Kvinder, der tør
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SERIE OM SEJE
KVINDER

For kun et halvt år siden fik 23-årige Maria Liv Kjærgaard
diagnosen paranoid skizofreni. Det tog hende lang tid
at acceptere, men i dag står hun frem og taler åbent om sin
psykiske sygdom, fordi hun tror på, at dialog er vejen frem.
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I LIME sætter vi fokus
på kvinder, som vi
synes er særligt
modige, og som gør
noget, vi andre ikke
tør. De går imod
strømmen, sætter liv
og helbred på spil, og
de kæmper for det,
de tror på.
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et er forår i København. Bøgen
har farvet byen grøn, og dagene
er blevet markant lysere. Folk
på gaden smiler til hinanden,
og solen luner på kinderne. Inde bag
de nedrullede gardiner ligger Maria Liv
Kjærgaard på sit værelse. Hun græder stille
og er overbevist om, at hendes samboer
er ude på at slå hende ihjel. Hun føler
sig overvåget og ryster ved tanken om, at
nogen vil bryde ind og gøre hende fortræd.
Kniven ligger på sin faste plads under
puden, og om natten tisser hun i et krus,
fordi hun ikke tør gå ud på toilettet. Hun
har forsøgt at vove sig ud, men hun kan

ikke få vejret blandt de fremmede mennesker i supermarkedet. Tankerne flyver, og
når hun lægger sig til at sove, ønsker hun
ikke at vågne op igen. Angsten er kvælende
og har taget magten over hende. Efter tre
ugers total isolation lader hun sig indlægge
på psykiatrisk afdeling, og her ender hun
med at tilbringe utallige måneder.

Hvorfor lige mig?
Kort før sammenbruddet havde Maria Liv
Kjærgaard hørt om en skizofren mand,
som slog sin mor ihjel, og danskernes
billede af diagnosen var præget af frygt.
“Sådan var jeg jo slet ikke. Mit liv kørte

på skinner. Jeg havde et travlt skema, var
politisk ungdomsleder og meget social,
og pludselig tog sygdommen over. Jeg
syntes, at det var så uretfærdigt, at det lige
skulle ramme mig,” fortæller Maria Liv
Kjærgaard.
Efterhånden blev frustrationerne til
lettelse, da hun lærte om baggrunden for
sine hallucinationer, vrangforestillinger,
paranoia og periodevise angstanfald.
Endelig kunne hun være ærlig over for
veninderne, som var begyndt at undre sig
over, at hun tilsyneladende havde influenza
flere dage hver uge.
“Det føltes som at bære rundt på en
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usynlig og utrolig tung
rygsæk. Endelig kunne
jeg sætte ord på min
diagnose. Det er vigtigt
for mig at pointere, at
jeg ikke er skizofren,
men at jeg har skizofreni.
Diagnosen er kun en
brøkdel af mig. Jeg er
også politisk aktiv, studerende, datter og veninde,”
understreger hun.

BLÅ BOG
Maria Liv Kjærgaard
er 23 år og studerer
oﬀentlig administration på Professionshøjskolen Metropol.
Hun bor i Københavns Nordvestkvarter sammen med
fem andre skizofrene
unge.

Indlagt med
en morder
Livet som studerende
klarer hun på lige fod
med alle andre, men det
er svært at koncentrere
sig og lære nyt, fordi
hun konstant hører høje
stemmer og har en slags
radio kørende i sit hoved.
Hverdagen er desuden
fuld af følelsesladede
rutsjebaneture, som
spænder fra overstadig
glæde til dyb depression.
På trods af alt det valgte Maria Liv
Kjærgaard at stille op i DR-nyhederne,
fordi det var vigtigt for hende at sætte
fokus på et stort problem: retspsykiatriske
patienter, som bliver indlagt sammen med
almindeligt psykisk syge.
“Retspsykiatriske patienter har domme
som mord og voldtægter i bagagen. Jeg var
indlagt i flere måneder med en mand, som
havde dræbt sin kone. Jeg havde et stort
behov for ro og tryghed, men det var svært
at slappe af med visheden om, at der var en
morder på afdelingen,” siger hun alvorligt.
Hun mødte også
andre indlagte, som
gjorde noget af
tiden svær. En af de
psykotiske kvinder
mente, at Maria
Liv Kjærgaard
ville stjæle hendes
mand. Kvinden slog
hende og truede
med at skære
hendes hals over. Senere delte hun stue
med en pige, som gav hende skylden for, at
hun var nødt til at prostituere sig.
Afdelingen på Amager Hospital husede
mange triste skæbner. Den unge pige,

Maria Liv er
studerende og
politisk aktiv.
Hendes mission er
at sætte fokus på
psykiske lidelser.

som blev voldtaget utallige gange, og den
midaldrende direktør, der nær havde
drukket sig ihjel. Der tages for få individuelle hensyn, synes Maria:
“Man kan ikke undgå at blive behandlet
på samlebånd i systemet. Det bliver en
slags pakkeløsning, der ikke tager individuelle hensyn.”

Ambitiøs ambassadør
Maria Liv Kjærgaards skizofreni blev
diagnosticeret tidligt, men det var en hård
proces, for hun oplevede stærke medicinbivirkninger som
voldsom svimmelhed, nedsat syn
og en vægtstigning
på 20 kilo. Alligevel
har hun formået
at finde overskud
til at engagere sig
som ambassadør og
rejse rundt i landet
med kampagnen
‘En af os’, som nedbryder tvivl, tavshed og
tabuer omkring psykiske sygdomme. Her
fortæller hun sin personlige historie foran
alt fra sygeplejersker til gymnasieelever.
“Det er enormt udmattende, og jeg

“Min psykiske sygdom
er kun en brøkdel af
mig. Jeg er også datter,
veninde, politisk aktiv
og studerende”

lægger alle mine kræfter i arbejdet ved
siden af studiet. Det er hårdt, når man
er syg, men det er det hele værd, når jeg
møder positiv respons fra både fremmede
og venner, som deler deres egne historier
og siger, at jeg har gjort en forskel for
dem,” siger hun og uddyber: “Nogle er
lettede over, at de ikke er alene, og andre er
måske ligefrem blevet inspireret til at tage
det store spring og fortælle åbent om deres
sygdom.”
Maria Liv Kjærgaard var før diagnosen afdelingsleder for Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom, men måtte
opgive titlen for at få hverdagen til at
hænge sammen. Der er så meget, hun
gerne vil, men overskuddet er ikke, som
det var engang. I dag holder hun oplæg for
Socialdemokratiet og bruger sin historie
til at skabe fokus på psykiatripolitik.
Målet er at fremlægge nogle forslag for
sundhedsministeren, som har til hensigt
at kæmpe for ungeafsnit på afdelingerne,
flere sengepladser og mindre tvang blandt
patienterne.
“Psykisk syge unge har brug for et miljø,
hvor de kan spejle sig i hinanden. Jeg var
indlagt med nogle jævnaldrende piger, og
t
det betød meget, at vi mødte hinanden
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helt blottet for facader,” siger Maria Liv
Kjærgaard. De fungerede som en støtte
for hinanden i hver deres livskrise. Der
er stadig mange af hendes medpatienter,
som holder diagnoserne hemmelige. De
skammer sig og føler sig forkerte, men
psykisk sygdom kan ramme alle,

Fakta om
skizofreni
Omkring 25.000
danskere har diagnosen skizofreni,
som typisk bryder ud
i alderen 15 til 30 år.
Dobbelt så mange
mænd som kvinder
er indlagt med
skizofreni.
Sandsynligheden
for helbredelse er
størst, hvis behandlingen bliver startet
tidligt.

og kun med en åben dialog kan tabuer
og fordomme blive nedbrudt.

Håber på et normalt liv
Hvis skizofrenien behandles tidligt, er der
omkring 20 procent sandsynlighed for
at blive helbredt. Maria Liv Kjærgaard
kæmper hårdt mod
sygdommen, for
når den i perioder
tager magten over
hende, har hun kun
lyst til at gemme
sig bag nedrullede
gardiner og sove i
flere dage. For at
komme op af det
sorte hul må hun bruge al sin viljestyrke
på blot at rejse sig fra sengen, men hun vil
fortsætte med at tale åbent om skizofrenien i offentligheden.

“Det er vigtigt at få min diagnose til
at give mening, når den medfører al den
negativitet i mit sind. Når jeg har isoleret
mig i lange perioder, har mine venner
heldigvis stadig holdt fast i mig.”
Maria Liv Kjærgaard har en drøm om at
blive projektleder hos Psykiatrifonden og
få en plads i regionsrådet, så hun
kan bidrage med
sine egne erfaringer
til forbedringer på
området.
“Det er ikke alt,
jeg er i stand til,
men jeg vil ikke
lade skizofrenien
dominere mit liv. Jeg har indrammet
armbåndene fra mine indlæggelser, så jeg
bliver mindet om, hvor stærk jeg er,” slutter
Maria Liv Kjærgaard. ¤

“Jeg har indrammet
armbåndene fra mine
indlæggelser, så jeg
bliver mindet om, hvor
stærk jeg er”

Kilde: psykiatrifonden.dk

Maria Liv vil gerne
have, at al negativiteten i hendes sind
får et formål – at
hjælpe andre.
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