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100.00% 412

0.00% 0

0.00% 0

Sp. 1 Har du eller har du haft mere end én psykiatrisk diagnose?
Besvaret: 412 Sprunget over: 0

I ALT 412

Ja

Nej

Ved ikke
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23.47% 96

76.04% 311

0.49% 2

Sp. 2 Hvad er dit køn?
Besvaret: 409 Sprunget over: 3

I ALT 409

Mand

Kvinde

Andet
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0.00% 0

0.73% 3

12.96% 53

19.56% 80

28.12% 115

22.74% 93

15.89% 65

Sp. 3 Hvad er din alder?
Besvaret: 409 Sprunget over: 3

I ALT 409

Under 15 år

15-18 år

19-25 år

26-30 år

31-40 år

41-50 år

Over 50 år
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15-18 år

19-25 år

26-30 år

31-40 år
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Over 50 år
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16.38% 67

11.74% 48

1.71% 7

11.98% 49

26.89% 110

11.74% 48

0.98% 4

12.47% 51

6.11% 25

Sp. 4 Hvad er din forsørgelsesituation?
Besvaret: 409 Sprunget over: 3

I ALT 409

Job på
ordinære vilkår

Flexjob

Selvstændig

Dagpenge/sygeda
gpenge/konta...

Førtidspension/
efterløn/fol...

Ressourceforløb

Revalidering

Studerende

Andet (angiv
venligst)
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Job på ordinære vilkår

Flexjob

Selvstændig

Dagpenge/sygedagpenge/kontanthjælp

Førtidspension/efterløn/folkepension

Ressourceforløb

Revalidering

Studerende

Andet (angiv venligst)
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# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE

1 Jobafklaringsforløb 7/2/2020 12:53 PM

2 Sabbatår 6/30/2020 2:34 PM

3 Erhvervsevnetabserstatning 6/30/2020 2:32 PM

4 Hjemmegående pga gensidig forsørgerpligt 6/30/2020 1:12 PM

5 Jobafklaringsforløb 6/30/2020 1:01 PM

6 Under afklaring til fleksjob 6/26/2020 4:57 PM

7 Handicaptillæg 6/25/2020 7:45 PM

8 Jobafklaringsforløb 6/25/2020 1:51 PM

9 Hjemmegående. Ingen indkomst 6/25/2020 1:31 PM

10 Barsel 6/25/2020 12:22 PM

11 Arbejde deltid 20 timer om ugen som afløser. Da det er svært for mig at have et fast fuldtidsjob 6/24/2020 6:53 PM

12 Arbejdsløs uden offentlig forsørgelse 6/24/2020 6:11 PM

13 sygemeldt studerende 6/24/2020 11:48 AM

14 Jobafklaringsforløb 6/23/2020 4:17 PM

15 Sygemeldt, jobafklaringsforløb (giver ingen mening, men der er jeg). 6/23/2020 3:42 PM

16 Jobafklaringsforløb §69 6/23/2020 3:08 PM

17 Arbejdsløs uden indkomst 6/23/2020 2:26 PM

18 Ledig, skal have flexjob 6/23/2020 2:22 PM

19 Førtidspension men kunst fuldtid 6/23/2020 2:17 PM

20 Fra i morgen får jeg uddannelseshjælp 6/23/2020 1:23 PM

21 førtidspensionist i job med løntilskud til førtidspensionister 6/23/2020 1:11 PM

22 Ledighedsydelse 6/23/2020 12:35 PM

23 Aktivitetsparat 6/23/2020 12:18 PM

24 Forældres penge 6/23/2020 12:11 PM

25 Deltidssygemeldt på mit arbejde 6/23/2020 12:09 PM
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31.78% 130

13.69% 56

19.80% 81

24.45% 100

10.27% 42

Sp. 5 Hvilken region er du bosat i?
Besvaret: 409 Sprunget over: 3

I ALT 409

Region
Hovedstaden

Region Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland
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30.35% 122

34.33% 138

18.16% 73

8.96% 36

3.48% 14

4.73% 19

Sp. 6 Hvor mange diagnoser har du/har du haft?
Besvaret: 402 Sprunget over: 10

I ALT 402

2

3

4

5

6

Mere end 6
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14.68% 59

17.41% 70

23.13% 93

67.91% 273

17.41% 70

75.12% 302

0.00% 0

16.17% 65

17.66% 71

14.18% 57

50.50% 203

21.64% 87

Sp. 7 Hvilke diagnoser har du/har du haft?
Besvaret: 402 Sprunget over: 10

Respondenter i alt: 402  

Skizofreni

ADHD
(Attention...

Spiseforstyrrel
se

Angst

Bipolar
sindslidelse...

Depression

Demens

OCD
(Obsessive-C...

Posttraumatisk
stresstilsta...

Asperger/Autism
e

Personlighedsfo
rstyrrelse

Andet (angiv
venligst)
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Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)
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Andet (angiv venligst)
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# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE

1 fødselsdepression 7/5/2020 10:24 PM

2 Stress 7/5/2020 9:52 PM

3 Beladtningslidelse (stress) 7/5/2020 6:25 PM

4 Belastningsreaktion, ikke organisk psykose 7/5/2020 9:31 AM

5 Selektiv mutisme 7/4/2020 7:43 PM

6 5 personlighedsforstyrrelses diagnoser 7/2/2020 11:00 PM

7 Dissociativ lidelse, dissociativ identitetsforstyrrelse 7/2/2020 7:37 PM

8 skizotopi 7/1/2020 9:37 AM

9 Har været diagnostiseret med 2 forskellige personlighedsforstyrrelser 7/1/2020 12:16 AM

10 Alkoholisme(ædru på 24 år) I det første år eller to, havde jeg diagnoser der lænede sig op af
Bipolar, indtil jeg fik den.

6/30/2020 10:47 PM

11 Kronisk stress 6/30/2020 9:23 PM

12 Skizotypi 6/30/2020 6:45 PM

13 Skizotypi 6/30/2020 4:56 PM

14 BDD 6/30/2020 4:36 PM

15 Stress 6/30/2020 1:23 PM

16 Skizotypisk sindslidelse 6/30/2020 1:03 PM

17 ADD 6/30/2020 12:04 PM

18 Stress 6/30/2020 11:22 AM

19 Social fobi 6/30/2020 11:00 AM

20 Skizoaffektiv 6/29/2020 8:16 PM

21 Dysthymi og periodisk depression, bipolar affektiv lidelse, doublen depression og flere
forskellige personlighedsforstyrrelser

6/28/2020 11:02 AM

22 Dysthymi 6/26/2020 10:33 AM

23 Borderline 6/25/2020 1:40 PM

24 To personlighedsforstyrrelser 6/25/2020 11:22 AM

25 Flere tidligere fejldiagnoser 6/25/2020 7:46 AM

26 skizotypi 6/24/2020 9:55 PM

27 Borderline 6/24/2020 9:27 PM

28 ADD 6/24/2020 9:07 PM

29 ICD10 F65.2 og F65.1 6/24/2020 8:34 PM

30 Dissociativ lidelse 6/24/2020 8:30 PM

31 Narcassist 6/24/2020 3:48 PM

32 Tvangspæget omsorgsperson 6/24/2020 3:18 PM

33 Stress 6/24/2020 3:01 PM

34 Paranoid psykose 6/24/2020 12:29 PM

35 Skizotypi 6/24/2020 12:15 PM

36 Psykotiske hallucinationer 6/24/2020 11:26 AM

37 ADD 6/24/2020 10:36 AM

38 Anden belastningsreaktion 6/24/2020 8:05 AM

39 ADD og NDL 6/24/2020 1:23 AM

40 Neurasteni 6/23/2020 9:59 PM

41 Skizotyoisk sindslidelse 6/23/2020 9:32 PM

42 2 forskellige personlighedsforstyrrelse og ind under dem har der hørt angst og selvskade 6/23/2020 9:17 PM

43 Skizotypi 6/23/2020 7:10 PM

44 Skizoaffektiv 6/23/2020 6:13 PM

45 ADD (Attention Deficit Disorder without hyperactivity) med Asperger tendenser, Særlig Sensitiv 6/23/2020 5:44 PM

46 To forskellige personlighedsforstyrrelser 6/23/2020 5:33 PM

47 Borderline 6/23/2020 5:26 PM

48 Skizotypi, Borderline, Ængstelig/evasiv, Tvangspræget 6/23/2020 5:22 PM

49 skizotypisk sindslidelse 6/23/2020 4:44 PM

50 Stress 6/23/2020 4:07 PM

51 Stress 6/23/2020 3:14 PM

52 Personstrukturelle udfordringer 6/23/2020 3:09 PM

53 Skizotypi 6/23/2020 3:07 PM
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54 Stress 6/23/2020 2:50 PM

55 Skizotypisk sindslidelse 6/23/2020 2:22 PM

56 Skizotypisk sindslidelse 6/23/2020 2:17 PM

57 Borderline, ængstelig, dependens 6/23/2020 2:07 PM

58 Depressiv Belastning og tilpasningsreaktion 6/23/2020 2:04 PM

59 ADD 6/23/2020 1:49 PM

60 Skizotypisk sindslidelse 6/23/2020 1:44 PM

61 Stress 6/23/2020 1:42 PM

62 Skizoaffektiv psykose depressiv type 6/23/2020 1:40 PM

63 Belastningsreaktion 6/23/2020 1:30 PM

64 Adfærds og emotionel forstyrrelse 6/23/2020 1:24 PM

65 Er sensitiv (ved ikke om det gælder som diagnose) 6/23/2020 1:22 PM

66 Broderline 6/23/2020 1:21 PM

67 Skitzotypi 6/23/2020 1:18 PM

68 Blandet dissociativ lidelse 6/23/2020 1:13 PM

69 skizoffektiv 6/23/2020 12:47 PM

70 Stress 6/23/2020 12:39 PM

71 Alkoholafhængighedssyndrom 6/23/2020 12:38 PM

72 Complex PTSD 6/23/2020 12:37 PM

73 Dissotiativ 6/23/2020 12:36 PM

74 Selvskade 6/23/2020 12:32 PM

75 både borderline og blandet pf 6/23/2020 12:27 PM

76 Skizotypi, anden ikke organisk psykose 6/23/2020 12:18 PM

77 Skizoaffektiv mindes jeg min første diagnose var (det var i 2008) 6/23/2020 12:13 PM

78 Belastnings reaktion 6/23/2020 12:12 PM

79 Har 2 personlighedsforstyrrelser, kronisk depression og stress og haft angst ( har det ikke
mere)

6/23/2020 12:11 PM

80 Skizotypisk sindslidelse 6/23/2020 12:10 PM

81 Lettere mentalretardering 6/23/2020 12:09 PM

82 Skizotypi 6/23/2020 12:07 PM

83 Borderline, ængstelig, samt træk fra ocd, angst og det paranoide 6/23/2020 12:07 PM

84 alkoholisme 6/23/2020 12:05 PM

85 Psykose 6/23/2020 12:02 PM

86 Cyklotymi 6/23/2020 12:00 PM

87 Trumer 6/23/2020 12:00 PM
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11.20% 44

23.16% 91

32.32% 127

10.18% 40

15.52% 61

6.62% 26

1.02% 4

Sp. 8 Hvad var din alder, da du første gang fik en psykiatrisk diagnose?
Besvaret: 393 Sprunget over: 19

I ALT 393

Under 15 år

15-18 år

19-25 år

26-30 år

31-40 år

41-50 år

Over 51 år
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Sp. 9 Hvornår har du senest fået en psykiatrisk diagnose? (Angiv årstal)
Besvaret: 393 Sprunget over: 19
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# BESVARELSER DATE

1 2019 7/6/2020 9:35 AM

2 2012 7/5/2020 10:25 PM

3 2019 7/5/2020 9:53 PM

4 2007 7/5/2020 6:28 PM

5 2016 7/5/2020 5:10 PM

6 2020 7/5/2020 9:32 AM

7 2018 7/4/2020 7:46 PM

8 2016 7/4/2020 12:00 PM

9 2019 7/4/2020 6:55 AM

10 2011 7/3/2020 1:09 PM

11 2015 7/2/2020 11:32 PM

12 2018 7/2/2020 11:02 PM

13 2016 7/2/2020 9:58 PM

14 2020 (Aspergers) 7/2/2020 7:38 PM

15 2018 7/2/2020 7:10 PM

16 2013 7/2/2020 5:08 PM

17 2019 7/2/2020 3:43 PM

18 2020 7/2/2020 3:09 PM

19 2009 7/2/2020 2:43 PM

20 2015 7/2/2020 1:34 PM

21 2016 7/2/2020 12:55 PM

22 2011 7/2/2020 12:32 PM

23 2011 7/2/2020 9:18 AM

24 2020 7/2/2020 7:39 AM

25 2015 7/1/2020 11:13 PM

26 2009 7/1/2020 9:14 PM

27 2014 7/1/2020 12:02 PM

28 2008 7/1/2020 10:18 AM

29 2019 7/1/2020 9:38 AM

30 10 år siden 7/1/2020 7:57 AM

31 2013 7/1/2020 12:48 AM

32 2015 7/1/2020 12:19 AM

33 2001(2003) 6/30/2020 10:52 PM

34 2010 6/30/2020 10:50 PM

35 2003 6/30/2020 9:41 PM

36 2009 6/30/2020 9:25 PM

37 2009 6/30/2020 9:09 PM

38 2019 6/30/2020 8:28 PM

39 2014 6/30/2020 8:06 PM

40 2019 6/30/2020 7:38 PM

41 2019 6/30/2020 7:32 PM

42 2019 6/30/2020 6:46 PM

43 2019 6/30/2020 4:57 PM

44 Kan ikke huske, men ca 2010 6/30/2020 4:57 PM

45 2018 6/30/2020 4:37 PM

46 2020 6/30/2020 4:29 PM

47 2014 6/30/2020 4:29 PM

48 2007 6/30/2020 4:18 PM

49 2010 6/30/2020 4:03 PM

50 2019 6/30/2020 3:24 PM

51 2014 6/30/2020 3:22 PM

52 2020 6/30/2020 2:36 PM

53 2019 6/30/2020 2:34 PM

54 2010 6/30/2020 2:10 PM
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55 1993 6/30/2020 1:35 PM

56 2020 6/30/2020 1:34 PM

57 2018 6/30/2020 1:24 PM

58 2013 6/30/2020 1:13 PM

59 2006 6/30/2020 1:10 PM

60 2015 6/30/2020 1:05 PM

61 2018 6/30/2020 1:04 PM

62 2018 6/30/2020 1:04 PM

63 2012 6/30/2020 1:02 PM

64 2004 6/30/2020 12:58 PM

65 2010 6/30/2020 12:43 PM

66 2008 6/30/2020 12:42 PM

67 2011 6/30/2020 12:20 PM

68 2012 6/30/2020 12:20 PM

69 2012 6/30/2020 12:06 PM

70 2018 6/30/2020 12:04 PM

71 2003 6/30/2020 11:37 AM

72 2016 6/30/2020 11:31 AM

73 2017 6/30/2020 11:30 AM

74 2020 6/30/2020 11:23 AM

75 2017 6/30/2020 11:09 AM

76 2017 6/30/2020 11:02 AM

77 2018/2019 6/30/2020 10:40 AM

78 2016 6/30/2020 10:29 AM

79 I 2016 6/30/2020 10:23 AM

80 2016 6/30/2020 10:23 AM

81 2010 6/30/2020 10:22 AM

82 2018 6/30/2020 10:21 AM

83 2018 6/29/2020 8:18 PM

84 Ca. 2009 6/29/2020 6:13 PM

85 2012 6/29/2020 5:05 PM

86 2007 6/29/2020 4:16 PM

87 2019 6/29/2020 2:15 PM

88 2011 6/29/2020 11:36 AM

89 2015 6/28/2020 10:29 PM

90 husker ik 6/28/2020 8:10 PM

91 2015 6/28/2020 6:41 PM

92 2017 6/28/2020 11:09 AM

93 2020 6/27/2020 8:10 PM

94 2006 6/27/2020 5:32 PM

95 1996 6/27/2020 10:13 AM

96 2016? Af psykiatrien: 2011 6/26/2020 11:55 PM

97 2017 6/26/2020 5:13 PM

98 2018 6/26/2020 4:58 PM

99 1999 6/26/2020 11:34 AM

100 2019 6/26/2020 11:14 AM

101 Ca 2010 6/26/2020 10:44 AM

102 2015 6/26/2020 10:36 AM

103 2019 6/26/2020 10:33 AM

104 2018 6/26/2020 10:26 AM

105 2015 6/26/2020 10:04 AM

106 2005 6/26/2020 12:24 AM

107 2016 6/25/2020 10:39 PM

108 2017 6/25/2020 9:13 PM

109 2018 6/25/2020 7:47 PM
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110 2010 6/25/2020 7:20 PM

111 2019 6/25/2020 5:06 PM

112 2015 6/25/2020 3:44 PM

113 2013 6/25/2020 3:27 PM

114 Ca. 2015 6/25/2020 2:13 PM

115 2019 6/25/2020 2:09 PM

116 2012 6/25/2020 1:53 PM

117 2018 6/25/2020 1:52 PM

118 2009 6/25/2020 1:34 PM

119 2013 6/25/2020 12:23 PM

120 2019 6/25/2020 11:23 AM

121 2014 6/25/2020 10:15 AM

122 2004 6/25/2020 10:04 AM

123 ? 6/25/2020 10:01 AM

124 2010 6/25/2020 9:39 AM

125 2013 6/25/2020 9:34 AM

126 2014 6/25/2020 8:13 AM

127 2014 6/25/2020 7:55 AM

128 2019 6/25/2020 7:49 AM

129 2010 6/25/2020 12:18 AM

130 2018 6/25/2020 12:04 AM

131 2020 6/24/2020 11:22 PM

132 2012 6/24/2020 9:56 PM

133 2008 6/24/2020 9:56 PM

134 2017 6/24/2020 9:31 PM

135 2016 6/24/2020 9:30 PM

136 2017 6/24/2020 9:29 PM

137 2013 6/24/2020 9:23 PM

138 2008 6/24/2020 9:21 PM

139 2019 6/24/2020 9:09 PM

140 2016 6/24/2020 8:59 PM

141 2003 6/24/2020 8:36 PM

142 2016 6/24/2020 8:31 PM

143 2012 6/24/2020 8:30 PM

144 2006 6/24/2020 8:06 PM

145 2009 6/24/2020 8:05 PM

146 2010 6/24/2020 7:52 PM

147 2018 6/24/2020 7:07 PM

148 2017 6/24/2020 6:56 PM

149 2020 6/24/2020 6:12 PM

150 2009 6/24/2020 4:57 PM

151 2019 6/24/2020 4:15 PM

152 2014 6/24/2020 4:01 PM

153 2019 6/24/2020 3:49 PM

154 2018 6/24/2020 3:49 PM

155 2018 6/24/2020 3:39 PM

156 2013 6/24/2020 3:23 PM

157 2016 6/24/2020 3:19 PM

158 2013 6/24/2020 3:03 PM

159 2020 6/24/2020 3:02 PM

160 2020 6/24/2020 2:28 PM

161 2005 6/24/2020 2:08 PM

162 2020 6/24/2020 2:04 PM

163 2018 6/24/2020 1:32 PM

164 2001 6/24/2020 1:24 PM
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165 2015 6/24/2020 12:59 PM

166 2017 6/24/2020 12:31 PM

167 2014 6/24/2020 12:21 PM

168 2019 6/24/2020 12:19 PM

169 2017 6/24/2020 12:07 PM

170 2020 6/24/2020 12:02 PM

171 2020 6/24/2020 11:51 AM

172 2014 6/24/2020 11:29 AM

173 2020 6/24/2020 10:58 AM

174 2016 6/24/2020 10:40 AM

175 2017 6/24/2020 10:31 AM

176 2013 6/24/2020 10:06 AM

177 2019 6/24/2020 9:34 AM

178 2015 tror jeg 6/24/2020 9:24 AM

179 2013 6/24/2020 9:06 AM

180 2002 6/24/2020 9:00 AM

181 2020 6/24/2020 8:51 AM

182 2018 6/24/2020 8:32 AM

183 2012 6/24/2020 8:28 AM

184 2010 6/24/2020 8:15 AM

185 2020 6/24/2020 8:09 AM

186 2019 6/24/2020 6:15 AM

187 2012 6/24/2020 3:55 AM

188 2015 6/24/2020 1:25 AM

189 2019 6/24/2020 1:11 AM

190 Omkring 2010 6/23/2020 11:40 PM

191 2018 6/23/2020 11:00 PM

192 2020 6/23/2020 10:54 PM

193 2015 6/23/2020 10:29 PM

194 2017 6/23/2020 10:26 PM

195 2016 6/23/2020 10:24 PM

196 2020 6/23/2020 10:22 PM

197 2018 6/23/2020 10:19 PM

198 2015 6/23/2020 10:14 PM

199 2014 6/23/2020 10:08 PM

200 2004 6/23/2020 10:07 PM

201 2014 6/23/2020 10:04 PM

202 2015 6/23/2020 10:03 PM

203 2011 6/23/2020 9:35 PM

204 2014 6/23/2020 9:26 PM

205 2019 6/23/2020 9:23 PM

206 2014 6/23/2020 9:22 PM

207 2017 6/23/2020 9:17 PM

208 2006 6/23/2020 9:02 PM

209 2015 6/23/2020 8:39 PM

210 2000 6/23/2020 8:37 PM

211 2015 6/23/2020 8:10 PM

212 2019 6/23/2020 7:57 PM

213 2020 6/23/2020 7:45 PM

214 Inden for de sidste 10 år 6/23/2020 7:43 PM

215 2016 6/23/2020 7:24 PM

216 Kan ikke huske 6/23/2020 7:23 PM

217 2004 6/23/2020 7:18 PM

218 2016 6/23/2020 7:12 PM

219 2018 6/23/2020 7:12 PM
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220 2018 6/23/2020 7:07 PM

221 2011 6/23/2020 7:04 PM

222 2015 6/23/2020 6:56 PM

223 2012 6/23/2020 6:56 PM

224 2018 6/23/2020 6:49 PM

225 2018 6/23/2020 6:32 PM

226 2012 6/23/2020 6:28 PM

227 2019 6/23/2020 6:14 PM

228 2017 6/23/2020 5:45 PM

229 På papiret i 2018, men har været hos en privatpraktiserende psykiater, der lavede en uofficiel
second opinion, der viste to nye diagnoser og en uenighed i en anden diagnose.

6/23/2020 5:35 PM

230 1999 6/23/2020 5:28 PM

231 2020 6/23/2020 5:25 PM

232 2012 6/23/2020 5:09 PM

233 2016 6/23/2020 5:04 PM

234 2018 6/23/2020 5:02 PM

235 2006 6/23/2020 5:02 PM

236 2019 6/23/2020 4:53 PM

237 2012 6/23/2020 4:46 PM

238 2017 6/23/2020 4:30 PM

239 2020 6/23/2020 4:29 PM

240 2020 6/23/2020 4:21 PM

241 2018 6/23/2020 4:20 PM

242 2018 6/23/2020 4:12 PM

243 2018 6/23/2020 4:12 PM

244 2016 6/23/2020 4:10 PM

245 2018 6/23/2020 4:08 PM

246 2014 6/23/2020 4:07 PM

247 2002 6/23/2020 4:04 PM

248 2015 6/23/2020 4:01 PM

249 2018 6/23/2020 3:58 PM

250 2005 6/23/2020 3:58 PM

251 2012 6/23/2020 3:47 PM

252 2020 6/23/2020 3:46 PM

253 2010 6/23/2020 3:44 PM

254 2013 6/23/2020 3:39 PM

255 2019 6/23/2020 3:38 PM

256 2020 6/23/2020 3:36 PM

257 2009 6/23/2020 3:30 PM

258 2012 6/23/2020 3:28 PM

259 2018 6/23/2020 3:28 PM

260 I mellem 2013 og 2015, kan ikke huske det helt præcist 6/23/2020 3:25 PM

261 2014 6/23/2020 3:21 PM

262 2016 6/23/2020 3:15 PM

263 2015 6/23/2020 3:13 PM

264 2018 6/23/2020 3:10 PM

265 2019 6/23/2020 3:08 PM

266 2003 6/23/2020 3:02 PM

267 Ca. 2008 6/23/2020 3:01 PM

268 2019 6/23/2020 3:00 PM

269 2014 6/23/2020 2:55 PM

270 2018 6/23/2020 2:52 PM

271 2010 6/23/2020 2:46 PM

272 2003 6/23/2020 2:40 PM

273 2019 6/23/2020 2:37 PM
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274 2018 6/23/2020 2:35 PM

275 2014 6/23/2020 2:32 PM

276 2018 6/23/2020 2:25 PM

277 2014 6/23/2020 2:23 PM

278 2017 6/23/2020 2:23 PM

279 2017 6/23/2020 2:21 PM

280 Ca. 2010 6/23/2020 2:21 PM

281 Psdt 6/23/2020 2:20 PM

282 2014 6/23/2020 2:16 PM

283 2012 6/23/2020 2:13 PM

284 2014 6/23/2020 2:08 PM

285 2018 6/23/2020 2:07 PM

286 2018 6/23/2020 1:58 PM

287 2009 6/23/2020 1:58 PM

288 2019 6/23/2020 1:57 PM

289 2018 6/23/2020 1:54 PM

290 2015 6/23/2020 1:52 PM

291 2011 6/23/2020 1:52 PM

292 2019 6/23/2020 1:45 PM

293 2020 6/23/2020 1:45 PM

294 2008 6/23/2020 1:44 PM

295 2018 6/23/2020 1:42 PM

296 2019 6/23/2020 1:42 PM

297 2017 6/23/2020 1:38 PM

298 2011 6/23/2020 1:38 PM

299 2005 6/23/2020 1:35 PM

300 2020 6/23/2020 1:31 PM

301 2019 6/23/2020 1:26 PM

302 2018 6/23/2020 1:25 PM

303 2013 6/23/2020 1:24 PM

304 2016 6/23/2020 1:24 PM

305 2016 6/23/2020 1:23 PM

306 2016 6/23/2020 1:21 PM

307 2018 6/23/2020 1:20 PM

308 2019 6/23/2020 1:19 PM

309 2015 6/23/2020 1:19 PM

310 2017 6/23/2020 1:18 PM

311 2004 6/23/2020 1:17 PM

312 2019 6/23/2020 1:17 PM

313 2016 6/23/2020 1:17 PM

314 2019 6/23/2020 1:16 PM

315 2015 6/23/2020 1:15 PM

316 2018 6/23/2020 1:14 PM

317 2015 6/23/2020 1:13 PM

318 2019 6/23/2020 1:11 PM

319 November 2019 6/23/2020 1:05 PM

320 2014 6/23/2020 1:03 PM

321 2019 6/23/2020 1:02 PM

322 2013 6/23/2020 1:02 PM

323 2016 6/23/2020 1:00 PM

324 ved det ikke 6/23/2020 12:50 PM

325 2010 6/23/2020 12:48 PM

326 2010 6/23/2020 12:45 PM

327 2016 6/23/2020 12:42 PM

328 2019 6/23/2020 12:42 PM
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329 2010 6/23/2020 12:41 PM

330 2019 6/23/2020 12:40 PM

331 Husker ikke 6/23/2020 12:40 PM

332 Kan ikke huske 6/23/2020 12:40 PM

333 2018 6/23/2020 12:39 PM

334 2019 6/23/2020 12:39 PM

335 2018 6/23/2020 12:39 PM

336 2019 6/23/2020 12:37 PM

337 2020 6/23/2020 12:37 PM

338 2014 6/23/2020 12:36 PM

339 2016 6/23/2020 12:36 PM

340 2015 6/23/2020 12:36 PM

341 kan ikke huske det 6/23/2020 12:35 PM

342 2016 6/23/2020 12:34 PM

343 2018 6/23/2020 12:33 PM

344 2015 6/23/2020 12:32 PM

345 2017 6/23/2020 12:31 PM

346 2011 6/23/2020 12:31 PM

347 2019 6/23/2020 12:30 PM

348 2020 6/23/2020 12:29 PM

349 ca 10 år siden 6/23/2020 12:29 PM

350 2017 6/23/2020 12:25 PM

351 2016 6/23/2020 12:23 PM

352 2018 6/23/2020 12:23 PM

353 2017 6/23/2020 12:20 PM

354 2019 6/23/2020 12:20 PM

355 2000 6/23/2020 12:19 PM

356 2003 6/23/2020 12:19 PM

357 2012 6/23/2020 12:19 PM

358 2018 6/23/2020 12:19 PM

359 2017 6/23/2020 12:18 PM

360 2016 6/23/2020 12:16 PM

361 2006 6/23/2020 12:15 PM

362 2007 6/23/2020 12:15 PM

363 I 2019 fik jeg ‘diagnosen’ skizofreni i komplet revision - jeg ved ikke om det tæller. 6/23/2020 12:14 PM

364 2016 eller 2017 - ADD og personlighedsforstyrrelse UNS 6/23/2020 12:14 PM

365 2015 6/23/2020 12:13 PM

366 18 6/23/2020 12:13 PM

367 2017 6/23/2020 12:12 PM

368 2019 6/23/2020 12:11 PM

369 2020 6/23/2020 12:10 PM

370 2010 6/23/2020 12:10 PM

371 2001 6/23/2020 12:09 PM

372 2017 6/23/2020 12:08 PM

373 2018 6/23/2020 12:08 PM

374 2014 6/23/2020 12:08 PM

375 2015 6/23/2020 12:07 PM

376 i 2008 6/23/2020 12:07 PM

377 2014 6/23/2020 12:06 PM

378 2016 6/23/2020 12:06 PM

379 2017 6/23/2020 12:05 PM

380 2003 6/23/2020 12:05 PM

381 2017 6/23/2020 12:05 PM

382 2020 6/23/2020 12:04 PM

383 2020 - min borderline diagnose blev skiftet fra borderline med angstsymptomer til svær angst 6/23/2020 12:04 PM
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med borderline symptomer.

384 2015 6/23/2020 12:03 PM

385 2019 6/23/2020 12:03 PM

386 2020 6/23/2020 12:03 PM

387 2008 6/23/2020 12:02 PM

388 2020 6/23/2020 12:02 PM

389 Marts 2019 6/23/2020 12:02 PM

390 2020 6/23/2020 12:01 PM

391 2014 6/23/2020 12:01 PM

392 Husker ikke 6/23/2020 12:01 PM

393 2015 6/23/2020 12:01 PM
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87.79% 345

21.63% 85

3.56% 14

35.62% 140

16.28% 64

11.45% 45

6.11% 24

15.78% 62

12.98% 51

11.45% 45

Sp. 10 Hvad gik forud for, at du fik du dine diagnoser? (Sæt gerne flere
krydser)

Besvaret: 393 Sprunget over: 19

Respondenter i alt: 393  

Symptomer på
psykisk...

Selvmordsforsøg

Arbejdsskade

Indlæggelse i
psykiatrien

Andet – angiv
venligst i...

Ledighed

Skilsmisse

Brud eller tab
af nær relation

Overgreb/overfa
ld

Dødsfald i
nære relationer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Symptomer på psykisk mistrivsel (angstanfald, ændret spisemønster, tristhed, stress m.m.)

Selvmordsforsøg

Arbejdsskade

Indlæggelse i psykiatrien

Andet – angiv venligst i kommentarfeltet

Ledighed

Skilsmisse

Brud eller tab af nær relation

Overgreb/overfald

Dødsfald i nære relationer
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Fødsel 7/5/2020 10:25 PM

2 Totalt sammenbrud pga. overbelastning 7/5/2020 6:28 PM

3 behandling for spiseforstyrrelse - da jeg blev bedre til at håndtere spiseforstyrrelsen og ikke
brugte mad på samme måde mere, fik jeg depressionssymptomer og mistede lysten til at leve.

7/4/2020 12:00 PM

4 Min seneste diagnose er Aspergers syndrom. Den fik jeg fordi jeg blev ved med at få det værre
selvom jeg arbejdede hårdt for at få det bedre, ud fra de anvisninger jeg havde fået fra
Psykiatrien. Aspergers-diagnosen har fåwt det hele til at give mening, og jeg er for første gang,
siden min teenage-tid, i gang med at få det bedre

7/4/2020 6:55 AM

5 Omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb i barndommen 7/2/2020 7:38 PM

6 Alkoholforbrug 7/2/2020 7:10 PM

7 Har lidt af bipolar fra før 6 års alderen, men først da min partner giver mig et ultimatum, tager
jeg kontakt til en psykiater.

6/30/2020 10:52 PM

8 Mobning, og egen fornemmelse 6/30/2020 9:25 PM

9 Stress pga. arbejdssituation 6/30/2020 1:04 PM

10 Depression 6/30/2020 12:43 PM

11 Gruppeterapi 6/30/2020 12:04 PM

12 mobbe-overfald + psykisk vold i folkeskolen, ubehandlet ptsd i efterfølgende år, fejldiagnose i
1999, korrekt diagnosticering i 2003

6/30/2020 11:37 AM

13 At jeg havde mistanke om at jeg havde ptsd 6/30/2020 10:29 AM

14 Selvskade 6/30/2020 10:23 AM

15 Voldeligt ægteskab (fysisk og psykisk vold) 6/29/2020 5:05 PM

16 Selvmordstanker 6/29/2020 2:15 PM

17 bilulykke 6/28/2020 8:10 PM

18 Afbrudt uddannelsesforløb og flere flytninger. 6/28/2020 11:09 AM

19 Stress, og ocd er arveligt, dukker evt. op senere i livet. Kan kommer af sorg, chok, stress 6/27/2020 10:13 AM

20 Mobning, alvorlig sygdom i familien, misbrug i familien 6/26/2020 4:58 PM

21 hernebetændelse, hjerneoperation bla 6/26/2020 12:24 AM

22 Misbrug og selvmordstanker 6/25/2020 2:09 PM

23 Alene m 3 børn i perioder grundet udenlandsarbejde ægtefælde 6/25/2020 1:34 PM

24 Genudredning 6/25/2020 11:23 AM

25 Flere flytninger på kort tid 6/25/2020 9:39 AM

26 Mange forgæves forsøg på at få den rigtige hjælp, selv undersøge, presse på og bryde
sammen

6/25/2020 7:49 AM

27 En del af mit ressourceforløb var at komme til udredning og evt behandling i psykiatrien, og der
fik jeg nye diagnoser

6/25/2020 12:04 AM

28 traumatiske hændelser..bla tsunamien i 2004 og en busulykke 6/24/2020 9:56 PM

29 Misbrug af alkohol 6/24/2020 9:31 PM

30 Ambulant behandling som vilkår i forbindelse med betinget dom. 6/24/2020 8:36 PM

31 Blev indlagt grundet depression og blev efterfølgende henvist til psykoterapeutisk ambulatorie i
Nannasgade, hvor jeg fik en personligheds forstyrrelse diagnose og kom i længerevarende
behandling i en periode på ca 2 år

6/24/2020 4:57 PM

32 Mislykket graviditet 6/24/2020 12:59 PM

33 Psykisk sygdom i familien 6/24/2020 12:19 PM

34 Tilbagefang i eksisterende angst 6/24/2020 10:58 AM

35 Selvmordstanker 6/24/2020 10:06 AM

36 Trafik uheld 6/24/2020 9:24 AM

37 Jeg fungerede bare ikke. 6/24/2020 8:32 AM

38 Min datters selvmordsforsøg 6/24/2020 8:28 AM

39 Fødselsdepression 6/24/2020 8:15 AM

40 Jeg har haft nogle fejldiagnoser, som er frafaldet nu, men de betød at autisme først blev
opdaget da jeg var 31 år, og de psykiske lidelser jeg reelt har udover det har vokset sig
massive og først for nylig er udredt for. Jeg er 35 år nu.

6/24/2020 8:09 AM

41 Fejl diagnose 6/24/2020 6:15 AM

42 Samtaleterapi i psykiatrien 6/24/2020 3:55 AM

43 Fjernelse af diagnoser til genudredning i psykiatrien. 6/24/2020 1:25 AM

44 Højt fravær i skolen hvor jeg mange dage lod som om jeg havde ondt i maven. 6/23/2020 11:40 PM

45 Symptomer på tidligere diagnose ændrede sig så meget at det blev til en ny 6/23/2020 11:00 PM

46 Dårligt arbejdsmiljø og stress reaktiverede min PTSD i 2014 (2. retraumatisering - første fik jeg i
2002)

6/23/2020 10:04 PM
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47 Stress nedbrud 3gange inden for 12år 6/23/2020 9:23 PM

48 Selvmordstanker, selvskade og ikke kunne fungere i en almindelig dagligdag 6/23/2020 9:22 PM

49 Sygdom 6/23/2020 8:39 PM

50 Sanseforstyrelser 6/23/2020 7:45 PM

51 Sygedagpenge 6/23/2020 6:56 PM

52 Stress 6/23/2020 6:32 PM

53 Startede i nyt ambulant forløb hvor psykiateren gerne ville have mig diagnosticeret forfra, da jeg
har haft flere forskellige diagnoser. Endte dog ikke med noget jeg er enig i eller kan genkende.

6/23/2020 5:25 PM

54 Overbelastning har ført til stress eller depression mange gange 6/23/2020 5:09 PM

55 Har haft angst så længe jeg kan huske, tror det startede da min forældre blev skilt da jeg var 7-
8år og jeg skulle bo med min mor hvilket jeg ikke ville.

6/23/2020 4:53 PM

56 Stress over start på universitet. Perfektionisme 6/23/2020 4:30 PM

57 Selvmordsforsøg hos familie og venner. Selvmord hos familie og på arbejdsplads. 6/23/2020 4:29 PM

58 Var selvstændig, men Fogh kom til magten, ændrede de forhold jeg tjente penge på, kæmpede
i 9 mdr. for at overleve, og opbyggede en del stress, mistede relationer osv.

6/23/2020 3:46 PM

59 Manisk episode 6/23/2020 3:36 PM

60 Fejl diagnose 6/23/2020 3:30 PM

61 Jeg blev diagnosticeret borderline som 16 årig, af en psykiater jeg aldrig havde talt med. Mange
år blev diagnosen ændret til Asperger Syndrom, af en psykolog jeg havde talt med i ca. 1½-2
år.

6/23/2020 3:25 PM

62 Pludseligt medicin stop uden udtrapning (af egen kraft). En manisk periode, hvor jeg gældsatte
mig og havde vilde planer. Forbrugte min energi, så jeg ikke fik nok søvn, føde.

6/23/2020 2:40 PM

63 Selvskade 6/23/2020 2:35 PM

64 Min sidste, og imo mest passende diagnose udover depressionerne, ADHD, fik jeg udbredt på
eget initiativ efter min pension gik igennem. Ingen I hospitalspsykiatrien ville høre på mig
dengang. Jeg er SÅ glad for, at jeg selv fandt en psykiater til at udrede mig.

6/23/2020 2:21 PM

65 System mangel behanling 6/23/2020 2:20 PM

66 Stress pga ægtemands alkoholmisbrug 6/23/2020 2:16 PM

67 Generel mistrivsel 6/23/2020 1:44 PM

68 sygemelding fra udd. 6/23/2020 1:38 PM

69 Opvækst som barn af en sindslindende 6/23/2020 12:50 PM

70 Stress-sygemelding fra job 6/23/2020 12:41 PM

71 Langvarig psykisk vold fra hverdagspsykopat 6/23/2020 12:39 PM

72 Opvækst 6/23/2020 12:37 PM

73 Traumer. Flashbacks. 6/23/2020 12:37 PM

74 Traumatisk fødsel af mit første barn. 6/23/2020 12:36 PM

75 Psykisk vold 6/23/2020 12:34 PM

76 Selvskade. Psykotisk 6/23/2020 12:31 PM

77 forælder med turbulent følelsesliv, mange konflikter i hjemmet 6/23/2020 12:30 PM

78 Traumatisk barndom med meget misbrug. 6/23/2020 12:29 PM

79 Mistede min far 6/23/2020 12:23 PM

80 Stress udløst af arbejde. 6/23/2020 12:18 PM

81 Blev henvist med spiseforstyrrelse i 2009 og i længerevarende behandling og udredningsforløb.
Afsluttes først i 2019

6/23/2020 12:14 PM

82 Ensomhed 6/23/2020 12:08 PM

83 Ny udredning grundet behov for mere terapi 6/23/2020 12:08 PM

84 Selvskade. 6/23/2020 12:04 PM

85 Min datter havde været igennem udregning, og jeg oplevede at jeg havde et ret stort
sammenfald af indikatorer, med dem hun havde.

6/23/2020 12:01 PM
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90.59% 356

29.77% 117

43.77% 172

3.56% 14

0.00% 0

0.00% 0

0.51% 2

1.53% 6

8.14% 32

0.76% 3

7.12% 28

0.25% 1

4.58% 18

Sp. 11 Hvem har givet dig diagnoserne? (Sæt gerne flere krydser)
Besvaret: 393 Sprunget over: 19

Respondenter i alt: 393  
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Egen læge mente ikke jeg havde en spiseforstyrrelse, da jeg ikke levede op til hans forståelse
af hvad en spiseforstyrrelse er (=man sulter sig eller man kaster op). Jeg gik hos en privat
psykolog (uden henvisning), som hjalp mig med at formulere et brev til min læge, der beskrev
mine symptomer, hvorefter han indvilligede i at henvise mig til behandling. Jeg blev
dianostiseret med atypisk bulimi på Stolpegården og da jeg var ved at være færdig med mit
gruppeforløb der diagnosticerede en psykiater der mig med depression

7/4/2020 12:00 PM

2 Blev bl.a. udredt af en specialpsykolog på en lukket afdeling 6/30/2020 1:13 PM

3 Læger i psykiatrien 6/30/2020 12:06 PM

4 Spiseforstyrrelsen BED er jeg ikke udredt for men til gengæld 100% sikker på at jeg har. 6/30/2020 11:02 AM

5 Fik en henvisning af lægen 6/30/2020 10:29 AM

6 På tværfaglig konference i psykiatrien. 6/28/2020 11:09 AM

7 Distrikts psykiatrien 6/26/2020 10:36 AM

8 Overlæge på psykiatrisk afdeling 6/25/2020 9:13 PM

9 Der har været mange mennesker fra forskellige dele af de offentlige inde over mine diagnoser,
dog uden at samarbejde. Det har virket ustruktureret og useriøst. I dag er jeg ikke sikker på om
jeg er blevet diagnosticeret korrekt.

6/25/2020 3:44 PM

10 Jeg mener selv jeg har en spiseforstyrrelse (overspisning), men har ikke kunne få relevant
hjælp, dog afviste lægen ikke påstanden.

6/25/2020 2:09 PM

11 Teams af flere 6/25/2020 10:01 AM

12 Eksternt forløb på OPUS 6/25/2020 7:55 AM

13 Psykoterapeut med +30 års erfaring på området med patienter med givne diagnoser. 6/25/2020 7:49 AM

14 Læge på psykiatrisk hospital 6/24/2020 4:15 PM

15 En psykolog gav mig dem, men fik bekræftet af en psykiater 6/24/2020 3:03 PM

16 Jeg har fra jeg ca var 5 år, vidst jeg ikke var som andre 6/24/2020 2:08 PM

17 Den eneste diagnose jeg har givet mig selv er min spiseforstyrrelse, da det ikke er en diagnose
der eksisterer i Denmark, men gør det i bla England og USA.

6/24/2020 10:40 AM

18 Psykoterapeut hos psykiater 6/24/2020 8:15 AM

19 Læge på psykisk afdeling aabenraa sygehus 6/24/2020 6:15 AM

20 De 4 af diagnoserne har jeg fået af 2 forskellige psykiatere. Min spiseforstyrrelse er jeg faktisk
ikke sikker på, hvem der har konkluderet det, men en på psykiatrisk sygehus i hvert fald.

6/24/2020 1:11 AM

21 Igennem Næstveds børne- og ungdoms afdeling. 6/23/2020 11:40 PM

22 2 psykologer og 1 psykiater har stillet diagnosen PTSD. Psykiater tilmed Neurasteni. Egen
læge tidligere svær depression i 2002

6/23/2020 10:04 PM

23 Psykoterapeut+psykolog har også uofficielt givet mig ptsd 6/23/2020 9:22 PM

24 Privat Speciallæge i psykiatri var den første 6/23/2020 6:56 PM

25 Læge i distriktpsykiatrien, der ikke er færdiguddannet psykiater endnu 6/23/2020 5:25 PM

26 I psykiatrisk ambulatorium på Brønderslev psykiatrisk sygehus. 6/23/2020 5:04 PM

27 Læge på Psyk. 6/23/2020 4:21 PM

28 Havde jeg en mistanke, tog jeg en test på nettet, som jeg så tog med til lægen. 6/23/2020 4:10 PM

29 Depression konstateret af egen læge. Skizofreni af psykiater 6/23/2020 4:07 PM

30 Angst, depression hos egen læge, personlighedsforstyrrelse hos speciallæge i psykiatri, og
også udredt hos læge og psykolog i psykiatrien.

6/23/2020 3:46 PM

31 Borderline fik jeg af en psykiater jeg aldrig havdet talt med, Asperger og angst af en psykolog
jeg talte med i et par år (han sagde at jeg også havde ADHD, men skrev det ikke på papiret, da
det ville give problemer i fht. kommunen). Depression er noget jeg får et par gange om året,
ikke noget der er sådan permanent diagnosticeret. PTSD har jeg ikke rigtig hørt nogen
psykolog eller psykiater give mig, men jeg har en fortid fuld af traumer, så den er jeg slet ikke i
tvivl om.

6/23/2020 3:25 PM

32 Blev diagnostiseret på lukket psykiatrisk afdeling på Frb Hospital. 6/23/2020 3:02 PM

33 Mine forældre sagde: "vi kan jo se, hvor svært, du har det". Men jeg erkendte først at have
været syg, efter jeg kom i medicinsk behandling og kunne læse mine dagbøger fra den kaotiske
tid, der havde været uden medicinen.

6/23/2020 2:40 PM

34 Håber, det tæller for at få tildelt en diagnose. Begyndte i behandling for angst i 4. klasse, dels
hos privat psykolog, dels i Cool Kids behandling på AU. Spiseforstyrrelse fik jeg børne-unge-
psykiatrien, hvor jeg også fik konstateret blandet personlighedsforstyrrelse, som jeg dog ikke
blev behandlet for, og ved derfor ikke, om den blev slettet, da jeg blev afsluttet ved Center for
Spiseforstyrrelser. Kom i behandling for OCD i voksenpsykiatrien samt medicinsk behandling
for depression, først hos egen læge, siden i psykiatrien. Fik senere tildelt ny
personlighedsforstyrrelsesdiagnose.

6/23/2020 2:35 PM

35 Indlagt på psykiatrisk 6/23/2020 1:52 PM

36 Overlæge på psykiatrisk afdeling i samarbejde med afdelingens psykolog 6/23/2020 1:23 PM

37 Læge gav belastningsreaktions-diagnose. En psykolog gav en
personlighedsforstyrrelsesdiagnose, en uddannelseslæge gav en depressionsdiagnose, en
fysioterapeut i psykiatrien gav en angst diagnose, en anden psykolog gav en anden
personlighedsforstyrrelsesdiagnose. Fælles for alle er, at de mener at de andre har taget fejl.
Dertil har jeg utallige 'træk af diagnoser (PTSD, spiseforstyrrelse, andre

6/23/2020 12:41 PM
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personlighedsforstyrrelser, etc) givet af psykolog. Selv mener jeg - og folk der kender mig og
min gamle læge og sagsbehandler at der mere er tale om PTSD og angst end alt det andet, der
har været nævnt og diagnosticeret.

38 Psykiatrien 6/23/2020 12:10 PM

39 Læge i distriktpsykiatrisk center, efter udtalelser fra psykolog og læger på Rigshospitalet i
forbindelse med indlæggelse og behandlingsforløb

6/23/2020 12:10 PM

40 Ansat i voksen psykiatri 6/23/2020 12:08 PM
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# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE

1 Ingen af dem. 7/5/2020 9:32 AM

2 Jeg fik depressionsdiagnosen i 2016 efter behandling for spiseforstyrrelse, men tror jeg har haft
depressioner i perioder siden 2005, da jeg gik i gymnasiet.

7/4/2020 12:03 PM

3 Nej 7/2/2020 11:02 PM

4 Nej 7/1/2020 7:57 AM

5 Startede som ni årig, afhængigheden føltes og synes temmelig tydelig. Var i døgnbehandling i
1996 og holdt mig ædru siden ved hjælp af AA.

6/30/2020 10:55 PM

6 Nej 6/30/2020 1:35 PM

7 Nej 6/30/2020 12:59 PM

8 ptsd 6/30/2020 11:37 AM

9 Nej 6/30/2020 10:30 AM

10 Nej 6/30/2020 10:23 AM

11 nej 6/29/2020 4:17 PM

12 Psykolog sagde angst 6/26/2020 11:55 PM

13 Nej 6/26/2020 10:26 AM

14 Kompleks PTSD - Men diagnosen kommer først i ICD-11 i 2021. 6/25/2020 5:07 PM

15 Ja, på den måde, at jeg er enig i og forstår hvorfor, jeg har fået de diagnoser 6/25/2020 2:15 PM

16 Har ikke selv 6/24/2020 4:16 PM

17 Nej 6/24/2020 3:23 PM

18 Nej 6/24/2020 2:05 PM

19 Nej 6/24/2020 9:25 AM

20 CPTSD 6/24/2020 9:06 AM

21 Nej 6/24/2020 9:01 AM

22 Nej 6/24/2020 8:52 AM

23 Nej ,men har i perioder lidt af spisevægring og tabt op mod 1/3 af min kropsvægt - har skjult
dette så godt jeg kunne og svaret undvigende når psykologer og læger har spurgt til mit synlige
vægttab

6/23/2020 10:07 PM

24 Den var dårlig spurgt, jeg har jo ikke selv givet mig selv diagnoser.. 6/23/2020 6:57 PM

25 Jeg havde mistanke selv inden diagnoser 6/23/2020 5:10 PM

26 Har helt afgjort K-PTSD, men terapeut er også sikker på det. 6/23/2020 4:54 PM

27 Særligt sensitiv. 6/23/2020 4:10 PM

28 Jeg giver mig ikke diagnoser, men omtaler dog stress - for mig, der er det mere flydende end
konstant.

6/23/2020 3:46 PM

29 Nej 6/23/2020 3:39 PM

30 Angst og depression er "godkendt" af en psykolog, ingen har dog nævnt PTSD 6/23/2020 3:27 PM

31 Nej 6/23/2020 3:10 PM

32 I min journal står kun spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelse anført, men er blevet/bliver
behandlet for de andre lidelser også, så kan faktisk ikke finde ud af, om de mener, jeg har de
diagnoser, selvom jeg stadig har mange symptomer på flere af dem.

6/23/2020 2:37 PM

33 Ja og nej. Jeg spottede selv min ADHD og gik selvdiagnosticeret i et halvt år før jeg fik det
konfirmeret hos en psykiater og kunne få medicin.

6/23/2020 2:23 PM

34 Nej 6/23/2020 2:16 PM

35 Nej 6/23/2020 2:07 PM

36 Kompleks ptsd 6/23/2020 1:43 PM

37 Jeg vidste at jeg havde ADHD og autisme og gjorde psykiater opmærksom på den "mistanke"
så hun kunne undersøge det.

6/23/2020 1:32 PM

38 nej, men efter 40 år på medicin for depression der IKKE virker, har jeg fået tid (for første gang)
hos psykolog, hvor jeg gerne vil have vi dykker ned i min personlighed. Psykiatererne er SÅ
fokuseret på medicin, at de glemmer at tale med patienten:(

6/23/2020 1:15 PM

39 Nej 6/23/2020 1:03 PM

40 Blev ved at have symptomer som hyperarousel, stress, angst og efter et kursus om psykopater
begyndte jeg at se sammenhæng til complex Ptsd. Gik så til psykolog.

6/23/2020 12:41 PM

41 Nej 6/23/2020 12:39 PM

42 Jeg er ikke officielt udredt for det men har flere fagpersoners ord for det. 6/23/2020 12:35 PM

43 Nej. 6/23/2020 12:29 PM

44 Alle givet i psykiatrien, men flere fjernet efterfølgende 6/23/2020 12:15 PM

45 Ptsd 6/23/2020 12:09 PM

46 Nej 6/23/2020 12:04 PM

47 Nej 6/23/2020 12:02 PM
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# UDDYB GERNE HVORDAN DU OPLEVER DET AT DELTAGE I FLERE
BEHANDLINGSFORLØB SAMTIDIG.

DATE

1 Hvis jeg ikke reagere som forventet på medicin og anden behandling søger især lægerne
hurtigt efter ny diagnose

7/5/2020 10:26 PM

2 Jeg er i behandling for ADHD og angst. Jeg oplever at behandlere er meget specialiserede så
det er rigtig svært at få en samlet vurdering og behandling selvom tilstandene indvirker på
hinanden.

7/5/2020 5:12 PM

3 Kasse systemet: først behandles den ene, før vi kan behandle den anden. Men tingene hænger
sammen. Oplever symptombehandling - og ikke behandling af årsagen: barndomstraumerne.

7/2/2020 7:40 PM

4 Det eneste udfordrende er at få lov til at få behandling for mere end en ting samtidig 7/2/2020 12:59 PM

5 Det ene sted behandler de skizotopi og andet angstrelateret problemer ved ASD = behandlerne
bruger ikke samme metode

7/1/2020 9:40 AM

6 Stressende 7/1/2020 7:58 AM

7 Bivirkningerne og fokus på to forskellige mål 7/1/2020 12:49 AM

8 Min alkoholisme kræver en mental og åndelig vedholdelse på daglig plan, det er væsentlig
nemmere ved støtte fra AA-fællesskabet, hvorfor jeg forsat går til AA-møder. Der er også den
fordel, at jeg møder nye medlemmer, der har brug for hjælp, til at opnå vedvarende
ædruelighed. En hjælp der er en del af min sikring af forsat ædruelighed. Derudover er AA-
fællesskabet generelt bare en fantastisk udviklings-katalysator. Behandlingen af min Bipolar
lidelse er stort set medicinsk alene, krydret med "adfærdsregulering" udfra min sygdomsindsigt.

6/30/2020 11:09 PM

9 Det bliver let en enten/eller behandling, alt efter hvilken diagnose der "fylder mest" 6/30/2020 4:39 PM

10 Det er svært og forvirrende da psykiatrien er bygget efter folk med en enkelt diagnose eller folk
som passer perfekt ind i en tekstbogs beskrivelse og derved kan det være svært at forstå det
og få mening af behandlingen når man føler sig som et mere komplekst menneske

6/30/2020 4:31 PM

11 Det psykiatriske system er meget kasseinddelt, så har fået pakkeforløb ud fra diagnoser og ikke
ud fra fx en traumatisk barndom. Derudover har det været hårdt at sætte sig ind i alle
diagnoserne, så jeg kunne få større sygdomsindsigt

6/30/2020 1:17 PM

12 mangle forståelse og generelt mangle hjælp i det offentlige 6/30/2020 11:39 AM

13 Det kan være svært for alle parter at placere symptomerne det rigtige sted. 6/30/2020 10:24 AM

14 Det er svært at forholde sig til så mange forskellige fagpersoner på én gang og det at skulle
arbejde mentalt med flere forskellige emner/diagnoser

6/25/2020 9:15 PM

15 Psykiatrien og behandlingen er meget kasseopdelt, og selv om man siger at angst og
depression har stor co-morbiditet behandler man dem hver for sig. Det har været meget
surrealistisk at få at vide at min depression skulle behandles først, og min angst måtte vente. Et
forløb jeg gik i handlede kun om depression og ikke angst, da det lå i et andet
behandlingsforløb. Det er noget af det mest åndssvage jeg har været udenfor. Behandlingen
var fin, den manglede bare at se det hele mennesker.

6/25/2020 5:10 PM

16 Jeg synes det er svært at nå rundt om alle problemstillinger på de 45 minutter en samtale varer.
Ofte er der ikke tid nok til at gå i dybden med nogle af de ting jeg har kæmpet med i mange år.
Der fokuseres kun på hvordan mit mentale helbred har været siden sidste samtale.

6/25/2020 3:46 PM

17 Det hele er forbundet med hinanden og jeg opdeler ikke mig selv i diagnoser, men som hele
mig.

6/25/2020 12:24 PM

18 Flere bivirkninger 6/24/2020 9:58 PM

19 PTSD bliver fortrinsvis behandlet med samtaler, mens dissociativ lidelse fortrinsvis bliver
afhjulpet med kropsterapi. Det fungerer rigtig godt. Fantastisk at få hjælp til både hoved og krop
sideløbende for det ene forløb "smitter" jo af på det andet.

6/24/2020 8:34 PM

20 Det kan være meget forvirrende når den ene psykiater siger at man skal noget og så den
anden siger noget andet

6/24/2020 7:09 PM

21 Er altid i tvivl om det er den end eller den anden der driller mig 6/24/2020 4:16 PM

22 at deres kasser ikke kan samarbejde 6/24/2020 4:01 PM

23 Bliver som udgangspunkt behandlet som "besværlig" af nye fagpersoner 6/24/2020 3:41 PM

24 Mine sygdomme går hånd i hånd med hinanden 6/24/2020 3:24 PM

25 Modtager medicinsk og EMDR behandling 6/24/2020 9:25 AM

26 Angst Angst Angst - Utryghed Utryghed Utryghed 6/24/2020 9:07 AM

27 Behandling overgår til egen læge, som ikke har ekspertisen 6/24/2020 8:52 AM

28 Jeg er ikke i flere behandlingsforløb, men har heldigvis en psykolog med flere uddannelser, så
hun kan klare både overgreb, ptsd og angst i samme forløb

6/24/2020 8:29 AM

29 Der er kun et behandlingsforløb hos samme psykiater/psykoterapeut - medicin op og ned i
dosis eller skift af medicin er virkelig træls samtidig er 10 gange ikke nok når man er i
behandling for når man er ved at være klar til at kunne arbejdes med så er der ikke flere gange
tilbage

6/24/2020 8:18 AM

30 Forvirring, hvad er hvad 6/24/2020 6:16 AM

31 Det er nogle gange svært at finde ud af hvilke lidelser man skal fokusere på mest. 6/23/2020 11:41 PM

32 Det er meget mere upræcist og uoverskueligt 6/23/2020 11:01 PM

33 Jeg tager medicin for min depression. Og har rigtig meget krops uro og i forbindelse med min
nylige indlæggelse fik jeg medicin for den uro. Men nibeboen jeg er udskrevet og er i
behandling for min personlighedsforstyrrelse igen for at stabilisere min hverdag må jeg ikke få
medicinen for den krops uro. Hvorfor ved jeg ikke,

6/23/2020 10:57 PM

34 Mit er mest medicinsk - derudover har jeg samtaler med en psykolog, men det handler mest om 6/23/2020 10:10 PM
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at få læsset af end end egentlig terapi - jeg er som sådan færdigbehandlet og må leve med
mine handicaps

35 De fagprofessionelle ved ikke altid hvad kasse de skal smide mig i, så jeg ender som regel
mellem 2 eller flere kasser, det kan godt være forvirende

6/23/2020 7:47 PM

36 Man kan ikke Behandle Asperger 6/23/2020 7:46 PM

37 Svært at adressere en diagnose, når de findes og påvirker hinanden 6/23/2020 4:31 PM

38 Det er vanskeligt at få tildelt dobbeltforløb. 6/23/2020 4:22 PM

39 Jeg er ikke i flere behandlingsforløb. Går hos en psykolog, og vi taler bare om tingene samlet.
Vi deler det ikke op i, om det nu er det ene eller andet.

6/23/2020 3:41 PM

40 Det kan med netop bipolar og angst være svært at skelne mellem hvilke af de to som udløser
den anden i forskellige tilfælde. Det er svært at lære og forstå de to forskellige diagnoser og
også med professionel hjælp.

6/23/2020 3:15 PM

41 Det er ikke al medicin som er godt når man har flere diagnoser. 6/23/2020 2:54 PM

42 Jeg får både antipsykotisk og antidepressiv medicin og har ingen bivirkninger/trives med det.
Min psykolog er åben for at tale om begge "sider" af min sygdom. Intet problem heller til daglig
at betragte mig som både/og i mit eget selvbillede.

6/23/2020 2:43 PM

43 Kryds bivirkninger på medicin, svært ved at skelne mellem dem, svært ved at finde ud af om
det går bedre med den ene hvis det går dårligt med den anden, kun den ene blev arbejdet med
(gruppe terapi) da den anden "nok ville blive bedre når den anden diagnose blev arbejdet med"
selv om det viste sig at det var omvendt da min angst var hoved problemet og styrede min
depression.

6/23/2020 2:38 PM

44 Jeg går i dpc for behandling af min angst og skizofreni 6/23/2020 2:37 PM

45 Der er ikke tale om separate forløb men mange symptomer overlapper og forvirrer 6/23/2020 1:46 PM

46 Det kan give noget forvirring omkring hvad der bliver lagt fokus på hos de forskellige
behandlere

6/23/2020 1:43 PM

47 Jeg deltager ikke i flere behandlingsforløb, men får medicin og psykologbehandling for både
angst og depression i en "samlet pakke"

6/23/2020 1:39 PM

48 Jeg bor på bosted, og der er de god til at se sammenhængen af mine diagnoser og hvordan de
forskellige diagnoser påvirker hinanden

6/23/2020 1:27 PM

49 Flere bivirkninger af medicin 6/23/2020 1:26 PM

50 Forskellige måder at arbejde med tingene på giver udfordringer 6/23/2020 1:20 PM

51 Der opstår en tydelig problematik når man undervejs i sit forløb i psykiatrien bliver
diagnostiseret med en diagnose inden for handicapområdet. Man oplever manglende viden
omkring den nye diagnose, samt at man ofte vil stå til, at blive afsluttet fordi man nu ikke
længere “hører” til hos psykiatrien.

6/23/2020 1:08 PM

52 følserne er det samme, men kommer af vidt forskellige "handlinger" er jeg ked af det i dag fordi
1. jeg er paranoia, 2. depri eller manisk? Det vildt kaos af tanker og følelser hele tiden

6/23/2020 12:50 PM

53 Går det samme sted hos samme terapeut med begge ting 6/23/2020 12:39 PM

54 At det er utrolig svært og et meget krævende arbejde at få lov til det. Det tog næsten fem år,
hvilket har gjort, at kræfterne til selve behandlingen er svære at finde.

6/23/2020 12:38 PM

55 Den behandling jeg får er terapi. For ptsd og angst. Min skizofreni er i remission nu 6/23/2020 12:33 PM

56 Jeg kan ikke blive behandlet for de forskellige diagnoser samtidigt 6/23/2020 12:33 PM

57 jeg oplever at det er svært for psykiatrien at arbejde på tværs af teams / tage stilling til to
diagnoser under indlæggelse

6/23/2020 12:31 PM

58 Det er svært at finde den rigtige behandling, når der er så mange faktorer der skal tages
hensyn til.

6/23/2020 12:30 PM

59 den ene er medisinsk den anden er selvhjælpsgruppe 6/23/2020 12:09 PM

60 Det er hårdt fysisk 6/23/2020 12:02 PM
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Sp. 16 Hvilken betydning har det for din opfattelse af dig selv som person,
at du har/har haft flere diagnoser?

Besvaret: 381 Sprunget over: 31
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Jeg har opnået en større selvforståelse

Det har øget min forvirring omkring min identitet

Jeg har opnået større forståelse af mine reaktioner, følelser
og udsving

Jeg har vanskeligt ved at få mit selvbillede til at matche
med diagnose

Jeg får en oplevelse af skam og fiasko

Min dominerende identitet er at være psykisk syg

Det har givet mig en afklaring og støtte til at søge
information og behandling

Det har skabt usikkerhed om mine muligheder og
kompetencer
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# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE

1 Jeg har oplevet en klar bedring af selvbillede mm over årene. I starten var jeg ramt af være
diagnostiseret med psykiatriske lidelser.

7/5/2020 5:15 PM

2 Jeg er blevet behandlet for alle mulige diagnoser, men det viser sog at jeg er handicappet:
ADHD og autisme. Derudover lever jeg med senfølger af min barndomstraumer - men det
findes der ingen behandling til.

7/2/2020 7:42 PM

3 Med tid og senere diagnoser (Aspergers og skitzotopi), der endelig giver dybere forståelse for
langvarige problematikker, har jeg opnået bedre mental trivsel.

7/1/2020 9:43 AM

4 Jeg fik mine aspergers-, adhd- og ocd-diagnoser for ca. 5,5 år siden. Og i takt med at jeg har
fået mere og mere viden, og især identificerer mig som autist, har jeg fået en helt anden
selvindsigt og selvopfattelse end før. Det har været en befrielse. De øvrige diagnoser har ikke
været retvisende, og jeg har derfor ikke fået den støtte og hjælp, jeg havde brug for, op gennem
mit voksenliv.

7/1/2020 12:41 AM

5 Det har været rigtig svært vi kke blot at se på sig selv som en med mange diagnoser og
dermed en, der er meget syg. Jeg har kæmpet for ikke at stigmatisere mig selv. Det er jeg
heldigvis god til at undgå nu

6/30/2020 1:20 PM

6 Det betyder jeg oplever stigmatisering i bla. sundhedsvæsen 6/30/2020 1:05 PM

7 Fået lavt selvværd 6/30/2020 10:41 AM

8 Jeg har valgt at: mine diagnoser ikke skal identificere mig - jeg har identificeret mine
diagnoser!!

6/29/2020 5:09 PM

9 udover ovenstående har det skabt extrem angst og selvmordsønske(r), at udvikle
barndomstraumer til aktuelle psykiatriske problemstillinger...fortiden har fyldt og fylder stadig
meget af mit liv. trods uendelige samtaler med bla psykiatrere, sygeplejersker... er jeg stadig
ødelagt, frustreret og urolig -- indeni

6/26/2020 12:31 AM

10 Det er svært for mig at indtage en værdig position i samfundet 6/25/2020 2:13 PM

11 Jeg havde først depression, dernæst i 13 år skizofreni som fejldiagnose. Denne diagnose
forhindrede med de store mængder medicin og ECT behandling enhver for for bedring. Først
da det blev ændret til PTSD og dissociativ lidelse kom der skub i en helingsproces. Min
traumatiske opvækst med seksuelle overgreb og svigt er nu endelig ved at være bearbejdet i
sådan en grad, at jeg har en godt liv. Den korrekte diagnose er afgørende for om man får den
behandling der hjælper.

6/24/2020 8:39 PM

12 Var igennem et 5,5 årligt forløb i jobcentret, som i høj grad forværrede alle mine symptomer og
gjorde mig mere og mere syg og uarbejdsdygtig. I januar fok jeg endelig tilkendt flexjob ig
kunne fortsætte i den stilling jeg allerede havde som praktik igennem et år. Jeg har oplevet en
stær bedring siden jag er færdig med jobcentret og får det bedre for hver dag

6/24/2020 5:01 PM

13 Jeg føler ikke jeg kan bidrage til noget i samfundet på trods af T jeg har en MA i Journalistik fra
Westminister University i London. Jeg føler mig som en fejl og en fiasko og at jeg optager plads
i samfundet og i psykiatrien ved at leve

6/24/2020 3:53 PM

14 Psykiatrien ønsker ikke at hjælpe mig 6/24/2020 11:00 AM

15 Hvis diagnoserne ikke var der, ville symptomerne forværres 6/24/2020 8:54 AM

16 Svært at acceptere men efter ca 15 år i behandling om/off så er det blevet nemmere 6/24/2020 8:20 AM

17 Krydserne ved de negativt ladede udsagn hænger sammen med de mange år med
fejldiagnoser (skizofreni og personlighedsforstyrrelse). Krydserne ved de positivt ladede udsagn
hænger sammen med mine nuværende diagnoser.

6/24/2020 8:12 AM

18 Jeg fik mine første diagnoser som 22-årig og den sidste som 39-årig. Det viser sig, at jeg har
haft en forkert diagnose i 17 år. Nu giver det hele meget mere mening for mig.

6/24/2020 1:14 AM

19 Mere om synet på mig i arbejdssituationer forringer mine muligheder 6/23/2020 7:47 PM

20 Havde jeg aldrig fået diagnosen PTSD i 2012 havde jeg fuldtidsarbejde endnu. 6/23/2020 6:59 PM

21 Diagnoserne betyder som sådan ikke noget - symptomerne gør. 6/23/2020 3:48 PM

22 Mine muligheder er så begrænsede pga et meget langt og opslidende forløb hos region og
kommune som har betydet min tærskel for hvor lidt der skal til at udløse en svær depression.
Det har betydet jeg i dag er førtidspensionist til trods for at jeg har mange gode kompetencer
som kunne være brugt.

6/23/2020 3:19 PM

23 Sygdom er somatiske lidelser psykiske. Jeg og andre lider ikke af psykisk sygdom 6/23/2020 3:12 PM

24 Jeg søger information på egen hånd, bliver altså ikke undervist eller vejledt. Ville ønske, der var
grupper, jeg kunne deltage i sammen med ligesindede. Har blot psykologsamtaler en gang hver
10. uge.

6/23/2020 2:46 PM

25 Svarene er lavet udfra: har haft. I dag er nogle af svarene anderledes da jeg kun mærker én
diagnose

6/23/2020 1:56 PM

26 Når man kommer hos psykiater og får behandling, er håbet stort om bedring, men bliver hurtigt
slukket

6/23/2020 1:18 PM

27 Jeg havde en oplevelse af, at diagnoserne blev altoverskyggende. Det er dog lang tid tilbage,
hvor sundhedsvæsenet stadig var i omskiftningsfase til det mere borgercentrerede.

6/23/2020 12:16 PM

28 Det har tidligere givet et andet billede, men i dag hviler jeg i mine diagnoser, arbejder med dem
når de skaber udfordringer og skaber styrke og muligheder for mig. Mine diagnoser er kun ord
på papir, min personlighed Og kompetencer er jeg glad for i dag.

6/23/2020 12:16 PM
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Min nuværende Psykiater ændrede efter udredning min diagnose fra personlighedsforstyrrelse
af blandet type til Aspergers syndrom. Han rystede på hovedet af den gamle diagnose og
sagde at det var en typisk fejl. Man kigger ikke efter autisme hos kvinder, og det betyder at
mange fejldiagnosticeres med personlighedsforstyrrelse

7/4/2020 7:01 AM

2 Igennem tiden har jeg ofte fået at vide: “Du lever egentlig ikke op til diagnosekravene, men for
at du kan få samtaler ved en psykolog, så giver vi dig denne (psykiatriske) diagnose”

7/2/2020 7:44 PM

3 Sygehusansatte 7/2/2020 7:12 PM

4 Jeg blev udredt af en virkelig dygtig og grundig neuropsykolog, der i en rapport bl.a. tydeligt har
redegjort for, hvorfor mine tidligere diagnoser ikke var dækkende

7/1/2020 12:50 AM

5 Det er ikke uvant, at folk kan have svært ved at forstå, at jeg stadig er alkoholiker, trods jeg ikke
har drukket siden 12/8-96. Men når jeg så forklarer, hvad det er der kendetegner sygdommen
alkoholisme og at det betyder, at en tår alkohol, vil sætte hele cirkusset i gang igen, så er de
overbevist.

6/30/2020 11:15 PM

6 Min skizofreni "periode" varede 4 år. Min læge mener at jeg udviser større tendens til at have
haft affekt psykoser og mener desuden at jeg opfylder flere kriterier for en diagnose indenfor
autisme spektrummet end meget andet

6/30/2020 9:31 PM

7 Har fået ny diagnose hver gang jeg i mit behandlingsforløb har mødt ny psykiater. De er ikke
enige

6/30/2020 6:49 PM

8 Mine fire diagnoser blev i januar reduceret fra 4 til 3, da psykologen og lægen på ambulatoriet
for mani og depression mente, at generaliseret angst 'gik ind under' min OCD og PTSD

6/30/2020 1:22 PM

9 Mobil teamet der har besøgt mig efter udskrivelse mener jeg er for velfungerende til at kun
have skizofreni - min stam afd og min distrikts sygeplejerske er dog ikke i tvivl

6/26/2020 11:18 AM

10 Jeg har mødt flere socialrådgivere, pædagoger, læger og sågar psykiatere der er tvivlsomme
overfor om ADHD overhovedet findes. Men også andre fagfolk såsom SPS-vejledere,
uddannelsesvejledere mv. som har sået tvivl om min ret til hjælp. Ved man det mindste om
diagnosernes natur og baserer sine antagelser på faktuel viden i modsætning til "syntesninger"
er man ikke i tvivl. Derudover er der et gab ift. diagnosticeringen og perceptionen af piger og
kvinder med psykiske "usynlige" diagnoser (man kan åbenbart være for pæn til at have en
diagnose)

6/25/2020 2:39 PM

11 En læge jeg havde opsøgt fordi jeg havde gener efter trafikuheld, fortalte efter en 45 min lang
samtale, at han var sikker på jeg var en voksen med ADHD og anbefalede at se en psykiater
med viden på området. Jeg fortalte det til daværende egen lægen og bad om en henvisning.
Han vendte det vide ud af øjnene og så mod loftet. Jeg fik min henvisning. Men skiftede lægen.
Siden har jeg ikke oplevet spørgsmåltegn

6/25/2020 10:12 AM

12 Anden behandler var psykiater i psykiatrien 6/24/2020 9:34 PM

13 Først her mange år senere hører jeg i fortrolige samtaler om at personalet på lukket afsnit har
betvivlet rigtigheden i at min skizofrenidiagnose var korrekt. De så åbenbart mange tegn på at
det ikke gav mening. Ikke noget jeg fik at vide. Lægen havde bestemt sig og der var åbenbart
ikke et miljø hvor der kunne såes tvivl om diagnoser.

6/24/2020 8:43 PM

14 Personerne er i klinik for personlighedsforstyrelse 6/24/2020 3:52 PM

15 Anden aktør persom I forhold til et tilbud jeg modstod fra kommunen 6/24/2020 9:27 AM

16 Har haft fejl diagnose i 6 år 6/24/2020 6:20 AM

17 Som beskrevet før har jeg haft en forkert diagnose i 17 år, så den blev endelig ændret sidste år
- fra borderline til bipolar. Derudover mener psykiatere ikke, at jeg har OCD længere, hvilket jeg
er enig i.

6/24/2020 1:17 AM

18 Min behandling af personlighedsforstyrrelse har været så ineffektiv og irrelevant at der er stillet
spørgsmålstegn ved om jeg har det

6/23/2020 11:04 PM

19 Begge mine diagnoser er gældende og er blevet tildelt af to forskellige psykiatere samt
psykologer

6/23/2020 11:02 PM

20 Kommer ikke hos psykiateren mere - hun nægtede at anerkende min aspergers 6/23/2020 10:23 PM

21 Det er en sygeplejeske på lokal psyk der er i tvivl om min bipolar lidelse er rigtig, men hun vil
ikke have en ny udredning, da hun mener der kommer intet ny ud af det

6/23/2020 7:52 PM

22 Jeg har fået Fjernet alle diagnoser på nær PTSD. 6/23/2020 7:01 PM

23 Mange psykiatere har svært ved kombinerede diagnoser. Derudover har mange psykiatere ikke
forstand på autisme hos kvinder og slet ikke ADD hos kvinder

6/23/2020 5:14 PM

24 Seneste diagnose er kataton skizofreni. Psykiater afviser dermed skizoid
personlighedforstyrelse.

6/23/2020 5:09 PM

25 Hver gang jeg har talt med en ny fagperson, så er der noget ved min diagnose se synes ikke
passer.

6/23/2020 3:49 PM

26 Først blev jeg diagnoseret med bipolar, hvor en fagperson i social psykiatrien stillede
spørgsmålstegn ved dette, og diagnosen blev ændret til borderline, men under Corona har jeg
fået begge diagnoser

6/23/2020 3:43 PM

27 En læge i psykiatrien satte spørgsmålstegn ved min ADHD diagnose, da jeg har to kort
uddannelser.

6/23/2020 2:58 PM

28 Hos praktiserende læge omtaler de mig som "psykisk syg" og jeg føler mig også psykisk syg
der. Hos min psykolog, som arbejder kognitivt, betvivler hun mere min udsagn, når jeg taler om
særligt "skizofreni". Det kan man som patient enten bifalde eller problematisere. Man vil jo
egentlig helst være så rask som muligt.

6/23/2020 2:50 PM

29 Ingen har anset mig for rask, men min hjemmevejleder og flere andre igennem årene har sat
spørgsmålstegn ved min diagnose som personlighedsforstyrret, skizotypisk og også ved min
angstdiagnose.

6/23/2020 2:27 PM
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30 Der har været mange der mener at jeg ikke er "rigtig autist" 6/23/2020 2:25 PM

31 Der er ikke mulighed for at svare “læge i psykiatrien”. Min oplevelse var med en læge under
indlæggelse, men denne læge var ikke uddannet psykiater.

6/23/2020 2:25 PM

32 Først bipolar nu i remission dernæst borderline efter tre-fire år 6/23/2020 2:18 PM

33 Jeg havde en samtale med en overlæge på psyk Vejle som sagde hun slettede min ene
diagnose fordi jeg godt kunne afholde et møde.Det troede jeg så på i 4 år indtil jeg fandt ud af
det var den anden diagnose der ikke passede længere.

6/23/2020 2:01 PM

34 Da jeg havde en skizofreni diagnose var jeg tilknyttet et støttecenter. Min kontaktperson var
sikker på at jeg ikke opfyldte kriterierne for denne diagnose, men i stedet havde en
personlighedsforstyrrelse og ptsd. Hun fik min henvist til et kommunalt tilbud, hvor jeg fik
psykoedukationi borderline uden jeg officielt havde diagnosen. Den fik jeg senere.

6/23/2020 1:24 PM

35 Er IKKE bipolar, selvom den diagnose vist blev stillet for mange år siden. Symptomerne var på
ADD

6/23/2020 1:17 PM

36 Min borderline har kun få symptomer på den nu. 6/23/2020 12:41 PM

37 Jeg forstår vidst ikke nr 17. Min skizofreni er sat i remission og jeg har stadig angst og ptsd og
det er vi alle enige om

6/23/2020 12:38 PM

38 Jeg har stadigvæk alle mine diagnoser og udredning er færdiggjort. Pga. jeg har været svært at
behandle medicinsk, så ville de bare sikre sig, at de arbejdede ud fra det rigtige udgangspunkt.

6/23/2020 12:35 PM

39 Ingen har været i tvivl 6/23/2020 12:23 PM

40 Der er blevet "renset ud" i mine diagnoser. Aktuelle diagnoser er; add,
personlighedsforstyrrelse, angst.

6/23/2020 12:20 PM

41 Tvivl om autisme eller personlighedsforstyrrelse 6/23/2020 12:17 PM

42 Der er ingen der har stillet spørgsmål ved diagnoserne 6/23/2020 12:10 PM
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1 Underkategorierne af personlighedsforstyrrelsen er jeg ikke enig i. 7/5/2020 6:32 PM

2 Jeg har været enig i at jeg havde det dårligt psykisk og havde brug for hjælp. Diagnoserne har
jeg ikke altid kunne se rigtigheden af.

7/5/2020 5:20 PM

3 Min spiseforstyrrelsesdiagnose var "atypisk bulimi". Jeg er enig i at jeg havde en
behandlingskrævende spiseforstyrrelse. Hvilken underkategori ved jeg ikke. Som jeg forstår det
er "atypisk" den mest almindelige spiseforstyrrelsesdiagnose. Depressionen er jeg HELT enig i.

7/4/2020 12:19 PM

4 Dengang var de aktuelle men opfylder slet ikke kriterierne længere 7/2/2020 11:05 PM

5 Jeg har aldrig kunne genkende mig i de psykiatriske diagnoser 7/2/2020 7:46 PM

6 Personlighedsforstyrrelser har mindre betydning, ADHD sikkert højeste 7/2/2020 7:15 PM

7 Jeg blev udredt meget grundigt i distriktspsykiatrien. Det tig lang tid, mange samtaler og tests.
Derfor har jeg tillid til de ikke har overset noget.

7/1/2020 11:16 PM

8 Jeg er ikke enig i skizofreni diagnosen. Jeg er helt enig i jeg havde en svær depression. Jeg er
også enig i jeg har træk fra personlighedsforstyrrelser og at disse var så udtalte som ung, at jeg
opfyldte kriterierne for disse. Fik først borderline, derefter blev den ændret til dependt
personlighedsforstyrrelser. Heldigvis er jeg vokset fra mange af symptomerne.

7/1/2020 9:20 PM

9 De current diagnoser (Aspergers + skizotopi) giver SÅ god menig - hvorimod mine første
diagnoser (depression og socialfobi), ikke var dækkende nok!

7/1/2020 9:54 AM

10 Jeps, er ikke i tvivl om min autisme og adhd - og ocd-symptomerne varierer alt efter hvor
presset og stresset jeg er.

7/1/2020 1:06 AM

11 Begge diagnoser har været/er ekstrem tydelige i deres symptomer. 6/30/2020 11:18 PM

12 Jeg tror ikke på at jeg har haft skizofreni på noget tidspunkt. Jeg har gjort opmærksom på at
mine hallucinationer var væk da jeg var 22 og alligevel blev min psykiater ved med at skrive i
min journal at der fortsat var hallucinationer til stede op til 3 år efter de forsvandt. Jeg stoppede
selv min medicinske behandling og har i dag (29 år) ikke fået tilbagefald

6/30/2020 9:43 PM

13 Jeg er fuldt ud enig med min spiseforstyrrelse og angst diagnose, men jeg har sværere ved at
forhold mig til persolighedsforstyrrelse og den del af af diagnosen som indbefatter dependent

6/30/2020 8:22 PM

14 Jeg er ikke enig i personlighedsforstyrrelsen da de aldrig talte med mig. 6/30/2020 4:05 PM

15 Nogle af dem mere end andre 6/30/2020 3:25 PM

16 Jeg er ikke længere enig i personlighedsforstyrrelsen 6/30/2020 2:15 PM

17 Det giver mening hvorfor jeg slås med de ting jeg gør. Livet kan jo generelt være svært, men for
mig er det også svært at skulle bekæmpe flere diagnoser oveni. Er på en måde glad for at det
kan kaldes en diagnose og ikke blot er mig, der er 'forkert' eller 'skør'

6/30/2020 1:24 PM

18 Er diagnosticeret med Cyklotymi, men mener selv at have bipolar type 2 6/30/2020 1:13 PM

19 Jeg er ikke enig i diagnosen personlighedsforstyrrelse 6/30/2020 1:06 PM

20 Diagnosen Blandet Personlighedsforstyrrelse så jeg gerne erstattet af Kompleks PTSD 6/30/2020 12:26 PM

21 Efter diagnoser og medicinering kan jeg mærke at man har "ramt rigtigt" 6/29/2020 5:11 PM

22 Jeg syntes der mangler at se på mit liv i en større sammenhæng 6/28/2020 10:33 PM

23 Ja, men depression, angst og tidligere spiseforstyrelse er formentlig følgesymptomer på min
personlighedsforstyrrelse (af blandet type), så om det er en eller flere diagnoser har ikke den
store betydning for mig personligt (selvom de måske overskyggede personlighedsforstyrrelsen -
lægerne overvejde det slet ikke. Det var som om der kun var depression og angst at vælge
imellem - derfor blev jeg heller ikke udredt før jeg selv bad om det).

6/28/2020 6:49 PM

24 De nuværende to diagnoser er jeg enig i. Dysthymi var jeg i tvivl om og bipolar affektiv lidelse
har jeg aldrig rigtigt troet på, jeg har altid tænkt at jeg fik den fordi min psykiater i
distriktspsykiatrien synes jeg skulle prøve lithium igen og at diagnose og behandling skal passe
sammen.

6/28/2020 11:22 AM

25 Jeg skal efter lang kamp endelig udredes på ny i slutningen af 2020. Jeg endte med at få
diagnosen depression enkelt episode i 2011. Er stadig i medicinsk behandling. De overvejede
og udbredte for personlighedsforstyrrelse men jeg var for ung og for lav score i tests. Psykolog
har for år siden sagt at jeg har angst

6/27/2020 12:01 AM

26 Jeg synes der var mange ting ift. diagnosticeringerne der gik meget hurtigt eller ikke blev taget
seriøst.

6/25/2020 3:48 PM

27 Personlighedsforstyrrelsen var psykiaterne ikke enige om og det var jeg heller ikke. 6/25/2020 3:33 PM

28 Jeg syntes det er for upræcist hvad jeg fejler i og med at det i høj grad er paraplydiagnoser og
jeg mener ikke at måden man tester på er præcis nok.

6/25/2020 2:47 PM

29 Jeg er færdigbehandlet og opfylder ikke længere kravene til at have borderline diagnosen, men
den står der stadig.

6/25/2020 9:38 AM

30 Mange fejldiagnoser, jeg har skullet kæmpe for at få væk igen. Det er svært at blive hørt, og vil
gerne have en ny, gennemgående udredning, hvad egen læge ikke vil indstille til, da jeg ifølge
hende er “for syg til at gennemgå processen”.

6/25/2020 7:55 AM

31 Ja, efter endelig næsten 15 år i systemet, kan jeg mærke mig selv i en diagnose 6/25/2020 12:07 AM

32 Det har givet mig en større forståelse af mig selv. Jeg har altid, Selv efter jeg blev
diagnosticeret med ADHD, følte jeg mig stadig forkert fordi jeg ikke altid reagerer som en med
adhd ofte vil gøre. Jeg kan nu se tilbage og forstå min ageren i forskellige situationer. Det giver
en kæmpe ro.

6/24/2020 11:28 PM

33 I forhold til diagnosen personlighedsforstyrrelse 6/24/2020 9:27 PM

34 I dag er jeg helt enig i mine diagnoser, de giver god mening og behandlingen virker.
Skizofrenidiagnosen kunne jeg aldrig rigtig se migeselv i. Trods psykoedukation. Behandlingen

6/24/2020 8:50 PM
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virkede jo heller ikke, så jeg led i mange år under voldsomme tvangstiltag pga forværring i
selvskade og suicidal forsøg.

35 F65.2 betyder blotter. Og jeg er blotter i udtalt grad. F65.1 betyder transvestisk fetichist. Og jeg
fetichist i udtalt grad.

6/24/2020 8:44 PM

36 Ja til dem jeg har nu men ikke den første jeg fik 6/24/2020 7:12 PM

37 Jeg har haft angst og depression samt personligheds forstyrrelse. Men bipolarlidelse og ADHD
er jeg helt sikker på er fejldiagnose. Hvilket fagfolk er enige i.o

6/24/2020 7:03 PM

38 Jeg er enig i de diagnoser jeg har men jeg oplever ikke at være syg af dem for tiden. Dig er jeg
klar over at jeg i kriser højst sandsynligt kan komne til at blive syg igen

6/24/2020 5:03 PM

39 Stoler på dem.. og kan selv godt se at der er noget. 6/24/2020 4:19 PM

40 Jeg kan ikke se forskel 6/24/2020 4:05 PM

41 Jeg kan ae jeg har problemdr men jeg bryder mig ikke om at blive stemplet/brændmalet 6/24/2020 3:54 PM

42 Jeg er ikke skizofren; de tog mig fire år at komme af med dén diagnose 6/24/2020 3:45 PM

43 De passer på de reaktions mønstre jeg har haft gennem livet. Jeg kan i høj grad relatere til
andre med samme diagnoser.

6/24/2020 3:26 PM

44 Jeg ved godt, at det er rigtigt. Men samtidig synes jeg, at det er min egen skyld. Jeg burde tage
mig lidt mere sammen og gøre det bedre

6/24/2020 3:07 PM

45 Jeg er uenig i autismediagnosen, men enig i forhold til de tre andre. 6/24/2020 2:31 PM

46 Er enig i mine personlighedsforstyrrelser, men synes min spiseforstyrrelse diagnose er for
snæver

6/24/2020 12:10 PM

47 Man påstår at jeg er personlighedsforstyrret, og derfor angst. Jeg er uenig 6/24/2020 11:02 AM

48 Jeg har sat ord på og selv ønsket en udredning for de konkrete diagnoser 6/24/2020 8:56 AM

49 Kun mine nuværende diagnoser. Skizofreni og personlighedsforstyrrelse blev frafaldet i 2016
efter flere års kamp for en genudredning.

6/24/2020 8:16 AM

50 Fra skizofreni til borderline 6/24/2020 6:21 AM

51 Jeg synes ikke jeg kan se mig selv passe i de diagnoser. 6/24/2020 1:28 AM

52 Jeg følte mig usikker på OCD-diagnosen - den er så også blevet fjernet igen. 6/24/2020 1:19 AM

53 Ang. depression: Jeg gik ikke op i min hygiejne eller rod. Jeg brugte meget af min tid for mig
selv, jeg fik tit tidspunkter hvor alt var for meget og brød sammen med tårer. Ang. angst: Jeg
har haft meget svært ved at købe ind i dagtimerne og holdt mig til at købe ind når der næsten
ikke var nogle mennesker i butikkerne, tit meget sent omkring 22-23. Jeg har ofte fået højt
fravær på skoler fordi det var for svært at komme ind i klassen.

6/23/2020 11:46 PM

54 For mig var det en lettelse at få diagnoserne PTSD og Neurasteni fordi, de passede med det
jeg oplevede og til en vis grad fjernede følelsen af at være forkert. De var med til at forklare min
adfærd, kognition, angst og begrænsninger. Jeg var ikke alene længere, andre med lignende
traumer reagerede på lignende vis og fik lignende begrænsninger.

6/23/2020 10:23 PM

55 Ja, jeg er enig. Jeg har dig altid været atypisk i min borderline træk, hvilket man jo ikke kan se
på selve diagnosen. Så jeg har ved flere lejligheder følt at jeg har fået det forkerte stempel
(mest i det offentlige system som jobcenter og sundhedssektor )

6/23/2020 9:31 PM

56 Er ikke længere deprimeret, i den grad, at jeg har brug for indlæggelse. Ved ikke om jeg er
"vokset" fra min borderline-diagnose.

6/23/2020 8:23 PM

57 Er ikke enig i jeg er skizofren og kæmper for, at komme af med diagnosen. Men skifter
psykiater hele tiden og så vil den ene lade mig komme af med den, men får en ny som ikke er
enig osv.

6/23/2020 8:02 PM

58 Jeg vil gerne udredes igen, da jeg er i tvivl om jeg er diagnosticeret korekt 6/23/2020 7:57 PM

59 Da jeg i sin tid fok stillet mine forskellige diagnoser, var det på et reelt grundlag. Den dag i dag
er jeg “rask” ~ det vil sige at jeg har formået at skabe mig et godt liv, og bl.a. uddanne mig til
sygeplejerske (og jeg arbejder nu i psykiatrien). Den dag i dag opfylder jeg ikke længere
kriterierne til mine tidligere stillede diagnoser ~ dog lever jeg med PRSD som et livsvilkår.

6/23/2020 7:17 PM

60 Jeg har kun PTSD men ikke i en svær græd, det var fordi jeg mente det hjalp at ryge hash dette
stoppede jeg med for 1 år siden og aldrig haft det bedre før.

6/23/2020 7:03 PM

61 Jeg er enig i den ængstelig/evasive pf, de andre pf kan jeg ikke genkende. Jeg har depression
nu som min læge åbenbart ikke synes jeg har.

6/23/2020 5:28 PM

62 Jeg identificerer mig ikke med dem, men jeg lever med de skrøbeligheder de indebærer 6/23/2020 5:15 PM

63 Måske sætter jeg spørgsmål ved kataton skizofreni, da jeg heller ikke længere har væsentlig
anormale spændinger i kroppen. Skizoid personlighedsforstyrrelse er stillet ved 3 instanser og
senest efter grundig udredning under indlæggelse.

6/23/2020 5:13 PM

64 Jeg har 2 diagnoser på personlighedsforstyrrelse, den ene er ængstelig/Evasiv og den passer.
Den anden er paranoid forstyrelse, den er jeg nok ikke så enig i.

6/23/2020 4:57 PM

65 Kan se mig selv i det. 6/23/2020 4:32 PM

66 Det var en stor hjælp - for så kunne der handles målrettet 6/23/2020 4:04 PM

67 Nogle diagnoser jeg har fået, har været mere tegn på øjebliksbilleder, end på egentlige lidelse. 6/23/2020 3:51 PM

68 Jeg er enig i den ene. Ikke i den anden. 6/23/2020 3:43 PM

69 Jeg kan godt spejle mig i begge dianogser, og de giver forklaring på mine mønstre og følelser 6/23/2020 3:43 PM

70 Jeg er kun enig i PTSD diagnosen 6/23/2020 3:32 PM

71 Skizofreni diagnosen har erstattet de andre. 6/23/2020 3:27 PM
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72 Var aldrig helt enig i bipolar lidelsen hvilket andre fagpersoner også senere har betvivlet 6/23/2020 3:17 PM

73 Skizotypi-diagnosen blev skiftet ud med autisme sidste år. 6/23/2020 3:13 PM

74 Jeg oplever de symptomer som diagnoserne beskriver 6/23/2020 3:06 PM

75 I starten havde jeg svært ved at se hvordan jeg kunne have ADHD, det samme med bipolar
lidelse type 2. Men kan virkelig godt genkende migselv i begge diagnoser nu.

6/23/2020 3:02 PM

76 Følelsen af at være skizofren strejfer mig måske hver anden dag. Jeg går altså ikke rundt og
FØLER mig skizofren som en naturlig ting. Jeg ved, jeg er morgendeprimeret og taler nogle om
en "endogen depression", der ligger underneden. Jeg er fuldstændig klar over mine
tilbøjeligheder til at være deprimeret.

6/23/2020 2:56 PM

77 Er dog meget i tvivl om, hvorvidt de mener, jeg har diagnoserne OCD og angst og evt
depression, hvilket forvirrer mig, da jeg oplever symptomer på dem. Desuden er der nogle træk
fra personlighedsforstyrrelser, jeg har fået tildelt, som jeg ikke mener, er rigtige, mens jeg
mener, at der er nogle træk, jeg ikke har fået tildelt, men som jeg opfylder.

6/23/2020 2:48 PM

78 Jeg mener ikke at jeg er skizofren 6/23/2020 2:38 PM

79 Helt enig i depression, stressfølsomhed og ADHD. De andre har egentlig bare traumatiseret
mig i en grad, så min hjemmevejleder har hjulpet mig til at få en psykologhenvisning for at få
afmonteret min angst for at være mere sindssyg end jeg er. Jeg blev beskyldt så meget for at
have manglende sygdomserkendelse da jeg var ung, så det er internaliseret. Det er ærlig talt
noget lort at leve med oven i alt det andet.

6/23/2020 2:34 PM

80 Da jeg ingen symptomer har længere 6/23/2020 2:26 PM

81 Den ene på daværende tidspunkt ja. Den anden ja, uden tvivl og der burde have været indsat
noget hjælp da jeg var barn!

6/23/2020 2:04 PM

82 Jeg har aldrig haft Adhd men blev behandlet for symptomer forårsaget af bivirkninger fra
antipsykotisk præparat

6/23/2020 1:48 PM

83 Da jeg aldrig har været ved en psykiater, og lægens måde at diagnosere på er relativt hurtig og
simpel, kan jeg være i tvivl om der ligger mere bag depressionen og angsten. Men jeg er ikke i
tvivl om, at de to komponenter er sande.

6/23/2020 1:43 PM

84 Ifølge mit journalblad er jeg kun tildelt to personæighedsforstyrrelser, selvom jeg scorer langt
over tærskelværdi på flere. Desuden fremgår kronisk depression jeg har fået ved egen læge,
ikke i journalen fra psykiatrien

6/23/2020 1:28 PM

85 Jeg opfylder kriterierne for 3 af dem. Men jeg tænker ikke i diagnoser, jeg tænker i årsager. 6/23/2020 1:25 PM

86 Er ikke enig i depression, men er heller ikke længere diagnoseret det efter at de endelig indså
at jeg er bipolar

6/23/2020 1:24 PM

87 Har stor set haft alle former for psykiske lidelser, men tror det er den mest passende jeg har nu 6/23/2020 1:23 PM

88 Jeg er sikker på, at jeg ikke har ADHD. Det samme er min psykolog og egen læge 6/23/2020 1:20 PM

89 Har aldrig følt jeg var depressiv, men en følsom sjæl lytter altid til fagfolk 6/23/2020 1:20 PM

90 Jeg er ikke ren bipolar,men skizoaffektiv, men lever og oplever alle "symptomerne" på en
bipolar, det forvirrer mig at jeg ikke er "bipolar" men bare "affektiv..." ( "er" jeg eller "har" jeg?)

6/23/2020 12:54 PM

91 har givet en god forklaring på en del ting 6/23/2020 12:53 PM

92 Jeg er gået rundt med en uopdaget complex Ptsd i 15 år. Ingen har opdaget det på trods af jeg
har gået til psykiater og psykolog igennem mange år. Det var mig selv der opdagede det.

6/23/2020 12:48 PM

93 Jeg er helt enig i spiseforstyrrelse, selvskade og PTSD. Jeg er uenig i depression og
personlighedsforstyrrelse som selvstændige diagnoser, de er mere en del af PTSD, da jeg har
den komplekse udgave.

6/23/2020 12:42 PM

94 Jeg føler mig ikke deprimeret mere, men det bliver forsat stående som 'kronisk depression' 6/23/2020 12:36 PM

95 Når ens hjerne er utilregnelig er det svært at udrede nøjagtig hvad man fejler. 6/23/2020 12:23 PM

96 Nu er jeg. Men jeg har aldrig været mentalretarderet med iq på 64 6/23/2020 12:23 PM

97 Jeg ser mine diagnoser i min og arbejder med dem, men tror noglegange der kan være en
autisme diagnose som i virkeligheden er underliggende, men hvis der er, så er det ikke så
vigtigt for mine værktøjer virker.

6/23/2020 12:21 PM

98 Jeg fik diagnoserne da jeg var 15, der syntes jeg ikke jeg var et sted, hvor jeg kunne erklære
mig enig/uenig. I dag er jeg overvejende uenig i diagnoserne.

6/23/2020 12:19 PM

99 Jeg tror ikke, at jeg har personlighedsforstyrrelse. Jeg er ret sikker på, at jeg har autisme. 6/23/2020 12:18 PM

100 Jo mere jeg lærer mig selv at kende, jo mere kan jeg se symptomerne fra diagnoserne. Det
giver en ro at vide, hvad der er på spild, fordi så kan jeg gøre brug af de mestrins strategier jeg
har lært gennem terapi

6/23/2020 12:11 PM

101 Efter min diagnose blev ændret gav det meget mere mening, efter en tænkepause. 6/23/2020 12:08 PM

102 Ritalin giver mig ro i hovedet, og jeg har qua min asperger diagnose kunnet læse mig til, hvilke
udfordringer jeg har og hvordan de skal håndteres

6/23/2020 12:05 PM
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Sp. 20 I hvilken grad oplever du, at du har fået forklaringer på, hvilke
diagnosekriterier fagpersonerne har lagt vægt på, netop i forhold til dig?

Besvaret: 374 Sprunget over: 38
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Det har været meget vekslende. 7/5/2020 5:20 PM

2 Med depressionen var det ret klart. Ift spiseforstyrrelsen så oplevede jeg at jeg selv måtte læse
op på kriterierne og få hjælp af en psykolog, da min egen læge afviste, at jeg havde en
spiseforstyrrelse, da jeg var normalvægtig og ikke kastede op. Da jeg kom på Stolpegården var
det ikke så vigtigt for mig, hvilken underkategori indenfor spiseforstyrrelse de gav mig. Det
vigtige var at jeg fik behandling. Og jeg oplevede ikke at de tillagde underkategorien så meget
betydning.

7/4/2020 12:19 PM

3 De har altid været meget ærlige: “du lever egentlig ikke op til diagnosekriterierne”. Jeg oplever i
meget høj grad, at de fagpersoner som jeg har mødt, intet aner om senfølger af
barndomstraumer.

7/2/2020 7:46 PM

4 Ikke i sygehusregi 7/2/2020 7:15 PM

5 Haft problemer i tidlig diagnose med mangel på information om andre problematiker end
diagnoser fået ( depression + angst) = ikke kunne recover ordentligt. Flere år senere selv søgt
nye svar på diagnoser - og fået mere fyldestgørende og relevante diagnoser ( Asperger +
skizotypi)

7/1/2020 9:54 AM

6 Helt sikkert fra neuropsykologen. De mange forskellige psykiatere i tidens løb: stort set ingen
forklaring

7/1/2020 1:06 AM

7 Det kan jeg ikke huske 6/30/2020 11:18 PM

8 Jeg fik at vide at jeg måtte have lav IQ og blev vurderet til at være lettere udviklingshæmmet
fordi jeg ikke kan regne baglæns og ikke kunne bygge med klodser. Jeg synes i den grad jeg
blev stemplet. Min IQ blev vurderet på et sårbart tidspunkt og er blevet gentestet flere gange
efter hvor den har ligget over middel. Jeg fik ingen forklaring på noget som helst og slet ikke
hvorfor der bruges IQ tests på sårbare tidspunkter hvor den ikke vil give et korrekt resultat. Min
IQ dengang hed 78. Min IQ ligger i dag på 127. Og det har virkelig naget mig at den blev lavet
eller var nødvendig fordi den er blevet brugt mod mig senere hen. Jeg har manglet forklaring på
meget men specielt denne.

6/30/2020 9:43 PM

9 Psykologerne har været meget gode til at fortælle mig, hvor det var de så mig ift.
diagnosekriterierne, altså hvad der passede godt på mig, og hvad der ikke gjorde

6/30/2020 4:42 PM

10 Ingen forklaring, bare en samtale, test og diagnose. 6/30/2020 12:06 PM

11 I hvert fald da jeg blev udredt på Klinik for personlighedsforstyrrelser i Århus.Tidligere skulle jeg
- hos egne læger - bare svare på 10 spørgsmål om hvordan jeg havde haft det de sidste 14
dage og så fik jeg noget medicin. Groft sagt.

6/28/2020 6:49 PM

12 De nuværende diagnoser er velforklarede i min journal. De tidligere mindre velfprklarede
mundtligt såvel som skriftligt

6/28/2020 11:22 AM

13 Jeg har gerne fået en mundtlig forklaring, som jeg hurtigt glemmer dele af. Samtidig har jeg
været igennem så mange behandlingsforløb med så mange forskellige meninger at det virker
som en stor pærevælling.

6/25/2020 2:47 PM

14 I forhold til diagnosen personlighedsforstyrrelse. Blev slet ikke involveret eller informeret
omkring diagnosen før jeg i anden forbindelse søgte aktindsigt.

6/24/2020 9:27 PM

15 Med skizofreni diagnosen var der kun fokus på de produktive symptomer, som hallucinationer
på syn og hørelse. Andre symptomer blev ikke taget med ind i fortællingen om hvorfor jeg ikke
fik det bedre. Efter ændring til PTSD og dissociativ lidelse blev jeg grundigere indført i kriterier.
Virkede lidt som om at man ikke forventede at en pt med Skizofreni ville forstå hvad der blev
sagt. Med PTSD som diagnose oplevede jeg faktisk at blive lyttet mere til. Skræmmende at
stigmatisering også er massiv inde i systemet.

6/24/2020 8:50 PM

16 Min blottertrang udspringer ikke af stress, men er en decideret parafili / perversion / seksuel
orientering.

6/24/2020 8:44 PM

17 den ene elle anden diagnose kan have indflydelse på de andre 6/24/2020 4:05 PM

18 Min oplevelse er, at de langt hen ad vejen vil have mig til at passe ind i deres ekspertise. Om
jeg så réelt passer deri, er mindre relevant for mange af dem

6/24/2020 3:45 PM

19 Da jeg kom til samtale om diagnosen, gennemgik psykiateren mine besvarelser og forklarede
mig hvorfor det passede på diagnosen.

6/24/2020 3:26 PM

20 Jeg var den som fremlagde punkterne 6/24/2020 8:56 AM

21 Det er udelukkende fordi, jeg har insisteret på at få det at vide og selv har læst i journalen og
derefter konfronteret fagpersonerne med indholdet.

6/24/2020 8:16 AM

22 Da jeg fik borderline i 2019 gav det mening 6/24/2020 6:21 AM

23 Jeg er ikke færdigudredt og blev sat på standby i psykiatrien 6/24/2020 1:28 AM

24 Jeg har været til et hav af psykiatere, hvor nogle af dem har været virkelig gode til at forklare og
andre absolut ikke.

6/24/2020 1:19 AM

25 Gennemgik dem med min psykolog da de var stillet af psykiater og hun skrev mig efterfølgende
ind i diagnosen så jeg ikke skulle være i tvivl om den var rigtig.

6/23/2020 10:23 PM

26 Det gælder både egen læge, og lægerne på de psykiatriske ambulatorier/dagsafsnit 6/23/2020 9:31 PM

27 For meget info til at forklare her 6/23/2020 8:23 PM

28 Jeg har har skiftet diagnose 3 gange uden forklaring på hvad og hvorfor det ændres, det skete
ved skift af sygeplejeske og/eller psykiater

6/23/2020 7:57 PM

29 Alle har givet forskellige diagnoser uden jeg har haft det.. 6/23/2020 7:03 PM

30 Er selv uddannet social og sundhedsassistent 6/23/2020 6:34 PM

31 Diagnosen ADD (Attention Deficit Disorder without hyperactivity) som jeg fik ifm kontakt til
ungdompsykiatrien før jeg blev 18, fik jeg ikke særlig forklaring på eller information om

6/23/2020 5:53 PM
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32 De har forklaret, hvorfor de mener jeg har borderline, men jeg er uenig i deres antagelser. 6/23/2020 5:38 PM

33 Har ingen forklaring fået på mine diagnoser 6/23/2020 5:28 PM

34 Det har jeg faktisk aldrig fået at vide. 6/23/2020 3:51 PM

35 Fik en forklaring af psykiateren og vi snakkede om hvorfor de gamle blev slettet 6/23/2020 3:27 PM

36 Skizofrenien er der ingen, der har forklaret mig om. Een afdelingssygeplejerske sagde det og
siden har jeg selv læst om diagnosen og min søster har den også. Despressionen (efter mani)
var så tydelig, at den ikke var til at overse.

6/23/2020 2:56 PM

37 I børne-ungdoms-psykiatrien er det mere deres oplevelser af fraværende diagnosekriterier, som
jeg ikke har fået ordentlig forklaring på og/eller kunnet forstå og være enig i. I voksenpsykiatrien
fik jeg ved enhed for angst og OCD stillet 'atypisk OCD', hvilket jeg aldrig helt forstod - hvorfor
den var atypisk.

6/23/2020 2:48 PM

38 Kun ved min seneste diagnose. Mine første diagnoser var meget hemmelige på en eller anden
måde. Måske var det bare sådan, man gjorde dengang. Det virker til at transparens og
medviden for patienten bliver prioriteret højere nu. Heldigvis.

6/23/2020 2:34 PM

39 Har søgt det meste frem via google 6/23/2020 1:02 PM

40 Forstår ikke spørgsmålet 6/23/2020 12:53 PM

41 Forstår vidst ikke spørgsmålet? 6/23/2020 12:39 PM

42 Jeg har haft mange uheldige situationer, i forskellige afdelinger. I lokalpsykiatrien var
oplevelsen bedre en børne/unge

6/23/2020 12:23 PM

43 Første diagnose er som sagt 20 år gammel, og der havde jeg depression da de snakkede med
mig, så det husker jeg ikke.

6/23/2020 12:21 PM

44 Min sidste psykiater var god. Alle fagpersoner før (gennem 15 år) har været meget vævende. 6/23/2020 12:08 PM
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37.97% 142

50.27% 188

11.76% 44

Sp. 21 Oplever du i dag, at én eller flere af dine diagnoser ikke længere er
relevant?

Besvaret: 374 Sprunget over: 38
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Jeg har tidligere været diagnostiseret med både skizofreni og bipolar lidelse. Ingen af den er
relevante i dag og det er tvivlsomt om de nogensinde har været det.

7/5/2020 5:20 PM

2 Jeg oplever ikke at jeg har en depression og heller ikke en spiseforstyrrelse. Jeg har dage og
uger, hvor jeg træder ind i de gamle mønstre, men jeg kan arbejde mig ud af det igen uden at
de dominerer mit liv, som de gjorde engang.

7/4/2020 12:19 PM

3 Fejldiagnosticeret med personlighedsforstyrrelse - Blev sidste år diagnosticeret med Aspergers
syndrom

7/4/2020 7:02 AM

4 Eks.: jeg ved idag at jeg ikke har en spiseforstyrrelse - det er min autisme som påvirker min
spisning.

7/2/2020 7:46 PM

5 Personlighedsforstyrrelser 7/2/2020 7:15 PM

6 tidligere diagnoser (depression + socialfobi) erstattet af nyere (aspergers + skizotypi) 7/1/2020 9:54 AM

7 Mine personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelse havde rod i min uopdagede autisme og div.
depressioner var symptomer på min afmagt og sorg over alt det, der har været så pokkers
svært for mig at mestre.

7/1/2020 1:06 AM

8 Som sagt mine lidelser er meget tydelige. 6/30/2020 11:18 PM

9 Jeg er ikke dum, jeg har ikke skizofreni og ocd og opfylder få kriterier for borderline 6/30/2020 9:43 PM

10 OCD 6/30/2020 4:32 PM

11 Idag har jeg angst og depression og ikke personlighedsforstyrrelse 6/30/2020 4:05 PM

12 Personlighedsforstyrrelsen virker ikke længere relevant 6/30/2020 2:15 PM

13 Har ikke længere angst og har heller ikke den diagnose længere. 6/30/2020 1:13 PM

14 Alle tre 6/30/2020 1:06 PM

15 ville tværtimod gerne have en dybere afklaring 6/30/2020 11:40 AM

16 Jeg har fået værktøjer til at håndtere og navigere udenom fx stemmehøring, men diagnosen er
stadig relavant, for uden værktøjerne, ville jeg stadig opleve symptomer.

6/30/2020 10:31 AM

17 Jeg er i komplet remission 6/29/2020 11:39 AM

18 Min spiseforstyrrelse. Det var under min gymnasietid. 6/28/2020 6:49 PM

19 Nej, men sværhedsgraden af depressionerne er skiftende. 6/28/2020 11:22 AM

20 OCD er der stadig efter 23 år men blev minimeret meget eft. 2-3 år med mega 2tal støtte fra
min tålmodige og kærlige mand, som jeg desværre mistede for 2 år siden, 33 dage eft. at ha
mistet min dejlige mor. - Sådan en situatuon gør noget ved een. Arbejder med angst/ocd hver
dag, og den blir også mindre dag for dag. Men helt ude af billedet blir den nok aldrig. Men man
lærer at leve med den på tålt ophold. Vigtigt at sige nej til ocd, så minimeres den ad åre og
vigtigt at sige nej til andre og een selv hvis noget gir een stress.

6/27/2020 10:40 AM

21 Depressioner er for mig meget årstidsbestemt og trigges også af stress 6/26/2020 5:01 PM

22 diagnose for histrionisk personlighedsforstyrrelse er ikke længere en del af mig 6/26/2020 12:38 AM

23 Ja, min spiseforstyrrelse gik over for mange år siden. Men det er der heller ingen fagpersoner,
der mener, at jeg har mere

6/25/2020 3:13 PM

24 Diagnoserne er relevante da de påvirker alle aspekter af mit liv og har formet mit sind til hvad
det er idag, men at leve med disse diagnoser end sige tage hensyn til at jeg har dem virker
irrelevant, da jeg ikke har kunne modtage relevant hjælp ift. job og uddannelse.

6/25/2020 2:47 PM

25 Begge to. 6/25/2020 9:38 AM

26 Særligt depression og angsten er afhængig af almen velbefindende, så derfor er de ikke vigtige
i hverdagen

6/25/2020 8:00 AM

27 Spiseforstyrrelse til dels, og uden tvivl personlighedsforstyrrelsen 6/24/2020 9:27 PM

28 Skizofreni og depression giver slet ikke mening. PTSD og dissociativ lidelse giver et godt
billede af mine symptomer og relevante muligheder for at finde hjælp og være selvhjulpen

6/24/2020 8:50 PM

29 Jeg er stadig i høj grad aktiv som blotter. Jeg er stadig i høj grad transvestisk fetichist. (Om end
sidstnævnte nu fjernes fra ICD)

6/24/2020 8:44 PM

30 Jeg er har været i dat-behandling for borderline og metakognitiv behandling for angst og
depression. Jeg betragter mig som rask i dag.

6/24/2020 7:03 PM

31 Mine nuværende diagnoser er relevante (dvs. alle jeg satte kryds ved på nær skizofreni) 6/24/2020 3:45 PM

32 Jeg har været i behandling. Jeg har stadig diagnoserne og jeg har stadig udfordringer. Men jeg
har lært at leve at tackle dem, som de kommer. Så mit svar her, vil være både ja og nej. I
perioder med høj stress, er symptomerne svære at regulere. Men i stille periode er det som om
jeg ikke har de udfordringer som jeg nu engang har.

6/24/2020 3:26 PM

33 Depression kommer og går. Den er der jo heldigvis ikke altid 6/24/2020 3:07 PM

34 Jeg mener ikke, at jeg har autisme. Jeg tror, at jeg dik diagnosen, fordi psykiatrien bruger det
som en forklaring/undskyldning for, at jeg ikke har effekt af angstbehandlingen.

6/24/2020 2:31 PM

35 Personlighedsforstyrrelsen er ikke længere relevant. 6/24/2020 2:09 PM

36 Depression var egentlig overstået, men er vist ved at komme igen 6/24/2020 1:34 PM

37 Depression er blevet til depressive symptomer 6/24/2020 12:28 PM

38 Det er ikke lige så overskyggende, som da jeg var yngre. Men jeg skal stadig bruge de
teknikker jeg lærte til at håndtere det med

6/24/2020 9:39 AM

39 Spiseforstyrrelsen er der ikke mere 6/24/2020 8:21 AM
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40 De irrelevante var aldrig korrekte og er af den årsag frafaldet. De nuværende har jeg ikke fået
behandling for endnu. Den kamp kæmper jeg stadig.

6/24/2020 8:16 AM

41 Ja jeg mener at jeg ikke passer på diagnoser som jeg har fået. Da jeg elsker at være social mv. 6/24/2020 1:28 AM

42 OCD og borderline er blevet fjernet. 6/24/2020 1:19 AM

43 Jeg er ikke i tvivl om at min angst stadig er der. Den kan jeg mærke hver dag. Mht. depression
er jeg tit i tvivl. Jeg tænker tit over om at jeg har vænnet mig til at være depressiv og derfor ikke
lægger så meget mærke til det længere. Jeg føler dog stadig at der er dage hvor jeg kan
mærke jeg ikke er "rask".

6/23/2020 11:46 PM

44 I perioder er jeg ikke mærket af min personlighedsforstyrrelse mens andre perioder er jeg rigtig
hårdt ramt

6/23/2020 11:03 PM

45 Min skizofrenidiagnose blev slettet af en psykiater i 2007 6/23/2020 10:31 PM

46 Angst 6/23/2020 10:30 PM

47 Nej, men jeg oplever at den ro min førtidspension har givet mig har gjort det nemmere for mig
at fungere i familien. Samtidig oplever jeg dog at den mindste stress, press eller forventninger
tigger mig og kortvarigt sender mig tilbage til en følelse af den tid hvor jeg havde det værst -
hvor angst, afbrud søvn, flashbacks, selvmordstanker og ønsker om aldrig at vågne mere var
dominerende

6/23/2020 10:23 PM

48 Eks. Er jeg ikke længere restriktiv i min spisning. Der er jeg endt i overspisning i stedet 6/23/2020 9:31 PM

49 Er måske vokset fra min borderline diagnose, og er ikke længere deprimeret 24/7, så jeg har
brug for indlæggelse. Men får stadig anti-dep. medicin

6/23/2020 8:23 PM

50 Jeg var dagpatient på et hospital og harm modtaget så meget hjælp, som har gjort at jeg ikke
ryger ind i hverken angst eller depressioner mere. Desuden har mit liv ændret sig væsentligt

6/23/2020 7:27 PM

51 Jeg har ikke svær PTSD men en PTSD. 6/23/2020 7:03 PM

52 Jeg synes ikke kataton skizofreni passer ret godt længere. Depression er mit væsentligste
problem foruden de skizoide træk.

6/23/2020 5:13 PM

53 Medicinen kan holde fx. svingninger i skak i nogen periode, men blomstre op igen. I de gode
perioder, fylder de diagnoser mindre.

6/23/2020 4:26 PM

54 Angst, stress og depression er ikke længere gældende. 6/23/2020 4:12 PM

55 Har ikke depressioner mere 6/23/2020 4:04 PM

56 Er slet ikke præget af diagnoser, som jeg var da de blev stillet - men skal stadig være obs, især
på borderline og PTSD symptomer/reaktioner

6/23/2020 4:04 PM

57 Borderline diagnosen passer ikke 6/23/2020 3:30 PM

58 De slettede 6/23/2020 3:27 PM

59 Og de er fjernet 6/23/2020 3:13 PM

60 Skizotypi-diagnosen blev skiftet ud med autisme sidste år. 6/23/2020 3:13 PM

61 Jeg oplever, at jeg udadtil synes velfungerende og i nogles øjne "rask". Rigtigt nok har jeg
mange ressourcer og en facade udadtil, der kan snyde folk lidt. Men jeg ved - om mig selv,
indadtil - at noget fejler jeg. Noget er galt. Men det har taget mig 25 år at erkende det.

6/23/2020 2:56 PM

62 Har ikke så mange symptomer på depression pt., men de har været meget tilbagevendende
efter min subjektive opfattelse. Atypisk anoreksi er måske heller ikke længere relevant, da min
spiseforstyrrelse dels optræder anderledes nu, dels er mere i bero end selvskade mm.

6/23/2020 2:48 PM

63 Er i tvivl om min depression stadig er der i baggrunden eller om det kun er angst. Da jeg er
under medicinsk behandling ved jeg ikke om det kommer tilbage hvis jeg stopper på min
medicin.

6/23/2020 2:43 PM

64 Ingen af mine to første diagnoser giver mening for mig. Heldigvis er jeg ikke den eneste, der
ikke forstår dem nu.

6/23/2020 2:34 PM

65 Bipolar i fuld remission aktionsdiagnose nu borderline 6/23/2020 2:19 PM

66 Raskmeldt for depressioner. 6/23/2020 2:16 PM

67 Det er “kun” generaliseret angst jeg døjer med nu 6/23/2020 2:11 PM

68 Jeg har ikke længere personligheds forstyrrelse. Jeg mærker den aldrig. Jeg har helt bestemt
stadig ADD.

6/23/2020 2:04 PM

69 Depression gået i sig selv 6/23/2020 1:50 PM

70 Depression var fejldiagnoseret. Det var i virkeligheden bipolar lidelse 6/23/2020 1:24 PM

71 det er svært at vurdere. Jeg er velbehandlet og medicineret. jeg lever et ret almindeligt liv med
de begrænsninger jeg har.

6/23/2020 1:21 PM

72 Tid hos psykolog- hvor jeg igen håber at kunne blive afklaret 6/23/2020 1:20 PM

73 Den bipolare diagnose. 6/23/2020 1:18 PM

74 Jeg blev diagnosticeret med Bordline i 2016, men føler ikke længere at jeg opfylder kriterierne
for netop den diagnose - i så fald i meget mild grad

6/23/2020 1:17 PM

75 PTSD er meget fraværende 6/23/2020 1:06 PM

76 Dem alle 6/23/2020 1:02 PM

77 Min borderline har få symptomer 6/23/2020 12:42 PM

78 Personlighedsforstyrrelse, den skal mere ses som en del af PTSD 6/23/2020 12:42 PM

79 Depression svinger i forhold til mit forhold med spiseforstyrrelsen og hvor meget den fylder i
forskellige perioder

6/23/2020 12:40 PM
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80 depression, OCD 6/23/2020 12:36 PM

81 Jeg er næsten symptomfri i min skizofreni og min depression er stort set forsvundet. 6/23/2020 12:23 PM

82 Tidligere beskrevet 6/23/2020 12:23 PM

83 Er i medicinsk behandling for depression, hvilket gør, at jeg ikke har depressive symptomer
mere.

6/23/2020 12:21 PM

84 Angst og depression kommer stadig tilbage i små perioder, når jeg ikke har ordenligt styr på
mine bipolare svingninger.

6/23/2020 12:21 PM

85 De er ikke så relevante så længe jeg er opmærksom på dem. Men jeg har dem alle under
overfladen, selv angsten som jeg kan agere udenom i dag.

6/23/2020 12:21 PM

86 I spidsbelastning situationer kan jeg mærke træk fra det hele. Men i den almindelige hverdag
mærker jeg ikke mine diagnoser længere. De er med mig, altid. Men de styre hverken mit sind
eller liv mere.

6/23/2020 12:11 PM

87 Intensiteten har ændret sig grundet behandlingen. Men føler ikke jeg er fri af dem nej. 6/23/2020 12:09 PM

88 Jeg lider ikke af depression på nuværende tidspunkt. 6/23/2020 12:08 PM

89 Autismen var en fejldiagnose og er blevet fjernet 6/23/2020 12:06 PM
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Sp. 22 Har du selv undervejs overfor fagpersoner sat spørgsmålstegn ved
gyldigheden af én eller flere af dine diagnoser?
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Sp. 23 Hvis ja, hvordan oplevede du at den fagperson tog imod, at du
satte spørgsmålstegn ved dette? Beskriv gerne situationen og hvilken

fagperson der er tale om:
Besvaret: 149 Sprunget over: 263
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# BESVARELSER DATE

1 Psykriater. Havde ikke noget at foreslå som diagnose i mange år da diagnosen med depression
alene og behandlingen heraf ikke virkede

7/5/2020 10:30 PM

2 Helt overvejende har jeg ikke oplevet lydhørhed når jeg har udfordret mine diagnoser. 7/5/2020 5:22 PM

3 Da jeg opsøgte en psykolog i efteråret 2014 fordi jeg følte mig nedtrykt og vi begyndte at
snakke om mit forhold til mad, så afviste jeg først at det var noget, som kunne betegnes som en
spiseforstyrrelse. Ikke fordi jeg ikke oplevede mit forhold til mad som problematisk, men fordi
jeg troede, at det var sådan alle havde det og noget som jeg måtte klare selv. Det indtryk havde
jeg fået, da jeg mange år tidligere havde et forløb hos en psykolog, der i mine ører negligerede
mine problemer med mad. Min psykolog i 2014 sagde, at med hendes kendskab til mig, som et
handlekraftigt menneske, der gik efter hvad jeg ville og var god til at skabe forandringer, så ville
jeg allerede have forandret mit forhold til mad til det bedre, hvis jeg havde været i stand til at
gøre det alene. Og hun mente klart at jeg var berettiget til behandling i det offentlige system, så
jeg ikke som studerende skulle betale selv. Det var først der, som 27-årig, at jeg forstod, at det
jeg sloges med var ud over det sædvanlige og ikke noget jeg skulle klare selv. Det hjalp mig
med at presse på overfor min egen læge, som ikke mente at jeg levede op til kriterierne for
spiseforstyrrelsesbehandling, fordi jeg hverken sultede mig eller kastede op eller var
overvægtig. Senere, da jeg har i slutningen af mit gruppeforløb for spiseforstyrrelse, og fik
tanker om, at jeg ikke ville leve, satte jeg spørgsmålstegn ved om jeg nu også skulle have anti-
depressiver, sådan som min psykiater på Stolpegården foreslog. Jeg oplevede at hun
respekterede mit ønske og i stedet tilbød mig enesessioner efter gruppeforløbet. Da jeg et halvt
år senere besluttede mig for at prøve anti-depressiver oplevede jeg hende som respektfuld og
ikke "hvad sagde jeg". Det føltes som et trygt miljø at afprøve medicinsk behandling, fordi hun
havde kendt mig et år (hun var også terapeut i mit gruppeforløb) og kendte til sammenhæng
mellem spiseforstyrrelse og depression.

7/4/2020 12:30 PM

4 Jeg spurgte min psykiater, om jeg evt. kunne være delvist autist. Han påpegede områder ved
min personlighed, som talte imod det. Jeg spurgte også min psykiater, om jeg evt. kunne have
ADHD, sa det jo kan fejldiagnostiseres som bioploar. Han sagde, at det også galdt omvendt.
Jeg har senere taget tests, der peger på, at jeg ikke har ADHD.

7/3/2020 1:16 PM

5 Min terapeut. Hun er enig 7/2/2020 11:05 PM

6 Borderline. Psykiater siger: “Du er sort/hvid tænkende” Jeg siger: “Jeg ser nu mere min
tænkning som værende konkret og logisk. Jeg spørger, når jeg ikke forstår dit argument”
Psykiater: “Piger som har været udsat for seksuelle overgreb har borderline” Mig: “Hvor ser du
ellers, udover det du anser for at være sort/hvid tænkning, at jeg skulle have borderline?”
Psykiater: “Netop dit svar nu. Det siger det hele!” Psykiater i Distriktpsykiatrien.

7/2/2020 7:50 PM

7 Jeg har talt med min psykolog om frygt for ikke at være syg men bare være forkert, doven, ikke
kunne tage mig sammen. Vi har talt grundigt og uddybende om mine bekymringer

7/2/2020 5:13 PM

8 Jeg fortalte min tidligere psykolog og nuværende psykiater at jeg aldrig har kunne forstå min
diagnose ‘narcisistisk personlighedsforstyrrelse’ de mener heller ikke den er passende på mig.

7/2/2020 1:38 PM

9 en psykiater der sagde han aldrig ville ha givet mig eller nogen andre en adhd diagnose, da det
er en populær diagnose

7/2/2020 9:24 AM

10 Det var kun under udredningen, hvor jeg var meget nervøs for jeg ikke fik ‘svaret rigtigt’. Denne
bekymring udtalte jeg. Psykologen var god til at berolige mig.

7/1/2020 11:17 PM

11 Jeg var ikke enig i min skizofreni da jeg fik den. Psykiateren fra børne og ungdomspsykiatrien
mente dog at jeg bare ikke havde sygdoms indsigt, hvilket de fortalte var et klassisk symptom

7/1/2020 9:22 PM

12 I behandligspsykiatrien: Hospital psykiatiren, DPC, IAA. Når udvist frustreret over ikke at
komme mig og se udvikling, blevet mødt med : " det skulle have tid og at det var normalt". Det
er kun i mine papire at der står "symptomer på xxx". Som om de underliggende grunde for
depression og angst ikke er blevet arbejdet med.

7/1/2020 10:04 AM

13 Psykiater Per Glue - Lokalpsykiatrien Middelfart Han gennemgik mine GAMLE papirer med en
psykolog og sagde ordret "du havde borderline indtil du blev helt åndssvag" Han mente at jeg
havde kun borderline indtil min skizofreni brød ud. Da denne gennemgang af mine papirer
havde taget et halvt år, var jeg derfor stoppet med at tage medicin 3 måneder tidligere end
denne samtale. Jeg stilte spørgsmål ved min mangel på symptomer og han svarede at jeg bare
var velmedicineret. Jeg fortalte ham at det synes jeg var utroligt i og med at jeg var stoppet
med medicin 3 måneder før denne samtale og han blev ildrød i hovedet og sagde "bare vent,
om et halvt år kommer du krybende tilbage til mig for at få medicin igen" Under denne samtale
fortæller jeg at jeg har tabt 10 kg, hvorpå han svarer at det måtte være på mine fingre. Jeg har
også gået på psykiatricenter vestervangen i Assens kommune. Da jeg synes jeg havde det for
godt til at være der, og derfor optog en plads for et menneske der havde mere brug for der,
valgte jeg at stoppe. Jeg har under mine besøg der haft samtaler og flere gange givet udtryk for
at jeg ikke mente skizofreni passede på mig. Jeg har også fortalt om at jeg lagde mærke til
meget svage lyde og frekvenser, som andre ikke lagde mærke til. Jeg har meget sensitive
sanser generelt og har været sådan altid. Derudover havde jeg flere gange givet udtryk for at
der blev snakket om mig i krogende - noget jeg vidnede selv. Et resultat af at jeg stoppede med
at tag medicin var at jeg snakker løs - det har jeg altid gjort siden jeg var lille og er et tegn på at
jeg har det godt - hvorimod at hvis jeg er helt stille er der oftest noget galt. Til min afsluttende
samtale var der to ansatte tilstede foruden min læge, min mor og min sagsbehandler fra
kommunen. De to ansatte spørger mig hvordan JEG synes jeg har det og jeg fortæller at jeg
har det godt, hvortil de siger "det synes vi faktisk ikke. Vi synes du virker psykotisk. Vi har lagt
mærke til at du hører ting andre ikke hører - det siger du selv. Dertil mener du at folk er efter dig
og snakker om dig. Du snakker også utrolig meget og giver ikke andre en chance for at sige
noget" Jeg bliver selvfølgelig rigtig gal og virkelig skuffet. Min læge bliver nød til at berolige mig
ved at holde fast i min arm da jeg er ved at få et raserianfald - jeg har altid haft et stort
temperament lige siden jeg var lille. Jeg havde været der som borger i 6 år og faktisk endte jeg
med at blive pålagt pædagogiske opgaver når personalet ikke var tilstede. De andre borgere
kom til mig og jeg havde på intet tidspunkt mulighed for selv at være borger. Jeg følte at ordene
jeg havde brugt blev brugt imod mig og jeg følte virkelig at jeg var udsat for bagholdsangreb.
Min mor var heldigvis tilstede og blev som mig også gal men kunne fortælle dem hvordan jeg
var og at hun havde fået sin datter hun kendte mere og mere at se igen. Jeg stoppede som
sagt pr den dato og har ikke sat mine ben der siden. Psykiatrien i Danmark skuffer mig og det
burde være et større fokuspunkt!

6/30/2020 10:07 PM

14 Det var den psykolog som jeg fik min personligheds forstyrrelses diagnose af, og efter følgende 6/30/2020 8:23 PM
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også en psykiater som jeg snakkede med grundet selvmordsforsøg

15 En psykiater, der var enig i at det i hvert fald ikke længere var en reelt 6/30/2020 7:41 PM

16 Psykolog på psykiatrisk afdeling jeg var i terapiforløb ved. Meget afbisende overfor at jeg skulle
fejle noget andet end det de på den klinik behandlede. Det er som om at de får mig til at passe
til behandlingen frem for at behandlingen skal passe til mig

6/30/2020 6:52 PM

17 Jeg er i tvivl om min angstdiagnose, eftersom angstbehandling overhovedet ikke har hjulpet.
Dette fortalte jeg en psykolog om, som lavede en udredning for at se, om der kunne være tale
om andet. Så hun var meget forstående og villig til at "undersøge det". Det samme var min
egen læge, som var hende der henviste mig til psykologen.

6/30/2020 4:44 PM

18 Psykiatere så som regel min skepsis som et sygdomssymptom og har altid fået at vide at
diagnoserne vil følge mig resten af livet

6/30/2020 3:27 PM

19 Forstående men de fortalt at diagnosen ikke kan slettes 6/30/2020 2:16 PM

20 Psykiater. Han gav en faglig forklaring og udleverede materiale omkring diagnosen. 6/30/2020 1:15 PM

21 Realitetsorientering, har jeg brug for. Vedkommende ser at jeg nogen gange “glemmer “ og
derved dømmer og kritiserer mig selv for hårdt

6/30/2020 1:09 PM

22 Jeg har talt med en psykolog om det, hun forholdt sig neutral til det. 6/30/2020 1:07 PM

23 Jeg har undret mig over personlighedsforstyrrelsesdiagnosen i og med at jeg først bonnede ud
på den i en alder af 29 og i en screening foretaget umiddelbart i forlængelse af 21 ECT-
behandlinger, den havde voldsomme kognitive bivirkninger. Både overlæge og psykolog er
gledet af på min undret, med en formulering om at det nok har ligget latent i mig.

6/30/2020 12:34 PM

24 Har ikke oplevet det. 6/30/2020 12:06 PM

25 Vi fik en rigtig god dialog og det blev forklaret tydeligt hvorfor jeg stadig havde diagnosen. 6/30/2020 11:27 AM

26 Jeg kan ikke huske eller udpege nogen specifikt situation, men jeg har førhen sagt at jeg ikke
følte at jeg led af socialfobi mere, og det vedkommende enig i.

6/30/2020 11:06 AM

27 Psykiater gik i forsvar og var ikke i tvivl om at diagnosen var korrekt. 6/30/2020 10:29 AM

28 Prof 6/30/2020 10:25 AM

29 Snakkede med psykiater omkring mine diagnoser og er nu igang med større udredning 6/29/2020 8:23 PM

30 Forstod ikke at jeg skulle have PTSD, men som psykiateren forklarede mig, behøver man ikke
have været i krigszone for at få det. Men det faktum at jeg havde mistet en bror og en anden
bror var blevet "forvand" pga senhjerneskade kunne ligestilles med kriszone. Psykiater var
forstående og forklarende omkring det

6/29/2020 5:14 PM

31 Jeg har generelt oplevet at de psykiatriske sygeplejersker jeg har haft tilknyttet, har været gode
til også at se på min opvækst som en forståelsesramme for min adfærd/mønstre. Psykiaterne
har et andet sprog, der indimellem er med til og fastholde et sygdomsbillede.

6/28/2020 10:37 PM

32 Jeg fandt på et tidspunkt ud af, at en psykiater havde beskrevet mig med borderline. Det var
aldrig noget hun havde talt med mig om, men jeg kunne læse det i mine papirer. Det var en
diagnose jeg slet ikke kunne se mig selv i. Jeg er ikke sikker på, at jeg konfronterede hende,
men jeg endte med at holde op med at gå der. Det var dog det (der gennem omveje) fik mig til
at bede min egen læge om at sende mig til udredning på Klinik for personlighedsforstyrrelser og
der fik jeg den rigtige diagnose og (efter mange år) den rigtige behandling.

6/28/2020 6:53 PM

33 Psykiateren og jeg var vist enige om at bipolar affektiv lidelse ikke var en særlig sandsynlig
diagnose, da jeg talte med hende ifm. at jeg var indlagt for at få ect-behandlinger. Det fremgår i
hvertfald af min journal fra indlæggelsen.

6/28/2020 11:26 AM

34 Tidligere havde jeg bipolar lidelse, men fandt mig aldrig til rette i den, hvilket jeg nævnte over
for mange under indlæggelser. Det var først i 2018, da jeg begyndte i enhed for
personlighedsforstyrrelser, at det blev hørt af psykolog og psykiater, og mine diagnoser er nu
ADHD og Borderline

6/27/2020 8:14 PM

35 Se tidligere svar. Har diagnosen depression enkeltepisode( på 10.år) psykolog har senere sagt
jeg har angst men er ikke udredt herfor. Det har været en meget sej kamp at blive henvist til ny
udredning selvom det allerede for 10 år siden var tegn på personlighedsforstyrrelse men ingen
diagnose. Jeg flyttede til ny region (og hospital) underudredning. I. Nordjylland var de ret sikre
på jeg vat personligheds forstyrret, det modsagde de kraftigt i Midtjylland. Men der er måske
noget om snakken eftersom jeg stadigvæk ikke fungerer optimalt. Min pointe er at for MIG vil
det hjælpe med en diagnose for at forstå, acceptere og håndtere mine udfordringer og
reaktionsmønstre.

6/27/2020 12:06 AM

36 Havde en del "fejldiagnoser" som hverken jeg eller pårørende kunne genkende. Først efter
lange og gentagne kampe med behandlere undersøgte de mig dybere og måtte give mig ret.
De fleste blev vredladne og nedladende

6/26/2020 5:02 PM

37 Efter besøg af mobil teamet der satte spørgsmåls tegn ved min skizofreni diagnose ringe jeg op
i min afdeling på sygehuset og fik fat i den kontaktperson der har kendt mig under indlæggelser
gennem 20 år - hun beroligede mig med ordne ; det er ligemeget hvad vi kalder det - det vigtige
er hvordan du har det !! - men jeg er på ingen måder i tvivl om du bliver psykotisk og lever op til
alle forskrifter på din diagnose ( jeg fik diagnosen via en lang dags test hos speciallæge i
forbindelse med ansøgning om pension )

6/26/2020 11:23 AM

38 Kp ved LPC, hun var enig i de ikke passede og ændrede i aktionsdiagnosen. 6/26/2020 10:37 AM

39 Jeg følte mig ikke hørt. Jeg følte, at der blev sagt til mig (dog pakket lidt ind): “JEG er læge. Det
er du ikke. Så jeg ved bedst”

6/26/2020 10:31 AM

40 den sygeplejerske, der i 2005 stod for/igangsatte/bestemte, at jeg havde en
personlighedsforstyrrelse. UDEN min viden og UDEN min forståelse, da jeg ingen forklaring(er)
fik - overhovedet!! da jeg satte spørgsmålstegn, blev jeg kraftigt afvist og behandlet aggresivt
(af sygeplejersken), hvorefter jeg havde det tiltagende depressivt i mange måneder efter.

6/26/2020 12:43 AM

41 Ift depression blev der taget fint imod det af psykiateren og han tog mig af min medicin. Jeg
startede dog med at blive fejl diagnosticeret med en uspecificeret personligheds forstyrrelse og
denne diagnose fulgte mig i flere år efter da jeg skiftede til en anden psykiatri og det var svært

6/25/2020 10:50 PM
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for mig at få behandlerne på psykiatrien i en anden region til at fjerne diagnosen fra min
behandlingsplan

42 En psykolog i psykiatrien talte jeg med om en diagnose. Han gik med til at slette den fra de
fremtidige papirer, da den var fremsat af en psykiater efter en times samtale og bare havde
fulgt med i journalen lige siden.

6/25/2020 5:14 PM

43 Min daværende privatpraktiserende psykiater var enig med mig i at den diagnose som
distriktspsykiatrien stillede var helt forkert.

6/25/2020 3:35 PM

44 Min oplevelse er at folk tager det personligt, virker afvisende på en arrogant måde og helt kan
finde på at afskrive mig hvis jeg stiller spørgsmålstegn.

6/25/2020 2:50 PM

45 Egen læge. Snak og jeg blev overbevist om diagnosen 6/25/2020 1:38 PM

46 Psykologen var enig i min undren over personlighedsforstyrrelsen. 6/25/2020 12:28 PM

47 Min behandler i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). hun tog godt imod det og jeg fik en samtale
med den tilhørende psykiater, og han var faktisk enig i at jeg ikke længere opfylder kriterierne,
men at den desværre åbenbart ikke kan fjernes fra mine papirer.

6/25/2020 9:40 AM

48 Psykiater, sygeplejersker på psykiatrien, egne læger. Man bliver ikke lyttet til, behandlet som et
objekt, der ikke kan tænke selv. Bliver kaldet hypokonder og får at vide “den følelse bare er en
del af din diagnose” (altså en del af den diagnose, jeg stillede spørgsmålstegn ved). Det
samme er sket omkring medicin, de har tvunget mig til, hvor det ikke havde effekt, men jeg fik
MASSER af bivirkninger, som de så mente var en ny diagnose og derfor stoppede mere
medicin på mig. Fik det værre og værre og ingen lyttede.

6/25/2020 7:59 AM

49 Det svarede han ikke rigtig på, bare at det ikke var min diagnose længere. Og jeg måtte komme
videre. (Var vildt fortvivlet, for hvis ikke det var det jeg fejlede, hvad var det så? Eller var jeg
bare doven og uduelig?) Han var psykiater

6/25/2020 12:09 AM

50 Psykiateren sagde at jeg var velfungerende og diagnoser måske ikke eksisterer om 10 år
alligevel

6/24/2020 9:35 PM

51 Psykolog der lyttede og selv havde samme fornemmelse 6/24/2020 9:33 PM

52 Har ikke oplevet at blive mødt af psykiatrien, tværtimod. Er blevet mødt til dels af egen læge og
i høj grad privatpraktiserende psykolog som jeg har været i behandling hos.

6/24/2020 9:30 PM

53 Jeg blev hooked på ADHD medicinen... En Mentor via Jobcenteret hjalp mig til at blive clean 6/24/2020 9:26 PM

54 Da jeg havde skizofreni gjorde jeg nogle få forsøg på at spørge ind, netop fordi jeg ikke kunne
forstå dette. Det blev af overlægen fejet af og jeg skulle bare acceptere det og lære at leve med
det. Andet personale henviste (sikkert i frygt) til lægen og jeg var fanget, indtil jeg gennem
psykiater i lokalpsyk fik mulighed for at komme til terapeutiske samtaler hos psykolog. Først
efter tre år hos 2 forskellige psykologer der var fuldt overbevidste om det korrekte i at ændre
diagnose, skete dette.

6/24/2020 8:54 PM

55 Psykiater men tror mere det er fordi jeg vare ønsker at være rask at jeg ikke vil erkende
sydommen adhd - kan det nu også passe ...

6/24/2020 8:33 PM

56 Psykiater var enig med mig i at jeg ikke var bipolar men havde borderline. 6/24/2020 7:04 PM

57 Psykiater. Hun var sød og forklarende. Senere, spurgte jeg min psykolog, da jeg er uenig med
hende i de diagnoser hun har givet mig. Vi endte i en stor konflikt, lang historie kort, jeg har
indgivet en klage til Styrelsen for Patientklager og satser på at vinde sagen stort da hun er
komplet uegnet og flere gange har tilsidesat alm. praksis

6/24/2020 4:27 PM

58 Talte med læge omkring diagnosen personligheds forstyrrelse. Jeg mente de tog fejl, men da vi
havde talt det igennem kunne jeg godt se det. Men har den dag i dag stadig svært ved at
acceptere den.

6/24/2020 4:21 PM

59 psykolog og psykiater kan ikke blive enig. hvardan skal jeg så 6/24/2020 4:06 PM

60 Kan ikke forklare situationen 6/24/2020 3:53 PM

61 De fleste er overbærende, men tager det ikke til efterretning. Enkelte har sat tid af til at
diskutere det med mig, og det har været en stor hjælp

6/24/2020 3:46 PM

62 Vi snakkede om det. Og jeg kan faktisk godt se, at hun har ret. Hun uddybede og
argumenterede. Og det havde jeg brug for

6/24/2020 3:08 PM

63 Jeg har stillet spørgsmålstegn ved autismediagnosen to gange. Første gang fik jeg den fjernet,
hvor jeg efterfølgende fik den igen. Anden gang vil de ikke fjerne den igen.

6/24/2020 2:32 PM

64 Mes Hovedrysten 6/24/2020 2:11 PM

65 Sygeplejerske tog fint imod mine spørgsmål 6/24/2020 12:30 PM

66 Specialpsykolog sagde efter test, der tydeligt viste en skizofrenidiagnose, at jeg var for “normal”
til at være skizofren og derfor ville hun ikke sætte diagnosen på mig. Hvilket var absurd for der
gik flere år før den rette behandling blev virkelighed

6/24/2020 12:24 PM

67 Blev sur på mig, afbrød mig, og argumenterede for at han havde arbejdet med emnet i tyve år,
hvorfot at min holdning var ham irrelevant

6/24/2020 11:03 AM

68 Afvisende Undvigende 6/24/2020 9:09 AM

69 Oplevede det mere i fht at få diagnoser 6/24/2020 9:06 AM

70 Det var skizofrenidiagnosen som havde erstattet personlighedsforstyrrelsesdiagnose. Det gik
op for mig efter 3-4 år, at jeg ikke havde forstået spørgsmålene i udredningen, og jeg havde
svaret ud fra en anden forståelse. Jeg har aldrig været psykotisk. Det blev ikke troet på, og det
blev kaldt manglende sygdomserkendelse af alle faggrupper jeg mødte på psykiatrisk hospital i
Risskov. Alle de fejl der var i journalen, og dem er der ekstremt mange af, blev brugt som
beviser som om, de var sandheden, og læger aldrig kunne tage fejl. Den kamp vandt jeg
heldigvis via en privatpraktiserende psykiater og brugen af retten til frit valg med to
genudredninger i hhv. Silkeborg og dernæst Herning, fordi psyk i Risskov ikke ville være i stand
til at se på mig objektivt. Min misforståelse af spørgsmålene ved skizofreniudredningen i sin tid
gav pludselig mening, da jeg blev udredt for autisme, for jeg er fx meget konkrettænkende, og
det havde haft betydning for, hvordan jeg havde forstået spørgsmålene helt bogstaveligt og

6/24/2020 8:23 AM
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med en helt anden betydning, end lægerne i virkeligheden havde ment dem. Min stillen
spørgsmål ved skizofrenidiagnosen pågik over en årrække på vel 4-5 år med stigende intensitet
og overbevisning. Autismediagnosen havde jeg dog aldrig selv gættet inden den udredning, for
jeg vidste ikke ret meget om autisme.

71 Han var meget saglig og forklarede endnu mere hvorfor jeg havde fået denne diagnose og
satte mig grundigere ind i diagnosens virkning hos netop mig

6/24/2020 8:22 AM

72 Jeg har fra 2013 til 2019 sat spørgsmålstegn til skizofreni diagnosen, da jeg aldrig har følt det
passede på mig

6/24/2020 6:22 AM

73 Min læge mente jeg ikke havde diagnoserne men vi blev enige om at det vil ikke kunne betale
sig at få mig tilbage til psykiatrien til en ny udredning.

6/24/2020 1:30 AM

74 Ikke mig, men mine forældre. Da jeg startede hos Næstveds Børne- og Ungdomsafdeling i sin
tid, fik jeg diagnosen "mildere retarderet". Mine forældre blev dybt foraget og havde samtaler
med min lærer, personlige læge og rektor. De alle var uenige og Næstveds Børne- og
Ungdomsafdeling trak hurtigt diagnosen tilbage.

6/23/2020 11:48 PM

75 Har beskrevet det til flere psykologer og psykiatere, som alle forstår at jeg sætter
spørgsmålstegn ved det og derfor ikke ønsker at behandlingen fokuserer på den diagnose

6/23/2020 11:05 PM

76 Der var en periode hvor jeg følte mig fejl diagnostiseret og spurgte så min psykolog også kunne
hun uddybe symptomerne

6/23/2020 11:04 PM

77 Jeg fik en svær depression i 2011, som nogle måneder efter udviklede sig til en
spiseforstyrrelse og angst. Jeg fik først alle tre diagnoser officielt i 2015, men depressionen Var
på daværende tidspunkt ikke længere aktuel i samme svære grad. Flere gange i mit
behandlingsforløb for spiseforstyrrelsen har jeg givet udtryk for, at depressionen ikke længere
var aktuel, dette både over for egen læge, behandlere i psykiatrien (læger, diætist,
sygeplejersker) og psykologer. Egen læge satte ikke spørgsmålstegn, men ved behandlere og
psykologer i psykiatrien følte jeg mig ikke oprigtigt hørt, jeg følte, at de ikke tog mine ord for
gode varer grundet øvrige diagnoser og deres eventuelle indflydelse på min dømmekraft.

6/23/2020 10:31 PM

78 Sygeplejerske og hun skubbede det hen 6/23/2020 10:24 PM

79 Jeg er blevet mødt med mistro, når jeg har sat spørgsmålstegn ved de diagnoser, jeg har fået
stillet. Som oftest bliver alt jeg siger tolket ud fra de diagnoser jeg har fået stillet, og så er det
pludselig meget svært, at argumentere, når alle ens ord bliver tolket, så de spænder ben for én
- uanset for velformuleret man er og hvor velfunderede ens argumenter er. De bliver simpelthen
ikke hørt.

6/23/2020 9:42 PM

80 Psykolog jeg satte spørgsmålstegn ved min depressions diagnose, fik derefter en udredning og
fik derefter personlighedsforstyrrelses diagnosen

6/23/2020 9:31 PM

81 At nogle diagnoser har evt været symptomer på ptsd psykiater 6/23/2020 9:07 PM

82 Min psykiater gav mig ret i at Borderline-problematikkerne ikke længere fyldte meget i min
hverdag. Jeg har fået redskaber til at kunne takle mig selv bedre, og er gået betydeligt ned i
medicin dosis.

6/23/2020 8:25 PM

83 Sygeplejersken på lokal psyk, giver mig ret i af mine diagnoser nok ikke er tidssvarende, men
hun mener bare at hvis jeg skulle udredes nu, vil det komme for mange diagnoser da jeg har
lidt spiseforstyrelse m.m som også skal skrives på. Hvilket vil gøre det svært for de
fagprofessionelle at vide hvilken kasse jeg passer i (mere end de har i forvejen)

6/23/2020 8:03 PM

84 Jeg bliver affejet med at det er sådan det er, og at en skizofrenidaignose er for livet. Derudover
er mine udredningspapir for skizofrenidaignosen forsvundet, så ingen ved de tanker der ligger
til grund for min diagnose.

6/23/2020 7:08 PM

85 Jeg har aldrig været enig med skizoaffektiv. Fik at vide at de.skizofrene diagnoser er
kendetegnet ved manglede sygdomserkendelse, så de gad ikke lytte til mig

6/23/2020 7:06 PM

86 Jeg har fået alle fjernet på nær 2, den ene er min svær kroniske PTSD den anden jeg IKKE kan
få fjernet er misbruger da de ikke vil tage mig ind i psykiatrien pga misbrug som jeg nu har
været ude af over 1 år.. Danmark stinker for de tvinger folk til at have diagnoser uden de har
dem.

6/23/2020 7:05 PM

87 Psykiater, stod ikke åbent for det. 6/23/2020 6:31 PM

88 De mente at jeg ikke havde noget sygdomserkendelse, fordi jeg (og alle omkring mig) stillede
spørgsmålstegn ved borderlinediagnosen.

6/23/2020 5:39 PM

89 Prøvede det da jeg havde skizotypi. Der spurgte jeg opus jeg var tilknyttet på daværende
tidspunkt om det ikke gav mening med en ny udredning. Det blev taget godt imod, men jeg
måtte så ikke deltage i min egen udredning. Opus og overlægen på det afsnit jeg var indlagt på
satte sig sammen uden jeg måtte være med, og besluttede sig for mine diagnoser. Nogle
måneder senere blev jeg udredt igen på initiativ af min helt nye læge, men da jeg satte
spørgsmåltegn ved de nye diagnoser han havde fundet frem til blev det absolut ikke taget godt
imod. Problemet med en Borderlinediagnose er at jo mere du siger du ikke kan genkende det,
jo mere bruger de det som argument for du har diagnosen, da dem som har det ofte ikke kan
forstå hvorfor de har det.

6/23/2020 5:34 PM

90 Ny psykiater ville ikke rigtig forholde sig til diagnoser, måske fordi han ville være neutral over for
kollegaer.

6/23/2020 5:15 PM

91 Forskelligt, nogle har været gode til at lytte andre har været fuldstændig afvisende og
nedladende

6/23/2020 4:33 PM

92 Psykolog - når jeg nævner de forskellige personlighedsforstyrrelser jeg har fået gennem tiden.
Faktisk aner jeg slet ikke hvilke diagnoser jeg har lige pt. og om de er gældende.

6/23/2020 3:51 PM

93 Fint. De forstod det godt. Og var vist enige. 6/23/2020 3:44 PM

94 Min psykiater var helt enig at det var en fejl og jeg fik 3 forskellige spørgeskemaer + samtale.
Den korrekte diagnose blev fastlagt

6/23/2020 3:33 PM

95 Psykiater + kontakt sygeplejerske. De lyttede 6/23/2020 3:27 PM

96 Nej 6/23/2020 3:13 PM
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97 Jeg var lidt forvirret i starten af min bipolar diagnose, fordi dens symptom ligger tæt op ad adhd,
og måtte bede min psykiater om at forklare om jeg havde begge dele eller og adhd var skiftet
ud med bipolar lidelse. Hvilket hun gav mig svar på. Så jeg kunne finde rundt i hvad der var
hvad og senere har min psykiater også forklaret min mand hvordan jeg hang sammen.

6/23/2020 3:08 PM

98 Jeg har været meget ked af to narcissistiske træk, jeg fik tildelt. I starten sagde de (mine fire
behandlere i klinik for personlighedsforstyrrelser), at vi kunne se nærmere på det om noget tid,
men senere har de sagt, at det måske ikke er relevant at fokusere på/ at jeg har tendens til at
blive overfokuseret på den slags, hvor diagnosen bare er "adgangsbilletten til behandling for
personlighedsforstyrrelse". I behandling for atypisk anoreksi har jeg løbende været overbevist
om, at jeg 'snød' behandlerne og ikke var syg, fordi jeg havde fået den atypiske, fordi jeg var
300 g fra vægtgrænsen for anoreksi. Det affejede behandlerne (psykologer, psykiater, diætist).

6/23/2020 2:53 PM

99 Generelt har psykiatere ikke været ret klare til at skifte mening eller genevaluere, hvis jeg bad
om det. Så har jeg fået en tilbagemelding omkring manglende sygdomserkendelse. Min
hjemmevejleder og praktiserende læge arbejder med at få omstødt nogle ting, men det er altid
sværere at få "frakendt" en diagnose end tilkendt én. Vi kan jo ikke have, at nogen har taget
fejl, selv ikke på et svært område som dette.

6/23/2020 2:39 PM

100 Jeg har sat spørgsmålstegn ved om hvorvidt min skizofreni diagnose er rigtig. Jeg føler mere at
jeg ligger i autisme spektret og med en del angst

6/23/2020 2:39 PM

101 De tog godt imod og hjalp med psykoedukation. Jeg stillede spørgsmålstegn ved diagnosen,
fordi jeg ikke havde fået den forklaret. Større indsigt i diagnosen gjorde, at jeg kunne se mig
selv i den og finde mig til rette.

6/23/2020 2:26 PM

102 Stør problem blive dirnoser efter de personlige del efter år dirnoser ADHD 6/23/2020 2:26 PM

103 Psykiater i ambulatoriet ville ikke anerkende psykolog først da jeg blev indlagt efter fjerde
selvmordsforsøg blev jeg udredt påny

6/23/2020 2:20 PM

104 Jeg nævnte for psykiater at jeg eftersigende skulle være blevet diagnosticeret med Aspergers
som barn (oplyst af pårørende), og han kunne godt se det som en mulighed, hvorfor han valgte
at teste mig for det igen, og fastholdt diagnosen på baggrund af dette.

6/23/2020 2:17 PM

105 Personen sagde det var min diagnose som "talte" og ikke mit eget jeg 6/23/2020 2:13 PM

106 Visitator i Hedensted kommune vurderede mit liv til at være helt normalt med mine udfordringer.
Samtalen handlede pludseligt om hendes liv og så kan jeg godt forstå hun syntes mit liv var
normalt...

6/23/2020 2:06 PM

107 Følte at de sagde, at netop det at jeg er i tvivl, viser jeg er bipolar, og det kan jeg slet ikke se...
Jeg mener jeg havde en slem depression, da jeg blev indlagt og ik nødvendigvis bipolar

6/23/2020 1:57 PM

108 Jeg blev mødt med voldsom skepsis fra ny psykiater og oplevede at min sygdomsindsigt blev
underkendt til fordel for 12 år gamle udredningsnoter. Jeg brugte endvidere en måned på at
overbevise en psykolog om at jeg ikke havde symptomer på eller var bekendt med at have fået
tildelt Borderline-diagnosen (fejl i henvisningspapirer)

6/23/2020 1:51 PM

109 Jeg oplevede at jeg blev hørt og at der blev sat flere undersøgelser i værk af både overlæge på
psykiatrisk afdeling og efterfølgende psykiater

6/23/2020 1:51 PM

110 Imødekommende 6/23/2020 1:46 PM

111 Jeg oplevede på et tidspunkt, at have en læge (som ikke er min læge på nuværende tidspunkt),
der konstaterede at jeg havde en depression, men som på ingen måde tog det seriøst. Han
sagde, at det ikke kunne lade sig gøre at give mig en henvisning til en psykolog, hvilket jeg
senere har fået bekræftet var løgn.

6/23/2020 1:45 PM

112 Fint. Jeg fik en forklaring på mine spørgsmål 6/23/2020 1:29 PM

113 Min behandler i lokal psykiatrien som er sygeplejerske mente ikke at min PTSD diagnose var
gældende mere da jeg fik diagnosen skitzotypi og det var jeg ikke enig i da jeg stadig oplever
angstanfald som følge at 2 overfald

6/23/2020 1:29 PM

114 Det kom an på hvilken fag person og i hvilket regi. Hvis jeg betvivlede min skizofreni diagnose
på afsnittet for personlighedsforstyrrelse så var de enige, men hvis jeg betvivlede det ved en
psykiatere ved opsøgende psykose team snakkede han om at jeg skulle øges i medicin. Jeg
opfangede hurtigt hvordan jeg skulle spille mine kort.

6/23/2020 1:28 PM

115 Det blev ikke modtaget godt af dem 6/23/2020 1:24 PM

116 Hun tog det meget cool, da hun selv har sat spørgsmålstegn ved diagnosen 6/23/2020 1:24 PM

117 Tilbagevendende depression. Psykiateren mente mine symptomer var forenelige med
depressionssymptomer, jeg derimod mente det var mine humørsmæssige udsving, da jeg
tidligere har haft flere depressioner og ikke mente at denne tilstand var ligesom de foregående.

6/23/2020 1:23 PM

118 Jeg sagde til min psykiater efter 3 år, at jeg ikke syntes vi var kommet videre, det var de samme
udfordringer jeg stadig beskrev. Hans svar, det har du nok ret i, men vi skal jo alligevel prøve at
nedtrappe medicinen. Blev trappet ud over 1 år, havde det rimeligt i 1 måned, så væltede
læsset igen

6/23/2020 1:23 PM

119 Psykiateren, der gav mig ADHD diagnosen var overbevist og ville ikke høre tale om, at det var
en forkert diagnose. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at rigtig mange kvinder har fået
diagnosen på samme tid som mig og mange af disse også tvivler på ægtheden af diagnosen.

6/23/2020 1:22 PM

120 Fik masser af forståelse og mange samtaler inde var det tydeligt at min diagnose var ADD og
ikke bipolar

6/23/2020 1:19 PM

121 Min psykolog i 2018. Men hun var ikke særlig grundig; glemte informationer om mig og
sessionerne endte ofte med at tale om hvor mange søskende jeg har og hvor mine forældre
bor. Hun virkede ikke til at have styr på hvilken patient hun talte med.

6/23/2020 1:19 PM

122 Psykiater. Personen opsatte mistanke om en formodet personlighedsforstyrrelse, særligt
borderline/ængstelig evasiv, hvilket jeg på ingen måde var enig i. Jeg udviste stor tvivl og
undren, hvilket blev modtaget med modstand og manglende begrundelser. Da det skete under
en indlæggelse, blev jeg fortalt, at de ikke kunne udføre en udredning da der var mangel på
resourcer. Jeg blev derfor efterladt med en kæmpemæssig bombe, som aldrig blev forklaret.
Det medførte et stort knæk i min identitet, og en hulans masse ubesvarede spørgsmål.

6/23/2020 1:14 PM
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123 Min Sygeplejerske tog godt i mod mine tanker og følelser omkring det. Jeg blev revurderet med
en second opinion hos min nye psykiatri, for skizofreni, og derefter min følgende diagnose
bipolar type 2. Psykiateren havde grundigt læst min sag og var enig med de ting jeg havde
fremlagt, og kunne se at jeg var blevet fejlbedømt lige fra starten.

6/23/2020 1:13 PM

124 Ikke godt. Har ikke følt mig lyttet på, men blot at det var min diagnose der har forsøgt at
manipulere fagpersonen

6/23/2020 1:02 PM

125 Min psykiater. Igen den med at jeg er bipolar,men ikke rigtigt da jeg jo er skizoaffektiv, ren
skizofrein, men ikke ren bipolar, selvom jeg har ALLE symptomerne. Det pænt forvirrende, så
jeg har valgt at sige biolar og skizofrein, ikke affektiv. Det er svær at forholde sig til som
udefrakommende, så er det andet nemmere at forklare. man an ikke være ala, enten er man
eller ikke...

6/23/2020 12:56 PM

126 Med sætningen: "Det er ikke så vigtigt for mig hvilket ord de bruger i papirerne". Eller "Der er
nødt til at stå noget lignende for at du kan få mere hjælp". Jeg er aldrig blevet mødt med en
forståelse af hvor ubehageligt det er for mig, at der står noget forkert. Ej heller er jeg blevet
mødt med en forståelse for de konsekvenser det kan have for mig, at der står det forkerte i min
journal. Fx måtte jeg kæmpe ekstra for at kunne få revalidering til det fag, jeg ville læse, da 'folk
med min diagnose i hvert fald ikke kan arbejde med mennesker', jeg vil aldrig kunne adoptere
og det vil ligeså være svært at få visse forsikringer. De oplysninger glemmer fagperson er ofte
at give, og tager heller ikke seriøst.

6/23/2020 12:49 PM

127 Primær behandler . Mener selv jeg er bipolar det blev afvist 6/23/2020 12:48 PM

128 Det var fint nok, dog er det ikke muligt at få det ændret, medmindre jeg er villig til at stoppe hos
min behandler, og det vil jeg ikke, fordi han hjælper med det, der er behov for og ikke ud fra en
diagnose som sådan.

6/23/2020 12:44 PM

129 Det blev taget godt imod. Kan dog ikke fortsætte min behandling i psykiatrien, hvis ikke jeg har
min borderline.

6/23/2020 12:43 PM

130 Nej 6/23/2020 12:41 PM

131 Ingen respons fra fagperson. 6/23/2020 12:40 PM

132 Jeg var ved at blive rask af min skizofreni og min tidligere psykiater sagde “Jeg tror ikke på at
du bliver rask”. Men jeg blev rask

6/23/2020 12:40 PM

133 psykiater, udviste arrogance 6/23/2020 12:39 PM

134 Jeg snakkede med min psykiater om det, men hun var ikke enig, og meget skeptisk. Hun
lyttede ikke til mig.

6/23/2020 12:37 PM

135 til sidst fik jeg en udredning, men før da var der meget rod og ingen fulgte noget til dørs, jeg
mødte 4-5 psykiatere der alle mente noget forskelligt og til sidst gav de mig en diagnose uden
udredning. da jeg spurgte ind til det blev jeg lovet en samtale hvor der ville blive forklaret, hvad
det gik ud på og på hvilket grundlag, men den samtale kom aldrig

6/23/2020 12:35 PM

136 Fik diagnosen “let depression” af en psykiater efter indlæggelse på psykiatrisk
ungdomsafdeling. Var meget uenig, fordi jeg mente jeg havde det langt dårligere end kun en let
depression. Fagpersonen lyttede ikke til mig da jeg satte spørgsmålstegn ved diagnosen

6/23/2020 12:28 PM

137 Min kontaktperson var åben overfor at der kunne være andet galt end hvad der først blev
antaget. Det satte mig på sporet af bedring.

6/23/2020 12:25 PM

138 Hvis man er velforberedt, kommer man langt 6/23/2020 12:25 PM

139 Socialrådgiver var som behandler meget forstående, og var enig i at diagnosen skille
undersøges

6/23/2020 12:24 PM

140 Ikke imødekommende, hverken for mig, mine forældre eller andre fagpersoner 6/23/2020 12:24 PM

141 Hun undersøgte det nærmere og konklusionen blev, at jeg ikke er borderline 6/23/2020 12:22 PM

142 Jeg har spurgt i psykiatrien til den Panoide forstyrrelse fordi jeg tænker den er sund fornuft, det
mente de ikke, den var.

6/23/2020 12:22 PM

143 Jeg vil gerne vide, hvad der gør, at jeg har diagnosen blandet personlighedsforstyrrelse og ikke
autisme, men det eneste svar er det kliniske syn. For jeg opfyldte alt ander ved autisme, så jeg
er lidt forvirret. Også fordi blandet personlighedsforstyrrelse er meget flyvsk. Jeg har svært ved
at få et entydigt svar,

6/23/2020 12:21 PM

144 Oplever store forskelle i Psykiatrien i Nordjylland, både fra diverse ambulatorier, samt den
problematiske tilgang, at somatri & psykiatri er totalt adskilte!!!

6/23/2020 12:19 PM

145 vi talte om at mine psykotiske tanker måske var udtryk alene for en meget svær depression og
at skizofreni-diagnosen måske kunne være misvisende. Vi talte dog også om at behandlingen
(OPUS) var rigtig god for mig, og at det derfor ikke er så vigtigt hvilken diagnose jeg fik
dengang, når nu jeg i dag er velfungerende og symptomfri.

6/23/2020 12:15 PM

146 I starten af et tidligere forløb i distriktspsykiatrien, afslog min psykolog, da jeg sagde jeg havde
en fornemmelse af, at jeg havde ADHD. Længere henne i forløbet, hvor min depression var
blevet lavere, undskyldte min psykolog, og sagde at hun og en psykiater ville teste mig for
ADHD. Forløbet tog 3-4 mdr. og jeg blev diagnosticeret med ADHD. Og det ændrede mit liv, da
jeg blev medicinere og hjulpet.

6/23/2020 12:15 PM

147 I 2 år havde jeg diagnosen Bipolar, men uden mærkbar virkning på medicin eller samtale terapi,
spurgte jeg om man måske have skudt forkert mht diagnose. Jeg blev mødt meget positivt og
åbent, og anerkendende og blev henvist til en ny udredning, hvor jeg fik diagnosen Borderline
tilbage.

6/23/2020 12:13 PM

148 Mange af mine tidligere diagnoser blev samlet til en skizotypi diagnose 6/23/2020 12:12 PM

149 Blev talt ned til, de mente jeg bare skulle “acceptere” diagnosen også selvom jeg var uenig
(autisme)

6/23/2020 12:07 PM
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Sp. 24 I hvilken grad spiller dine konkrete diagnoser en rolle, når du
fortæller om dig selv og dine erfaringer med psykiske udfordringer,

recovery mm.?
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Engang betød det rigtig meget. Nu lægger jeg stort set ikke vægt på dem. Jeg har haft så
mange at det er svært at tage helt seriøst. Jeg går mest op i at fortælle hvordan jeg havde og
har det.

7/5/2020 5:27 PM

2 I lang tid spillede det en rolle at min spiseforstyrrelse var anerkendt. Det var svært for mig at
forklare overfor mine venner og familie, hvad min spiseforstyrrelse gik ud på, jeg skulle først
lige lære det at kende selv, da mine handlemåder havde været så ubevidste og skjulte for mig
selv i så mange år. Der hjalp det at jeg kunne sige "jeg er i behandling for en spiseforstyrrelse,
de kalder den atypisk bulimi".

7/4/2020 12:44 PM

3 Jeg fortæller ikke om hvordan jeg har det 7/4/2020 7:06 AM

4 Det er det, jeg har mine oplevelser ud fra. 7/3/2020 1:19 PM

5 I mit privatliv er det ikke relevant. I mit frivillige arbejde og på min blog “Engang hed jeg Mette”
fylder det meget.

7/2/2020 7:53 PM

6 Jeg laver forældreundervisning på Odense Universitets Hospital 7/1/2020 12:17 PM

7 Mine senere diagnoser giver meget mere menig, og forståelse for hvorfor jeg har haft sådan et
langt sygdomsforløb.

7/1/2020 10:11 AM

8 Begge diagnoser er kendetegnet ved symptomer, som er personlighedsformende, så derfor er
det naturligt, at føle den som en del af din identitet, det er der intet udiøst ved - men tanke på
den evindelige diskussion; er jeg eller har jeg Bipolar. Mit svar er begge dele, jeg har Bipolar og
da Bipolar er kendetegnet ved personlighedsformende symptomer, ja så er jeg også Bipolar.
Og det samme gælder som alkoholiker. Symptomerne på alkoholisme er MEGET andet end
symptomer "at drikke".

6/30/2020 11:27 PM

9 Jeg går ind for at man godt kan stå til ansvar for sine handlinger også med borderline og at det
ikke behøver at blive en sovepude.

6/30/2020 10:11 PM

10 Det er som om diagnosen er fortolkningsrammen for mine symptomer. Og det er som om det er
nemmere bare at sige en diagnose end at skulle gå ind i en længere forklaring af mine konkrete
problemer. Samtidig er det svært at take om fordi jeg ikke på nogen måde synes at en diagnose
er dækkende for hvorfor det for mig er svært at være i verden.

6/30/2020 6:55 PM

11 Der er nogle diagnoser jeg ikke nævner. Nævner dem generelt ikke, hvis jeg kan slippe for det,
men generelt nævner jeg kun depression. De andre synes jeg virker svære at snakke
om/forklare

6/30/2020 4:46 PM

12 De er jo en del af mig, selvom jeg er så meget mere end dem. De forklarer jo hvad jeg kæmper
med

6/30/2020 1:28 PM

13 Jeg bruger mine oplevelser, når jeg møder mennesker med psykiske udfordringer mm. 6/30/2020 1:09 PM

14 det er et udgangspunkt/referencepunkt 6/30/2020 11:42 AM

15 Fordi at jeg ikke er i beskæftigelse, så spørger folk altid hvorfor, og det kræver så at jeg
fortæller om de forskellige grunde, bla. mine diagnoser.

6/30/2020 11:09 AM

16 At fortælle om min situation og være åben omkring det, har gjort at mine omgivelser har fået
større forståelse for hvad jeg kan og ikke kan

6/29/2020 5:19 PM

17 Det betød at jeg kunne få den korrekte hjælp. Det har åbnet nogle døre, at have konkrete
diagnoser (f.eks. støtte på uddannelse, hjælp ved kommunen osv). Det er også nogle dage
nemmere at kunne sige "jeg har en personlighedsforstyrrelse", hvis nogen spørger, hvorfor jeg
f.eks. ikke kan tage en uddannelse lige nu.

6/28/2020 6:58 PM

18 Kan sagtens tale med andre om psykiske emner uden at fortælle om mig selv. Nogen gange er
det godt ikke at gi for mange oplysninger til andre. Det kan være svært for folk at klare, og så
sætter de folk i kasser, hvor de ej skal være. I vores tidsalder er folk desværre ej så
nærværende, som ku ønskes.

6/27/2020 10:53 AM

19 Jeg fortæller sjældent om mine konkrete diagnoser 6/25/2020 3:39 PM

20 Jeg føler diagnosernes definitioner hjælper til at identificere, forklare og sætte ord på over for
andre hvordan det er, eller for at vække genkendelse hos andre med psykisk sygdom.

6/25/2020 2:58 PM

21 Jeg fortæller kun om min diagnose, hvis det er aktuelt. Hvis jeg er klodset eller febrilsk i
offentlig sammenhæng kan jeg bruge min diagnose som forklaring/forsvar.

6/25/2020 10:19 AM

22 Jeg arbejder som pædagog på et socialpsykiatrisk botilbud, her bruger jeg mine erfaringer i
forhold til at have diagnoser og min egen recovery proces, det er en del af mig og jeg er stolt af
de ting jeg har opnået. Samtidig ved jeg også at det nok bliver en proces som jeg altid vil være
i.

6/24/2020 11:33 PM

23 Det at have PTSD efter en svær barndom giver god mening og jeg taler gerne om det med
andre. Da jeg havde skizofreni som diagnose var der meget tavshed, tabu og jeg skammede
mig. Fordommene om Skizofreni er så voldsomme, at man faktisk bliver isoleret og udstødt i
ekstrem grad. Med PTSD har der i en helt anden grad været fokus på det konstruktive
terapeutiske arbejde. Jeg er i dag 4 år efter den ændrede diagnose tæt på at afslutte mine
behandlingsforløb helt.

6/24/2020 9:00 PM

24 Jeg ved hvad jeg er, uanset mine diagnoser. De ændrer i sig selv ikke på mig eller på min
historie.

6/24/2020 8:46 PM

25 Det giver nogen gange en bedre forståelse af mig. 6/24/2020 4:30 PM

26 Jeg fortæller aldrig om mig selv mere. Er blevet utrolig asocial, og introvent 6/24/2020 4:30 PM

27 det er jo noget jeg har haft hele mit liv 6/24/2020 4:08 PM

28 Jeg er ikke mine diagnoser, men mine diagnoser er en del af den jeg er i dag 6/24/2020 3:49 PM

29 Det er vigtigt for mig at være præcis når jeg taler om mine oplevelser. Fordi jeg tror på at kun
når vi taler, bryder vi tabuet. Specielt hvis man har diagnoser der er stigmatiseret i høj grad.

6/24/2020 3:30 PM

30 De er sådan en stor del af mit liv og den måde jeg fungerer, at det er jeg lidt nødt til 6/24/2020 11:58 AM
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31 Jeg snakker ikke rigtigt om det, men svarer hvis folk spørger 6/24/2020 9:44 AM

32 Det har jeg ikke lyst til 6/24/2020 9:31 AM

33 Jeg har fået den sent, og det har givet misforståelser samt mit syn på mig selv har været
negativt. Nu kan jeg i dialogen med andre finde strategier og løsninger, som reelt virker, og jeg
kan sætte ord på, hvad der sker.

6/24/2020 9:09 AM

34 Det giver legitimitet til mine erfaringer. 6/24/2020 8:35 AM

35 Jeg var næsten 32 år, før jeg vidste, at jeg er autist. I alle de år havde jeg været en kamæleon
og bare forsøgt at passe ind og være ligesom de andre. Det er nogle erfaringer jeg aktivt
bruger, når jeg hjælper andre i mit online netværk af autister, og det består primært af autistiske
kvinde, men enkelte fora har også autistiske mænd og pårørende. Jeg har deltaget i nogle
interviews vedr. forskellige af mine erfaringer, som bliver brugt til undervisning i specialområde
autisme.

6/24/2020 8:29 AM

36 Mit reaktions mønster, og adfærd 6/24/2020 6:24 AM

37 Folkeskolen og dengang i mine unge dage var slemme da jeg blev set som særlig af lærene og
pædagogerne

6/24/2020 1:32 AM

38 Jeg har de seneste år været meget åben omkring det. Jeg hader alle de hemmeligheder og
løgne, der har ødelagt så meget i min familie. Derudover er bipolar jo arveligt, så jeg meldte
hurtigt ud til hele familien, at jeg havde fået den her diagnose.

6/24/2020 1:24 AM

39 Når jeg taler med folk som har eller har haft samme problemer som mig, taler jeg ud af min
erfaring både personligt men også de samtaler jeg har haft med fagpersonale som har givet en
diagnose. Det gør mig bedre til at hjælpe andre mennesker med de samme problemer som jeg
har haft.

6/23/2020 11:50 PM

40 Jeg har holdt bl.a. psykinfozoplæg om min diagnose og behandling 6/23/2020 10:34 PM

41 I samtaler med folk der rammes af andre belastningsreaktioner. Synes også det er svært at
have et usynligt handicap - der kan diagnoserne nogen gange være en hjælp selv om jeg ikke
bryder mig om at definere mig ud fra en diagnose.

6/23/2020 10:31 PM

42 Ved fysisk sygdom og operation havde sygehus personale svært ved at adskille mine
diagnoser, det betød at jeg blev meget syg før jeg blev opereret. Det var en fortvivlende
situation som jeg frygter skal gentage sig

6/23/2020 10:12 PM

43 Det afhænger meget af i hvilken situation. Hvis jeg helst vil have det overfladisk hedder det, at
jeg er flexjobber pga jeg er psykisk skadet af min opvækst (hos 2 alkoholikere). Evt også har
jeg har været i terapi både i psykiatrien og andre steder

6/23/2020 9:35 PM

44 Fortæller om mine udfordringer og mit arbejde med at komme mig, ikke min diagnose 6/23/2020 9:33 PM

45 Min PTSD og min spiseforstyrrelse, er udtalt, så dem må jeg tit forklare for andre, når jeg må
trække mig fra socialt liv.

6/23/2020 8:32 PM

46 Dem der ved jeg er psykisksyg, kender mine diagnoser og udforinger, recovery gør jeg ikke så
meget i

6/23/2020 8:11 PM

47 Alle de redskaber jeg fik, samt den erfaring jeg har fået via mine sygdomme, har jeg og kan jeg
bruge i forhold til mennesker, jeg har mødt senere i mit liv

6/23/2020 7:32 PM

48 Danmark er så elendig til at behandle folk med PTSD for ingen med PTSD er ens. 6/23/2020 7:07 PM

49 Det er ikke en hemmlighed at jeg har psykiske udfordringer, men det er ikke det første jeg
fortæller, da jeg ikke som sådan mener det er relevant for at vide, hvem jeg er som person.

6/23/2020 5:40 PM

50 Der er virkelig stor forskel på psykiske udfordringer der kan mediceres væk og dem som er
permanente man skal lærer at leve med. I recovery er der for meget fokus på at 'blive rask'. Det
bliver man ikke fra autisme og ADHD og derfor er jeg holdt op med at deltage i recovery regi i
psykiatrien. Der er ikke plads tiæ handicap i psykiatrien hvilket er et kæmpe problem for hvor
hører man så til.

6/23/2020 5:26 PM

51 Jeg lader det ikke styre fortællingen, men det spiller en vigtig rolle i den 6/23/2020 4:09 PM

52 Mine diagnoser er blot en slags kasser at putte mine udfordringer i. De betyder reelt ikke meget
- men er åbenbart vigtige for fagpersoner, for at man kan få hjælp, når man har det svært.

6/23/2020 3:53 PM

53 Jeg prøver ikke at lade mig definere af det, men det er svært ikke at gribe til de "titler", når man
skal gøre sig forståelig overfor andre og det påvirker mit selvbillede

6/23/2020 3:34 PM

54 Jeg fortæller åbent og ærligt omkring mit forløb og min kamp til det ståsted jeg er i dag. Der er
mange der går alt for længe og undertrykker deres følelser og bekymringer pga samfundets
standarder og normer.

6/23/2020 3:24 PM

55 Det kommer an på, hvem man fortæller det til. Nogle bliver bange når de hører diagnostiske
termer. Men jeg synes, de er brugbare og indimellem meget rammende.

6/23/2020 3:04 PM

56 Det spiller en rolle i og med, at mit forløb er/har været meget kompliceret, og derfor kan det
være problematisk at sammenligne mine problematikker med folk, som har angst el.lign., fordi
jeg også har en svær personlighedsforstyrrelse, der gør det mere kompliceret. Sammentidig
har jeg stor tendens til selv at sammenligne mig selv med andre, hvorfor jeg nemt bliver
forvirret over mig selv. Jeg bruger det også til at forklare f.eks. mine forældre, at det ikke er så
enkelt, om jeg er glad/ked af det f.eks., fordi der ligger SÅ meget mere i det for mig.

6/23/2020 3:01 PM

57 ADHD I høj grad. Den diagnose gav så meget mening, og jeg har kunnet arbejde ud fra den og
medicinen virkede faktisk okay så længe, jeg kunne tåle den. Kronisk forsænket stemningsleje
er, hvad det er. De andre diagnoser gjorde mig bare forvirret, bange og selvforagtende, fordi,
jeg ikke kunne se mig selv i dem, og jeg konstant blev fejet af, når jeg forsøgte at uddanne mig
selv.

6/23/2020 2:46 PM

58 Jeg er ambassadør og fortæller om min recovery af Borderline. Men med at acceptere og
integrere min ADD som en del af mit liv frem for en del af mig.

6/23/2020 2:09 PM

59 Jeg tænker ikke over at jeg har diagnoser. Det har taget mig mange mange år at nå hertil. I
mange år gik jeg og sagde at det var fordi jeg havde den diagnose eller den diagnose. Men det

6/23/2020 1:34 PM
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bliver et skjold at kunne gemme sig bag, og jeg lærte ikke mine følelser og naturlige reaktioner
at kende og fik ikke bearbejdet årsagen til hvorfor jeg i første omgang fik diagnoserne.

60 Jeg har det bedst med, ikke at nævne mine diagnoser. Jeg har aldrig accepteret dem, igen fordi
jeg ikke syntes jeg er depressiv. Føler mig bedst tilpas sammen med mennesker, der ikke
kender mine forhistorier

6/23/2020 1:27 PM

61 Jeg vil hellere end gerne fortælle min historie, men det er ofte at den ikke bliver modtaget godt
så snart jeg fortæller om min fejldiagnostisering af skizofreni. Folk kan ikke lide det ord.

6/23/2020 1:17 PM

62 Jeg identificerer mig ikke med mine diagnoser, jeg deler kun sjældent ud af erfaringer. 6/23/2020 1:10 PM

63 Ikke længere 6/23/2020 1:03 PM

64 Jeg VED hvad psykiatriske følelser og sygdom kan gøre ved en, og især mine sygdomme er
ekstrem følelses berørte. ved nu at psykisk sygdom ikke bare er en diagnose, men en følelse
inden i...

6/23/2020 12:59 PM

65 Det giver en forklaring på hvordan jeg har det og har haft det 6/23/2020 12:41 PM

66 Spiseforstyrrelse 6/23/2020 12:39 PM

67 Det er ikke det første jeg fortæller om mig selv, men jeg er åben omkring det. 6/23/2020 12:38 PM

68 Det er ikke noget jeg deler, medmindre det vedrører samtalen specifikt. 6/23/2020 12:27 PM

69 Jeg kan næsten ikke fortælle om mit liv, uden også at uddybe min diagnose. 6/23/2020 12:24 PM

70 Jeg holder blandt andet fordrag om borderline. 6/23/2020 12:24 PM

71 Jeg taler gerne om mit forløb i psykiatrien, om min indlæggelse og om mine symptomer, men
jeg fokuserer ikke så meget på diagnoser der er givet, for mig er de mindre væsentlige end det
jeg følte og gjorde dengang jeg var syg.

6/23/2020 12:18 PM

72 Jeg kan jo kun fortælle ud fra egne diagnoser. Da jeg ikke ved hvordan det er at have ptsd eller
andet. Og jeg har et stort behov for at bryde de tabu og fordomme der især ligger om
Borderline i psykiatrien

6/23/2020 12:15 PM
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Sp. 25 Har du oplevet, at omgivelserne reagerer forskelligt, alt efter
hvilken/hvilke diagnoser de får kendskab til, at du har/har haft?

Besvaret: 369 Sprunget over: 43

Jeg føler, at
jeg bliver...

Jeg oplever,
at folk tage...

Jeg oplever,
at mine nære...

Jeg har
undladt at...

Jeg har
nemmere ved ...
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Jeg føler, at jeg bliver misforstået, når omgivelserne
får kendskab til, at jeg har en bestemt diagnose.

Jeg oplever, at folk tager afstand fra mig, når de får
kendskab til én eller flere af mine diagnoser.

Jeg oplever, at mine nære relationer f.eks venner og
familie tager afstand fra mig, når de får kendskab til
én eller flere af mine diagnoser.

Jeg har undladt at fortælle om én eller flere af mine
diagnoser, af frygt for omgivelsernes reaktioner.

Jeg har nemmere ved at fortælle om én af mine
diagnoser frem for andre.

Jeg har oplevet, at behandlingssystemet har
behandlet mig forskelligt, alt efter hvilken diagnose
de har fået kendskab til.

Jeg har oplevet at andre myndigheder f.eks.
jobcentre har behandlet mig anderledes, efter de
har fået kendskab til én eller flere af mine diagnoser.
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# UDDYB GERNE: DATE

1 Jeg nævner aldrig selv at jeg tidligere har været behandlet for skizofreni og bipolar. Jeg oplever
ikke at blive opfattet som troværdig når jeg siger at de diagnoser er afkræftet af flere læger
sidenhen.

7/5/2020 5:27 PM

2 Jeg har aldrig fortalt andre myndigheder eller arbejdsgivere om min spiseforstyrrelse. I starten
skammede jeg mig over den. Havde en ide om at den var mere et udtryk for "svage
karaktertræk" end depressionen, som jeg aldrig har skammet mig over. Jeg oplever at
omverdens forståelse af hvad en spiseforstyrrelse er er meget unuanceret og det var min egen
også. Derfor gik der så lang tid før jeg forstod at jeg havde en spiseforstyrrelse - og ingen i mit
netværk har nogensinde tænkt tanken, fortæller de bagefter.

7/4/2020 12:44 PM

3 Jeg oplever langt større accept af min egen opfattelse af hvad jeg kan klare, efter jeg fik min
Aspergers diagnose

7/4/2020 7:06 AM

4 Det har ikke været relevant at sige. 7/3/2020 1:19 PM

5 Netop borderline diagnosen er enormt stigmatiseret. “Åh nej, der er en borderliner”. Dette
oplever jeg både i somatikken og i psykiatrien. Jeg kan ikke få slettet diagnosen fra mine
papirer og det er forfærdeligt.

7/2/2020 7:53 PM

6 Jeg kom direkte til pensionsbehandling 7/2/2020 7:17 PM

7 Jeg nævner sjældent min borderline diagnose, da den er enormt sigmatiseret af samfundet 7/2/2020 9:26 AM

8 Der er en tendens til at stigmatisere. Især i forhold til de institutioner ens barn går på 7/2/2020 7:45 AM

9 Myndigheder har ingen viden om autisme, og en masse forkert viden om ADHD (ADD) 7/1/2020 12:17 PM

10 Generelt har det givet meget mere forståelse fra omverdenen, kollegaer, venner, familie,
jobcenter - efter nyere diagnoser

7/1/2020 10:11 AM

11 Danmark vil ikke have mig når jeg ansøger medlemskab 7/1/2020 8:01 AM

12 Jeg har kæmpet - og kæmper - en hård kamp, for at få den hjælp og støtte, jeg har brug for.
Føler mig efterhånden slidt helt ned og kronisk stresset. Har følt mig mistroet og misforstået
gang på gang. Lige nu, 1. juli 2020, overgår jeg til førtidspension. Det er tiltrængt, fordi jeg er så
slidt. Først nu begynder jeg at få mere og mere praktisk hjælp (har også fibromyalgi mm.) og
sagsbehandlingen er igang for at jeg kan få yderligere støtte... jeg håber på det bedste, men...
kan ikke undgå at ærgre mig over, at støtten ikke var den rigtige, dengang jeg reelt havde en
sandsynlighed for at kunne bestride et fleksjob.

7/1/2020 1:26 AM

13 De skal læse mindre om mig og spørger mere til mig 6/30/2020 10:11 PM

14 Jeg oplever desværre med mellemrum ikke at blive taget seriøst ved fx vagtlægen, når de
læser hvilke diagnoser jeg har og hvilken medicin jeg tager

6/30/2020 1:28 PM

15 Spørgsmålet præciserer ikke om det menes i positiv eller negativ retning. Jeg er blevet
behandlet anderledes, men i en positiv retning og er kun blevet mødt med respekt, accept og
forståelse.

6/30/2020 1:23 PM

16 Aldrig været i jobcentret 6/30/2020 1:05 PM

17 Jeg oplever i mange sammenhænge at jeg er nødt til at have nogen med til at sige god for min
troværdighed. Det gælder både i jobcenter og i sundhedsvæsenet at
personlighedsforstyrrelsesdiagnosen giver anledning til at tolke på mig i stedet for at lytte til
mig.

6/30/2020 12:38 PM

18 Jeg har ikke været i kontakt med myndigheder, der har haft kendskab til mine diagnoser. 6/30/2020 12:08 PM

19 sagsbehandleren i et revalideringsforløb ignorerede de anbefalinger hun fik igennem min
støttekontaktperson

6/30/2020 11:42 AM

20 Jeg venter som regel med at fortælle om mine diagnoser til folk har lært mig lidt at kende. Jeg
ønsker ikke at de skal være en del af det første indtryløk folk for af mig. Det skal ikke være
mine diagnoser der definerer hvem jeg er.

6/30/2020 10:37 AM

21 Depression og angst bliver ikke taget alvorligt af jobcenter. Det virker som om de tænker "hun
skal bare tage sig sammen og komme i gang"

6/30/2020 10:32 AM

22 Var først diagnosticeret kun med angst og depression. Da jeg fik PTSD-diagnosen indstillede
jobcenter mig omgående til førtidspension.

6/29/2020 5:19 PM

23 Jeg har en forestilling om, at personlighedsforstyrrelsen bliver taget mere alvorligt end
depression og angst, men det er mulighvis bare mig, som tror der er gået en smule inflation i de
to begreber?

6/28/2020 6:58 PM

24 Som pårørende i psykiatrien (min søn har simpel skizofreni), har jeg fornemmelsen af at det er
et problem, at jeg har en personlighedsforstyrrelse og det samme gjaldt i forhold til min søns
kontaktperson før han blev udredt. De har opfattelsen af at jeg står i vejen for min søns relation
til dem og dermed for hans behandling. De begrunder ikke deres holdning og nævner den også
kun på skrift. Ikke mundtligt over for min søn eller mig.

6/28/2020 11:36 AM

25 Jobber ej, men voluntør. 6/27/2020 10:53 AM

26 Jobcenteret har været meget obs på ikke at presse mig for meget grundet min skizofreni 6/26/2020 11:25 AM

27 oftest er jeg blevet betragtet som mindreværdig og behandlet yderst respektløst - spec. da jeg
var yngre

6/26/2020 12:47 AM

28 Diagnosen personlighedsforstyrrelse var nok årsagen til at jeg fik tilkendt førtidspension.
Depression havde ikke været "slemt" nok.

6/25/2020 3:39 PM

29 I forhold til jobcenter etc. har jeg aldrig lagt skjul på mine diagnoser 6/25/2020 3:16 PM

30 Især jobcentrene har været problematiske. De bryder lovgivningen gang på gang eller er slet
ikke bevidste om den.

6/25/2020 2:58 PM

31 Ikke accepteret mine begrænsninger. 6/25/2020 1:40 PM

32 Jeg fik pension i 2008 og er forskånet for jobcentret. Jeg oplever ikke at omgangskreds tager 6/25/2020 10:19 AM
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afstand pga af diagnoser, men der er stor mangel på forståelse for niveausvingninger.

33 Da jeg skulle søge kontanthjælp på et tidspunkt kunne jeg lige pludselig få i hoved og røv og
det var ih og åh så synd for mig, bare fordi jeg fik sagt at jeg havde borderline.

6/25/2020 9:42 AM

34 Jobcenter og Bostøtte gider ikke høre om diagnoser... De stiller samme krav til mig som til
almindelige mennesker

6/24/2020 9:28 PM

35 Igen der er en verden til forskel på om man skal fortælle om Skizofreni end PTSD. Desværre,
men stigmatiseringen i forhold til Skizofreni er altødelæggende. Bliver stadig ind imellem spurgt
om hvorfor jeg har PTSD da jeg jo ikke har været i krig. Det er generelt hårdt hele tiden at
skulle forklare og forsvare en psykisk lidelse.

6/24/2020 9:00 PM

36 Det er tabu at være seksuel afviger. Stigmatiseringen er ekstrem. 6/24/2020 8:46 PM

37 Jeg fortæller aldrig at jeg har diagnoser og gør jeg, så udelader jeg altid narcassist-delen (jeg
er halv narcassist) da folk har forudopfattet meninger om “sådanne mennesker”

6/24/2020 4:30 PM

38 Der blev talt meget mere ned til mig (hovedsageligt i kommunalt regi), da jeg fik Aspergers
Syndrom. Depression bliver ikke altid taget seriøst (for vi er jo alle deprimerede nogle gange,
ikke? *facepalm), og angst skal bevises/retfærdiggøres. Men langt de fleste "tager høflig
afstand" frem for andet

6/24/2020 3:49 PM

39 Ved jobcentret oplevede jeg meget stigma og stereotyper omkring mig og andre med min
diagnose. Det påvirkede i høj grad hvordan jeg blev talt til. Som om at der blev talt til min
diagnose var. I stedet for det menneske jeg er.

6/24/2020 3:30 PM

40 Når nogen (både privat og sundhedspersoner) hører om autismediagnosen, så ændres deres
syn på mig og mine udfordringer.

6/24/2020 2:34 PM

41 Jeg er mere eller mindre blevet tvunget af jobcentret til at stoppe med vigtig medicin, fordi de
ikke troede på psykiaters vurdering

6/24/2020 12:38 PM

42 "Personlighedsforstyrrelse" er et ord, som for det meste giver folk helt forkerte associationer.
Og som virkelig skal forklares, for at folk ikke misforstår og tænker helt forkert om en.

6/24/2020 11:58 AM

43 Har ikke benyttet mig af sådanne ting 6/24/2020 9:44 AM

44 Jeg har oplevet sagsbehandlere snakke mere "pædagog" sprog til mig. Også en læge. Det er
fucked op irriterende

6/24/2020 9:31 AM

45 Jeg oplever en høj grad af diskrimination i især psykiatrien på baggrund af min
autismediagnose. De undlader ofte både at udrede og behandle for psykiske lidelser, når man
er autist. De skubber enten ansvaret over på kommunen eller bortforklarer alle psykiatriske
problemstillinger som en del af autismen.

6/24/2020 8:29 AM

46 Jeg har oplevet, at noget sundhedspersonale tror, at jeg er uintelligent pga mine diagnoser. Det
gør mig virkelig sur. Hvis folk i min omgangskreds tager afstand fra mig pga mine diagnoser, så
forbliver de ikke i min omgangskreds.

6/24/2020 1:24 AM

47 Jeg har ikke delt mine diagnoser med arbejdsgiver/jobcenter 6/23/2020 10:34 PM

48 Jeg har fejlagtigt fået stillet diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse, som senere blev
fjernet igen. Når jeg opsøgte hjælp, blev jeg mødt med fordomme, så snart mit cpr-nummer var
tastet ind. Jeg er blevet afvist på psykiatrisk akutmodtagelse, fordi jeg blev set som
manipulerende og opmærksomhedskrævende - udelukkende baseret på diagnosen. Da jeg
senere fik diagnosen skizotypisk sindslidelse, blev jeg straks taget alvorligt, når jeg henvendte
mig i akutmodtagelsen. Der var en klar forandring - nu havde jeg jo rigtig brug for hjælp, for min
diagnose blev opfattet som meget mere alvorlig og kunne behandles medicinsk.

6/23/2020 9:49 PM

49 Fik flere muligheder 6/23/2020 9:33 PM

50 Mange mennesker har virkelig mange dårlige fordomme om især borderline diagnosen.
Borderline, er blevet et skældsord, som folk jeg kender, kaster om sig i flæng.

6/23/2020 8:32 PM

51 Det somatiske sundhedssystem tager mig mindre alvorlig, når det ser min skizofreni diagnose,
derfor har jeg stadig i en alder af 44 år stadig min mor med når jeg skal til undersøgelse

6/23/2020 8:11 PM

52 Jeg har oplevet at blive afvist da jeg søgte revalidering til mit sidste år på sygeplejestudiet, da
den pågældende sagsbehandler, på baggrund af at have læst min journal, og dermed havde
den opfattelse, at jeg var meget syg

6/23/2020 7:20 PM

53 Den psykiater jeg var omkring i sin tid via jobcenteret, sagde at jeg Inter fejlede. Kort efter fik
jeg efter henvisning til distrikt psykiatrien stillet diagnosen personlighedsforstyrrelse

6/23/2020 6:38 PM

54 Desværre også en af os 6/23/2020 6:33 PM

55 Når folk hører om diagnosen autisme bliver de usikre... og nogle gange afviser de diagnosen
fordi de tænker på infantil autisme. Så de kan ikke forstå der er et autismeSPEKTRUM... de tror
det er en skala men i virkeligheden er det mange forskellige områder det kan fungerer mere
eller mindre godt. Når man så har høj IQ og også ADD så bliver autismen usynlig udadtil.

6/23/2020 5:26 PM

56 Bedre behandling 6/23/2020 4:05 PM

57 Jobcenteret var dårlige til at hjælpe mig ind på et brugbart"job spor" 6/23/2020 3:45 PM

58 Hvilke tilbud man får og hvordan de forholder sig til en afhænger rigtig meget af hvilke
diagnoser de ved at man har, og endnu mere hvilken diagnose de vælger at lægger vægt på.

6/23/2020 3:34 PM

59 En af de slettede diagnoser blev ikke slettet ordentlig i min journal. Det har givet problemer, når
jeg har haft kontakt til sundhedsvæsenet, typisk i form af hensyn jeg ikke har haft brug for

6/23/2020 3:30 PM

60 De ser ikke på hvad man fejler hos jobcentre eller lignende, man er en klods der skal passe i en
kasse. Uden en meget dygtig psykiater og socialrådgiver fra min fagforening havde jeg ikke
vundet kampen og fået ro endnu.

6/23/2020 3:24 PM

61 For (mine) pårørende er det nærmest en hjælp at høre: nå, det var det, der var galt! Altså
havde vi ret i vores vurdering af hende udefra set. Det er en stor lettelse, når den psykisk syge
SELV bringer sindslidelse på banen. Det forklarer en del og undskylder også en del.

6/23/2020 3:04 PM

62 Særligt på somatiske afdelinger har jeg oplevet mange fordomme ifbm borderline-diagnosen.
F.eks.: "har du selvskadet for at dø eller for at få opmærksomhed?" (læge) og "det er latterligt,

6/23/2020 3:01 PM
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at du skal sys, når du jo kunne have ladet være. Behandlingen virker tydeligvis ikke, siden du
har selvskadet." (vagtlæge) og "vi har været ret nervøse for at skulle være portører for
psykiatriske patienter, da de jo godt kan gå amok. Men du virker ikke som de andre." (portør).

63 Den der gamle borderline diagnose er et helvede at have på slæb, om man reelt har borderline
eller ej. Man bliver affeje, mistroet og gaslighted til højre og venstre i det øjeblik, nogle ser den i
dine papirer. Ift. diskrimination er det min absolut mest usunde diagnose, uanset om den er
korrekt eller ej.

6/23/2020 2:46 PM

64 Da der blev ansøgt om socialpsykiatrisk støtte til mig, var det et stort problem at jeg havde to
diagnoser eftersom de lå i to afdelinger; handicap samt psykiatrien. Sagen endte derfor med at
jeg aldrig reelt fik bevilget den nødvendige støtte, før jeg i øvrigt blev raskmeldt fra depression.

6/23/2020 2:20 PM

65 Jeg oplever at der en mindre stigmatisering omkring at have en depression end angst. Måske
også fra mig selv - jeg dømte mig selv hårdere da jeg fik angst diagnosen end depressionen.
Jeg har derfor nemmere ved at fortælle bekendte om depressionen end angsten.

6/23/2020 1:49 PM

66 Der er stor forskel på hvilken diagnose der er stigmatiseret i hvilke cirkler. På den måde er det
meget “smart” at have nogle diagnoser at vælge imellem hvis man er tvunget til at afsløre ;-)

6/23/2020 1:34 PM

67 Jeg har ikke gjort akasse eller jobcentre opmærksom på mine diagnoser 6/23/2020 1:31 PM

68 At blive stemplet som en hypokonder eller en der bare spiller på sine diagnoser når man har
borderline

6/23/2020 1:26 PM

69 Efter jeg fik diagnosen borderline, fik jeg endelig den behandling jeg havde brug fra i form af
gruppeterapi og psykiatri. Da jeg “kun” havde diagnosen depression/angst følte jeg mig meget
presset fra jobcenter som ville have mig tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg fik ikke den tid og ro,
jeg havde brug for for at få det bedre og blev mødt af lappeløsninger fra læge og psykolog.

6/23/2020 1:24 PM

70 Jeg kommer ALDRIG på jobcenter igen må det sted brænde op i helved! Jeg blev psykisk syg
pga. jobcenter i Slagelse og deres trusler og vold på in psyke.

6/23/2020 12:59 PM

71 Det er ikke alle som kan tage imod det 6/23/2020 12:54 PM

72 Jeg havde heldigvis verdens bedste sagsbehandler, der også tvivlede på min ene diagnose, og
havde det ikke været for hende og hendes ekstra kamp for mig, havde jeg fået afslag på
revalidering. Dem der vurderer ens sag, ville afslå pga diagnosen ('Sådan nogle kan ikke
arbejde med mennesker') på trods af mine gode erfaringer og en masse papirer der beskrev
mine ressourcer. Diagnosen alene talte mere end alt andet.

6/23/2020 12:53 PM

73 Det somatiske sygehus til operationer. 6/23/2020 12:45 PM

74 Jeg har økonomisk værgemål og det synes jeg selv ikke er nødvendig, men myndigheder
mener det er godt for mig

6/23/2020 12:45 PM

75 Jeg har ikke fortalt det til jobs 6/23/2020 12:42 PM

76 Jeg har ikke turde fortælle jobcenteret om mine psykiske lidelser, fordi man skal stå til rådighed
- også selvom det ikke altid er overskueligt.

6/23/2020 12:27 PM

77 De er uvidende 6/23/2020 12:26 PM

78 Jeg siger ikke jeg har borderline, som det første, fordi mange har et negativt billede. Så hellere
sige depression først og borderline mår de kender mig lidt.

6/23/2020 12:24 PM

79 Spiseforstyrrelsesdiagnosen oplever jeg som langt mere ‘accepteret’ 6/23/2020 12:20 PM

80 Efter jeg fik skizofreni diagnosen ændres synet på mig markant. Jobcentre og fagpersoner tog
mig meget mere alvorligt, end da jeg havde borderline diagnose og depression og ansgt. Jeg
oplever især at de to sidste er noget der negligeres.

6/23/2020 12:17 PM

81 Borderline er en dum diagnose med et træls rygte. De glemmer at se mennesket, men tænker i
stedet hun har været misbrugt og er manipulerende. Hvilket ikke er en del af min virkelighed.

6/23/2020 12:15 PM
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Sp. 26 Hvad er generelt din holdning til en udvikling med stigende brug af
diagnoser, og at flere får tildelt flere diagnoser?

Besvaret: 368 Sprunget over: 44

Jeg oplever,
at der gener...

Jeg oplever,
at det er et...

Jeg oplever,
at en diagno...

Jeg oplever,
at fokus på...

Jeg oplever,
at der i min...
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Jeg oplever, at der generelt stilles mange diagnoser
og at de stilles hurtigt

Jeg oplever, at det er et godt værktøj til at forstå
adfærd, psykiske udfordringer mm.

Jeg oplever, at en diagnose kan give accept af en
bestemt adfærd, psykiske udfordringer mm.

Jeg oplever, at fokus på diagnoser bliver brugt forkert,
og at man glemmer at se mennesket bag diagnosen.

Jeg oplever, at der i mindre grad skelnes mellem
hvad der er ’normalt’ og hvad der er symptomer på en
psykisk sygdom.

Jeg oplever, at man kun kan få hjælp i systemet hvis
man har en diagnose.

Jeg oplever, at der ikke er noget galt med den
stigende brug af diagnoser, men problemet kan i
stedet være, hvordan man forstår diagnoser i
samfundet.
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# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE

1 Diagnoser gives på baggrund af symptomer, men hvorfor kigger man ikke på årsagen bag?
Idag spørger man: “Hvad er der galt med dig?” Istedet for at spørger: “Hvad er der sket for
dig?”. Traumebevidst tilgang.

7/2/2020 7:55 PM

2 Psykiatrien er ufatteligt svær at få forstand på og voldsomt underfinansieret 7/2/2020 7:21 PM

3 Ingen diagnose, ingen hjælp 7/1/2020 12:19 PM

4 Jeg synes, der generelt mangler viden bland “almindelige” mennesker og på tragisk vis og
blandt ALLE faggrupper, der arbejder med mennesker.

7/1/2020 1:35 AM

5 Diagnoser bruges for meget i dag. Folk stemples og proppes i kasser som er svære at komme
ud af igen

6/30/2020 10:14 PM

6 Det kan af og til virke som om, at alle har en psykisk diagnose, men at det så også bliver lidt
undervurderet hvor svært man faktisk kan have det - altså at der er flere "niveauer" af samme
diagnose, så man sidder lidt tilbage med følelsen af, at andre tror at man
"overreagerer/dramatiserer" fordi de kender en eller flere med samme diagnose, som sagtens
kan ting, som jeg ikke kan

6/30/2020 4:48 PM

7 Når diagnoser i så høj grad, er en billet til behandling, så må folk jo blive diagnosticeret for at få
hjælp. Hvis der er tale om en sygdom, synes jeg ikke det er forkert at diagnosticere. Til
gengæld synes jeg at normalitetsbegrebet er presset, og at standarderne og diskurserne i
samfundet er alt for bundet op på succes karriere og penge, og i større grad skulle fokuseres
på det gode liv, mental og fysisk sundhed mm.

6/30/2020 1:35 PM

8 Det virker som om der er diagnoser der er ok at have, ja nærmest en fordel, og så er der
diagnoser, som altid er en gene og tabu at have.

6/30/2020 1:10 PM

9 Et problem som jeg har tæt inde på livet er, når børn (især drenge) får adhd-diagnoser i flæng.
Langt de fleste har i mine øjne ikke ADHD, men man kan ikke i dag sige: uopdragen eller at
drenge bare er generelt mere vilde end piger.

6/29/2020 5:27 PM

10 Samfundet kan ha det svært med for mange infos. Især når tiden ej er til nærvær. :((( 6/27/2020 10:59 AM

11 mit svar til "jeg oplever, at man kun kan få hjælp i systemet, hvis man har en
diagnose".....spørgsmålet skabte tvivl hos mig og gør det garanteret også hos andre...hvad er
det "system" i spørger til? er det det offentlige system, som i samfund, psykiatri eller andre??

6/26/2020 12:53 AM

12 Der er utrolig mange, der "kun" er lidt syge - aldrig bliver indlagt, kan opretholde et normalt liv -
som får psykiatriske diagnoser. Det giver et billede af, at det ikke er så slemt, det er en slags
lidt livskrise, man kan komme igennem og udvikle sig af. Det er meget problematisk for os, der
er "meget" psykisk syge, hvor man får det bedre, men IKKE bliver rask og IKKE kommer til at
kunne fungere i/ opretholde et almindeligt liv. Problemet for mig at se er, at opfattelsen af, hvor
slemt og livsgennemgribene det er, at have en psykisk sygdom, rykker sig, og både
omverdenen og en selv begynder at tvivl på om ens sygdom nu er reel, når alle dem i medierne
bliver raske og kan fungere, når de har fået terapi, hvorfor kan jeg så ikke. Og det sidste man
har brug for, når man har en psykisk sygdom er, at blive slået i hovedet hverken af
omgivelserne eller af en selv

6/25/2020 3:27 PM

13 Man skal skelne mellem reel diagnose og 'plastik-diagnose'. En diagnose er ikke en
opmærksomhedsfanger el en undskyldning man kan bruge, når det passer én. Man skal ikke
skifte diagnose efter hvad der lige 'trender at fejle' lige nu. Diagnoser er sjældent særlig trendy,
hvis de er ægte desværre.

6/25/2020 10:20 AM

14 Dumt at spørge om min oplevelse om andre - den kender jeg jo ikke 6/24/2020 9:29 PM

15 Diagnoser er ok, så længe de er stillet på et korrekt og fagligt grundlag. Desværre er det
sjældent muligt at inddrage alle livsforhold og symptomer i én diagnose. Det siger noget om
hvor vanvittigt det er med den store fokus på diagnoser frem for menneskelig trivsel. Desværre
er diagnoser den eneste indgang til hjælp. Drømmescenariet ville være fokus på den enkeltes
trivsel og muligheder i vores samfund fremfor denne problemfokuserede tilgang. En diagnose
indikerer at der er noget der skal fikses/behandles. Med det perspektiv er der fokus på det der
er galt og ikke det der er muligt.

6/24/2020 9:05 PM

16 Diagnoser er rigtig gode, hvis de er givet korrekt. Det kan være ødelæggende, hvis man får en
forkert diagnose. Jeg har prøvet begge dele, og jeg har to meget forskellige forhold til mine
diagnoser.

6/24/2020 2:36 PM

17 Diagnoser sælger medicin. Fejler du noget der ikke er penge i, kommer du i kassen
"funktionelle lidelser" og har ikke en chance for at blive taget alvorligt.

6/24/2020 12:45 PM

18 Det er kun muligt at få hjælp hvis man har en "alvorlig" psykisk sygdom. Og ikke mindst en
"rigtig" psykisk sygdom

6/24/2020 12:01 PM

19 I vores samfund er der et kasseopdelt system. Med diagnoser passer du ikke ind, og du
kommer i klemme i systemet. Eks pga længerevarende belastningsreaktioner, som strækker sig
ud over sygedagpengeperioden. Der er ikke en reel individuel tilpasset behandling men en
overordnet. Det er fokus på medicin frem for en kombineret behandling incl terapi /coaching.
Psykiatrien giver diagnoser, hvilket er altafgørende for den enkelte, men bagefter bør der
sættes mere ind for at støtte børn, voksne og familierne mere. Der er kommet fokus på
tvangsfjernelser, hvor man i stedet bør sætte støtte i hjemmet.

6/24/2020 9:14 AM

20 Jeg har i mange år været et CPR-NUMMER i systemet og ikke et menneske. Hvis medicinen
ikke gav effekt, fik jeg højere dosis eller andet præparat

6/24/2020 6:27 AM

21 Jeg synes, at det er godt, at der endelig er blevet fokus på psykisk sygdom, og det ikke er så
stort et tabu, som det har været. Men befolkningen har virkelig meget at lære endnu - de
kender ikke forskel på de farlige sindslidende og de ikke-farlige sindslidende. Men jeg synes, at
der bliver delt lige lovligt mange diagnoser ud, især til børn og unge. Selvfølgelig er det vigtigt
at sætte tidligt ind (det ville sikkert have gjort en forskel i mit eget tilfælde), men man skal også
passe på at sætte etiketter på for tidligt.

6/24/2020 1:30 AM

22 Ang stigende brug af diagnoser: Mønten har en bagside. Det er nemmere for folk at ikke se
psykiske diagnoser som et tabu, men mange giver også sig selv en diagnose og tror de er f.eks
depressive bare fordi de har en dårlig dag eller to. Der kommer stor uvidenhed omkring
psykiske lidelser når "alle har en psykisk lidelse".

6/23/2020 11:52 PM
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23 Den stigende brug og udvikling af nye diagnoser, mindsker rummet for hvad der opleves som
normalt. Jeg mener at det medfører en mindre grad af tolerance for mennesker og deres
forskellige måder at være på. Diagnoser medvirker til en ensretning af samfundet, som absolut
ikke er gavnlig.

6/23/2020 9:52 PM

24 Det er ofte at der skal en diagnose til før man er kvalificeret til at få hjælp (terapi eller anden
støtte). Personligt var jeg glad for at få borderline tilbage i 08, alene af den grund at den
åbnede flere døre/muligheder for hjælp end de andre personlighedsforstyrrelser. Sidenhen har
den dog også spændt ben for mig mange gange. Det kan være en hjælp at finde em forståelse
for sig selv, at man ikke bare er tosset men det at få noget konkret. Det kan også være
nemmere at forklare til omverden, som om man nemmere bliver forstået hvis man har en officiel
diagnose. At man i lidt højere grad får lov til at være “sær, afvigende, ikke som andre”. Samtidig
så står de der jo på papiret og kan spænde ben for em fordi man af systemet bliver ved med at
blive sat i bås pga diagnose på papiret. Og det er / har væretpersonligt svært for mig ikke at
holde sygeligt fast i at jeg godt kan og må være en person/mig og at jeg ikke kan har tilladelse
til at være grundet mine diagnoser

6/23/2020 9:44 PM

25 Stigende brug af hurtige stillede diagnoser kan i nogle tilfælde ende med fejldiagnostisering og
deraf følgende fejlbehandling

6/23/2020 9:12 PM

26 Det er skræmmende for Danmark vil så gerne have alle skal have en diagnose.. 6/23/2020 7:08 PM

27 Udviklingen i lægevidenskaben og samfundet/verdenen, samt fokus på den enkeltes mentale
helbred og dennes betydning, gør at det er helt naturligt at flere får diagnoser/får flere
diagnoser.

6/23/2020 5:58 PM

28 Når vi har et system der mistænkeliggøre diagnoser fra special læger hvorfor skulle samfundet
så ikke være mistænksomme!

6/23/2020 5:41 PM

29 Der har altid været skrøbelige mennesker... i dag får de så en diagnose og ryger dermed uden
for 'normal'. Normalområdet er måske blevet mindre. Hjælp fra systemet kræver diagnose.
Problematisk at sendiagnosticerede får diagnosen i forbindelse med et 'sammenbrud', for når
man er mest træt/stresset/depressiv er symptomerne værre... kan fører til overdiagnosticering

6/23/2020 5:31 PM

30 Diagnoser er gode værktøjer - men ofte udskrives kun medicin, uden at der tages hånd om
mennesket bag diagnosen og livsvilkår

6/23/2020 4:09 PM

31 Selv folk der prøver på at være forstående, har reelt ikke altid overskuddet til at være det. Det
er en slags "politisk korrekt" forståelse de kommer med, og ikke en reel forståelse.

6/23/2020 3:55 PM

32 Det jeg oplever som værende det største problem mht. at have flere diagnoser, er at både
kommune og psykiatrien sætter sig fast på én og behandler kun det, og at man derfor ikke får
ordentlig og nok hjælp og behandling. Der har været rigtig meget fokus på min Asperger som
noget jeg skulle have hjælp til at mestre, kommunen fokuserede på dét og angsten som
grundlag for en førtidspension, og idag står jeg med en angst der kun er vokset sig større og
større, tilbagevendene depressioner og selvmordstanker pga.ubehandlede traumer, som man
helt har glemt at behandle og som det nu er umuligt at få hjælp til at få behandlet.

6/23/2020 3:39 PM

33 Del spørgsmålet op så skal jeg svare 6/23/2020 3:15 PM

34 Man kan spørge sig selv: hvor var alle de diagnosticerede mennesker før vi diagnosticerede
dem? Blev de først syge, da de blev fagligt bedømt? I den bevægelse kan vi komme til at
sygeliggøre for mange. Og glemme dem i mængden, som virkelig har behov.

6/23/2020 3:07 PM

35 Jeg oplever også, at nogle (ikke-uddannede inden for området) diagnosticerer sig selv og andre
- f.eks. med ADHD, generaliseret angst, autisme osv. Jeg finder det ret irriterende, og ser det
som et led i et individualistisk selvudviklingssamfund, hvor man også diagnosticerer sig selv
med diverse allergier, og forventer specialbehandling. Altså et større fokus på sig selv end på
fællesskabet.

6/23/2020 3:04 PM

36 Det er et svært spørgsmål at svare på. Jeg blev diagnostiseret med skizofreni på under 1
måned, hvilket er alt for hurtigt ifølge min mening. På grund af den hurtige diagnose og
beslutning har jeg mistet godt og vel 4-5 år af mit liv pga. overdosering af flere mediciner som
fjernede min identitet fuldstændigt. Lægerne skal virkelig vurdere patienten før de stempler.

6/23/2020 1:24 PM

37 Oplevet at overlæge fuldstændig fejldiagnosticerede min kroniske depression som værende
ikke eksisterende. Han glemte at jeg var i medicinsk for samme. Havde udfyldt depressions
skema på Akut modtagelse og det viste ikke tegn på depression ergo så var jeg ikke syg mente
han. n

6/23/2020 12:54 PM

38 På mange måder ser jeg diagnoser som et hjælpeværktøj - HVIS de stilles rigtigt og på et
fagligt velbegrundet grundlag. Jeg læser selv til socialrådgiver, og diagnoser kan være en stor
hjælp til at forstå adfærd. Man skal dog stadigvæk ALTID se mennesket før diagnosen.

6/23/2020 12:43 PM

39 Jeg betragter lidt diagnoser, som en vejledning til hvordan behandling skal foregå, og jeg synes
derfor det er vigtigt at udrede ordentligt. Jeg har oplevet meget forskellige typer behandlinger, fx
forskel på tilgangen til dependent og borderline. ligeledes en stor forskel på opfattelsen af mine
problematikker mellem dengang jeg kun havde en depressionsdiagnose og nu hvor keg også
har en borderline diagnose. der er større forståelse for sammenhænge og mønstre nu, og der
er ikke længere en konstant tvivl om hvad jeg fejler hængende over hovedet, fordi jeg er landet
i en kasse der rummer alle mine symptomer

6/23/2020 12:40 PM

40 Problemet er ikke diagnoserne, men at samfundets mening til hvad er normalt er blevet for
snævert. Det er hønen og ægget.

6/23/2020 12:25 PM


