
I I foråret 2015 udviklede min datter på 12 år vold-
som OCD. I løbet af ganske kort tid ændrede hun 
sig fra en glad, sjov og fornuftig pige til stort set 
døgnet rundt at være i sine tvangstankers magt. 
Tvangstanker, der var altomfattende og voldsomt 
angstfyldte for hende, og som forhindrede hende i 
at kunne gå i skole eller være alene, og hun hver-
ken spiste eller sov ret meget.

Vi var totalt uforberedte og anede ikke, hvad vi 
skulle gøre. For første gang nogensinde kunne jeg 
ikke trøste mit barn, og det var umuligt at tale ”for-
nuft” med hende. 

Svært at få hjælp til syg skolepige 

De første, jeg ringede til, var læge og PPR. Jeg bad 
om en akuttid hos lægen og kom derfor ikke ind til 
vores sædvanlige læge. Det var næsten umuligt at 
få min datter med ud af huset og ind til lægen, men 
det lykkedes, og hun var også i stand til at fortælle 
om sine tanker og sin angst til lægen. 

Men lægen vidste ikke, hvad hun kunne gøre! Jeg 
spurgte, om hun kunne skrive en henvisning til 
psykolog, og det gjorde hun. Jeg tog hjem og be-
gyndte at ringe til børnepsykologer i Nordjylland, 
men alle havde ventetider på mindst 6 måneder. 

OCD i familien: Privat psykologhjælp gjorde en 
kæmpe forskel

Dorthe er mor til en datter, som pludselig udviklede OCD. Undervejs i et udmattende 
forløb måtte familien ty til privat psykologhjælp til flere pårørende, fordi systemet 
ikke slog til. På den positive side tæller behandlingen hos Klinik Børn og Unge samt 
gymnasiet, som tog det alvorligt, da den syge datters søster viste tegn på mistrivsel.
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Hver dag var et helvede, og vi kunne ikke vente et 
halvt år. Så ringede jeg til kommunens PPR – der 
gav mig ret i, at det var en voldsom situation, men 
som ikke kunne hjælpe os, fordi de ikke indgår i 
behandling af det enkelte barn!

Sådan gik der noget tid, hvor vi hver dag håbede, 
at tvangstankerne ville forsvinde lige så hurtigt, 
som de var kommet, og hvor vi også prøvede for-
skellige former for alternativ behandling (i afmagt 
over ikke at kunne få hjælp andre steder) – natur-
ligvis uden effekt.

Efter nogle uger fik min datter det en aften så 
dårligt, at jeg for alvor blev bange og ringede til 
vagtlægen, der tog hende ind til en snak og der-
fra sendte os videre til psykiatrisk skadestue. Man 
tager kun sit barn med på den psykiatriske ska-
destue, hvis alle andre muligheder er udtømte, 
men der sad vi så nogle timer en sen aften - og tog 
derfra med beskeden om, at de ikke kan behandle 
børn. Det var en barsk aften og nat, hvor jeg for al-
vor mistede troen på, at der var en vej ud af vores 
kaos – men det var på skadestuen, jeg fik beske-
den om, at vi skulle have egen læge til at skrive en 
henvisning til børnepsykiatrien.

Næste morgen lykkedes det at få en aftale med 
egen praktiserende læge, og takket være hende 
blev min datter indlagt på den almindelige børne-
afdeling som et første skridt på vej mod behand-
ling. Der tjekkede de forskellige fysiske forhold, og 
det lykkedes dem at få en psykolog fra børnepsy-
kiatrien over på afdelingen til en samtale. Det er 
jeg i dag meget taknemmelig for, for det var før-
ste gang, en psykiatrisk fagperson evaluerede min 
datter, og professionalismen og fagligheden blev 

et ankerpunkt for troen på, at min datter kunne 
blive rask.

  ”Klinik Børn og Unge reddede vores liv”

Vi blev udskrevet fra børneafdelingen og måtte 
vente på en ledig tid hos en børnepsykiater. På 
den tid var ventetiden heldigvis kun tre uger – men 
det var tre meget, meget lange uger!

Og så vendte det! Fra den allerførste samtale på 
Klinik Børn og Unge følte jeg, vi var i sikre hænder. 
Psykiateren kunne hurtigt stille diagnosen OCD. 
Pga. intensiteten i tvangstankerne blev min dat-
ter tilbudt antidepressiv medicin. Det er en svær 
beslutning som forælder, men vi tog imod tilbud-
det, hvilket skulle vise sig at være det rigtige valg, 
fordi medicinen gav hende overskuddet til at kun-
ne indgå i den kognitive adfærdsterapi, der endte 
med at gøre hende rask! Efter et år trappede hun 
ud af den antidepressive medicin.

Klinik Børn og Unge reddede vores liv, og jeg vil 
altid være dybt taknemmelig for den behandling, 
min datter fik. I dag er hun fuldstændig rask og 
angst-fri og lever et helt normalt, udadvendt teen-
ageliv.

Privat psykolog gjorde en kæmpe forskel

Men ”rejsen” var lang, også efter behandlingen 
startede. Lige så godt, der bliver taget hånd om 
barnet, lige så meget er man som forælder over-
ladt til sig selv. Alle aspekter i familielivet påvir-
kes. Ret hurtigt føler men den økonomiske usik-
kerhed, fordi mindst en af forældrene er nødt til at 
have orlov fra arbejde; alle ressourcer rettes mod 
at hjælpe det syge barn – på bekostning af søsken-



de; og også parforholdet sættes på prøve, oftest 
fordi fædre og mødre reagerer meget forskelligt 
på det at have et psykisk sygt barn.

Vi blev ganske vist tilbudt psykoedukation for for-
ældre – men der gik et par måneder, før det var 
muligt at deltage, fordi min datter ikke kunne være 
alene, og fordi sygehuset var midt i en ferieperio-
de. På kurset blev der kun informeret om emner, vi 
for længst havde googlet os frem til – men det var 
meget positivt at møde andre forældre i samme 
situation, så vi følte os knap så ”alene i verden”.

Jeg kunne via min sundhedsforsikring søge psy-
kologhjælp, hvilket jeg gjorde ad to omgange. Det 
gjorde en enorm forskel – både fordi det hjalp mig 
til at hjælpe min datter, og fordi det hjalp mig til at 
have fokus de rigtige steder.

Manglende viden om efterforløb

Efter endt behandling i børnepsykiatrien kunne 
min datter igen gå i skole, men kun på deltid. Hun 
var angstfri, men havde kun meget få ressourcer 
til at fungere i en hverdag. Børnepsykiatrien kun-
ne ikke længere hjælpe, og de anbefalede os at 
tage kontakt til kommunens PPR. 

Det tog flere måneder at komme i kontakt med 
dem og få etableret regelmæssige møder. Da vi 
først var i et forløb med dem, var der alle de bed-
ste intentioner, både fra PPR og fra skolens side, 
for at ville hjælpe os, men problemet var, at ingen 
rigtig vidste, hvordan vi kunne hjælpe min datter 
videre. I dag er jeg ikke i tvivl om, at hun rekreere-
de og skulle lære at stole på ikke at blive syg igen, 
men det virker, som om der ikke er særlig megen 

erfaring med efterreaktioner hverken i psykiatrien 
eller hos PPR. Der gik næsten et år, før hun igen 
var klar til fuld skolegang.

Opbakning fra søsterens gymnasium

I takt med at min syge datter fik det bedre, fik hen-
des storesøster det dårligt. Hun havde jo stået i 
samme situation som vi forældre og set sin søster 
forandre sig voldsomt på kort tid – og hun reage-
rede ved at lukke sig inde i sig selv, fordi hun ikke 
ville belaste os yderligere med sine egne bekym-
ringer. Hun kæmpede sin egen, indre kamp, som vi 
forældre ikke havde overskuddet til at se. 

Heldigvis gik hun på Støvring Gymnasium, der i 
sjælden grad har føling med elevernes trivsel, og 
de tilbød hende den hjælp, der skulle til, for at hun 
blev i stand til at involvere os. 

Vi fik privat psykologhjælp til hende, og også hun 
har det godt i dag. 

Ønskes: Bedre rådgivning i hele forløbet

Det er åbenlyst, at vi i hele familien havde brug for 
hjælp for at håndtere det, at vores datter/søster 
pludseligt blev alvorligt psykisk syg.

Vi er kommet godt igennem det, men vejen ville 
have været betydeligt nemmere, hvis der havde 
været en form for rådgivning undervejs.

Historien er fortalt af Dorthe, som bor i Nordjylland. 


