
Jeg er mor til en dreng på 13 år med udifferentie-
ret skizofreni. Han blev udredt i marts 2018 efter at 
have oplevet voldsomme hallucinationer i skolen.  
 
Forældres bekymring afvist af børnehave og PPR

På det tidspunkt havde vi i flere år forsøgt at gøre 
opmærksom på, at der var noget ”galt” med ham, 
da han allerede i børnehaven gav udtryk for, at det 
var lettere hvis han ikke levede. Hver gang blev vi 
dog overhørt og fik at vide, at han var sensitiv. 

 To år før udredningen havde vi selv kontaktet Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at få 
hjælp. Men også her blev han betegnet som sen-
sitiv og vi fik anbefalet en kædedyne, at begrænse 

hans input, samt bøger om, hvordan man ikke la-
der tanker ”vokse”. 

Brudte aftaler fører til skoleskift

Vi bad om at få samtaler til ham pga. de negative 
tanker, han havde om sig selv og fik at vide, at der 
var ventetid, men at han kunne blive skrevet op. Vi 
hørte aldrig mere. Skolen levede heller ikke op til 
de aftaler vi lavede, om bl.a. afskærmning. Dog fik 
han lov til at undgå lektiecafé og fik adgang til en 
kuglestol efter behov. 

Efter flere gange at have modtaget SMS’er og op-
kald fra ham i skoletiden, hvor han gav udtryk for 
ikke at kunne klare mere, og at ingen på skolen vil-

Kampen med de offentlige instanser
Her fortæller en mor bosat i Aalborg Kommune, hvor svært det har været at trænge 
igennem til det offentlige system med bekymringer for hendes søn, trods tegn på 
alvorlig mistrivsel igennem en årrække. Mangelfuld koordinering og kommunikation fra 
de ansvarlige myndigheder er en stor ekstra belastning og har desuden medvirket til at 
trække hjælpen helt urimeligt i langdrag.
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le hjælpe ham, flyttede vi ham til en anden skole 
i starten af 2017. Det startede supergodt, da han 
oplevede, at der var mere ro og struktur i den nye 
klasse. 

PPR svær at  få kontakt med

Men gradvist fik han det værre. Jeg forsøgte at 
kontakte dem vi tidligere havde haft kontakt med 
fra PPR, men mine mails blev sendt retur. Jeg fik 
ikke gjort mere ved det. 

Ikke før februar 2018, hvor jeg havde ferie fra mine 
studier. Der endte jeg med at tage med ham i skole 
og til sidst holde ham hjemme, fordi han havde det 
elendigt og fik selvmordstanker. 

Da han kom tilbage i skolen, gik det helt galt. Ef-
ter at have hentet ham på skolen hos en vikar, som 
bare gav mig hans taske og forlod lokalet uden af 
forklare, hvad der var foregået, tog vi hjem, hvor-
efter jeg kontaktede PPR og først der fik at vide, at 
han havde fået en ny kontaktperson. 

Efter udredning: Koks i kommunen 

Efter hendes anbefaling tog vi dernæst kontakt 
til Psykiatrisk Skadestue og til egen læge, hvilket 
fik sat gang i udredningen. Den forløb forholdsvis 
hurtigt og fint, og vi blev bedt om at kontakte hans 
socialrådgiver. 

Så jeg ringer til kommunen, beder om hans social-
rådgiver og efter en omstilling, der resulterede 
i manuelle valg, endte jeg på lønkontoret, hos en 
sød medarbejder der ikke vidste, hvem jeg skul-
le snakke med. Hun foreslog specialgruppen. Så 
ringede jeg til specialgruppen, som foreslog fami-

liegruppen. Jeg ringede derfor til familiegruppen, 
som så ville udpege en rådgiver til ham ugen efter. 

Sidst på ugen snakker jeg med rådgiveren. Han 
hører åbenbart ikke til familiegruppen, når det er 
skizofreni, hvorfor jeg igen bliver henvist til spe-
cialgruppen, dog hos en navngiven ansat, da det 
jeg efterlyser på dette tidspunkt er aflastning. 

På dette tidspunkt har jeg haft selvmordsvagt på 
ham konstant igennem en længere periode, sam-
tidig med jeg har passet mit studie hjemmefra.
Hos medarbejderen i specialgruppen bliver jeg 
informeret om, at aflastning skal ansøges online, 
samt at vi selv skal finde én i vores omgangskreds, 
vi kan anvende. Pga. min søns udfordringer er det-
te dog ikke nemt. Vi har én, som heldigvis siger ja, 
og vi bliver bevilget 10 timer om ugen.

Brug for døgnovervågning

Familiegruppen har konstateret, at min søn falder 
uden for ”kasserne”, fordi han kun var 13, da han fik 
diagnosen, og vi bliver derfor tilknyttet både fami-
liegruppen og specialgruppen. 

Vi får tildelt en rådgiver, der skal fortælle os om, 
hvad vi kan forvente os af påvirkninger af sygdom-
men, og hvilke muligheder der er for at søge hjælp. 

“ Det er som forældre til en søn, der 
er så syg som vores, enormt drænen-
de at skulle håndtere de offentlige 
instanser, samtidig med at man skal 
tage sig af sit barn.



Vi  har kun talt med ham to gange. I juni 2018 får 
jeg bevilget tabt arbejdsfortjeneste, da min søn 
fortsat er selvmordstruet og skal døgnovervåges. 
Aflastningen må dog ikke blive udført i det tids-
rum, som jeg får tabt arbejdsfortjeneste for. 

Familiegruppen påbegynder en §50-undersøgel-
se, på vores forespørgsel da jeg gerne vil have 
klarlagt hvilke behov min søn har.  Samtidig får jeg 
nogle samtaler ved en medarbejder, så jeg kan få 
lidt luft og energi til at fortsætte. 

I september bliver min søn indlagt efter en lang og 
dårlig sommer med selvmordstanker og får skiftet 
medicin under indlæggelsen. Under indlæggelsen 
er min mand og jeg nødt til at være der på skift, da 
han ikke kan holde ud at være der alene. 

Oplever mistro og travlhed

Vores overordnede indtryk af de offentlige instan-
ser er: At den ansatte, vi har kontakt til i special-
gruppen, virker mistroisk, som om vi kun er ude 
efter at få penge ud af hende. Tro mig, jeg ville 
hellere end gerne kunne arbejde. 

Familiegruppen gør hvad de kan, men har mange 
andre sager samtidig, hvilket gjorde at vi i starten 
følte os tilsidesat, når de fik akutte sager. For hvad 
var vi så, hvis vi ikke var en akutsag? 

Nu har de dog opdaget hvor stort min søns behov 
for hjælp er, da vi har fået tilknyttet én medarbej-
der yderligere, der kan rådgive os og snakke med 
min søn om hvordan han har det, hvilke behov han 
har og hvad han selv kan gøre. 

Psykiatrisk Skadestue lavede en hurtig udredning 

og gjorde deres bedste for at finde den rette me-
dicin og mængde til ham. Men sådan et forløb har 
lange udsigter, da medicinen skal tages i længere 
perioder, før man kan vurdere virkningen. Derud-
over føler min søn sig indespærret på Psykiatrisk 
Skadestue, hvorfor han kun vil være der når selv-
mordstankerne er så slemme at han ikke ved, om 
det er sikkert nok at være hjemme. 

Og så er der alt det, man skal slås med i forhold til 
skolen. Han er for syg til at komme i skole, men han 
skal undervises. Det er også en længere kamp, 
som heller ikke er slut endnu. 

Udmattende at håndtere offentlige instanser 

Det er som forældre til en søn der er så syg som 
vores, enormt drænende at skulle håndtere de of-
fentlige instanser, samtidigt med at man skal tage 
sig af sit barn. Vi har mange gange drømt om, at 
vi som forældre var blevet mødt af en sammensat 
gruppe at kommunale medarbejdere, der kunne 
hjælpe os med at se det samlede behov og som 
arbejdede på tværs af kasser. Især når man som vi 
rammer ved siden af. 

Denne beretning er ikke fuldstændig, for der er 
sket så meget det sidste år, at det er svært at 
overskue. Men jeg håber, at den har givet et billede 
af bare en del af det vi har kæmpet med og stadig-
væk kæmper med, så det måske kan blive lettere 
for andre. 

Beretningen er overdraget til Bedre Psykiatri Aal-
borg af en borger i Aalborg Kommune, som af hen-
syn til familiens privatliv ønsker at være anonym.  


