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Jeg har levet med en 
diagnosticeret psykisk 

sygdom siden 2005, og har 
været indlagt i alt 6 gange, 
det har været en blandet 

fornøjelse



Kim Bach
• 50 år gammel 

• Fraskilt 

• Ingen børn 

• Selvstændig IT konsulent 

• Frivilligt arbejde: En Af Os, lektiehjælp, Wikipedia, Global 
Voices, DKUUG, konferencer, blogger, fotograf elsker viden 

• Elsker musik, typisk til koncert hver uge 

• Og, nå ja, diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse



Sygdommen begynder
• Stressrelateret angst på 

arbejdet 

• Tror alle problemer skyldes mig 

• Frygt for at blive afsløret som 
uduelig 

• 18 timers arbejdsdag 

• Fastansatte bliver erstattet med 
konsulenter som mig 

• Ingen ferie i 6 år



Første psykose

• Det jeg har arbejdet på i 4 
år skal ikke længere bruges 

• Jeg skal overtage mit firma 
100% 

• Udvikler en psykose





Psykiatrisk afdeling


• Horsens, skærmet 

• Glostrup, åben 

• Glostrup, åben 

• Store forskelle 

• Man kender ikke reglerne 

• Omgangstone 

• Aktiviteter 

• Lægen sagde at jeg bare skulle få en 
kæreste 

• Mine forældre blev behandlet dårligt



Tavshed, Tvivl og Tabu
• Familie 

• Venner 

• Naboer 

• Arbejdsplads 

• Behandlingssystemet



Budskaber
• Der er ikke meget at foretage sig på en psykiatrisk afdeling, 

sove, ryge se TV. Ikke alle patienter er raske nok til at deltage 
i aktiviteter, men dem der er, kræver ekstra indsats 

• Klar information om reglerne, ting som kontaktperson er alt 
andet end indlysende for en førstegangsindlagt 

• De store forskelle mellem afdelinger undrer, man skulle 
forvente større ensartethed 

• Der bliver nogle gange talt ned til en 

• Åbenhed har været det rigtige for mig
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• Har været indlagt 6 gange 

• Psykoserne blev værre og værre 

• Kulminerede i oktober 2011 

• Lægen oplyste at min hjerne 
kunne tage skade 

• Visiteret til social- og 
distriktspsykiatri 

• Velmedicineret og langt i recovery 

• Forventer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet



Spørgsmål?


