Interview

Lykke May:

Jeg var bare så

forbandet
anderledes
”Møgunge,” kaldte lærerne hende, når hun ikke fulgte med i timerne.
”Skandalemodel” og ”Danmarks svar på Paris Hilton” døbte medierne
hende, da hun gik amok på et fly. Lykke Mays ungdom har været mere
rock’n’roll end de flestes. Mød pigen fra Tisvildeleje, der blev supermodel
som 15-årig og først fik konstateret ADHD, da hun fyldte 24.
Af isabella Hindkjær • Foto: Sif Meincke, private m.fl.

H

ar du noget imod, jeg ryger? spørger Lykke May, inden hun tager en
cigaret fra pakken på bordet.
Det har jeg ikke. Det skal siges, at
det er mig, der er gæst. Alligevel rejser hun
sig lige op og åbner altandøren. Hun er
netop fyldt 30, den danske pige med de
sexede, katteagtige øjne, der har set lidt af
hvert. Hollywoods hemmeligheder og indersiden af et amerikansk fængsel, da hun
blev arresteret om bord på et fly, anklaget
for at gå amok på en steward i et raserianfald. I mellemtiden er der sket meget, og
de seneste år har Lykke May byttet modelarbejdet ud med et job på det hotte The
Hole-galleri i hjembyen New York.
Kalenderpige, tøjdesigner og kæreste med
Pamela Andersons eks er også nogle af de
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overskrifter, supermodellen har skabt, siden hun fik sin internationale debut som
model i en alder af bare 15 år. Siden har
man set hende i alt, fra de største internationale kampagner til de grynede nøgenbilleder fra et tidligere forhold, der sidste
år havnede på nettet og hos den kulørte
presse. I år tog hun så sladderbladene med
bukserne nede, da hun poserede nøgen på
forsiden af Playboy kun iført – en stol.
På en kold og klam torsdag eftermiddag i
København er smøgerne umiddelbart det
mest skandaløse, der lige er til at få øje på,
da jeg sidder over for hende. Lykke May
Andersen. Høflig, henkastet smuk i lyseblå jeans og bare tæer og rigtig godt tilfreds med at træde ind i et nyt årti.
– Nu er jeg 30, og jeg er så sindssygt glad ➝

Kort om Lykke May
• Døbt Lykke May Andersen – i USA
blot kendt som May Andersen.
• 30 år.
• Opvokset i Tisvildeleje; har boet i
New York de sidste 15 år.
• Slog igennem som international topmodel som 15-årig. Senest var hun
tidligere på året forsidemodel for det
amerikanske mandeblad Playboy.
• I dag arbejder Lykke May som galleriassistent for The Hole, et af New
Yorks hotteste gallerier. Har udgivet
selvbiografien ”Mine 9 liv”.
• Skabte mediestorm i 2006, da hun
blev fængslet i to dage for at have
overfaldet et steward om bord på et
fly til Miami.
• Fik først stillet diagnosen ADHD for
seks år siden, da hun var 24. Er i dag
ambassadør for kampagnen En Af Os,
som bl.a. Sunhedsstyrelsen og Psykiatrifonden står bag. Kampagnens mål
er mere tolerance og åbenhed over for
mennesker med psykisk sygdom.
femina.dk 33/2012
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➝ for det. Mine 20’ere har været fulde af tumult. Jeg er jo en vild type, men jeg har haft
så meget vildskab og ekstra energi, der slet
ikke kunne være nogen steder. Og så mange spørgsmål, som jeg manglede svar på.
Et af svarene bestod af fire store bogstaver. ADHD. Den psykiske sygdom, de fleste forbinder med små hyperaktive knægte, der ikke kan sidde stille. For Lykke May
var diagnosen svaret på et helt liv med
koncentrationsbesvær, et svar, hun måtte
vente længe på at få. I skolelærernes og
kammeraternes øjne var hun bare en rod.
Og stemplet som dum blondine var næsten for nemt at placere lige i panden på
den smukke, utilpassede teenager.
– Det var ikke, fordi jeg ikke kunne følge
med. Jeg var bare ikke interesseret i det,
de sagde. Jeg kunne ikke holde fokus,
selv om jeg prøvede. Mange af mine lærere sagde, at jeg var doven, at jeg var en
møgunge, der bare ikke gad, og at jeg var
en rebel. Alle sådan nogle ting, som faktisk ikke var problemet.
Jeg var altid bare så ... anderledes. Bare så
virkelig forbandet anderledes. Min mor
fortalte mig altid, at det var okay at være
anderledes. Man behøver ikke at være ligesom alle andre, men det var alligevel svært
for mig at forstå, hvorfor jeg havde så svært
ved at gå i skole. Jeg ville ønske, at de havde
fundet ud af, det var ADHD, noget før. Jeg
gik til flere psykologer, mens jeg gik i skole,
og jeg ved ikke, hvorfor de aldrig fik mig
testet. Det kostede mig en del selvtillid i en
meget tidlig alder. Altså, jeg var jo skoletræt, da jeg gik i anden klasse.

Med det yderste af kløerne og tålmodigheden holdt hun ud igennem de sidste
folkeskoleår, inden hun fandt sin kattelem. 14 år gammel var Lykke May, da hun
blev stoppet på gaden og spurgt, om hun
ville være model. To år senere havde hun
tjent penge nok til at købe sin egen lejlighed i New York. Hun var et sjældent talent
på catwalken og foran kameraet. Heldigvis, for Lykke May var også pigen, der kom
en time for sent til en fotoskydning og
missede sit fly på vej til modeugen i Paris.
Rygterne i modeverdenen sagde, at miss
May Andersen var lidt af en diva.
– Når man kommer for sent i min branche,
bliver man anset for at være én, der skider
på det hele og spiller stjerne. Det er mega
frustrerende. Jeg har helt sikkert altid følt
mig rigtig misforstået. For mig var det aldrig noget med at være fashionably late,
jeg kunne bare ikke planlægge min tid.
Selv om jeg stod op i tide, var det svært
for mig at komme ud ad døren. Jeg blev så
nemt distraheret, og så var der pludselig

”Det kostede mig
en del selvtillid i en
meget tidlig alder.
Altså, jeg var jo
skoletræt, da jeg
gik i anden klasse”

alle mulige andre ting, jeg lige skulle ordne. Så tog det tre kvarter at gå i bad, for
så syntes jeg lige, det var tid til en hårkur.
En hurtig morgenmad blev til en omelet
med alle mulige ting i, fordi jeg tænkte: Aiij, det her ser jo også godt ud. Og så ville
jeg også liiige hurtigt skrive et brev til min
mor, mens jeg var på vej ud ad døren.
I perioder væltede klagerne ind hos hendes
manager Peter, som efterhånden vænnede
sig til at have et par mobiltelefoner og vækkeure indstillet på New York-tid. På den
måde kunne han ringe til Lykke tre gange
med 15 minutters mellemrum de morgener, hvor hun skulle op til en vigtig opgave.
Når hun var på arbejde i Danmark, sørgede
manageren altid for, at hun sov hos ham. Så
kunne han nemlig selv række hende Fjällräven-rygsækken og skubbe hende ud i bus
5A. I modsætning til mange af de andre modeller var Lykke May nemlig ligeglad med,
om der holdt en Mercedes og ventede på
hende, når hun skulle af sted. Selv om der
altid var lir og luksus og masser af mennesker omkring hende, viste det sig, at det kun
var ganske få, hun kunne støtte sig til.
– You’re alone. Det finder man hurtigt ud
af. Men da jeg indså det, var det meget
hårdt for mig. At man er helt alene. Mig og
Peter, vi er venner. Men alle andre agenter
i hele verden... jeg havde faktisk troet, at de

tog sig af mig og bekymrede sig om mig,
men det gjorde de bare ikke. Det er en
branche, det er business, og man er alene.
Derfor var lettelsen stor for både Peter
og Lykke, da noget tydede på, at der
fandtes en forklaring på hendes problemer. Og en løsning:
”Hej, jeg hedder Lykke. Jeg vil gerne testes for ADHD,” sagde hun, den dag da
hun for seks år siden ringede til sin læge i
New York. Inden da havde begge hendes
små søstre og hendes kusine fået diagnosen, og nu ville Lykke vide besked. Med en
henvisning i hånden gik hun til psykolog.
Der var ingen tvivl.
– Han sagde bare: ”Det er helt stensikkert,
at det er det, du har.” Det var en rigtig
god ting for mig at få at vide, for pludselig kunne jeg begynde at lukke nogle af
de mange spørgsmål, jeg havde haft, lige
siden jeg var lille.

Fordomme og finansaviser
I starten tog Lykke May medicin for sin
ADHD, indtil hendes humør begyndte at
ændre sig markant. Efter en ferie, hvor
hun pludselig følte sig meget deprimeret,
smed hun pillerne væk.
– Jeg blev rigtig bange. Det var, som om
jeg kunne føle en stor kemisk ubalance
i hjernen, og det var skræmmende. Jeg

var en o.k. person før ... jeg havde da nok
nogle små brister, men jeg havde aldrig
været deprimeret. Så jeg besluttede for,
at medicinen ikke var det rigtige for mig.
Så Lykke May tog alternative metoder i
brug. En dag satte hun sig ned med den
amerikanske finansavis The Wall Street
Journal og læste den. Alle artikler. Fra
ende til anden. Hvem sagde dum blondine?
– Jeg sagde bare til mig selv: O.k., du skal
læse alt. Du må ikke hoppe noget over. Det
var svært til at begynde med og skidekedeligt! Men det var en god øvelse for mig, også
fordi det på en måde tog mig tilbage til min
skoletid. Jeg kom i tanker om, at der faktisk
var fag, som interesserede mig, og som jeg
fik gode karakterer i. Blandt andet engelsk
og dansk. Det gav mig noget selvtillid. Nu
læser jeg meget kunsthistorie i forbindelse
med mit job, og det synes jeg er vildt interessant, så jeg kan sidde og læse i timevis.
Selv om Lykke May i dag har papir på, at
lærerne tog fejl, da de troede, hun var
uintelligent og doven, regner hun ikke
med at slippe for fordommene om den
dumme model lige foreløbig.
– Måske er det noget, jeg skal kæmpe med
for evigt. Det skal jeg sikkert. Men de folk,
der er tæt på mig, ved godt, at jeg faktisk er
fint intelligent. Jeg er da ikke den klogeste ➝
femina.dk 33/2012
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”De folk, der er tæt på mig, ved godt,
at jeg faktisk er fint intelligent. Jeg er
da ikke den klogeste person i
verden, men jeg er altså ikke dum”
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➝ person i verden, men jeg er altså ikke dum.
Folk må tænkte, hvad de vil, men det er
da klart, at når man er en offentlig person,
vil jeg selvfølgelig gerne have, at folk ved,
hvem jeg er. Hvilket også var en af grundene til, at jeg skrev min bog, så de kunne vide
lidt mere om, hvilket slags menneske jeg er.
Hvordan havde du det med at fortælle
hele verden, at du har en psykisk sygdom?
– Et eller andet sted er jeg meget åben, og
jeg har ikke nogen problemer med at dele
de her ting med folk, for jeg synes ikke,
det er noget, man skal skamme sig over.
Faktisk synes jeg mere, det var en forklaring, jeg kunne give til folk. At man kan
sige: Her er grunden, det er ikke, fordi jeg
bare er urimelig og en diva og alle de dér
ting. Jeg har selvfølgelig altid prøvet at
lede efter en anden undskyldning. Det er
svært at sige: ”Ja, det er så mig, jeg kommer altid for sent, undskyld ...”. Så prøver
man at skyde skylden på trafikken eller,
du ved ... Så ja, jeg synes det har været rart
med en rigtig forklaring.
Men er det ikke lidt for nemt at smide
ADHD-kortet, hver gang man kommer
for sent?
– Det er det måske. Men det er jo ikke, fordi
jeg bare læner mig tilbage og siger: ”O.k.,
jeg har ADHD, så kan jeg bare komme for
sent.” Efter at jeg fik det konstateret, kunne jeg meget hurtigt se alle mine fejl. Og
jeg talte med mine nærmeste om, at der
var nogle ting, der bare ikke var i orden.
Som når Peter hele tiden skulle undskylde
for, at jeg kom for sent. Så jeg tog mig virkelig sammen, for jeg vil jo også gøre det
ekstra godt for dem omkring mig og vise,
at jeg har gode intentioner.

Mænd og multitasking
Da Lykke May havde vendt den sidste side
i The Wall Street Journal, var det en af de få
ting, hun gjorde af pligt. Det betyder også,
at det er slut med kampagner i tyske kataloger, for den tidligere model har fundet
ud af, at hun har brug for noget, der kan
fastholde hendes interesse hver dag. Det
gør hendes arbejde som galleriassistent,
for hun elsker kunst. Så meget, at hun for
et år siden startede som praktikant på
galleriet for at få en fod indenfor. Ganske
ulønnet. Og ikke særlig diva-agtigt.
– I mit nye job på galleriet kan jeg mærke,
at når jeg laver noget, jeg er rigtig interesseret i, står min ADHD ikke i vejen for mig.
Tværtimod føler jeg, at jeg har en masse
ekstra energi og kan multitaske bedre end
mange andre. Jeg har lært at leve med det.
Selvfølgelig ville jeg ønske, at jeg havde
fået mere ud af min skolegang. Med det job
og det liv, jeg har nu, er der faktisk plads til

at jeg har ADHD. Min interesse har aldrig
rigtig været at være model. Hen over årene
har jeg indset, at mit arbejde skal være noget, der er mentalt stimulerende også, for
ellers bliver jeg hurtigt træt af det igen.
Hvad har ADHD betydet i dine forhold
til mænd?
– Det er et meget godt spørgsmål. Jeg
tror, jeg har fået meget godt styr på det
nu, men før har det nok igen været det
dér med at multitaske. At det også på den
front nogle gange er gået lidt hurtigt,
ikke? Altså, i forhold til at bevare interessen i dem, man nu ser. De fleste af mine
forhold har holdt omkring et år, og det er
måske ikke så lang tid i nogle folks øjne.
Men nogle gange er det jo meget godt,
at man hurtigt finder ud af, om man gider
det eller ej. Hurtigt inde, hurtigt ude.
Men sådan bliver det ikke ved med at
være. Engang i fremtiden vil Lykke May
nemlig gerne have familie. Og børn.
Tænker du over, at ADHD er arveligt?
– Det gør jeg faktisk ikke. Det er ikke sådan, at nu har jeg et handicap, og så vil jeg
ikke sætte et barn i verden af frygt for, at
de skulle gå hen og få det. Hvis de har det,
så har de det. Og det må man finde ud af.
Det vigtigste er, at man får det konstateret. Resten tager man derfra, siger hun.
Hvis nu du havde fået konstateret
ADHD som 13-årig, hvad havde du så
gjort anderledes?
– Det er svært at sige. Lige meget om jeg
havde fået konstateret det dér eller ej, ville jeg stadig have været skoletræt og frisk
på at flytte til New York. Jeg ville nok mere
have været sådan: Der kan I bare se, lærere! Eller have skrevet til dem eller været
taget ud til dem og fortalt dem det. Nu, så
lang tid senere, kan det næsten være det
samme, siger hun og vifter overbærende
med håndleddet, så cigaretrøgen danser
lidt i gennemtrækket fra altanen.
For hun har sluttet fred med skolelærerne, der troede, hun var dum, og agenterne, der sagde, hun var en diva. Medierne
slipper hun ikke for.
– Jeg har aldrig gidet læse om mig selv,
siger hun (godt, at Wall Street Journal ikke
gør i gossip). ADHD’en har hun også med
sig resten af livet. Men det er o.k.
– Jeg føler mig mere moden, og jeg føler
mig meget mere mig selv. Og så er det
okay at være anderledes. Jeg har lært, at
det jo faktisk kan være en fordel, hvis man
finder noget, man synes er rigtig spændende at lave. Jeg er utrolig taknemmelig
for mit liv, glad for, at jeg er her. Og jeg har
haft de vildeste muligheder. Mit nye job er
fantastisk, ligesom mine venner og familie.
Jeg er sund og rask. Livet er godt. ■

Piger med ADHD
ADHD, tidligere kaldet
DAMP, er en forkortelse for
diagnosen attention deficit/
hyperactivity disorder,
hvilket vil sige forstyrrelser
i opmærksomhed, aktivitet
og impulsivitet. ADHD giver
som regel problemer med at
opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.
Flere drenge end piger lider
af ADHD, men pigerne er ofte
sværere at få øje på, diagnosticeringen sker senere end
for drengene, ofte først i ungdomsårene. Piger med ADHD
er ofte uopmærksomme,
uorganiserede og dagdrømmende og med en impulsivitet, der er knap så udadrettet
som hos drengene.
Pigerne vil ofte få tidlige
seksuelle erfaringer – dels
fordi de er impulsive, dels
fordi seksualiteten kan være
en måde at opleve accept og
interesse fra andre på.
Kilde: ADHD-foreningen
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”

Jeg har bare

influenza ...”
”... I skal ikke være bekymrede. Jeg er tilbage på pinden om et par
dage.” Sådan lyder den version, mange af os fortæller på arbejdspladsen – også selv om sygdommen faktisk sidder i hovedet. Psykiske
sygdomme som depression og angst holder mange danskere helst
skjult for kollegaerne og chefen. Vi er nemlig bange for, at en psykisk
lidelse kan få konsekvenser for karrieren, viser ny undersøgelse.
Af isabella Hindkjær · Foto: sif meincke, All Over/Panthermedia

A

noreksi og influenza. Depression
og migræne. ADHD og roskildesyge. Det samme? Nej, vel. Alligevel er fysiske sygdomme ofte den
løgn, vi danskere gemmer os bag på jobbet, selv om det i virkeligheden er sindet,
som lider. Næsten halvdelen af os ville
nemlig ikke fortælle det åbent til kollegaerne eller chefen, hvis vi blev ramt en
psykisk lidelse, viser en landsdækkende
undersøgelse lavet i forbindelse med
kampagnen En Af Os.
– Vi lever i et samfund, hvor arbejdslivet
er utrolig afgørende for vores identitet.
Og den fordom, som typisk knytter sig
psykiske lidelser, er, at man er utilreg-
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nelig og forvirret af sine tanker og forstyrret i det hele taget. Derfor kan der
hurtigt opstå en myte om, at folk med
en psykisk diagnose ikke er i stand til at
passe deres arbejde, siger psykolog Johanne Bratbo.
Hun er projektleder bag kampagnen En
Af Os, som over de næste fem år skal sætte fokus på psykiske sygdomme og de
fordomme, som ofte er forbundet med
det at have en psykisk diagnose.

Hård facade og svedige hænder

Frygten for at blive fyret eller set ned på
af andre er ofte grunden til, at vi finder
alle mulige kreative forklaringer på vo-

Perspektiv

Om kampagnen En Af Os
Landskampagnen En Af Os har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk
sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv
som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som ”en af os”. Bag kampagnen står
Den Fælles Indsats, som dækker over en lang række organisationer – f.eks. Sundhedsstyrelsen,
Psykiatrifonden og Kommunernes Landsforening. 
Læs mere på en-af-os.dk

de image. Og så er det altså nemmere at
sige: ”Jeg har fået roskildesyge, jeg kommer tilbage om et par dage.” Problemet
opstår jo så bare, hvis det viser sig, det
ikke er klaret med det.
Og ifølge psykologen skader løgnen oftest mere, end den gavner. Ud over at det

”Mange af os arbejder i miljøer, hvor
facaden spiller en kæmpestor rolle. Man skal udstråle,
at man er stærk og har styr på det hele”

gaver, som de slet ikke magter, forklarer
psykologen.
– Når man er i behandling for diabetes eller slidgigt, er det de færreste, der føler, at
de skal overkompensere for deres fravær.
Når man har en psykisk sygdom, bliver
det hurtigt noget med, at ”nu skal I tro
på, at jeg er et værdigt menneske, som er
til at stole på”. Men hvis man dér tvinger
sig selv til at opretholde et kunstigt højt
energiniveau, kan det jo være med til at
tage energien fra den bedring og den udvikling, man er inde i.

Vis mig din først ...

res sygefravær, forklarer Johanne Bratbo.
– Mange af os arbejder i miljøer, hvor facaden spiller en kæmpestor rolle. Man
skal udstråle, at man er stærk og har styr
på det hele, og hvis man så lige pludselig
får svedige hænder af at gå til møde eller
græder derhjemme, når man står under
bruseren, lever man jo ikke op til det hår-

skaber flere tabuer og mere lukkethed på
arbejdspladsen, kan det gøre psykisk sygdom sværere for den enkle.
– Det kan jo blive et helt puslespil, man
skal holde styr på. Hvem ved hvad om
mig, og hvad må de vide? Og det bliver
mere og mere anstrengende, når alene
éns opmærksomhed omkring at beskytte
sig selv kommer til at fylde så meget.

Hellere kørestol end depression

Facts

 Over en halv million danskere har en

psykisk diagnose.

 Psykisk sygdom er langt hyppigere,

end de fleste tror. Omkring 200.000
danskere lider af depression, omkring 250.000 af angst og omkring
300.000 af forskellige former for
misbrug.
 De 10 mest almindelige psykiske
sygdomme er: Skizofreni, OCD/
tvangstanker, angst, anoreksi,
spiseforstyrrelse, ADHD, depression, maniodepressiv sygdom,
Alzheimers sygdom og Aspergers
syndrom/autisme. 

Kilde: Psykiatrifonden

Hører du til dem, der hellere stikker chefen en hvid løgn end fortæller om din depression, er din frygt ikke helt ubegrundet. Tal fra Forskningscenter for Velfærd
(SFI), viser nemlig, at danskerne er langt
mere skeptiske over for at have en kollega med en psykisk sygdom end en kollega med et fysisk handicap. Hele 56 procent er skeptiske over for en kollega med
psykisk sygdom, mens kun 11 procent er
skeptiske over for en kollega, som for eksempel sidder i kørestol.
– Mange har oplevet, at andre bagatelliserer psykisk lidelse. At nogen f.eks. har
sagt: ”Nå, ja, det dér med at være nervøs
eller føle mindreværd kender jeg da også
fra mig selv. Vi er jo alle sammen lidt stressede,” fortæller Johanne Bratbo.
Det betyder, at mange med en psykisk
lidelse vil føle dårlig samvittighed eller
forsøge at overkompensere for lidelsen
ved at arbejde ekstra hårdt og tage op-

Når der stadig er fordomme og tabu forbundet med psykiske sygdomme, handler det ifølge psykologen oftest om uvidenhed og usikkerhed. Derfor opstår der
på mange arbejdspladser en kultur, hvor
man helst tier problemerne ihjel.
– Mange er usikre på, hvor meget de må
involvere sig, og om de kan gøre skade
ved at stille de forkerte spørgsmål. Omvendt har mange, der lider af psykisk sygdom, slet ikke lyst til at skulle føle, at der
hele tiden bliver taget særlige hensyn,
når kollegaerne pludselig er meget forsigtige. Så er det nemmere at sige, at man
fejler noget fysisk, for dermed antyder
man, at det er noget, der snart går over
igen, siger Johanne Bratbo.
Alligevel tyder noget på, at mange af os
ville ønske, at der var mere åbenhed om
depression og andre psykiske sygdomme
på vores job. Hvor kun lidt over halvdelen
ville dele deres egen diagnose med kollegaerne, ville hele 86 procent af os sætte
pris på, at en kollega fortæller os om sin
psykiske sygdom. Og her er det vigtigt,
nogen tør trodse tabu og bryde med den
perfekte facade, siger psykologen.
– Alle har brug for rollemodeller. Hvis en
dygtig og ressourcestærk kollega, eller
måske en chef, er åben omkring sin sygdom, kan det gøre en stor forskel for andre i samme situation og være med til at
skabe en åbenhed på arbejdspladsen, der
gavner alle, siger Johanne Bratbo.
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Hvis nogen

skal fyres
– er det så mig,

der ryger først?

Den tanke kørte rundt i hovedet på Lise Hogervorst, da hun for to år
siden lod sig sygemelde med en depression. Selv om hun godt vidste,
at hun er en dygtig pædagog, og aldrig har været flov over at fortælle,
at hun har en psykisk lidelse. For hvad nu, hvis forældrene i SFO’en tror,
man ikke kan passe ordentligt på deres børn? Og hvad nu, hvis nogen
skal fyres – falder valget så på hende med depressionen?

L

ise sad midt i sin frokostpause, da
hendes chef kom over. Hun ville
høre, hvornår Lise havde tænkt sig at
holde sommerferie. Lise begyndte at
græde. Hun magtede slet ikke spørgsmålet og brød fuldstændig sammen. Der var
ikke længere nogen tvivl. Lise havde en
depression.
– Da jeg sad dér, var jeg ikke engang i
stand til at gå ud og tage min cykel og
køre hjem. En af mine kollegaer var nødt
til at køre mig hjem i sin bil. Man tænker,
hvorfor fanden kunne jeg ikke bare sætte
mig op på cyklen? Hvordan kan det pludselig virke som et bjerg at skulle over? Det
var svært at forstå, siger Lise Hogervorst.
Op til den dag have Lise følt sig tynget –
oplevet, at hun ikke kunne leve op til sit
bedste, og at hun ikke kunne nå de ting,
hun satte sig for. Alt sammen symptomer,
som Lise havde lært at kende, da hun
otte år før oplevede sin første depression, mens hun var studerende. Men det
var første gang, hun havde et job, hun
skulle sygemeldes fra, og altså en chef,
der skulle informeres – og en masse kollegaer, som pludselig så hende, da hun
var allermest skrøbelig.
– Jeg er egentlig ret åben, men det var
meget ubehageligt at græde foran dem,
fordi det blev så tydeligt, at der var noget
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helt galt. At miste kontrollen så meget på
mit arbejde, det syntes jeg ikke var særlig
rart. Det gode var, at det var i en pause,
og at det derfor ikke skete, mens der var
børn til stede, så jeg skulle have stået
og forklaret dem et eller andet. Men jeg
syntes ikke, det var rart, at mine kollegaer
skulle se, at jeg blev så ked af det, husker
hun.

–

”Er man ikke bare lidt doven?”

Der gik kun et par dage, fra Lise var blevet
sygemeldt, til hun igen kunne stå ud af
sin seng, lave mad og tale med familie og
venner. Lise led ikke af svær depression,
og fra sin første depression vidste hun,
at cafébesøg og indkøbsture var vigtige
skridt hen imod at blive rask igen. Men
den dårlige samvittighed var hele tiden
med.
– For mig var det rart at gå ud og møde
nogen og føle, at jeg stadigvæk var i den
her verden. Det dér med at sidde på en
café og se, at andre bare går forbi, og livet
ligesom fortsætter, det var godt for mig.
Men når jeg så sad dér på en eller anden
café og fik en kop kaffe med min mor eller
en veninde og så nogle kollegaer fra andre afdelinger eller forældre til de børn,
jeg passer på arbejdet, tænkte jeg: Åh, nej
– hvad nu, hvis der er nogen, der ser mig?

Der er et eller andet med, at hvis man er
syg, jamen, så skal man ligge hjemme i sin
seng, ellers er man ikke syg. Men det er jo
bare nogle andre ting, man ikke kan, når
det er psykisk. Men hvad nu, hvis de ikke
var klar over det? Tænker de så: Hvorfor
sidder hun nu dér, når hun ikke kan passe
sit job ... Hvordan skulle jeg forklare det?
Og hvad ville de tænke, når hun en dag
kom tilbage i SFO’en?
Frygten for, at forældrene måske kunne
gå rundt og tro, at Lise ikke længere var i
stand til at passe børn, fyldte også meget
i hendes tanker.

Perspektiv
Lise Hogervorst
31 år.
Arbejder som pædagog i en SFO.
Har været ramt af en depression to gange – senest
for to år siden, mens hun havde sit nuværende job.
Bor i Virum med sin mand og søn.

om
depressionsforeningen
En uafhængig patientforening, der
bl.a. tilbyder netværk for patienter
og pårørende gennem lokalgrupper,
og som arrangerer foredrag og kurser med professionelle og sygdomsramte. Desuden driver foreningen en
anonym telefonlinje, DepressionsLinien, der har åbent alle dage på nær
lørdag mellem kl. 19 og 21.
Læs mere på
depressionsforeningen.dk
eller ring til DepressionsLinien
på tlf. 3312 4774.

– Tænk, hvis de nu kunne finde på at tro, været væk, og nu skulle jeg virkelig give
at jeg ikke kunne passe ordentligt på de- den gas. Nu skulle jeg sørge for at hjælpe
res barn? Det ville næsten have været det alle andre og melde mig frivilligt, hver
værste. Men jeg har jo altid vidst med mig gang der skulle nedsættes et nyt udvalg.
selv, at jeg er dybt professionel og aldrig Og det kan man jo ikke, når man i forveville starte på et arbejde, før jeg mente, jen er på nedsat tid, fordi jeg ikke kunne
jeg var fuldt ud i stand til at passe mit job. starte fuldt op med det samme.
Lise har aldrig oplevet at blive konfron- Derfor var Lises chef nødt til at tage fat
teret med sin depression, eller at nogen i hende og sige: ”Nu skal du holde fri.”
direkte har sagt noget grimt til hende. Og det var hun heldigvis god til, husker
Men under den første depression mødte Lise, der er glad for, at hendes chef har
hun fordommene, når der blev hvisket støttet hende hele vejen igennem. I dag
i krogene, og rygterne før eller siden er Lise tilbage på fuld tid, men hun kan
nåede tilbage til hende.
stadig føle sig presset, når
– Der var mange, der havde
samtalen falder på krisetid
den dér med: ”Er man ikke
og sparerunder.
”Jeg synes
bare lidt doven, når man har
– Selv om det er to år siden,
sådan en depression? Du
kan jeg godt nogle gange
jo ikke
skal da bare tage dig samtænke: Hvad nu, hvis nogen
selv, det
men!” Men når man har en
skal fyres – er det så mig, der
depression, magter man
ryger først? Hvis de nu tror,
er noget
virkelig ikke ret meget. For
jeg får en depression igen.
mig var det bare ikke sådan
Det er vigtigt for mig at gøre
at være
noget med at skulle stå op
et godt stykke arbejde, så
og tage noget tøj på. Hvad
folk ikke tænker sådan.
flov over”
skal jeg tage på? Vejret er
Blandt Lises familie og venmåske ikke til den trøje i
ner er det naturligt at tale
dag, og skal jeg nu tage den
om psykisk sygdom. Samtiher på i stedet – eller den anden? Til sidst dig har hun fået støtte og information om
ender man bare med at blive liggende sin lidelse i DepressionsForeningen. Deri sengen i flere timer, fordi man ikke for bliver hun tit overrasket over andres
kan tage stilling.
uvidenhed. For eksempel, når folk spørger
til hendes barndom, fordi de er sikre på,
Gi’ den gas
at hun må have oplevet noget ganske
Lise var sygemeldt i tre måneder, før hun gruopvækkende, siden hun har fået en
var tilbage på sit arbejde igen. Lise holder psykisk sygdom.
meget af sit job, og derfor var det en stor I stedet for at presse sig selv til at arrandag, da hun endelig kunne vende tilbage. gere julefrokost er Lise nu gået ind i et
Samtidig var der masser af opbakning at udvalg på sin arbejdsplads, der handler
hente både fra chefen og kollegaerne, hu- om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
sker hun. I første omgang arbejdede hun Målet er mere viden og åbenhed. Man
kun på deltid og trappede langsomt op, skal turde tale om en depression. Selv om
i takt med at hun fik det bedre. Men selv det skulle koste karrieren.
om Lises kræfter og overskud var langt – Jeg synes jo ikke selv, det er noget at
mindre end før, var hendes ambitioner være flov over. Og det er et problem, hvis
større. Hun følte, at hun havde noget at folk er bange for at fortælle på deres arindhente.
bejde, at de lider af noget psykisk. Selv
– Mens jeg var sygemeldt, tænkte jeg om det er nemt for mig at sidde og sige,
meget på, at mine kollegaer skulle løbe så har jeg det sådan, at hvis jeg ligefrem
stærkere, fordi jeg ikke var der. Jeg kan blev fyret på grund af psykisk sygdom,
ikke huske, at mine kollegaer nogensinde så ville jeg da virkelig heller ikke have lyst
har sagt noget, men jeg følte, at jeg havde til at arbejde sådan et sted.
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”Det er altid en
god idé at tale situationen
igennem med din kæreste,
veninde eller en anden, som
du har tillid til”

Gør det nemmere at
tale om psykisk sygdom

på arbejdspladsen
GODE R ÅD FR A PS YKOLOG JOHANNE BR ATBO
Hvordan fortæller jeg min arbejdsgiver,
at jeg har en psykisk lidelse?

1

Start altid med at overveje, hvordan du tror din leder
vil reagere ud fra miljøet på din arbejdsplads. Som
udgangspunkt er det bedste råd altid at være åben.
Fornemmer du imidlertid, at din leder mangler forståelse
for psykiske lidelser, kan det være en strategisk overvejelse, hvor meget du vil fortælle ham eller hende.

2

Brug dit netværk. Det er altid en god idé at tale situationen igennem med din kæreste, veninde eller en
anden i din omgangskreds, som du har tillid til. Snak om,
hvornår det er oplagt at tage fat i din chef, om du skal formulere en skriftlig erklæring eller tage en snak på kontoret.

3
86

Formulér et budskab. Når noget trænger sig på, kan en
formulering hurtigt blive meget firkantet, f.eks.: ”Jeg
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kan overhovedet ikke overskue noget!” Dér er det vigtigt
at veje ordene, så éns chef ikke bliver overvældet, fordi
han opfatter det, som om man smider håndklædet fuldstændig i ringen.

4

Alliér dig gerne med en god kollega eller en tillidsrepræsentant, der kan sidde ved siden af dig, når du taler med din chef. Det kan være utrolig hårdt at sidde over
for en chef alene, når man i forvejen har det svært, og for
mange er det rart med en støtte i den situation.

5

Vær bevidst om risikoen. Selv om det altid er bedst
at være åben, og du sandsynligvis vil blive mødt med
opbakning og forståelse, er der altid en risiko for, at man
bliver mødt med uforstand eller fordomme. Nogle få kan
i allerværste fald risikere fyring under andet påskud, så
læs altid signalerne fra din arbejdsgiver, inden du åbner
helt op.

Perspektiv

Hvordan

forholder jeg
mig til en

kollega
med en psykisk

lidelse?

Psykiske sygdomme i medierne
I maj sendte DR1 udsendelsesrækken ”Gal eller normal?” med TV-læge Peter Qvortrup Geisling som vært. Her skulle en psykiater, en psykolog og en sygeplejerske
gætte, hvilke fem ud af 10 danskere der havde diagnoser som skizofreni, OCD og spiseforstyrrelse, samt hvem der aldrig havde haft en psykisk diagnose – og selv for
en psykiater viste det sig at være meget svært at skelne. Efter at have overvåget
testpersonerne gennem en masse psykologiske prøvelser, lykkedes det kun
eksperterne at gætte to ud af de fem diagnoser.

1

Overvej situationen og jeres forhold. Hvis din kollega pludselig
bryder sammen i frokoststuen eller
på anden måde åbner sig over for
dig, så vær til stede, og tilbyd din
hjælp. Hvis en kollega bare lader
til at have det hårdt, skal du måske
overveje, hvor meget du spørger ind.
Er I tætte eller knap nok bekendte?
Dit engagement skal gerne stemme
overens med jeres forhold, ellers
kan en velmenende handling virke
grænseoverskridende.

2

Hvad har din kollega egentlig behov for? Spørg: Er der noget, jeg
kan gøre for dig? Nogle gange har
man bare brug for, at en anden ved
besked, når han eller hun pludselig
synes træt, trist eller reagerer meget
kraftigt på noget. Andre gange kan
din kollega have behov for en slags
mentor, f.eks. til at tale med chefen,
hvis han eller hun er bange for at
blive fyret. Dér kan du tilbyde din
hjælp ved at sige: ”Lad os ringe op til
chefen og sige, at vi er nødt til at tale
om det her.”

3

Vær ikke bange eller berøringsangst. Lyt til kollega, og fortæl
gerne, hvis du synes, det, han eller
hun siger, er svært at forstå. Men
prøv at være til stede som et menneske, og sørg for at anerkende det
mod, det kræver at fortælle dig om
noget, som er så svært og personligt.

Er stress en psykisk lidelse?
Nej. Stress hører i sig selv ikke under betegnelsen psykisk sygdom, men længevarende
stress er alligevel kendetegnet ved mange af de samme symptomer, som gør sig gældende for psykisk sygdom. Det kan være tristhed, man ikke kan forklare, fysisk træthed,
koncentrations- og hukommelsesproblemer, søvnløshed, nedsat lyst til sex, angst og
kort lunte. Alvorlig stress kan desuden medføre psykisk lidelse, eksempelvis depression. I øjeblikket regner man med, at 430.000 danskere slås med langvarig stress.
Kilde: Stressforeningen, stressforeningen.dk

DOVEN DIVA
Supermodellen Lykke May fik
først som 24-årig konstateret den
psykiske sygdom ADHD. En diagnose, der var en lettelse for Lykke
May, der hele livet havde kæmpet
med koncentrationsbesvær og med
fordomme om, at hun var en rod
og besværlig. Mød hende i næste
uge, hvor hun afliver et par fordomme om, hvem hun egentlig er.
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