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Det meste af tiden  
er jeg helt almindelig

 PSYKIATRI: Et godt liv på trods
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 PSYKIATRI: Et godt liv på trods

»Jeg kan godt lide at stå op kl. 5 eller 6, så kan jeg spise 
morgenmad, skrive et blogindlæg og opdatere min dag-
bog, inden jeg går ned i Fakta og handler. Det er sådan, 
jeg kan lide det, det er sådan, jeg kan gøre det, uden 
at jeg bliver stresset. Mine morgener er blevet mere 
stressende efter, at Fakta er begyndt at åbne en time 
tidligere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg absolut skal være der, 
når de åbner. Men hvis ikke, så føler jeg, at jeg kommer 
for sent, og så har jeg det skidt hele dagen, eller i hvert 
fald det meste af dagen.«

Sådan skrev 29-årige Linda Larsen på sin blog for 
to et halvt år siden. Det med at handle skal stadig ske 
på et bestemt tidspunkt. I dag handler hun i sin lokale 
Føtex i Skejby ved Aarhus kl. 8, når butikken åbner. 
Handler hun en dag kl. 9, roterer tankerne resten af 
dagen om, at det var et andet tidspunkt, end det plejer 
at være. Sådan er det bare at have Aspergers syndrom, 
som er en form for autisme, forklarer hun.

– Jeg kan køre færre ting på rutinen end andre 
 mennesker. Jeg tænker over alt, og hvis jeg skal gøre 
 noget lidt anderledes, end jeg plejer, så kræver det 

 meget energi af mig, fortæller Linda Larsen og nipper 
til teen i Mumi-porcelænskruset ved spisebordet i 
hendes nye lejlighed i det nordlige Aarhus. Så ny, at hun 
stadig mangler at hænge billeder på væggene. 

Linda føler sig almindelig det meste af tiden. Alligevel 
er hun glad for at have fået tilkendt førtidspension. 

– Men jeg er ikke sådan én, der sidder i gamachebuk-
ser med røven i sofaen og ryger smøger hele dagen. Jeg 
læser teologi på Aarhus Universitet, fordi det interesse-
rer mig, men også fordi jeg har behov for at føle mig som 
en del af samfundet, fortæller Linda Larsen, der også 
holder af at læse og se CSI-tv-krimiserien – helst udga-
verne fra New York og Las Vegas, for det er de bedste. 

Svært at være til
Mens de tidlige indkøbstidspunkter ikke har ændret sig, 
så er stort set alt andet ændret i Lindas liv. De seneste 
seks år har været en lang og svær rejse frem mod den 
Linda, der i dag sidder her ved spisebordet. 

Som 23-årig får Linda Larsen diagnosen Aspergers 
syndrom på Aarhus Universitetshospital, Risskov. De 
næste to år byder på 12 indlæggelser i det psykiatriske 
system. Udover autisme-diagnosen har Linda også en 
spiseforstyrrelse, og hun skærer i sig selv, når hun ikke 
kan overskue den krop og verden, hun er i. 

Linda læser bøger om Aspergers syndrom og depres-
sion, og i én af bøgerne står der, at man ikke kan få et 
ordentligt liv med disse diagnoser. Det får Linda til at 
forsøge selvmord. Tage en overdosis. Hun har ikke lyst 
til at leve mere. Kan ikke overskue sit liv.

Tekst: Louise Kastrup Scheibel
Foto: Nicky Bonne

Aspergers syndrom, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd  
og depression. Det er Linda. Men Linda er også 
universitetsstuderende, blogger, læsehest og fan af tv-serien CSI. 

Mine morgener er blevet mere stressende efter, at  
Fakta er begyndt at åbne en time tidligere. Jeg ved  
ikke, hvorfor jeg absolut skal være der, når de åbner.
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Aspergers syndrom
Aspergers syndrom er en gennemgribende 
udviklingsforstyrrelse i autismespektret.

De fleste mennesker med Aspergers syndrom 
har vanskeligheder ved socialt samspil, 
kommunikation og forestillingsevne.

Tegnene på Aspergers syndrom kan variere fra 
person til person. Der kan være stor forskel på, 
hvordan syndromet kommer til udtryk.

Man regner med, at 1 ud af 300 børn har 
Aspergers syndrom.

Kilder: www.autismeforening.dk  og  
www.socialstyrelsen.dk/handicap/autisme

Følg Linda på de sociale medier

Facebook:www.facebook.com/Asperger-pige 
Hendes blog http://asperger-pige.blogspot.dk/ 
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Blodet stod i en stråle ud af min arm,  
pjask, pjask, pjask, men jeg var nødt til at give slip  
på såret for at kunne låse døren op.

Botilbud ændrer alt
Vendepunktet bliver et ophold på et af Region Midtjyl-
lands botilbud for voksne med autisme i Randers og se-
nere på et regionalt botilbud i Viborg, der har specialiseret 
sig i unge kvinder med autisme og fx spiseforstyrrelse eller 
selvskadende adfærd.  

– Jeg fik hjælp på de botilbud, hvor jeg boede. Pædago-
gerne gav mig omsorg og blev ikke vrede, når jeg skar i 
mig selv eller kastede op en hel weekend. I de år begyndte 
jeg at føle mig som den person, jeg er. For første gang i mit 
liv fik jeg lov til at være i centrum og blive set og hørt i 
forhold til mine behov, fortæller Linda. 

Mærker fremskridt
Linda beskriver botilbuddet i Viborg som et sted, hvor 
medarbejderne »lærer hende at gå, og hvor hun får knus, 
når hun falder og slår knæet«. Der er dog også nedture i 
disse år:

»Blodet stod i en stråle ud af min arm, pjask, pjask, 
pjask, men jeg var nødt til at give slip på såret for at kunne 
låse døren op. Jeg låser ellers aldrig døren, men jeg ville 
have fred til mit forehavende. For både pædagogen og jeg 
vidste, hvad der ville ske, jeg ville skære mig, og det gjorde 
jeg også, og jeg skar dybt« (Lindas blog 10. dec. 2012).

Den selvskadende adfærd træder dog i baggrunden, 
som månederne går på botilbuddet.

– Jeg lever i en boble i den periode, og det virker. Jeg får 
det bedre med min Aspergers diagnose og min spisefor-
styrrelse. Jeg tager 10 kg på, og jeg skærer ikke så tit i mig 
selv. I dag har jeg ikke skåret i mig selv i et år, og jeg har 
ikke haft ædeflip i to år, siger Linda og kigger rundt i sin 
stue, mens hun viser én af sine gamle bibler frem – et 
eksemplar fra 1744.  

Hun er dygtig til at udtrykke sig. At sætte ord sammen 
til fortællinger om sit eget liv, hvilket hun næsten gør 
dagligt på sin egen blog og hver dag i sin dagbog, som hun 
har ført siden 2002. Hun læser meget. Og så samler hun 
på illustrerede bibler. Måske et kommende specialeemne. 
For Linda er optaget af, hvordan man vælger at gengive 
bibelhistorier til børn – også de onde beretninger.  

Rart at kede sig
Linda Larsen har de seneste seks år »haft travlt med at 
have det skidt på fuld tid«. I dag har hun tid til at kede sig, 
og det er befriende for hende at være nået dertil. Tingene 
er ved at falde på plads. Kort før jul flyttede hun i egen 
lejlighed og får nu kun støtte én gang dagligt af en medar-
bejder fra Aarhus Kommune. 

– Da jeg boede på botilbud, prøvede jeg at overleve hver 
eneste dag. Det prøver jeg stadig på. Men pædagogerne på 
botilbuddene har hjulpet mig meget. Jeg er blevet ældre, 
fået talt om mine problemer. Jeg arbejder hårdt, og jeg kan 
mærke, at det går fremad. I dag har jeg almindelige kriser, 
som når jeg skal tale med TDC om, at mit internet ikke 
virker. Før havde jeg kriser om liv og død - bogstavelig talt, 
fortæller Linda Larsen. 

Trænger til lang sommerferie
Selvom Linda er nået langt på sin rejse, så er der stadig 
mange udfordringer for hende. Hun er glad for at være 
flyttet i egen lejlighed. Men det har også været hårdt at 
forlade de trygge rammer på botilbuddet. Derfor har hun 
besluttet sig for at holde en lang sommerferie og først 
genoptage teologistudierne igen til efteråret. Latin- og Ny 
testamenteeksamener må vente for en stund. 

»Jeg går på Kvindemuseet. Jeg køber bøger, jeg kigger på 
fugle, jeg lytter til electroswing. Jeg overvejer, om jeg skal 
tage ordentligt tøj på, når jeg skal ud, eller om jeg bare kan 
beholde mine lidt for behagelige joggingbukser på. Selvom 
jeg spekulerer på, hvilken idiot der designer joggingbukser 
uden lommer, det er nemlig helt enormt upraktisk. Jeg ved 
ikke ligefrem, om det er ting, der vil gøre mig til et bedre 
menneske eller klogere. Men lige nu er det ikke noget, jeg 
bruger meget tid på at spekulere på, jeg vil bare slappe af 
og have det sjovt« (Lindas blog 26. april 2014). 

Hvad ville der egentlig være sket, hvis ikke Linda Larsen 
havde fået en plads på de to regionale botilbud? Hun er 
ikke i tvivl og svarer prompte med alvor i blikket:

– Jeg er ikke sikker på, at jeg havde overlevet. 

Uddragene fra Lindas blog er bragt med hendes tilladelse. 
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Regionale autismetilbud til voksne
Specialområde Autisme har 22 afdelinger fordelt i det midt- og østjyske.

Linda er en af de borgere, som boede på to af de regionale afdelinger, indtil 
hun i slutningen af 2013 får det så godt, at hun kan flytte i egen lejlighed med 
daglig kommunal støtte.

Læs mere på www.sau.rm.dk 

FAKTA




