
ISBETH VAR STYRET AF TVANCSTANK
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Lisbeth mistede fsrst
sin bror. Si sin soster.

Og si tog tvangs-
tankerne og tvangs-
handlingerne totalt
magten over hende.

Men i dag har hun
med stedighed, stor
styrke - og den rette

behandling - kampet
sig fra at vare fsr-
tidspensionist med
diagnosen OCD tit

at vare en vetfunge-
rende studerende.

ojet over bogerne. Optaget af
ord. Afendnu en opgave, som
snart skal afleveres. Pi skrive-
bordet i lejligheden i Kolding
ligger stabler af store verker.
Studiet i dansk litteratur krever

slid, selvdisciplin. Men 29-fuige Lisbeth
Gade Mikkelsen elsker det. For hun
havde aldrig troet, det blev muligt for
hende.

- Det er en stor succes for mig, at jeg

kan passe et studium. Det havde jeg ikke
forventet for bare nogle fi ir siden. Det
er stadig en smule urealistisk for mig at
jeg gir pi universitetet. I starten var jeg

bekymret for, om jeg overhovedet ville
klare mig gennem forste semester. Men
det klarede jeg heldigvis flot med gode
karakterer.

Lisbeth Gade Mikkelsen har selv
kempet sig fra at vere pensionist med en
psykisk lidelse til studerende med succes.
Faktisk kunne hun velge mellem flere
uddannelser. For hun blev ogsi optaget
pi Journalisthojskolen. Det var hun dog
ikke helt parat til. For i mange ir har hun
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levet i en lukket verden med tvangs-
tanker og tvangshandlinger.

Ritualer og magiske tal
Det begyndte, da hun som barn forst
mistede sin storebror. Han dsde
som l5-irig af hjernebetendelse
efter lengere tids sygdom. Siden
tog sygdommen for alvor fart, da
Lisbeth fandt sin storesoster dod.
Hun dode som 27-irig uden nogen
form for forvarsel. Uden nogen forkla-
ring.

- Da min bror dode, udviklede jeg

angst for snavs og bakterier. Jeg var
sikker pi, at bakterier kunne trenge ind
gennem huden oggore mig dodeligt syg.
Jeg kunne vaske hender 40-50 gange
om dagen og hadede alt, der var beskidt.
Jeg var overbevist om, at jeg ogsi ville
do i en ung alder ligesom mine soskende.
Det provede jeg at sikre mig mod med
en masse ritualer og magiske tal, jeg ud-
viklede. Som at tjekke 25 gange, at dare
og vinduer var list, lave telleremser, alt
skulle sti snorlige og vere skinnende
rent, forteller Lisbeth.
Det var starten pi den psykiske lidelse
OCD.

Fra at have veret et glad barn, udvik-
lede Lisbeth sig til at blive en trist teen-
ager med tyngende tanker. Hun provede
at skjule sine tanker og handlinger for
foreldrene. Men moren fik en mistanke
og sendte Lisbeth til psykolog. Men den
egentlige diagnose OCD blev fsrst stillet
flere ir senere. Da hun var 15 ir.

Smit trods setvmordstanker
Sommetider var det s& slemt. at Lisbeth

Da min bror
dade, udvik-

lede jeg angst for
sndvs og
bakterier

overvejede selvmord. Lidelsen blev verre
og v€rre. Flere gange var hun indlagt pi
psykiatrisk afdeling.

- Det var nermest en befrielse for mig
at blive indlagt. Der lerte de mig, at jeg

ikke behovede at skjule, jeg havde det
dirligt. For jeg smilede altid og virkede
glad pi overfladen. Miske fordi jegvar

flov over at have det sidan. Siden har
jeg ogsi veret bange for at bevege mig
ud blandt mange mennesker, fordi jeg

var sikker pi, de kunne se, hvordan der

Jeg var
overbevist om, at
jeg ogsd ville do i

en ung alder
ligesom mine

soskende
egentlig si ud inde i mit hoved.

Lisbeth har ogsi boet pi et behand-
lingshjem. Men det gjorde ondt langt
verre. Ifolge Lisbeths erfaringer er OCD
en overset sygdom, som ikke alle kan
behandle effektivt.

- Jeg var hundeangst for at skulle bo
alene, sijegbad selv om dognbehandling.
Pi behandlingsstedet mente man, min
OCD ville gi vek, hvis man lod vere
at snakke om det. Jeg fik ikke hjelp til
at modarbejde mine tvangshandlinger.
Jeg skulle i stedet tale om, hvad jeg var
ked af. Til sidst fik jeg det dirligere end
nogensinde for. Jeg blev klar over, jeg

blev fejlbehandlet, da jeg selv kontaktede
formanden for OCD-foreningen. Hun
anbefalede en specialiseret psykolog i
Kobenhavn, der har hjulpet mange svert
ramte. Han vidste, hvordan han skulle
tackle min OCD ved at tvinge mig til
at gi helt ind i den for at slippe ud pi
den anden side. Blandt andet skulle jeg

a

U
co

E
z
U
I

o
F

tr
z
U
o
tr
Y
:<

E
u
7
F
z

u
z
z
I
L

27



a a o o a l a a a a o a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a o a a a a a a o o a a o a a o a a o a a o o a a o a a a o a a o o o a a a a a o o o o a a a a a o o o o o a a a a a

rore ved et beskidt toilet og bagefter tage
fingrene i munden. Det var ekstremt, men
nodvendigt for at bevise, jeg ikke blev syg.
Da fuglene sang
Langsomt fik Lisbeth stadig mere bugt
med sine belastende tvangstanker og
-handlinger. Men med flere tilbagefald.
Alligevel bevarede hun troen pi, athun
nok skulle fi det bedre. For det havde
psykologen garanteret.

- I starten troede jegikke pi ham. Jeg
onskede jo, han skulle f erne sygdommen
med et trylleslag. Men det gik op for mig,
atjeg ogsi selv skulle yde en stor indsats,
og gore som han sagde for at styre hand-
lingerne. Gradvist gik det bedre, ogjeg
blev trappet ud af medicinen. Dengang
det virkelig gik op for mig, at jeg kunne
blive rask, var, da jeg pludselig kunne
hore fuglene synge igen. Ellers havdejeg
levet i en boble, hvor medicinen slsvede
mig og lagde filter pi alle fslelsdr. SA det
var virkelig en fed oplevelse.

Men det har kostet dyrt at ni dertil. Pi
flere mider. Lisbeth skulle kempe bide
mod sin sygdom og mod systemet. Hun
kunne ikke fi betalt psykologbehandlin-

gerne, si Lisbeths familie har selv betalt
mere end 4oo.ooo kroner for psykolog-
hjelp og rejserne til Kobenhavn. Kom-
munen ville hellere betale for, at hun blev
fortidspensioneret som 22-irig.

Jeg kan slet ikke forsti, at det of-
fentlige hellere vil betale for en livslang

Blandt andet
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sKuue Jeg rare
ved et beskidt

toilet og bagefter
. fruge flngrene t

munden.

fortidspension frem for hjelp til at give
OCD-ramte en normal tilverelse. Det har
veret opslidende med si meget modstand
og total mangel pi forstielse. Men jeg

havde bevidstheden om, at jegvi/le have
det bedre, at der var andet og mere til
mig end et passivt liv pi pension. Jeg blev

Les mere om Lisbeths bog og om OCD pd
hendes hjemmeside:
www. o c d- inder stinde. dk

stedig og skulle nok bevise, jeg havde
evner til mere, siger Lisbeth.

Oprib!
Efter flere irs behandling fik Lisbeth
mod pi at tage en hf-eksamen og et hoj-
skoleophold. Her fandt hun krefter til
at skrive de sidste kapitler i den bog, hun
var begyndt at skrive flere ir forinden.
Den hedder Fighter - At kempe med
OCD, sorg og systemet.

- Det er en nodvendigbog. For mig
selv, min familie ogvenner. Indtil bogen
udkom, har de kun fiet og forstiet
brudstykker af, hvordan det er at leve
med OCD. Forst og fremmest er bogen
dog nodvendig for at gore det nemmere
for andre nuverende og kommende
OCD-ramte og deres pirorende - da jeg
selv blev syg kunne jeg ikke finde nogen
litteratur om emnet, jeg kunne identi-
ficere mig med. Mit mil er ogsi at ribe
politikere og sagsbehandlere op, for det
er afgorende at give os retten til selv at
velge den rette behandling og give oko-
nomisk hjelp til den. I dag er tilbuddene
til OCD-ramte meget tilfeldigt,aftren-
gigt af hvor i landet man bor, forteller
Lisbeth.

For fsrste gang i mange ir ser hun
nu mere lyst pi fremtiden. Hun tor
drsmme. Om en dagligdag med mand og
born. Og om at blive forfatter til biogra-
fier og dokumentariske boger og arbejde
med journalistiske opgaver. Forelobig
nyder hun dog studierne og folelsen af
at fe lidt tilbage af det ungdomsliv, der
forsvandt. O
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