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CAMILLA KROGH 
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Farlige Ubegavede Mærkelige

Jeg troede, at 
jeg var murer...?!

HJÆLP DER HJÆLPER
KAN LÆGESEKRETÆRER GØRE EN FORSKEL FOR PATIENTERNE?



“Gamle Camilla”...

MANGE FORTÆLLINGER OM MIG...

Potentiale

Overskud

Studerende

Veninde

Dygtig

10 år siden
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ET LEVET LIV....EN RØD TRÅD TIL ET INDRE I OPLØSNING
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MEN HVAD JEG KUN VISTE FÅ...
DEPRESSION



SPISEFORSTYRRELSE

MEN HVAD JEG KUN VISTE FÅ...



SELVMORDSTANKER

MEN HVAD JEG KUN VISTE FÅ...



PTSD

VRANGFORESTILLINGER

PSYKOSER

MEN HVAD JEG KUN VISTE FÅ...



EN VEJ DER PLUDSELIG SLUTTER....EN NY FORTÆLLING OM MIG
INDLAGT: 24 MDR 2008-2010
TVANGSTILBAGEHOLDT DET MESTE AF TIDEN....
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CIVILINGENIØR - DESIGN



PSYKIATRIEN

Manglende 
sygdomsindsigt

Symptomer
Adfærd

Nutid

SKIZOFREN BORDERLINER

Farten op 

Jeg troede, at 
jeg var murer...?!

POLITIKERE

Jamen...

TVANGSTILBAGEHOLDT: 
”PATIENTEN NÆGTER MEDICIN, MEN MENER HUN BARE SKAL HJEM OG ALTING SÅ NOK SKAL GÅ”

Manglende sygdomsindsigt

Manglende sygdomsindsigt
Manglende sygdomsindsigt

Manglende sygdomsindsigt



DRØMME DER BRISTER & IDENTITETSKRISER

Enten “gamle Camilla”...

Eller.....???

NÆGTEDE MEDICIN....min frihedskamp for den “Gamle Camilla” 
Hvad med....uddannelse, job, familieliv...mit liv?



FRA TALENT TIL TOSSE...

SKIZOFREN KVINDE!

SYG I HOVEDET

Økonomisk minus-borger
DUM...?!

At være en diagnose

2.RANGSBORGER

HVEM ER JEG SÅ...?! 

Tvangtilbageholdt

At blive snakket OM ikke MED



HJÆLPEN TIL EN UDEN INDSIGT...

Vi VED hvad der er godt for Camilla!

Troværdighed ?!?!

Problemer > <Ressourcer

Frihed & tvang

Ligeværdigt  >< Lig
estillet



Det skriftlige sprogs magt i fht min identitet...
En general sandhed om hele mig...  

Håbløs... jeg kan jo 
ikke noget...suk..

SPROG SKABER VIRKELIGHED...



SPROG SKABER VIRKELIGHED...

Kan jeg virkelig ikke 
noget...?!

Håbløs

...mest muligt selvhjulpen via udvikling af 
handlekompetencer og udfoldelse af potentialer.

....gå fra at være passive modtagere til aktive medspillere

....for selvstændig og meningsfuld livsudfoldelse.

Jeg ER 
problemet

MÅLET ER:



“Hader alt hvad jeg gør og alt hvad 
jeg er. Har lyst til at straffe mig 
selv. Har brug for at mærke smer-
ten”  feb 2005

STATUSBESKRIVERLSER, HANDLEPLANER OG ‘BIVIRKNINGER’ HERAF
Det er jo også lige meget....
Meningsløshed og selvhad



Den 1/2 side ud af de 13 sider
STATUSBESKRIVERLSER, HANDLEPLANER OG ‘BIVIRKNINGER’ HERAF



STATUSBESKRIVERLSER, HANDLEPLANER OG ‘BIVIRKNINGER’ HERAF
Noget af det der har præget mig mest 
i min tid som syg, var behandlingen af 
min selvskade. Alle de groteske og ned-
ladende ord jeg måtte sluge fra dem, de 
blikke og dybe suk. Og mit eget selvhad 
der kun blev forstærket af de oplevelser.

”Jeg er flov, ydmyg og meget lille. Den 
lille, svage pige, fanget i en 150 kg tung 
krop der bare er til besvær. Had er et 
voldsomt ord, men det er det der ud-
trykker mine tanker til mig selv bedst. 
Jeg er ødelagt og forkert. 

Jeg har igen været igennem mit selv-
skaderitual. For 10 minutter siden 
havde jeg koldsved og hjertebanken, 

adrenalinsus for ørene og jeg vidste nøjagtig hvorfor. Min krop skulle have sit 
drug, fixet af barberblade, roen, kontrollen, nærværet.

Jeg tog den på rutinen, og nu sidder jeg her helt lettet og fattet igen. Nyder stil-
heden lige de 5 minutter inden de tunge skridt nu skal tages, for jeg har skåret 
så dybt at jeg ikke selv kan lappe det sammen.

Jeg ville sådan ønske, at jeg ikke behøvede at involvere andre i det. Og sådan 
var det også i mange år. Men i dag er selvskaden voldsom, og jeg ønsker ikke 
at dø. Personalet får hurtigt kaldt bagvagten, ruller med øjnene da jeg kom-
mer med armen bundet ind i håndklæder. Jeg kender denne del af turen rigtig 
godt, og jeg nikker bare da de siger jeg selv skal tage af sted på skadestuen. Jeg 
er ydmyg og det sidste jeg ønsker er at være til besvær, så selvfølgelig tager jeg 
turen alene. Taxaen kører mig lige til døren, der er fyldt med mennesker og jeg 
sætter mig på den sædvanlige plads – længst væk fra børnehjørnet.

4 timer efter sidder jeg der stadig, min mobil er snart ved at løbe tør for 
strøm, min arm svier og dunker. Jeg springes ofte over i køen, men jeg 
ved også at mit sår skal være syet inden for et vist antal timer. Jeg har igen 
hjertebanken, for jeg ved jeg er nødt til at gå op til skranken og gøre dem 
opmærksom på det. Jeg er nedprioriteret, hvilket jeg jo godt forstår. Mange 
har mere akut brug for lægehjælp end jeg selv har. Jeg foreslår damen, at 
hvis de har en medicinstuderende i praktik må vedkommende godt sy mig. 
Jeg vil helst ikke tage tiden fra de andre, og det tager alligevel nogle timer 
at få det syet.

Efter 5 timers ventetid bliver jeg hentet. Lægen ser ikke særlig rar ud, og 
han sukker dybt da vi pakker armen ud. Han beder sygeplejersken gå på 
operationsgangen og hente agraf-tænger (klipsemaskiner der bruges til at 
lukke sår efter større operationer), så kan han jo spare en del tid. Og jeg 
nikker bare og kravler mere ind i mig selv. Mon jeg ville kunne gøre det 
selv, så tager jeg ikke deres tid……? I mellemtiden bedøver lægen min arm 
og så holder sygeplejersken mig nede, imens lægen, lettere aggressivt, pla-
cerer 86 agraffer i min arm. Lyden af klipsemaskinen forsvinder langsomt i 
larmen fra skadestuen, maskiner og telefoner der ringer. Jeg forsvinder op i 
et hul i loftet og ville ønske jeg kunne sidde der for altid”.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange der i dag kæmper med det samme 
som jeg gjorde. Hvor mange der har lyst til at være i et hul i loftet. Og hvor 
mange læger og sygeplejersker der gør hvad de kan, og hvad de selv tror er 
det mest effektive og korrekte i situationen. Jeg var jo ”selv skyld i mine sår, 
og så tog jeg tid fra dem der var kommet rigtig til skade”. Hvilket var det 
sidste jeg ønskede – jeg følte mig bare ikke i stand til selv at kontrollere det. 
Men det var der ingen der forstod.

SIDSEL....MIN MED-PATIENT



FINDE VEJ I LIVETBEHANDLE SKIZOFRENI

VI GIK AD TO FORSKELLIGE VEJE....



DRØMME OM FREMTIDEN



AT BLIVE FANGET I DEN MØRKE SYGDOMSSKOV...



LÆGESEKRETÆR

DE USYNLIGE SEKRETÆRER



Brugerhistorie  = motiverende håb = Vendepunkt 

NYT MÅL: Juni 2010
Til min Cand. Polyt eksamen sagde jeg:
“Jeg vil  bruge min uddannelse og praktiske erfaringer fra mit eget liv, til at forandre og forbedre psykiatrien!”

At finde et lys at gå efter ud af håbløshedens mørke

...og jeg vil med i psykiatriledelsen!



...og jeg vil med i psykiatriledelsen!
Endelig noget at gå efter igen...en nye vej tilbage til livet
Recoverymentor - Foredragsholder -Danseinstruktør



STORE AMBITIONER...

At villle forandre en psykiatri...
- når man selv sidder tvangstilbageholdt på andet år...



EN FÆLLES VEJ...MED HVER VORES VIDEN & INDSIGT

Birthe & Kjersti

NYSGERRIGHED
FINDE VEJ SAMMEN

PARTNERSKAB

Psykiater Bostøtte

MIT LIV



KAN JEG KØRE...??

EN LÆGESEKRETÆR, DER GJORDE EN FORSKEL 

Frossen, fanget og låst
Jeg er herinde...
Hører jer
Svarer jeg
Men lydene kommer ikke ud.
Taget som gidsel 
Alene med mørket, stemme 
og billeder i mit hoved.

Jeg er frossen, fanget og låst.



EN LÆGESEKRETÆR, DER GJORDE EN FORSKEL 
KONTAKTLEDET TIL MIN BEHANDLER
At føle sig forstået og taget alvorligt
At blive mødt på at finde løsninger på trods
At blive mødt med empati og smil



DRØMME

HÅB

VEDHOLDENHED

HÅB & DRØMME AT SLÅS FOR....

RELATIONER

TILLID



Hvad der kunne lyde som en psykotisk vrangforestilling for 8 år siden...

KONSULENT FOR PSYKIATRILEDELSEN

Design-ingeniør

Sikre 

bruger
perspe

ktivet



NÅR VIRKELIGHEDEN OVERGÅR DRØMMENE:
Jeg har sagt farvel og tak til systemet

Ude af alt behandling

Arbejder i Enhed for samskabelse i psykiatrien i RN

Virkeligheden kan overgå drømme...



Hvis du netop vil gøre en forskel...

Det betyder alt at føle sig hørt og 
mødt...

Søg efter f leksible og individuelle 
løsninger, når der er behov herfor.

Husk: Man kan føle man slet ikke 
fortjener hjælp og heraf kan det 
være en kæmpe overvindelse at bede 
om hjælp og kontakte dig... 

LÆGESEKRETÆREN SOM DET VIGTIGE KONTAKTLED 



0 % 100 %

Hvor brugerinddragende 
arbejder jeg?



TAK FOR ORDET...

Camilla Krogh
camkrogh@hotmail.com


