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Sygdom

Når det gør ondt indeni

Alle mennesker kan få sygdomme. Er du syg, har du det ikke så godt 
med dig selv. 

Når du får en fysisk sygdom, fejler du noget i din krop. Hvis du for
eksempel får halsbetændelse eller lungebetændelse, kan du få medicin
for det. Du føler dig syg, får måske feber og ligger i sengen – men i løbet
af én uge eller to er du rask igen. 

Ved andre sygdomme, som for eksempel sukkersyge og epilepsi, bliver du
aldrig rask, men du ligger heller ikke i sengen. Hver dag skal du dog tage
medicin. Der er også ting, du skal være opmærksom på – og måske
noget, du skal lade være med at gøre. Det kan være, at du skal have
motion hver dag – eller det kan være, at du ikke må spise for meget. Hvis
du gør, som lægen siger, kan du alligevel leve et godt liv og føle dig rask.

Ved forkølelse eller halsbetændelse er kroppen syg. Ikke alle sygdomme er
sådan. Ved nogle sygdomme kan det gøre ondt indeni, uden at kroppen
er syg. Er kroppen ikke syg, og har du det alligevel dårligt, kan det være
svært at fortælle, hvordan du har det. 

Denne bog fortæller om den slags sygdomme, og hvad man kan gøre 
ved dem for at få det bedre. 

• Først og fremmest er det vigtigt at prøve at tale om det med
den person i din hverdag, som du føler dig mest tryg ved. 

• Prøv sammen at læse denne bog.
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Sindslidelse

Ligesom du kan få en sygdom i kroppen (en fysisk sygdom), kan du også
få en psykisk sygdom. Det kaldes en sindslidelse.

At have en sindslidelse betyder, at du har en lidelse eller en sygdom i dit
sind. Du kan komme ud for en oplevelse, der gør, at du pludselig får en
sindslidelse. Men det kan også være noget, du har arvet – så andre i din
familie også har en sindslidelse. 

At have en sindslidelse kan være meget forskelligt fra person til person.
Du har det ikke godt, men der er ikke nogen sygdom i din krop. Nogle
mennesker hører for eksempel stemmer inde i hovedet, og andre er
bange for at gå ud. 

• Når du har en sindslidelse, har du brug for hjælp. 

Først og fremmest kan du tale med din familie. Du kan også tale med din
kontaktperson (din kontakt-pædagog) dér, hvor du bor. Eller du kan gå til
lægen og fortælle, hvordan du har det. Familien eller kontaktpersonen
kan hjælpe med at finde ud af, hvad du skal tale med lægen om, og kan
måske også gå med derhen. 

Hvis der er brug for det, kan lægen sende dig videre til andre læger, som
er særligt uddannede til at hjælpe, hvis du har en sindslidelse.

Sindslidelse 
– hvad er det?
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Lægen sender dig som regel videre til en psykolog eller en psykiater. 
Her kan du komme med faste mellemrum og tale om, hvordan du har
det. 

Psykiater: En af forskellene på en psykolog og en psykiater er, at 
psykiateren er uddannet læge. Han eller hun ved noget om medicin og
kan skrive en seddel (en recept), hvis du har brug for piller for at få det
bedre. En psykolog må ikke skrive recepter.

Psykolog: En psykolog kan også hjælpe dig på andre måder end ved at
tale med dig om, hvordan du har det. Det kan for eksempel være, at du
skal tegne, hvordan du har det – eller måske fortælle om, hvad du 
drømmer. Så selv om du ikke er så god til at tale, kan du godt få hjælp
alligevel.

Du skal normalt selv betale for at 
komme til psykolog. Hvis du har været 
udsat for en voldsom begivenhed og 
bliver sendt til en psykolog, skal du dog 
kun betale noget af det. Når lægen 
sender dig til en psykiater, skal du ikke 
selv betale noget. 

Flere slags 
behandling
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Hospital: Hvis du har det meget dårligt, kan det være, at du har brug for
at komme på hospitalet. Det kan være nødvendigt, hvis du bliver vred og
går og råber højt eller græder hele tiden. Eller hvis du er bange og synes,
at alle er efter dig. Eller hvis du hører stemmer, der fortæller dig, hvad du
skal gøre. 

Der findes særlige hospitaler med læger, som har forstand på sindslidelser.
Her kan du få hjælp til at få det bedre. Hvis du bliver indlagt på sådan en
hospitalsafdeling, skal lægerne dér kontakte din egen læge og andre, for
eksempel pårørende og støttepersoner dér, hvor du bor. Det er for at
sørge for, at du kan få den bedst mulige hjælp og støtte, når du ikke
længere skal være indlagt. Lægerne på hospitalet skal tale med dig om,
hvad der kommer til at ske.

Behandling
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Distriktspsykiatrisk Center: I andre tilfælde kan du få hjælp fra et sær-
ligt sted i nærheden af, hvor du bor. Dette sted kaldes et distriktspsykia-
trisk center – og her kan du få hjælp af mange fagpersoner, der arbejder
sammen i et hold (et team). Det kan være læger, sygeplejersker, psykolo-
ger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger.  

Distriktspsykiatrisk behandling er en særlig form for behandling af sindsli-
delser. Her er du ikke indlagt, men behandlingen foregår i stedet dér, hvor
du bor. Formålet er at få hverdagen til at fungere så normalt og godt som
muligt.



Sindslidelser

På de næste sider kan du læse om de mest almindelige sindslidelser, 
og hvordan man kan behandle dem.

Skizofreni
Hvis du har den sindslidelse, der hedder skizofreni, kan det være, at du
oplever, at andre mennesker bestemmer over dig. At de taler om dig eller
fortæller dig, hvad du skal gøre. Det kan være, at du ikke har så megen
energi, og at du ikke har lyst til at være sammen med venner og familie.

Psykose
Hvis du har den sindslidelse, der kaldes en psykose, kan det være, at du
føler dig forfulgt, eller føler, at alle andre er ude på at genere dig. Det
kan for eksempel være rumvæsener, som ikke findes – eller det kan være,
at du tror, at andre mennesker hele tiden taler dårligt om dig. Du kan
måske også tro, at du fejler alle mulige sygdomme, så du hele tiden går
til lægen.

Hvis du har skizofreni eller en psykose, kan du få medicin og gå til 
samtaler hos en psykolog eller en psykiater. Du kan også få hjælp til at
forklare de personer, der er omkring dig i hverdagen, hvad du fejler, og
hvordan du har det. Du bliver sjældent helt rask, men du kan få det 
bedre og komme til at leve en selvstændig og god tilværelse.

Mange slags 
sindslidelser

8



Mani og depression
Hvis du har den sygdom, der kaldes for en mani, taler du hele tiden, og
det kan være svært for andre at forstå, hvad du mener. Du er hele tiden i
godt humør og synes, du kan alt. Du har måske svært ved at samle dine
tanker og tænke på én ting ad gangen. Det kan også være, du har svært
ved at sove.

Hvis du derimod har den sygdom, der kaldes for en depression, taler du
meget langsomt og meget lavt. Du har ingen energi. Du glæder dig ikke
over noget som helst, og du føler måske ikke, at du betyder noget for
nogen. Du har ikke lyst til at spise, og du har problemer med at sove. 

Hvis du lider af mani eller depressioner, kan du få forskellige former for
medicin, og du kan også gå til samtaler. Du kan gå til kognitiv terapi for
at lære at tænke eller handle på en anden måde, end du plejer – eller du
kan gå til psykoterapi for at lære at tænke på og om dig selv på en ny
måde.  

Autisme
Den sygdom, der kaldes autisme, viser sig ved, at du måske ikke rigtigt
får noget ud af at være sammen med andre mennesker. Du kan måske
ikke se andre mennesker i øjnene. Du reagerer måske ikke følelsesmæs-
sigt på det, andre siger, og du kan ikke leve dig ind i deres tankegang. 
Du har svært ved at forstå, hvordan andre har det – og du ved heller ikke
rigtigt, hvordan du skal opføre dig i forskellige situationer. Du har svært
ved at tale med andre, og du har ofte dine egne, helt særlige ting, du
interesserer dig for. Og du vil måske også gerne have, at alting sker på
nogle helt bestemte måder. 



Sindslidelser

Angst og fobier
At være angst betyder, at du pludselig kan blive meget bange, uden at 
du ved hvorfor. Hjertet kan begynde at banke. Du kan have svært ved at
trække vejret, og du kan begynde at ryste på hænderne eller over hele
kroppen.

Hvis du har en fobi, betyder det, at du er bange for noget helt bestemt.
Det kan for eksempel være, at du er bange for at gå uden for din dør. 
Du kan også være bange for at køre i elevator, komme op i høje huse
eller for at gå ud på en altan. Eller du kan være bange for sakse eller
edderkopper, åbne pladser eller mange mennesker.

Hvis du er angst eller har en fobi, kan du få medicin og gå til samtaler for
at lære at tænke på en anden måde.

Neuroser 
Hvis du lider af en neurose, betyder det, at du har problemer med, hvor-
dan du føler, tænker og handler. Problemerne er en del af din personlig-
hed og har betydning for, hvordan du reagerer på andre mennesker, eller
opfører dig til daglig. Det kan være, at du nemt bliver mistroisk over for
andre mennesker og ikke ved, om du tør stole på dem. Og det kan være,
at du føler dig mere tryg, hvis du i bestemte situationer gør en række 
ting på helt samme måde hver gang. Du kan få det bedre, hvis du går til
psykoterapi, men neuroser er svære at få til at gå helt væk. Det kan 
derfor være nødvendigt sammen med dine omgivelser at finde frem til,
hvordan hverdagen alligevel kan fungere godt for både dig og dine 
omgivelser.

10



Demens og Alzheimers sygdom
Demens er et udtryk for mange forskellige sygdomme, som i nogle 
tilfælde kan opstå, når man bliver gammel. Én af sygdommene hedder
Alzheimers sygdom. Hvis du har Alzheimers sygdom, betyder det, at din
hjerne bliver svækket: Du glemmer dit sprog, og du er ikke så god til at
gøre de ting, du plejer at gøre. Du begynder at opføre dig anderledes,
end du har gjort tidligere. 

Du skal til mange undersøgelser for at finde ud af, om du har demens 
eller Alzheimers sygdom. Når man har fundet ud af det, kan du få medi-
cin, som nogle gange hjælper – men det er også vigtigt at holde dig i
form og vide, hvad og hvordan du skal træne.

Stress og kriser
Hvis du bliver udsat for stress eller kommer i krise, kan det føre til, at du
reagerer ved at blive bange og meget ked af det. Du kan derfor have
svært ved at tale pænt til andre mennesker, og du reagerer måske meget
voldsomt, for eksempel ved at vælte kaffekoppen eller stolen eller ved at
smække med døren. Men det kan også være, at du finder et sted, hvor
du kan være alene, krybe sammen og bare græde. 

Som regel kan man finde ud af, hvorfor det sker. Det kan for eksempel
være, at der sker store ændringer i dit liv. At én, du holder af, dør, eller 
at du skal skilles fra din kæreste eller skal flytte. Det kan være, at du skal
tage stilling til for mange ting på samme tid – eller skal beslutte dig for
noget meget vigtigt, og ikke føler, at du har tid nok til at finde ud af,
hvad du helst vil. Hvis du kommer ud for sådan nogle situationer, er det
vigtigt, at du snakker med nogen om det. 11



12

Når det gør ondt
indeni

Temahæftet er del af en serie om udviklingshæmmede med sindslidelser udgivet af 

Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, 2002

Tekst: Søs Balch Olsen, Marianne Hørdam og Birger Perlt 

Forsideillustration: Jakob Kjeldberg

Illustrationer: Lars Ole Nejstgaard

Grafisk tilrettelæggelse: Christian McIlquham Schmidt

Tryk: SLM Grafisk

ISBN nr.: 87-89814-53-3

Sindslidelse

Socialt Udviklingscenter

SUS

Nørre Farimagsgade 13

1364 København K

Tlf. 3393 4450

sus@sus-net.dk

www.sus-net.dk

Videnscenter for

Psykiatri og

Udviklingshæmning

Skovagervej 2

8240 Risskov

Tlf. 7789 2990

videnscenter@oligo.dk

www.oligo.dk


