
Jeg er mor til Helle på 38 år, som har udifferentie-
ret skizofreni. Helles sygdomsbillede startede, da 
hun var 16-17 år. Hun begyndte at ændre udseende 
og bære store solbriller døgnets 24 timer. 

Hun kom på produktionsskole, hvor hun faldt me-
get godt ind med sit aparte udseende og adfærd. 
Her startede hun også et hashmisbrug, som sko-
len hæftede sig mere ved end ved hendes selvde-
struktive adfærd.

Mors bekymringer overhørt af kommunen

Da hun blev 18, arvede Helle 60.000 kr. fra sin far, 
som var død 3 måneder før hun blev født. Det gjor-

de, at hun ikke havde brug for bistandshjælp i ca. 6 
måneder. Pengene gik til musik og såkaldte ”ven-
ner”. 

Da hun derefter søgte bistandshjælp, var jeg med 
som bisidder og fortalte om, hvordan Helle havde 
ændret sig: At hun gik og sov med solbriller og hø-
retelefoner, hvor musikken drønede for at overdø-
ve stemmerne i hendes hoved. At hun var menne-
skesky og isolerede sig fra venner og familie. 

Meldingen var, at hvis hun skulle have nogle pen-
ge, skulle hun møde i haveservice. Hvis hun ikke 
mødte op, ville de sætte hende på dagsydelse. Hun 
mødte kun op 4-5 gange på en måned og mistede 
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derfor sit forsørgelsesgrundlag. Da jeg kontakte-
de en rådgiver med mine bekymringer for min dat-
ter, fik jeg at vide at hun bare var doven. 

Ingen hjælp - for syg til udredning 

Her startede Helles liv som psykisk syg og hjemløs. 
Hun har haft utallige usle boliger, hvor hun kun har 
formået at bo kort tid, for derefter at blive smidt 
ud på grund af hendes adfærd når hun har været 
psykotisk. 

Hun er igennem hele for-
løbet faldet mellem to 
stole, da hun både har 
et misbrug og er psykisk 
syg. Det har gjort hende til kastebold mellem sy-
stemerne. 

Hendes psykiske problemer blev desuden i mange 
år ikke anerkendt, fordi hun var for syg til at delta-
ge i en udredning og derfor ikke havde nogen diag-
nose. Hun blev igennem alle årene fastholdt på 
kontanthjælp og blev nægtet en førtidspension. 

Kommunen tildelte hende dog en kontaktperson 
for ca. 5 år siden. Men det har ikke medført nogen 
positive ændringer.

Retssag fører til en diagnose

De sidste 15 år har hun boet i omkring 18 boliger og 
kommunale botilbud, hvor hun er blevet vurderet 
for dårlig med truende adfærd og er blevet smidt 
ud. 

I efteråret 2018 begærede politiet hende indlagt 
til en udredning i forbindelse med en retssag med 
flere forhold for trusler med kniv samt trusler om 

vold og hærværk. Hun var indlagt i fire uger og 
kom ud med et glas piller (som hun ikke vil tage) og 
en diagnose: Udifferentieret skizofreni. 

Et uværdigt liv

Hun blev efterfølgende placeret i et af kommu-
nens huse fra 1917, for det ligger så øde at hun ikke 
kan genere nogen. 

Hun havde ingen varme, strøm og vand, da hun 
ikke var i stand til at betale sine 
regninger. 

Hun besørgede i haven og boe-
de i et værelse med en madras 
og et fjernsyn, som hun ikke 

kunne bruge til at holde stemmerne på afstand, da 
hun ikke havde strøm. 

Hun var meget undervægtig, havde næsten intet 
tøj og gik rundt i det samme tøj i flere måneder og 
lugtede som et dyr. 

Selv om jeg har arbejdet med nogle af de mest so-
cialt udsatte borgere i Aalborg Kommune i 25 år 
har jeg aldrig før været vidne til, at et menneske 
skal leve så usselt og uværdigt som min datter. 

Jeg var så naiv at tro, at min professionelle erfa-
ring i kommunen var en fordel i forhold til at finde 
den rette hjælp til min datter - men det har lukket 
flere døre, for som pårørende skal man ikke tro, at 
man kan være behjælpelig eller komme med kon-
struktive forslag. Det er noget andet, når jeg er på 
arbejde og vi er samarbejdspartnere omkring en 
borger.

“ De sagde, at hun var doven. Hvis 
hun ikke mødte op i haveservice, 
ville de tage hendes kontanthjælp.



Indlagt på lukket afdeling

Min datter havde sagt fra over for al kontakt med 
familien og jeg havde ikke set hende siden lidt før 
jul, da jeg igen opsøgte hende i maj 2019 i anled-
ning af hendes fødselsdag. 

Jeg kunne konstatere, at hun ikke var i huset, og 
naboer fortalte, at det var længe siden, de sidst 
havde set hende. Jeg blev selvfølgelig bekymret 
og forsøgte at finde ud af, hvad der var sket.

Med besvær lykkedes det mig at få kontakt med 
Helles kontaktperson i Aalborg Kommune. Hun 
fortalte at Helle var indlagt på den lukkede afde-
ling og havde været det siden februar.  Det var 
desuden blevet konstateret,  at hun lider af uhel-
bredelig kræft. Hendes ene bryst var allerede råd-
net væk på grund af sygdommen. 

Kontaktpersonen indrømmede, at hun også først 
selv lige var blevet klar over, hvad der var sket og 
at Helle ikke længere boede i huset som før.  Kon-
taktpersonen har med andre ord ikke haft kon-
takt med Helle i flere måneder, og har ikke været 
tilstrækkeligt opsøgende til at sikre sig, om hun 
overhovedet opholdt sig i huset. 

Personale ignorerer samtykkeerklæring  

Jeg opsøgte nu Psykiatrisk Hospital for at finde ud 
af, hvordan det går med min datter. Personalet var 
meget tilbageholdende med at fortælle mig noget, 
men jeg blev ved med at insistere på at få noget at 
vide. 

Som en sidste udvej fandt jeg på at spørge, om der 
måske lå en samtykkeerklæring fra min datter om, 

at jeg gerne måtte inddrages, selv om hun ikke tid-
ligere har accepteret det. Hun kunne jo have skif-
tet standpunkt. Det vidste personalet ikke noget 
om, men de ville lige undersøge det...

Det viste sig, at der faktisk foreligger en gyldig 
samtykkeerklæring, hvilket viser at min datter nu 
ønsker, at jeg bliver inddraget. Trods dette havde 
ingen taget initiativ til at fortælle mig om alt det, 
der er sket med hende i den seneste tid.  

Jeg og Helles søster har nu endelig haft mulighed 
for at besøge hende på Psykiatrisk Hospital. Her 
fortalte Helle, at hun langt om længe er blevet til-
kendt en førtidspension. 

Det er, som om Helles triste historie aldrig vil få 
en ende, men jeg vil nu kæmpe for at hun får en 
værdig sidste tid.

Pia, mor til Helle, bor i Aalborg Kommune. Siden hun  
blev klar over datterens kræftsygdom og indlæggel-
se på lukket afdeling er Pia sygemeldt på ubestemt 
tid fra sit arbejde med udsatte borgere i kommu-
nen.

Helles navn er opdigtet for at beskytte hendes pri-
vatliv.  

 

 


