
SINE BRUUN (44)

■   har en kæreste og er 
mor til Laura på 20 og 
Carla på 15 år.

■   er uddannet lærer og 
kandidat i pædagogisk 
filosofi.

Endelig fik jeg 
en diagnose!

Sine Bruun og Marianne Morsing har begge følt sig skrøbelige og 
forkerte i længere perioder af deres liv. Indtil de fik hver sin 

diagnose og med den afgørende svar og hjælp. 

Af Louise Thorsted Foto: Thomas Dahl 
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“Diagnosen ændrede på min  
selvbebrejdelse og min skamfuldhed”

Mit liv før min diagnose
“Jeg har følt mig anderledes hele min barn-
dom. Jeg var meget tænkende og indelukket, 
men havde samtidig en trang til at ville og 
skulle alt muligt. Det blev virkeligt tydeligt, 
da jeg kom i gymnasiet. 

Jeg har altid fået høje karakterer og klaret 
mig godt, men lige pludselig kunne jeg slet 
ikke fungere. Jeg havde venner, men jeg 
havde svært ved de mange skift i løbet af en 
dag og ved store forsamlinger og gymnasie-
fester. Jeg havde en følelse af ikke at kunne 
kapere livet og udviklede social angst. Jeg 
følte mig inkompetent og punkede mig selv 
med, at nu måtte jeg tage mig sammen og 
holde op med at være sådan. Jeg følte mig for 
blød, for sensitiv, for følsom, jeg tog alt for 
meget ind og kunne slet ikke sortere i ind-
tryk. Jeg blev hurtigt overvældet og stresset 
og fik ondt i maven. Jeg endte med at droppe 
ud og tog på togt med Skoleskibet Danmark, 
fordi jeg tænkte, at det måtte gøre mig hård. 

Strukturen var god for mig, men det med 
at bo så tæt med andre mennesker duede slet 
ikke! Da jeg var kommet hjem, fortsatte jeg 
meget uklogt til Israel for at passe svært psy-
kisk handicappede. Der blev jeg så syg, at jeg 
næsten identificerede mig mere med dem, jeg 
passede, end med mine kollegaer.

Siden jeg var 11 år, har jeg haft svært ved at 
sove. Når jeg var virkeligt presset, kunne der 
gå dage, hvor jeg ikke sov. Så kunne jeg intet 
sanse, og alt blev forvrænget. Da det var 
værst, havde jeg svært ved at se fjernsyn eller 
læse, og jeg forsøgte at udmatte mig selv, så 
jeg kunne finde ro. 

Selv om jeg fik diagnosen depression i 
mine 20’ere og følte mig som en skygge af 
mig selv, var mit liv udadtil helt normalt. Jeg 

mødte min nu eksmand, blev mor som 
23-årig og tog en HF-eksamen og siden en 
læreruddannelse og en kandidatuddannelse i 
pædagogisk filosofi. 

Min omgangskreds har altid sagt: ‘Vi for-
står ikke, du har det så dårligt, Sine. Du virker 
så stærk’. Det har sikkert snydt dem og også 
flere fagfolk, at det er lykkedes mig at tage så 
mange uddannelser, men jeg har altid haft det 

bedst, når jeg har studeret, for så har jeg følt 
en vis frihed og mulighed for selv at planlægge 
min tid og bestemme, hvor mange mennesker 
og skift jeg skulle igennem på en dag. 

Men angsten og tilbagevendende depres-
sioner har fulgt mig hele mit voksenliv. Da 
jeg får barn nummer to, bliver jeg indlagt på 
psykiatrisk, min mand smutter i samme 
ombæring, og lige der bliver jeg frygteligt 
bange for, om jeg vil være psykisk syg resten 
af mit liv. 

Mit nulpunkt, men også mit vendepunkt, 
var, da jeg købte jeg en blomsterbutik over-
night med en veninde for to år siden. Ved 
siden af havde jeg et lærerjob på deltid og 

boede på en stor gård med mange dyr. Jeg 
gik helt ned og blev sygemeldt og fik stærk 
medicin for at kunne sove og bare overhovedet 
være. Jeg kunne hverken føre en samtale eller 
bare smile. Min hukommelse var væk, og jeg 
frygtede, jeg var hjerneskadet.”

Endelig fik jeg en diagnose!
“Da min veninde fik stillet diagnosen 
ADHD i 2018, hørte og læste jeg mere om 
den og tænkte: Hold kæft, hvor er der bare 
mange ting, der passer på mig! 

Jeg fik en henvisning til en psykiater, og 
allerede efter første samtale bekræftede hun 
min fornemmelse. Dog uden H’et, fordi min 
uro vender indad fremfor udad. Diagnosen 
blev endelig stillet på baggrund af test og 
nære pårørendes svar på en række spørgsmål. 
Resultatet var bragende AD(H)D. 

Diagnosen ændrede flere ting: 
Fra at se mit liv med “det kunne jeg heller 

ikke finde ud af”-øjne, kan jeg nu se på det 
med milde øjne og sige: Hvor har jeg 
 kæmpet, og forgæves, for det er jo ikke min 
skyld. Diagnosen ændrede på min selvbebrej-
delse og min skamfuldhed. Det, der er aller-
hårdest ved at have det, som jeg har haft det, 
er, at man udvikler verdens dårligste selv-
værd, tæt på selvhad, fordi man synes, man er 
så dårlig til at leve, og ikke kan forstå det.

Jeg får en form for antidepressiv medicin, 
som min dygtige psykiater justerer. Medi-
cinen gør mig mere robust, så jeg ikke tager 
lige så meget ind som før. Selv om min 
hjerne ikke er så god til at sortere i, hvad der 
er nødvendigt og ikke nødvendigt, og jeg 
hurtigt glemmer, hvor jeg er, og hvad jeg har 
gang i, er jeg ved at lære, at sådan er det. Jeg 

Sine Bruun har ADHD, og det har hun sikkert altid haft, selv 
om hendes diagnose kun er to år gammel. Med diagnosen 
fulgte en sorg, men også en afklaring og den medicin, der 

gør, at hun i dag endelig holder af livet. Og sig selv.

“Før var det, som  

om jeg havde otte 

fjernsynsskærme i mit 

hoved. Nu er  

der kun en.”
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slår ikke længere mig selv i hovedet, når jeg 
kommer til kort.

Men det var også en sorg endelig at få en 
diagnose, for jeg kan ikke lade være med 
også at tænke: Hvorfor er jeg ikke blevet 
hjulpet før? Hvorfor skulle jeg igennem ind-
læggelse og en masse forkert medicin og 
terapi? Hvis du vidste, hvor mange bøger jeg 
har læst om at tænke positivt! Jeg har løbet 
og spist sundt, fordi jeg har mødt mange 
læger, der troede, at det ville hjælpe.”

Mit liv i dag
“Jeg har været bange for, at noget af min 
personlighed ville forsvinde med medi-
cin en, men jeg føler mig heldigvis som den 
samme Sine.

Jeg får stadig lidt for mange rigtigt gode 
ideer, men jeg er bedre til at stoppe mig 
selv. Jeg er mindre følsom og græder ikke 
længere over det mindste. Der er meget 
mere balance i mit liv og sind. 

Det er første gang i mit liv, at jeg føler, at 
jeg er i verden, som om jeg er med! Før var 
det, som om jeg havde otte fjernsynsskærme 
kørende i mit hoved. Nu er der kun en.

Jeg har fået en ro indeni, jeg kan sove, jeg 
fungerer! Jeg er begyndt at drømme, når 
jeg sover, og når jeg er vågen, drømmer jeg 
om ting, jeg gerne vil. Jeg kan arbejde fleks 
15 timer om ugen og leder efter et job, gerne 

FAKTA OM ADHD

DET ER ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyper-
activity Disorder. ADHD er en forstyrrelse, 
der giver problemer med o  p mærksomhed, 
hyperaktivitet og impul sivitet. De bagved-
liggende biologiske årsager til forstyrrel-
serne menes at være nedsat mængde eller 
effekt af stofferne dopamin og noradrena-
lin, som sørger for kommu nikationen mel-
lem hjernecellerne. Der findes tre 
forskellige typer af ADHD. Og ADD bru-
ges om den stille ADHD, hvor tegnene på 
hyperaktivitet og impulsivitet er få eller 
mindre synlige, og uroen vender indad. 
Personer med ADHD har stor risiko for at 
udvikle andre psykiske sygdomme og lidel-
ser som for eksempel angst, depression og 
misbrug.

Vær opmærksom på disse symptomer:
■  Har let ved at blive distraheret.
■  Er impulsiv og rastløs. 
■  Hyperaktivitet i form af uro i arme eller ben.
■  Har svært ved at planlægge og organisere.
■  Kan have humørsvingninger og 

vredesudbrud.
■    Søger spænding og risici for bedre at 

kunne koncentrere sig.
■  Har mange tanker kørende, ofte flere 

 tankesæt ad gangen, som er vanskelige at 
stoppe.

■  Har problemer med tid og problemer med 
at falde i søvn.

Behandling:
Psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi og 
behandling hen imod at ændre adfærd er 
første skridt. Ved middelsvære og svære til-
stande anbefales medicinering. Den er i de 
fleste tilfælde meget effektiv og fører til 
øget opmærksomhed, mindre hyperaktvitet 
og mindre impulsivitet. 

Hvem får diagnosen?
Undersøgelser peger på, at mindst 2 % af 
alle voksne har ADHD. Det er sværere at 
opdage og diagnosticere ADHD hos voksne, 
fordi hyperaktiviteten ofte forsvinder eller 
reduceres og bliver til indre rastløshed, og 
voksne er bedre til at kompensere end børn. 
Ofte har voksne også andre psykiske syg-
domme og lidelser oveni, som kan skygge for 
ADHD’en.

Her kan du læse mere: 
Adhd.dk

Kilde: Min.medicin.dk, Adhd.dk

“Jeg læste en bog af en kvinde, der hedder Sari Solden, som selv har ADHD. Jeg tudede, fra jeg åbnede bogen, 
til jeg lukkede den: Hun har jo skrevet en bog om mig! Havde jeg fået min diagnose tidligere i livet, havde jeg ikke 
skullet gå så lang en vej med så mange nederlag. Det vil jeg gerne hjælpe andre tils at undgå.”

med børn og unge med samme diagnoser. 
Noget, hvor jeg kan bruge mine erfaringer.

Noget, jeg har talt med min psykiater 
om, er, at den her diagnose, uden at 
forklej ne den, måske også er et resultat af 
det samfund, vi lever i. Alle de krav, der 
 bliver stillet til os, kan nemt gøre en særligt 
følsom sjæl eller en med autisme eller 
ADHD syg. Det er så forfærdeligt, når det 
ender med, at man vender det indad og bare 
knokler hårdere, løber hurtigere, spiser 
sundere og mediterer, som jeg tror, især 
mange kvinder gør det. 

I dag ved jeg, at det, der hjælper mig, er 
den rigtige medicin og struktur på min 
hverdag, og en erkendelse af, at jeg har en 
lavere stresstærskel end andre, så jeg skal 
holde igen og holde pauser. En diagnose er 
måske et helle, for den giver nogle faste 
rammer at leve inden for og en bedre mu -
lighed for at sige: “Jeg skal trække mig her”. 

Jeg kommer aldrig til at leve som før 
igen. Mit liv er forandret for evigt, jeg er så 
glad for livet. Jeg kommer til at leve et 
enkelt og mindre ambitiøst liv. Før havde 
jeg så travlt med at bevise, at jeg kunne tage 
en uddannelse og være mor, at jeg glemte 
omsorgen for mig selv. Der er mange ting, 
jeg ikke har sluttet fred med endnu, men jeg 
skammer mig ikke længere over at være 
mig. Det tror jeg næsten er det bedste: Jeg 
er den, jeg er.”
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MARIANNE 

MORSING (55)

■   er gift og mor til 
Mille på 30 og 
Mathias på 28 år 
og mormor til to. 

■   er projekt-
medarbejder i et 
jobcenter. 

“Jeg er syg, men jeg er 

også en stærk kvinde! 

Og jeg kan vælge at 

leve et supergodt liv.”
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“Der er Marianne,  
og så er der min sygdom”

Mit liv før min diagnose
“Jeg har altid været vant til at knokle. Jeg 
har en multihandicappet søn og tog en 
uddannelse, mens børnene var små. Jeg 
 mistede min mand i 2010, jeg var 45 år. I de 
efterfølgende år havde jeg det ad helvede til, 
men som lægen sagde, så manglede jeg 
D-vitamin og havde masser af åbenlyse 
grunde til at være træt og udmattet. 

Fra 2012 havde jeg hele tiden infektioner, 
mine led hævede, og jeg var så træt, at jeg 
nærmest ikke kunne stå ud af sengen. Jeg 
slæbte mig på arbejde, jeg tog voldsomt på 
og så ikke særligt sund ud, kan jeg se på bil-
leder i dag, men de blodprøver, jeg fik taget, 
viste ikke noget unormalt. I stedet brugte 
jeg tusindvis af kroner om måneden på aku-
punktører, zoneterapeuter og mas sører, men 
jeg var helt forkrympet, når jeg stod ud af 
sengen, og når folk talte til mig, hørte jeg 
ikke, hvad de sagde. 

Jeg var så træt, at jeg nogle gange tænkte: 
Kan jeg ikke bare hedde Ib, det er hurtigere 
at skrive end Marianne. Spottede jeg en 
sofa, når jeg var hjemme hos nogle, tænkte 
jeg: Kan de ikke lige gå en tur, så jeg kan 
sove lidt?” 

I begyndelsen af 2015 falder jeg om på 
gaden på en ferie på Mallorca. Da jeg kom-
mer hjem og går til lægen, konstaterer hun 
lidt slidgigt nederst på ryggen, og en blod-
prøve slår ud på noget med stofskiftet. Jeg 
bliver så glad for, at der måske findes en for-
klaring på mit svigtende helbred ...” 

Endelig fik jeg en diagnose!
“Da jeg sidst i 2015 slår ud på noget med mit 
stofskifte for anden gang, sender min læge 

mig videre. Mine hænder snurrer og gør 
ondt, mine knæ er hævet til det dobbelte, og 
på Gentofte Sygehus gennemskuer de, at 
mine symptomer mere råber gigt end stof-
skifte, så de sender mig på Rigshospitalets 
reumatologiske afdeling. 

Prøvesvarene er så tydelige, at jeg får kon-
stateret leddegigt og kommer på medicin 
med det samme – en slags cellegift, der dræ-

ber de dårlige celler, og som minder om 
kemo og har de samme bivirkninger. Jeg 
mister halvdelen af mit hår og har kvalme, 
jeg får uren hud og vabler i munden. Men 
jeg er ikke længere stiv i leddene, når jeg 
står ud af sengen om morgenen.

Jeg får nye knæ sidst i 2016, og det har 
givet mig et nyt liv! Sygemeldingen kostede 
mig dog mit job, selv om jeg ellers aldrig har 
haft fravær. Mine læger har flere gange an -
befalet mig at gå ned i tid, men jeg har det 
skide godt med at bruge min hjerne og har for 
mange gange set, at fleksjobbere hurtigt 
 mister de spændende opgaver.

Diagnosen har betydet, at jeg nu får den 
rette hjælp, og på medicinen er jeg friskere 
end før og kan fortsat arbejde fuldtids. Så 

sparer jeg feriedage op til sygdom, for når 
jeg får et attack, som minder om influenza 
og forværrer mine symptomer, kan det vare 
alt fra fem dage til flere uger. 

Min diagnose gør det også muligt for mig 
at få de rette hjælpemidler, selv om det er 
grænseoverskridende for mig og nok mest 
minder om den proces, det er at blive ældre 
og skulle acceptere, at der er ting, du ikke 
længere kan. For mig sker det bare 20-30 år 
før tid, og min tilstand forværres hele tiden 
og ikke i en glidende langsom overgang. Jeg 
bliver vred, når der er noget nyt, jeg ikke 
længere kan, og så hiver jeg en ny ting op af 
posen med hjælpemidler.

Jeg er med i nogle fællesskaber på 
Facebook om sygdommen, men jeg dyrker 
dem ikke. I nogle af dem hersker der en 
offer- og give op-mentalitet, og det kan jeg 
ikke være i. Jeg arbejder meget med, at min 
sygdom ikke må definere mig. Der er 
Marianne, og så er der min sygdom. Det er 
lidt ligesom, da mine børn flyttede hjemme-
fra, og jeg skulle finde en ny definition på at 
være mor uden det daglige ansvar. 

Min udfordring er, at man ikke kan se på 
mig, at jeg er syg. Af og til ville jeg ønske, 
jeg havde et armbind, jeg kunne tage på.”

 

Mit liv i dag
“Jeg prioriterer stadig at arbejde fuldtids, 
fordi der er økonomi og en faglig stolthed i 
det. Og fordi, når jeg er på arbejde, så tænker 
jeg ikke på, at jeg er syg, men skubber min 
sygdom og mine smerter til side. Lige der er 
jeg ligesom jer andre. 

Men sidste år traf jeg en beslutning om, 
hvordan kan jeg gøre mit liv med en kronisk 

Hun var så træt, at hun nogle dage hellere ville hedde  
Ib end Marianne, for det var hurtigere at skrive. I dag 

har Marianne Morsing fundet ud af, at hun har 
leddegigt. Og stadig er så meget mere end det.

“Hvor andre  våg ner 

med 100 procent 

energi hver dag, 

 vågner jeg med 40.”
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“På en god dag gider jeg ikke tale om sygdom. Selv om jeg slæber mig af sted på job og restituerer i weekenden, så 
alt socialt er ude af kalenderen, så er jeg ikke klar til et fleksjob endnu.”

FAKTA OM LEDDEGIGT 

DET ER LEDDEGIGT
Leddegigt er en kronisk inflammatorisk, autoimmun sygdom. Når du har leddegigt, har du 
en betændelsesreaktion i leddene, som skyldes ændringer i dit immunsystem, og som får 
dit system til at tro, at det skal angribe og ødelægge ellers sunde celler i dine led. Når det 
sker, vil leddene hæve og gøre ondt. 

Vær opmærksom på disse symptomer: 
Ledsmerter, hævede led, træthed og feber, morgenstivhed og vægtændringer og  
føleforstyrrelser er de typiske symptomer på leddegigt. 

Behandling:
Leddegigt kan bremses, og symptomerne kan holdes nede med betændelsesdæmpende 
og smertestillende medicin ordineret af en reumatolog, som er speciallæge i gigtsyg-
domme. Fysioterapi og ergoterapi kan også være en del af behandlingen. 

Hvem får diagnosen?
Cirka 50.000 danskere har leddegigt. Det skønnes, at ca. 1.500 danskere får diagnosen 
årligt. 2 ud af 3 diagnosticerede er kvinder, og de fleste er over 40 år, når de får konsta-
teret leddegigt. 

Her kan du læse mere: 
Leddegigtportalen.dk
Gigtforeningen.dk 
– som har også åben, gratis rådgivning.

Kilde: Gigtforeningen.dk

sygdom bedre? Det kan jeg med regelmæs-
sighed, kostomlægning og motion. Jeg er 
også meget opmærksom på, hvor jeg kan 
hente energi. For hvor andre vågner med 
100 procent energi hver dag, vågner jeg med 
40. Kan jeg hente bare 10 procent mere, er 
jeg jo rigtigt godt stillet! 

Den overvældende træthed, der følger 
med leddegigten, har altid spændt ben for 
mig, men søvn har aldrig hjulpet, og det gav 
mening, da en specialsygeplejerske for-
klarede mig, at jeg ville få energi af at bruge 
energi. Nu går jeg mindst halvanden time 
hver dag, når jeg kommer hjem fra job. Jeg 
tager skoene på med det samme, jeg kommer 
ind ad døren, men jeg har da prøvet at bruge 
to timer på at finde på undskyldninger for 
ikke at gøre det. De første 2.000 skridt er et 
helvede, fordi jeg er så træt, at jeg slingrer, 
som var jeg beruset, men så kommer der 
rytme i det, og efter en time kan jeg mærke, 
at energien kommer til mig. 

Jeg henter også energi ved at rydde op i 
det, der støjer i mit liv. Jeg rykker aftaler, 
når jeg ikke har overskuddet alligevel, og 
har sagt farvel til veninder, der ikke kan 
acceptere det. Jeg har skruet ned for mit 
ellers store hjælpergen. Nu skal jeg så prøve, 
om jeg kan finde ud af at række ud og bede 
andre om hjælp ...

Erkendelsen af, at jeg er syg, er meget 
svær. Jeg føler jo, jeg er en powerkvinde. Jeg 
er mor og mormor og har styr på det hele, 
men jeg er også syg. Det er der meget få, der 
ved, og jeg tror, der er mange kvinder som 
mig, der ikke fortæller om deres sygdom. 
Med den her artikel står jeg frem og siger: 
‘Jeg er syg, men jeg er også en stærk kvinde! 
Og jeg kan vælge at leve et supergodt liv.”
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“EN DIAGNOSE GIVER 

SMERTEN ET NAVN”
Lettelse, mulighed for behandling og en anledning til at 
ref lektere over livet. Det er nogle af de gode ting, en diagnose 
kan bringe med sig, forklarer psykolog Karen Softe Aursand. 
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Hvorfor jagter vi diagnoser?
“Vi mennesker er meningssøgende af natur: Vi søger 
forklaringer, forståelse og sammenhænge i vores liv, 
og særligt når vi oplever noget, som er anderledes, 
som for eksempel smerter eller ubehag. 

Ud over vores grundlæggende trang til menings-
søgning fungerer det også sådan på samfundsmæs-
sigt niveau i dag, at diagnoser er blevet afgørende for 
at få hjælp fra både det offentlige sundhedssystem, men også tilgang til 
behandling og dækning fra private forsikringsselskaber,” forklarer psyko-
log Karen Sofie Aursand. 

Hvad betyder det for os at få en diagnose?
“Det er forskelligt fra person til person, men for rigtigt mange vil det give 
en større indsigt og forståelse og udløse lettelse, fordi du får svar på 
noget, du længe har mærket og sikkert oplevet som en udfordring og 
svært at være i. Man plejer at sige, at smerten får et navn. En diagnose 
giver smerten et navn. Og er en bekræftelse af, at der er noget galt, og at  
det ikke bare er dig, den er gal med. For mange kan der være meget i for-
tiden, der pludselig giver bedre mening. 

At få stillet en diagnose kan også føles overvældende og som en eksi-
stentiel udfordring, der ryster din selvopfattelse. Mange går gennem en 
sorgfase til at begynde med, men med tiden integreres diagnosen i den 
enkeltes liv, og man tilpasser sig.”

Betyder det også noget for vores pårørende,  
når smerten får et navn?
“Ja, nære pårørende vil gennemgå mange af de samme reaktioner og 
følelser som den med diagnosen. De har jo været vidne til en person, der 
har skullet kæmpe sig igennem mange ting, og det er en lettelse, endelig 
at få at vide, at der rent faktisk er noget og forhåbentlig også en behand-
ling, som til dels kan få indflydelse på den pårørende også. 

Er man mor eller far til et barn, der får stillet en diagnose, kan der for 
nogle opstå skam og en følelse af at have fejlet som forælder. Selv om det 
er naturligt, så søg råd og støtte, så du ikke er alene med følelsen.”

Hvad skal jeg overveje i forhold til,  
hvem jeg deler min diagnose med?
“Det afhænger meget af dig selv og af modtageren af budskabet. Mit råd 
vil altid være at tale ærligt om det, der er svært. Det kan være en god idé 
at vælge nogle få nære ud, som du ved vil møde dig med forståelse. Og så 
kan det give mening at mødes med og tale med ligesindede i samtale-
grupper eller patientforeninger. Arbejder du, og får diagnosen afgørende 
indflydelse på dit arbejde, kan det blive nødvendigt at informere i hvert 
fald nærmeste leder, så dit arbejdsliv tilpasses din situation. Jeg råder 
dog altid den, der får en diagnose til først at rådføre sig med sin fagfor-
ening, HR eller en patientforening.

Min erfaring er, at det ofte er godt at fortælle en kollega eller nær-
meste leder om diagnosen, så man ikke står helt alene. Der kan være 
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mange grunde til at vælge ikke at fortælle noget, som 
for eksempel en egen manglende accept af diag-
nosen. Som psykolog ville jeg undersøge, hvorfor det 
er, at man ikke ønsker at dele. Bunder det i angst for 
at åbne op, vil jeg, om muligt, lægge lidt pres på at 
åbne op gradvist. Du kan jo vælge bare at dele bare 
lidt. Vi har en tendens til at tro, at vi har pligt til at 
dele alt, men du har jo lov til kun at fortælle lidt eller 
at gøre det i bidder, det vælger du selv. Prøv at finde 

den balance, du kan være i.” 

Hvad er vigtigt for at komme videre,  
når diagnosen er stillet? 
“Accept er vigtigt. Når vi taler om accept, er det som et aktivt valg og 
ikke lig med at bifalde eller lægge sig ned. Det er mere sådan: ‘Okay, jeg 
har den her diagnose, hvad gør jeg nu? Hvordan kan jeg leve med den?’.

Accept kan ligefrem lindre din smerte, fordi du så ikke kæmper imod 
mere, men mere finder ud af, hvordan du kan leve med din diagnose.” 

Bliver en diagnose en del af min identitet?
“Det har jeg skrevet speciale om, og mine undersøgelser viste, at vi jo er 
aktører i vores eget liv, vi har egen vilje og bestemmer også selv om en 
diagnose skal være vores identitet. Så nej, jeg mener ikke, den bliver din 
nye identitet, men på samme tid skal man være opmærksom og påpasse-
lig, når man taler om og stiller diagnoser. Her ligger et stort ansvar på 
 klinikeren, altså den der diagnosticerer. Som regel er det godt at have 
den, der får stillet en diagnose med i hele processen, så man med et 
sundt kritisk blik kan anvende diagnosen og gøre den mere individuelt til-
passet den enkelte. Sådan mindsker man også ofte risikoen for at sygelig-
gøre vedkommende eller, at diagnosen passivt påklistres en. 

Nogle vil komme i tvivl om, hvem de så er. Nogle vil føle skyld og skam 
og en fremmedgørelse, både over for sig selv og sine omgivelser. Man kan 
blive sin sygdom og køre en ansvarsfralæggelse, for nu er der ikke noget, 
der er ens egen skyld. Diagnosen bliver et forsvar.

Der er også den anden side af at få stillet en diganose, nemlig hvordan 
omgivelserne opfatter den. Jeg gør meget ud af også at have pårørende 
med i konsultationerne, så de også kan blive oplyst. Heldigvis er der en 
større åbenhed og et større fokus i vores samfund på mange sygdomme, 
som vi kan blive klogere på, for eksempel gennem tv-udsendelser, og det 
er med til at udvide vores allesammens horisont.”

Hvilke gode ting kan følge med en diagnose?
“En diagnose kan give dig mening og forståelse, den kan udløse nem-
mere adgang til hjælp og behandling og give anerkendelse og samhø-
righed i forhold til andre. Men min vigtigste erfaring er, at den hjælper 
folk til at tænke over deres liv og tage stilling til, hvad der er realistisk. 

Nogle gør ligefrem lidt et regnskab op, og de finder ud af at passe 
bedre på sig selv. De bliver mere bevidste om deres værdier, og om 
hvem de ønsker at være som mennesker,” siger psykolog Karen Sofie 
Aursand.   ■
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