
Jeg er 29 år.
Jeg har 3 psykiske diagnoser. Jeg har kæmpet med selvskade i mange år. Og jeg 
har haft mange selvmordsforsøg. Mht. cutting har jeg flere gange oplevet læge, 
der ikke ville bedøve mig. Det var jo min egen skyld, at jeg havde skåret mig. Så 
måtte jeg også kunne holde til ikke at få bedøvelse.

Mht. selvmordsforsøg har jeg prøvet at ligge på intensiv og være i så store smer-
ter, at jeg nærmest skreg. Så lukkede de bare døren ind til min stue og sagde 
pænt, at de andre patienter jo skulle sove. Først efter en time fik jeg morfin, så 
jeg kunne falde i søvn. 

Og det sidste jeg kan fortælle om er, at jeg i en periode havde den adfærd fordi 
mine stemmer sagde, at jeg skulle, og hvis jeg ikke gjorde, hvad de sagde, truede 
de mig med alverdens ulykker. Så jeg slugte batterier. 

Jeg kom ud på sygehuset hver gang. Den dag hvor jeg slugte 9 AAA-batterier 
kommer lægen og siger til mig, at han ikke gider stå model for min trang til 
opmærksomhed, og at han ikke gider pille dem op. Jeg blev sendt hjem, mens 
batterierne stadig var i mig. Senere samme dag får jeg store smerter i maven. 
Jeg bliver kørt med udrykning til sygehuset og hasteopereret. Batterierne havde 
sat sig fast og var begyndt at løbe ud.

I dag har jeg et kæmpe ar på maven, fordi lægen ikke gad pille batterierne op, da 
jeg ifølge ham bare ønskede opmærksomhed.

Katrines egen beretning

Arbejdsspørgsmål
Læs Katrines egen beretning og overvej, hvordan du 
og dine kollegaer bedst muligt vil kunne hjælpe en 
kvinde som Katrine. Hvad er det for en hjælp, Katrine 
har brug for? 

Overvej også grunde til, at Katrine føler sig behand-
let, som hun beskriver det. Og hvad du tænker om 
hendes beretning.


