Læs mere om regionens
projekter under punktet
udredning og
behandling på www.regi
onsyddanmark.dk/kro
nisksygdom

[UNGE OG SKIZOFRENI]

[UNGE OG SKIZOFRENI]

Jeg behøver ikke skamme
mig over at have

SKIZOFRENI
Hanna Skov fik diagnosen paranoid skizofreni som 14-årig. I dag forsøger hun at
overbevise andre unge i samme situation om, at livet stadig er værd at leve.
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et er svært at ignorere de detaljerede ansigter, der stirrer på os
fra væggene i den lille lejlighed.
Alle vegne hænger udtryksfulde malerier af zombier, trolde og djævle med
vilde øjne og lange tunger. Fælles for
dem alle er, at de har optrådt i Hanna
Skovs indre univers.
Hanna Skov er 23 år og har, siden hun
var fjorten, levet med diagnosen paranoid skizofreni. Hun har været psykotisk, hørt stemmer og set zombier, smølfer og døde mennesker. Hun har været
indlagt, skåret i sig selv og truet sin fa-

VIL DU VIDE
MERE OM
SKIZOFRENI?

milie med en kniv. Og hun har grædt, rystet og været modbydelig overfor sine
venner. Alligevel kan hun i dag distancere sig fra sygdommen og give råd til andre unge. På hjemmesiden www.ungmedskizofreni.dk fortæller hun sammen
med tre andre unge, hvordan det er at
leve med en sygdom, som ofte får folk
til at flygte langt væk.

over, at det kunne blive hendes sidste, så
hun gav den fuld gas – og endte med at
få et 11-tal, til trods for zombierne, der
kiggede hende over skulderen, mens hun
fumlede med svovlsyren. Og da lægen
gav hende diagnosen og begyndte at
remse statistikkerne op for, hvor mange,
der tager deres eget liv, inden de bliver
25, overtog stædigheden også:

”At jeg har hørt stemmer og set syner,
kan folk godt forholde sig til. Men så
snart, jeg nævner ordet skizofreni, får
de det dér blik i øjnene og spørger, om
jeg så er to personer,” smiler Hanna og
forklarer – for gud ved hvilken gang –
at skizofreni ikke har noget med personlighedsspaltning at gøre.

”Jeg ville bare ikke være et nummer i
statistikken. Jeg ville ikke spilde mit liv;
jeg ville kæmpe!”

Til eksamen med zombierne

”Jeg har mødt mennesker, der har sagt
til mig, at det kun er svage mennesker,
der ikke kan styre sine tanker. Men tro
mig – at stå sådan en sygdom igennem,
når den er værst, det er ikke for svage
mennesker. Selvfølgelig har jeg grædt

Hannas budskab er, at man godt kan lære
at leve et ordentligt liv med skizofreni.
Selv klarede hun sig i høj grad igennem
med stædighed og vilje. Da hun gik til eksamen i niende klasse, var hun godt klar

I februar lancerede Region Syddanmark den nye hjemmeside
www.ungmedskizofreni.dk.

!!Hvis man hele tiden leder efter symptomerne, så kommer
de til at fylde meget. På samme måde med det positive hvis man hele tiden forsøger
at se det positive, så bliver
tingene også mere positive.

Hanna har også lært, at det ikke er alle,
der er fordomsfulde. Der er nogen derude, der rent faktisk bekymrer sig om
hende, og som gerne vil prøve at forstå.
En af dem er Steffen, hendes mand:

Bag hjemmesiden står ledende
overlæge Klaus Müller-Nielsen
og overlæge Birgitte Vange, begge ansat på Børne- og UngepsyNLDWULHQL.ROGLQJ$XJXVWHQERUJ
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Det var ofte lettere sagt end gjort, fordi hun havde det i perioder ekstremt
dårligt og var fysisk udmattet.

!!Husk, at der er andet end skizofrenien. Der er altid en person bag sygdommen. En person, som kan blive rask igen.
Du kan godt sammenligne
skizofrenien lidt med influHQ]DßGHQNRPPHURJJ§U

snot over, at den lige skulle ramme
mig, men jeg har valgt at lære noget af
sygdommen. Jeg tror, det handler om,
at vi alle sammen skal være bedre til at
se verden fra de andres synspunkt.”

Hjemmesiden tager udgangspunkt i fire forskellige unge, der
alle har fået diagnosen skizofreni.
Åbenhjertigt fortæller de om deres sygdom, symptomer og om,
hvordan de er kommet videre

26

Skizofreni er ikke for svage sjæle

HANNA SKOVS
GODE RÅD

”Jeg mødte faktisk Steffen, da jeg havde en psykose i fuldt udbrud. Han sagde bare, ”nå, ser du syner? Og hvad
så? Fortæl mig om det,” smiler hun.

Jeg skal jo ikke dø
Den nysgerrighed, ville hun ønske, at
der var flere, der havde, for det hjælper
ikke at pakke de psykisk syge ind i vat.
”Alt det pusse-nussen er snart lige så
stort et problem som tabuet. Jeg har jo
ikke kolera, jeg skal ikke dø. Personer
bliver syge i perioder, men de bliver
også raske igen. Jeg går ikke rundt og
ser mig selv som syg, og hvis jeg kan
leve med det, så kan andre vel også?”
siger Hanna, der også i høj grad bruger
humoren som våben mod sygdommen.
Hanna ser stadig zombier, og hun hører
stadig stemmer. Men hun har det så godt
i dag, at hun ved, at ingen af dem er virkelige, og hun har sat sig for, at de ikke
skal bestemme over hendes liv. Derfor
kan hun godt leve med, at de er der.

bidrage til samfundet. Men at male har
hjulpet mig med at finde en identitet
og se andet end sygdommen. Jeg føler
ikke længere, at jeg behøver skamme
mig over at have skizofreni.”
Selv fremtidsdrømme er der igen blevet plads til. Ikke helt de samme som
før sygdommen. Men dog drømme,
som kan få lyset frem i hendes øjne. Inden hun bliver 30, vil hun nemlig både
have kørekort og i gang med en uddannelse – gerne noget med kunst. For
trods sin sygdom, føler Hanna stadig,
at hun kan en masse ting. Det skal bare
planlægges, så hun kan forberede sig.
”Det er lidt som at være autist. Jeg
skal bare vide, hvad jeg skal, så er tingene egentligt ret simple. Og hvis folk
ved det og indretter sig efter det, så
fungerer det jo bare.”

”Indimellem har jeg følt mig som et
stort nul, fordi jeg ikke er i stand til at

Det kan jo ligefrem være en fordel for mig i min kunst,
for hvem kan ellers prale af, at de har et helt galleri af
figurer tilgængelige konstant
HANNAH FORKLARER, AT DET AT MALE HAR VÆRET EN DEL AF HENDES TERAPI.
MARTS 2012 Sund i Syd
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