord om ligebehandling af handicappede, nedfældet 
som rettigheder. 

Historisk havde et handicap indtil da været be-
tragtet som en mangel i det enkelte menneske, en 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Nu var 
en masse kræfter samlet for at flytte fokus over på 
manglerne i samfundet, og denne landvinding skulle 
sikres med en handicapkonvention.

”Mens vi hidtil altid har skullet bede om noget, 
kan vi i fremtiden med henvisning til kon ventionen 
pege på vores rettigheder og spørge, hvornår får vi 
dem opfyldt. Vi går fra tig ger-status til rettighedsha-

ver, hvilket er et tigerspring fremad,” skrev Holger 
Kallehauge, der selv er kørestolsbruger og tidligere 
landsdommer. 

Holger Kallehauge deltog som repræsentant for 
DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) i de 
internationale for-
handlinger om han-
dicapkonventionen, 
der begyndte i juni 
2002. Forhandlin-
gerne varede frem 
til august 2006, hvor 
man på den sidste 
dag af en opslidende 
konference i New 
York endte med at 
blive enige om ordly-
den af verdens første 
handicapkonvention.

i mexico city
Da Karl Bach Jensen sad i flyet på vej til Mexico 
City i juni 2002, var det kulminationen på flere års 
intens forberedelse. Fra alle verdens fem kontinen-
ter var brugerorganisationer 
gået sammen for at få den 
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størst mulige indflydelse på, hvad der 
skulle stå i den endelige handicap-
konvention. 

Konferencen i Mexico City tog det første spa-
destik i arbejdet med at formulere sætning for 
sætning, hvad ligebehandling konkret betyder i 
forhold til uddannelse, beskæftigelse og alle an-
dre sider af et menneskeliv.

Karl Bach Jensen og psykiatribrugere fra an-
dre lande ankom med et særligt ønske på dags-
ordenen. Ikke bare skulle handicappedes ret-
tigheder sikres. Årtiers negativ særbehandling 
af især mennesker med psykiske lidelser skulle 
ophøre. For selv om psykiske lidelser længe 

havde hørt under han-
dicapområdet i FN, blev 
psykisk syge altid tildelt 
en særlig status, der be-
tød at de fleste fremskridt 
på handicapområdet ikke 
kom sindslidende til gavn. 

- Handicapkonventio-
nen var så ekstrem vigtig, fordi de principper 
og anbefalinger som FN arbejdede med før 

konventionen, altid indeholdt undtagelser, som 
betød at psykisk syge reelt ikke var omfattet. 
Oftest stod der faktisk det direkte modsatte. At 
det var i orden at lave særlovgivning for psykisk 
syge. For eksempel stod der i de meget forhadte 
MI-principper (principper for beskyttelse af men-
nesker med psykiske lidelser, red.) som FN ved-
tog midt i 90’erne, stort set det samme som i den 
danske lov om tvang i psykiatrien, siger Karl Bach 
Jensen, der selv har været indlagt på en psykia-
trisk afdeling flere gange. Både frivilligt og under 
tvang.

Det første udkast til en handicapkonvention 
blev fremlagt af den mexicanske regering under 
konferencen i Mexico City.

- Tre sider af udkastet handlede kun om at 
skille psykisk syge ud fra andre handicappede. 
Mexico troede, at når konventionen også dæk-
kede psykisk syge, skulle der være særlige und-
tagelsesbestemmelser. Der var endda en direkte 
henvisning til MI-principperne. Jeg tog kampen 
op med de eksperter, der mente at kunne tale på 
psykisk syges vegne og fik skabt forståelse for, at 
handicapkonventionen tværtimod skulle gøre 
MI-principperne ugyldige, siger Karl Bach Jensen.

Mexicos udkast røg hurtigt på gulvet. Derfra 
handlede det for gruppen af psykiatribrugere om 
ikke at blive koblet af de forhandlinger, der nu gik 
i gang. Gennem intensivt benarbejde fik det glo-
bale netværk af psykiatribrugere, WNUSP (World 

Network of Users and Survivors of Psychiatry) et 
samarbejde op og køre med de internationale han-
dicaporganisationer. Det sikrede gruppen af psy-
kiatribrugere status i FN som forhandlingspart. 

- Alle de store internationale handicaporga-
nisationer tog WNUSP ind som en ligeværdig 
samarbejdspartner, hvilket tog os ret langt tid at 
vænne os til. Jeg kan huske, jeg sad på et møde og 
tudbrølede, fordi jeg aldrig før havde oplevet, at 
folk tog mig alvorligt på det niveau, fortæller Karl 
Bach Jensen.

- Hvad synes du så om FN’s handicapkonven-
tion, som den endte med at se ud?

- Jeg mener, at den skabte et paradigmeskift. 
Fra at psykiatrien kunne definere hvad psykisk 
syge har brug for, til at man som sindslidende har 
nogle basale rettigheder, der ikke er til diskus-
sion, siger Karl Bach Jensen og fortsætter: – Helt 
konkret betød konventionen, at man sidenhen i 
FN og andre internationale organisationer er be-
gyndt at tolke en række problemstillinger meget 
anderledes. For eksempel udsendte FN’s højkom-
missær i 2009 en årsrapport, hvor han skrev, at 
handicapkonventionen radikalt gør op med tid-
ligere praksis ved ikke at anerkende psykiske li-
delser som gyldig grund for frihedsberøvelse og 
indespærring. 

- Men giver det overhovedet mening at se 
psykiske lidelser som et handicap?

- En psykisk lidelse er ikke nødvendigvis et 
handicap. Set med konventionens øjne er der først 
tale om et psykosocialt handicap, hvis man som 
følge af en psykisk lidelse oplever at være forhin-
dret i at have en hverdag på lige fod med andre 
mennesker. Det kan være at den psykiske lidelse 
i sig selv udgør begrænsninger for hvad man kan 
holde til, hvis man for eksempel har meget social 
angst. Men begrænsningerne kan også ligge i om-
givelserne i form af fordomme og diskrimination.  
Det er manglerne i omgivelserne som konventio-
nen fokuserer på, og det er helt op til den enkelte, 
om man ser sig selv som havende et psykosocialt 
handicap, siger Karl Bach Jensen.

knivtangsmanøvren
Da Mexicos præsident 
Vincente Fox i 2001 
foreslog, at verden fik 
en handicapkonven-
tion, var det tilsynela-
dende uskyldige forslag kun toppen af isbjerget.

Under overfladen lå en mangeårig og funda-
mental kamp mellem politikere og handicapor-
ganisationer om, hvor vidtgående handicappo-
litikken reelt skulle være. En strid, der var ble-
vet stadig mere indædt, siden FN i 1982 vedtog 
verdenshandlingsprogrammet for mennesker 
med handicap. Handicaporganisationerne bad 
stadig mere højlydt om rettigheder i stedet for 
skåltaler, alt imens bunken af velmenende er-
klæringer voksede omtrent lige så meget som 
skuffelserne hos de handicappede.

- Selv når man i Danmark sagde, at handicap-
pede var med, så var vi stadig bagud. Derfor 
var der behov for en konvention på handicap-
området, siger Stig Langvad, formand for Dan-
ske Handicaporganisationer til Outsideren.

Under det fem år lange arbejde med at 
skrive handicapkonventionen lagde organisa-
tionerne et tungt pres på FN. Ikke bare skulle 
handicappede gives rettigheder, men disse 
rettigheder skulle også beskrives så konkret, 
at FN’s medlemslande efterfølgende kunne 
hænges op på overtrædelser af konventionen.

- Jeg mener ikke det er forkert at se han-
dicapkonventionen som en knivtangsmanøv-
re, hvor handicaporganisationerne valgte 
at omringe de offentlige myndigheder for 
at gennemtvinge deres krav, siger tidligere 
social- og finansminister Palle Simonsen til 
Outsideren.

I Danmark var handicaporganisationer-
nes kurs samtidig et opgør med samarbejds-
politikken ”De gode viljers vej”, der havde 
varet siden 2. verdenskrig.

- Et eksempel på de gode viljers vej er 
Folketingets beslutning om ligebehandling 
af handicappede, som jeg var med til at 
udarbejde i 1993. Men selvom teksten var 
god nok, flyttede den ikke så meget. Handi-
capkonventionen står stærkere, 
fordi man med den i hånden 

”Jeg kan huske, Jeg sad på et 
møde og tudbrølede, fordi 
Jeg aldrig før havde oplevet, 
at folk tog mig alvorligt på 
det niveau” 
– karl bach Jensen

”Den slags kalDer jeg 
ministersabotage” 

– Holger kalleHauge, formanD 
for Ptu og tiDl. lanDsDommer
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FAKTA: 

Den 7. og 8. juni holdt EU’s agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) - i samarbejde med den danske rege-
ring og institut for menneskerettigheder – en konference 
om selvbestemmelse og inklusion. På grund af Danmarks 
EU-formandskab blev konferencen afholdt i København 
og skulle bidrage til praktiske anbefalinger i brugen af 
handicapkonventionen i spørgsmål om bl.a.:

· Retten til et selvstændigt liv
· Af-institutionalisering 
· Familieliv
· Retten til at stemme
· Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling

Stik imod intentionerne
Danmarks regering arbejder for tiden på en ændring af 
sociallovgivningen, der vil give kommunerne ret til at 
tage økonomiske hensyn på socialområdet, og gøre 
det legalt for en kommune at tilsidesætte en faglig 
vurdering til fordel for kommunens økonomiske hen-
syn. Stik imod handicapkonventionens principper.

Konventionens handicapbegreb
Personer med handicap omfatter personer, der har en 
langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige 
barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre (artikel 1, Conven-
tion on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)

”Intet om os – uden os” 
LAP er stiftet i 1999. LAP er en organisation, hvor nuvæ-
rende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, ta-
ger fælles initiativer, formulerer en politik, og stiller krav 
vedrørende egne interesser.

Ordet ”psykiatribruger”
Anvendes af og om mennesker, der har været i psykia-
trisk behandling, som en dansk udgave af det engelske 
ord ”user.”

At beskrive sig selv som ”bruger” eller ”user” betyder 
oftest, at man er politisk engageret i spørgsmål om men-
tal helse og psykiatri.

Andre og mere værdineutrale udtryk er fx ”peers,” 
betyder, at man har erfaringer med psykiske lidelser på 
egen krop og typisk stiller disse erfaringer til rådighed 
for andre sindslidende, pårørende og sundhedsvæsenet.



Fortsat Fra Forrige side

”Handicapkonventionen er en 
Helt anden måde at forHolde 

sig til Hverdagen på, end at 
være en omvandrende diagno-

se. du skal selv sætte ord på 
dine beHov og formulere Hvad 

du Har brug for. det skal du 
ikke Have en ekspert til.” 

– karl bacH Jensen, 
udviklingskonsulent i lap
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kan klage til en domstol, hvis ens 
rettigheder bliver krænket, siger 
tidligere social- og finansminister 

Palle Simonsen til Outsideren.
Samme konklusion traf man internt i de danske 

handicaporganisationer, som i lang tid var split-
tet i spørgsmålet om, hvorvidt de skulle satse på 
en rettighedsbaseret tilgang. Den rettighedsbase-
rede tilgang forpligter stater til at tage sig af sine 
mest sårbare borgere, herunder de som ikke er i 
stand til selv at kræve deres ret. Utilfredsheden 
med de faktiske vilkår for handicappede gjorde 
udfaldet.

Eksempelvis skrev Thorkild Olesen, afdelings-
leder i Dansk Blindesamfund, i 2006; ”Vi har 
gennem de seneste 10-15 år oplevet, at de gode 
viljer, som dansk handicappolitik ellers har le-
vet godt sammen med siden 2. Verdenskrig, ikke 
længere sikrer blinde og stærkt svagsynede til-
strækkelig støtte.”

Danmarks regering underskrev Handicap-
konventionen i 2007, samme år som EU fejrede 
”lige muligheder for alle.” Da konventionen to år 
senere, den 24. august 2009, trådte i kraft her-
hjemme, var det samtidig forbi med ”De Gode 
Viljers Vej” og dermed på det historiske samar-
bejde mellem danske handicaporganisationer 
og politikere, der var baseret tillid på til, at 
politikerne ville respektere fælles principper.

I stedet for at håbe og tro på den gode vilje 
havde handicaporganisationerne fået rettig-
heder, og – som Holger Kallehauge formule-
rede det – håbet om et tigerspring fremad.

en tur i skoven
Outsideren har spurgt formanden for Danske 
Handicaporganisationer, Stig Langvad, om 
fordelen ved en rettighedsbaseret tilgang.

- Problemet med de ”De Gode Viljer” var, 
at det overlod til politikerne med de store 
hjerter at bestemme, hvad der skulle ske. 

Hvis for eksempel en stats-
minister syntes, at det var 
vigtigt, at alle handicappe-
de kom en tur i skoven, blev 

der brugt en masse kræfter på det. Men hvad så, 
hvis de, der har et handicap, synes at skolegang og 
valgdeltagelse er vigtigere? Der er stadig omkring 
600 børn i Danmark, der ikke går i skole på grund 
af et handicap, siger Stig Langvad.

- Et sted skriver du, at konventionen ”nok skal 
udfordre myndighederne!” – hvad er det, myn-
dighederne skal udfordres på?

- Den politiske modstand på handicapområdet 
har aldrig kun handlet om, hvad det ender med at 
koste i skattekroner. Det handler også om holdnin-
ger. Problemet har været, at når politikerne ikke 
syntes en problemstilling var relevant at diskute-
re, så har vi ikke kunnet komme videre. Handicap-
konventionen er ligesom facitlisten i matematik. 
Den præciserer, hvad ligebehandling går ud på og 
ikke bare, hvad politikerne ønsker, den skal være, 
siger Stig Langvad, der selv har siddet i kørestol 
siden en trafikulykke i 1973.

ikke flere omvanDrenDe Diagnoser
Karl Bach Jensen supplerer:

- Historisk har det været sådan, at mens andre 
handicappede fik ret til hjælp i eget hjem, blev psy-
kisk syge stuvet sammen i ”reservater,” særlige in-
stitutioner for psykisk syge uden den store kontakt 
til omverdenen. Der blev slet ikke tænkt på inklu-
sion af mennesker med et psykosocialt handicap, 
siger Karl Bach, der både i 2002 og i dag fungerer 
som udviklingskonsulent i LAP, Danmarks eneste 
forening udelukkende for nuværende og tidligere 
indlagte i psykiatrien.

Da processen med at udarbejde konventionen 
først gik i gang, handlede en væsentlig del af bru-
gerorganisationernes strategi derfor om at sikre 
sig, at psykiske lidelser fuldgyldigt blev set som et 
handicap, og dermed sikret del i de fremskridt, der 
fremover skulle komme andre handicap til gode.

- For brugerorganisationerne handlede han-
dicapkonvention faktisk ikke så meget om at er-
statte de gode viljer med noget bedre. Ønsket var 
at forlade en udelukkende medicinsk tilgang til 
mennesker med en psykisk lidelse, og i stedet få 
tildelt almene rettigheder. I processen med at skri-
ve handicapkonventionen arbejdede brugerorga-

nisationerne hele tiden ud fra et princip om, at 
sindslidendes særlige behov skulle flettes ind i 
helheden. Vi ville ikke have særbestemmelser 
om psykisk syge, siger Karl Bach Jensen, 

Handicapkonventionen var en historisk mu-
lighed for WNUSP. Ikke bare for at frigøre sig 
fra det traditionelle tilhørsforhold til psykia-
trien. Men også at sikre, at de rettigheder der 
blev nedskrevet i konventionen, tog højde for 
de problemer, der ifølge WNUSP knytter sig til 
selve det at få en psykiatrisk diagnose. 

WNUSP henviser til, at det kan ændre en 
borgers civile rettigheder drastisk at få status 
som psykisk syg, fordi diagnosen i sig selv kan 
være en begrundelse for frihedsberøvelse, for-
ringet retssikkerhed og diskrimination.

Og så er der spørgsmålet om, hvem der 
egentlig skal bestemme, hvornår man er van-
vittig.

- Vi kæmper for retten til at vælge til og fra. 
Det er en diskussion, der fortsat er relevant at 
føre i Danmark, hvor psykiaterne argumente-
rer med, at når man er sindssyg, har man ingen 
fri vilje. De mener, at andre derfor bør træffe 
beslutninger på ens vegne, også under tvang. 
Men dèr siger handicapkonventionen, at man 
har sin fulde ret til at vælge selv, uanset handi-
cap, siger Karl Bach Jensen.

rimelig tilpasning
- Hvad er det så, brugerbevægelsen ønsker at 
gøre med handicapkonventionen i hånden?

- Det, jeg slår til lyd for, er at et psykosocialt 
handicap er andet og mere end at man engang 
fik en diagnose. Hvis man stadig har nogle van-
skeligheder, måske periodiske udsving eller 
svingende overskud, så har man i henhold til 
konventionen ret til rimelig tilpasning i forhold 
til uddannelse og arbejde. Vil du for eksempel 
tage en uddannelse og véd, der er perioder, 
hvor du ikke har så meget energi, så skal dit 
uddannelsessted tilpasse sig, så det bliver mu-
ligt for dig at gennemføre uddannelsen ved 
at være mere fleksibel. Du skal fortsat lære 
og kunne det samme, men dine vilkår for at 
gennemføre uddannelsen skal tage hensyn til 
dit handicap, for eksempel ved at du får mere 
tid og gratis psykologsamtaler. Der er masser 
af gode eksempler på, at tilpasning kan med-
virke til at folk lykkes med uddannelse og ar-
bejde, siger Karl Bach Jensen.

At FN nu betragter psykiske lidelser som 
et handicap, betyder ifølge Karl Bach Jensen 
også, at psykiatribrugerne skal genoverveje 
deres selvforståelse.

- Vi må også gribe i egen barm. Det ikke er 
ualmindeligt at høre psykiatribrugere sige, 
at deres problem skyldes en sygdom, og en 
sygdom kan man håbe blive rask 
af, hvorimod et handicap er no-

”Rimelig tilpasning er ikke det samme som at sige, at en 
diagnose er en undskyldning for alt. Selv om man har en dårlig 
dag, kan man jo ikke bare belaste sine kollegaer uhæmmet” 
- Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent i LAP

FortsÆttes nÆste side



siDste nyt: 
Danmark tiltræDer 
tillægsprotokollen til efteråret

Den 30. marts 2007, satte daværende velfærds-
minister Karen Jespersens sin underskrift på 
FN’s handicapkonvention, men samtidig undlod 
Danmark at underskrive den tillægsprotokol, der 
giver borgerne i et land ret til at klage til den ko-
mité, der overvåger Handicapkonventionen. 

Fra folketingets talerstol begrundede Karen 
Jespersen dengang sin beslutning med, at hun 
ikke ville have, at fremmede ikke-kristne lande 
gennem FN fik indflydelse på danske forhold.

- Jeg fatter ikke, at regeringerne har syltet 
den tillægsprotokol. Tillægsprotokollen udgør 
ikke nogen særlig stor udfordring for Danmark, 
siger Stig Langvad til Outsideren

Den 10. maj i år kunne Holger Kallehauge 
meddele Outsideren:

- Justitsminister Morten Bødskov har sagt til 
mig, netop i dag, at tillægsprotokollen er en del 
af regeringsgrundlaget, og at Danmark derfor 
vil underskrive den. Ministeren regner med, at 
det sker til efteråret, og at det bliver socialmi-
nisteren, der underskriver den, siger Holger 
Kallehauge og fortsætter: - Jeg er enig med Stig 
Langvad i, at det kan undre at Danmark har 
været så lang tid om at underskrive den. Dan-
mark har ikke det store at miste ved det, fordi 
vejen til at klage er så lang og trang. 

Har de internationale konventionernes sta-
tus ændret sig – føler vi som nation os mindre 
forpligtet i dag til at følge dem?

-Årh, den slags stammer fra Dansk Folke-
parti, men det er ikke korrekt. Vi er sgu bun-
det af de konventioner vi tiltræder, svarer 
Holger Kallehauge.
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get, man bliver ved med at have. Det selvopgør, 
der må komme på et tidspunkt, handler om at 
et psykosocialt handicap ikke er noget livsva-
rigt, men noget der kan overvindes. Her kan 
vi lære meget af de andre handicaporganisa-
tioner, hvor tankegangen er, at hvis man for 
eksempel sidder i kørestol, og alle veje og byg-
ninger har ramper, så er man meget mindre 
handicappet, siger Karl Bach Jensen.

- Hvad så, hvis man er temmelig ude af 
den eller er virkelig dårlig til at omgås men-
nesker?

- Rimelig tilpasning er ikke det samme som 
at sige, at en diagnose er en undskyldning for 
alt. Selv om man har en dårlig dag, kan man 
jo ikke bare belaste sine kollegaer uhæmmet. 
Vi bliver også nødt til at tage snakken om, at 
nogle af os i perioder kan være i en mental 
tilstand, hvor vores adfærd ikke er accepta-
bel, og hvor ens kollegaer har ret til at sige 
fra. Og det er så det, der skal arbejdes med. 
Hvor går grænserne mellem det rimelige og 
det ikke-rimelige, siger Karl Bach Jensen.

Det er Karl Bach Jensens overbevisning, 
at en stor del af de mennesker, der har en 
psykisk lidelse, vil kunne gennemføre en 
uddannelse og gå på arbejde, hvis samfun-
det udviste rimelig tilpasning. Ifølge WHO 
er 75 procent af de, der rammes af en psy-
kisk lidelse, yngre end 26 år ved sygdom-
mens udbrud. 

tigerspring?
Alle, Outsideren har talt med, er enige om 
at FN’s handicapkonvention grundlæggen-
de har ændret spillereglerne. Perspektivet 
er blevet ændret. Fra at se den handicap-
pede som et menneske med et problem, 
ligger fokus nu på begrænsningerne i sam-
fundet. 

Men samtidig er handicapkonventio-
nen forblevet en ”verdensbegivenhed i 
en lille kreds,” som formanden for Danske 
Handicaporganisationer, Stig Langvad, 
formulerer det.

Siden sin ikrafttræden i 2009 har handicap-
konventionen ikke haft den betydning mange 
havde håbet på. En af de mere skuffede danskere 
er tidligere landsdommer og jurist Holger Kal-
lehauge, der har siddet i kørestol, siden han som 
16-årig fik sygdommen polio. 

Holger Kallehauge deltog i konferencen i Me-
xico City i 2002, og har siden fulgt handicapkon-
ventionen i dansk sammenhæng. Hans store håb 
var, at konventionen ville betyde et tigerspring 
fremad for handicappede.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds. Politikerne 
udvist en skuffende mangel på engagement, se 
bare hvordan de forskellige regeringer igen og 
igen vælger at sylte konventionen. En af grunde-
ne til det er selvfølgelig, at politikerne er bange 
for, hvad det koster at efterleve konventionen, 
og det er forståeligt. Men der er elementer af 
konventionen, man kunne indføre her og nu, 
som ikke koster ret meget, siger Holger Kalle-
hauge til Outsideren.

Som eksempel, nævner Holger Kallehauge 
vedtagelsen af et generelt forbud mod diskrimi-
nation på grund af handicap.

- Men hvis man kan gøre noget næsten gra-
tis – og ikke gør det – hvorfor?

- Jeg ser det som en form for fantasiløshed, 
grænsende til dovenskab. Handicapområdet 
har simpelthen ikke politisk opmærksomhed. 
Og så er der også en bekymring for, om det nu 
passer, at det ville være gratis at gennemføre 
disse ting. Hverken Benedikte Kjær eller Karen 
Hækkerup har turdet skrive ud til forvaltnin-
gerne, at myndighedernes afgørelser skal kunne 
holdes op mod konventionen. Den slags kalder 
jeg ministersabotage. Jeg tror de er bange for, 
at konventionen skal blive anvendt i praksis, og 
selvom jeg har skrevet til dem i årevis og holdt 
et utal af møder, kan jeg ikke få dem til det, siger 
Holger Kallehauge og kalder gennemførelsen af 
handicapkonventionen tandløs. 

- Problemet er, at selvom handicappede har 
fået rettigheder, har det vist sig, at rettighe-
derne er formuleret så bredt, at det er næsten 
umuligt at stå overfor en domstol og pege på en 
overtrædelse, siger Holger Kallehauge.

- Og hvis man ser på området med psykiske 
lidelser, er der så sket noget særligt?

- For sindslidende er der sket nøjagtigt det 
samme som på alle andre områder. Konventio-

nen har ikke sat sig nogen synlige spor endnu, siger 
Holger Kallehauge. 

For LAPs udviklingskonsulent Karl Bach Jensen er 
der dog ingen tvivl om, at FN’s handicapkonvention 
er et stort skridt fremad, på trods af, at det halter 
med den synlige effekt.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så har 
psykiatribrugerne vundet på det niveau, der hedder 
international ret. Derfra er der selvfølgelig en lang 
proces, blandt andet om konventionen bliver tolket 
på samme måde, som jeg selv gør. Men det vil lang-
somt forplante sig ud i samfundet, og det er en fejl 
at tro, at det kun er en symbolsk sejr, siger Karl Bach 
Jensen.

For Karl Bach Jensen er især spørgsmålet om ri-
melig tilpasning både overset og væsentlig. 

- Hvis vi skal bruge konventionen til at flytte no-
get, må vi stå ved de vanskeligheder, der rent fak-
tisk er ved at leve med en psykisk lidelse, og være 
villige til at kommunikere dem til andre. Hvis vi 
ikke kan kommunikere, kan vores kollegaer og stu-
diekammerater heller ikke forstå, hvad de kan gøre 
for at tilpasse sig til os. Det handler om at stå ved, 
hvem man er. En ægte indsats mod fordomme og 
diskrimination indebærer også noget fra psykia-
tribrugernes side. I en af mine ansættelser, tog vi 
en åben snak om hvad arbejdspladsen kunne gøre, 
hvis jeg blev psykotisk, og det er en helt anden 
måde, at forholde sig til hverdagen på, end at være 
en omvandrende diagnose. Du skal selv sætte ord 
på dine behov. Du må formulere hvad du har brug 
for. Det skal du ikke have en ekspert til, siger Karl 
Bach Jensen.

Under ethvert langvarigt og intensivt arbejde, 
som processen med at formulere FN’s handicap-
konvention, kan selv det mindste fremskridt sy-
nes som et gennembrud, der afgørende forandrer 
verden for altid. Men magten til at beslutte, hvad 
der konkret skal ske, ligger ikke i FN. Den ligger 
hos de enkelte medlemslande, og formanden for 
Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, 
advarer mod at forveksle rettigheder med reali-
teter.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, 
så betyder det, at man har rettigheder ikke, at 
man har magten. Vi kan kun konfrontere politi-
kerne og resten af samfundet med de steder, de 
svigter. Vi har ikke nogen reel magt. Det eneste, 
jeg faktisk har magt til at gøre, er at sige nej til 
en kørestol eller ikke at ville have hjælpere, så i 
sidste ende er jeg som person med et handicap 
”deprived” – frataget magten. Jeg kan kun bruge 
eksemplets magt og appellere til beslutningsta-
gerne, siger Stig Langvad.           



~ vi veD hvor skoen trykker ~

Vi vil 
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.
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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

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 -

som alle anDre Drømmer marsvin om en verDen i flammer, skriver 
niels gJern her i outsiDerens fortsatte serie om nanna og pissegul, 
Der til Daglig frister et regelmæssigt liv i en lille bakke på gulvet 
i skribentens treværelses leJligheD i københavn, men som netop nu 
er veD at gøre sig klar til Den årlige myggeJagt. 

»recovery betyDer 
at Den enkelte er 
kommet sig så meget af 
sygDommen, at patienten 
ikke længere har 
alvorlige symptomer 
og fungerer socialt 
og på samme måDe 
som før sygDommen 
brøD uD. patienten er 
måske venDt tilbage til 
arbeJDsmarkeDet eller 
stuDier.« 
citat fra konferencen
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af niels gJern

S å er det sommer og sæson for den 
traditionelle myggejagt, og det kan 
nok vække blodtørsten hos enhver 

lille vegetarisk dræber. Marsvin drømmer jo 
som alle andre om en verden i flammer, og 
om kamp og drab i en sky af stål, blod og 
insekters afrevne ben og vinger, og Nanna og 
Pissegul er ingen undtagelse. 

De to marsvin har forberedt sig grundigt. 
Jagtgeværet er blevet pudset og løbene ren-
set for at sikre den præcision, der er nød-
vendig, når man skyder med spredhagl. De 
har bygget et skjul med camouflagenet, for 
myg er meget mistænksomme overfor be-
væbnede marsvin. Her gemmer Pissegul sig 
med sit våben sammen med en lommelærke 
til at styrke nerverne på, og en kniv til at flå 
de forhåbentlig mange nedlagte myg, som 
derefter skal op på væggen og hænge som 
trofæ. Nanna er sat ud som lokkedue, og når 
myggene kommer flyvende igennem stuen 
og får lyst til at stikke, så er Pissegul klar ved 
aftrækkeren og affyrer det dræbende skud, 
lige inden den lander på hendes ryg. 

 Så nu er der ikke andet at gøre end at 
vente, til en myg bliver tiltrukket. Det er jo 

desværre sådan, at myggene ville have alle 
fordelene, hvis Nanna og Pissegul optog for-
følgelsen, da de ikke kan springe højt og kun 
er hurtigere over korte afstande.        

kamp!
Mandag den 14. maj slog Øsknehallen i København dø-
rene op for konferencen ”Et skridt videre”

Konferencen blev som den første nogensinde arrange-
ret i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri 
og en række brugerforeninger i Det Sociale Netværk, 
herunder Outsideren. Tilstede var omkring 480 delta-
gere, fortrinsvis psykiatere.

Konferencen stillede skarpt på samarbejdet mellem 
behandlingssystemet, patienten og de pårørende, og 
blev indledt af Patrcia Deegan, den anerkendte ameri-
kanske recoveryekspert, der selv er recovered og siden 
har taget en phd. i psykologi. Hendes pointer var:

 Del ansvaret for behandlingen – i stedet for at psyki-
atrien ser patienterne som en sag eller en diagnose. 
Inddrag patienten og gør denne medbestemmende.

 Sæt fokus på den “personlige medicin”, de måder 
hvorpå patienten selv kan ”medicinere sig”, fx fysisk 
aktivitet, meditation eller musik.

 Brug ”Power-statements” - Sindslidende skal fortælle 
hvad deres mål er med behandlingen. Dette kunne 
være et job man ønsker at arbejder held i mod. 

Hvis recovery skal lykkedes, kræver det at patienten 
tager ansvar for sin egen behandling og deltager aktivt 
i sin recovery. Hvis recovery skal integreres i det danske 
behandlingssystem skal alle tage det med sig og benytte 
det og indarbejde de nye begreber i den daglige praksis. 

Læs mere om konferencen, Patricia Deegan og down-
load vores særnummer om recovery på: http://www.
outsideren.dk/recovery/

Et 
historisk 
skridt

Klartil
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600.000 SEERE FULGTE PROGRAMMET ’GAL ELLER NORMAL’ PÅ 
DR1, DER HANDLER OM HVORNÅR NOGET ER EN PSYKISK 

LIDELSE, OG HVORNÅR SKÆVHEDER BARE ER ET 
MENNESKELIGT KARAKTERTRÆK.
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