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16 år gamle Silje Marie Strandberg har norsktenta-
men i tiende klasse på Vikeså ungdomsskole i Rogaland. 
Hun skriver en usammenhengende historie om en jen-
te som blir mobbet på skolen, noe helt annet enn opp-
gaven ber om. Hun har ikke spist på ti dager. På toalettet 
faller hun om, og da hun blir funnet, kjøres hun til ung-
domspsykiatrisk avdeling. Hun får beskjed om å begyn-
ne å spise, ellers må hun få næring gjennom sonde.

Senere den sommeren inner hun seg selv midt i sko-
gen, hun vet ikke hva hun gjør der eller hvordan hun 
har kommet dit. Silje Marie ser bare at trærne kommer 
mot henne, de kommer for å ta henne.

29 år gamle Silje Marie Strandberg åpner døren til lei-
ligheten på Hinna i Stavanger. Hun smiler bredt, selv 
om klokken bare er seks om morgenen.

– Jeg er a-menneske, forklarer hun.
Fem dager i uken drar hun på seg treningstøyet og 

rusler bort til treningssenteret ti minutter unna. En 
times tung styrketrening, gjerne mer. Etter at hun slut-
tet på antipsykotiske medisiner for tre år siden, er tre-
ningen blitt en ny avhengighet. En god en. Men det var 
den psykiatriske sykepleieren Lone Viste Fagerland 
som reddet livet hennes.

– Jeg sier det så sterkt, sier hun.
– Hadde det ikke vært for henne, hadde jeg kanskje 

risikert å forbli en psykiatrisk pasient.

Mange blir friske. Hvert år får omtrent 600 nord-
menn diagnosen schizofreni. Mellom 12.000 og 15.000 
nordmenn har til enhver tid diagnosen. Årlig kos-
ter schizofreni det norske samfunnet anslagsvis åtte 
milliarder kroner, langt mer enn kreft, hjerte- og kar-
sykdommer og andre psykiske lidelser. Det skyldes at 
schizofreni pasientene får diagnosen i ung alder, vanlig-
vis når de er mellom 18 og 28 år.

Tidligere trodde man at de vil trenge behandling 
resten av livet, men ny forskning viser at en tredjedel 
av dem som får diagnosen schizofreni, blir helt friske. 
En annen tredjedel kan leve godt med sykdommen ved 
hjelp av medisiner.

Inn i mørket. Etter opplevelsen i skogen blir Sil-
je Marie Strandberg innlagt på akuttpsykiatrisk avde-
ling. Overalt ser hun menn i svarte kapper som forføl-
ger henne, hun hører stemmer som skriker at hun er 
stygg, tykk, verdiløs. Hun er livredd.

En dag opplever hun at alle later rundt henne er dek-
ket av svarte øyne, millioner av dem, de stirrer på hen-
ne, hun kan ikke hvile blikket noe sted. Dagen etter 
skjer det samme. Hun blir voldsomt aggressiv når det 

skjer, kaster ting rundt seg. De legger henne på skjermet 
avdeling, ofte i belteseng. Hun får diagnosen schizo-
afektiv lidelse og blir satt på en cocktail av medisiner.

– Jeg begynte å kutte meg opp på armene. Det var 
ikke bare fordi det døyvet den indre smerten. Jeg treng-
te å se blod for å skjønne at jeg faktisk levde.

Innesperret på lukket avdeling begynner hun å ønske 
seg død. Pleierne tør ikke la henne gå ut, selv ikke i en 
lukket gård ledsaget av to personer, de er redde for at hun 
skal kaste seg ut i veien. Hun orker ikke å fortelle noen 
om mobbingen som utløste alt kaoset. Om blikkene fra 
klassekameratene, hviskingen, latteren, utfrysingen.

– Jentemobbing er vanskelig å oppdage. Jeg vet ikke 
om de engang skjønte hva det gjorde med meg. Men jeg 
prøvde så hardt å bli en de likte, til jeg ikke visste hvem 
jeg var lenger.  

Flere år går som i en tåke. En dag får Strandberg 
beskjed om at Lone Viste Fagerland er hennes nye pri-
mærkontakt. Lone begynner å snakke til Silje Marie om 
håp. Hun sier at hun har tro på at hun skal bli frisk.

Schizofreniens historie. Schizofreni er ingen 
presis diagnose, men en sekkebetegnelse på mange uli-
ke lidelser med vrangforestillinger, hallusinasjoner, for-
virring om jeg-begrepet og tid og rom, opplevelsen av at 
ens tanker blir kringkastet til alle eller at man ser skjul-
te sammenhenger som ikke innes. Det er også vanlig 
å miste konsentrasjonsevnen, bli innesluttet, oppleve 
paranoia eller panikkangst.

Schizofreni er litt vanligere blant folk som bor i byer, 
ellers er det ingen sosioøkonomiske skiller, og sykdom-
men innes likt fordelt i hele verden.

Historisk er schizofreni blitt betraktet som den mør-
keste av alle psykiske lidelser, en uhelbredelig, smer-
tefull sykdom med tung medisinering som eneste 
botemiddel. I 2006 vakte Arnhild Lauveng derfor stor 
oppsikt med boken «I morgen var jeg alltid en løve», 
en personlig beretning om veien fra lukket avdeling til 
hun i dag er i full jobb som psykolog. 

Lauveng ble stadig fortalt at hun aldri kom til å bli 
frisk. Hun er ikke den eneste.

Kampen mot sinte stemmer. – Jeg er fortsatt en 
person som tar inn mye.

Annika Malmquist sitter i en toromsleilighet i en 
forstad til Stockholm, det er henne og kattene Sakarias, 
Sissi, Ossi og Solis. De er omgitt av stof, garn og synåler. 
Malmquist begynner å prate om den gangen i 1962.

Hun var en 21 år gammel litteraturstudent og had-
de hatt mange episoder med forvirring og voldsom 
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Sterk. Pleierne torde ikke la henne gå ut av døren, de var sikre på at hun kom til å kaste seg foran en bil. I dag er Silje Marie Strandberg (29) fri fra 
angsten og hallusinasjonene, har sluttet på medisiner og er på vei ut i arbeidslivet. Trening hjelper henne til å holde kropp og sinn i balanse. 



DN Magasinet | 3. august 2013

22 |  

Skapende. Annika Malmquist (72) var 39 år og sto i kø for å bli lobotomert da hun kom i kontakt med en psykiater 
som forsto henne. Nå er hun en anerkjent kunstner innenfor fritt broderi og har flere utstillinger bak seg. 

Lang natts ferd mot dag



DN Magasinet | 3. august 2013

  | 23

aggresjon. Hun ble sendt til psykiatrisk sykehus i 
Lund for utredning. Hun forteller legen om blackout-
er, om de lokkende og truende stemmene i hodet, om 
skrekkilmene som ruller over veggene uten stopp, bil-
der av vanskapte kropper og uhyggelige monstre. Anfal-
lene begynte da hun var 11 år. 

Legen spør henne om han også er i stand til å se det 
hun ser. «Nei», svarer den unge kvinnen. «Ja, da er det 
ikke virkelig», sier legen.

– «Men det er min virkelighet», sa jeg. Da ikk jeg 
diagnosen schizofreni, sier Malmquist. 

Hun ikk ingen terapi, legene mente hun var uhel-
bredelig syk. I stedet satte de henne på tunge medisiner 
med alvorlige bivirkninger.

– Til slutt var det ingen som kunne si hva som var 
sykdommen og hva som var bivirkninger, sier hun.

Fikk troen tilbake. I 1980, 39 år gammel, sto Annika 
Malmquist på venteliste til å bli lobotomert. I siste liten 
ombestemte hun seg, rømte til Stockholm og tok kon-
takt med den pensjonerte psykiateren Torsten Herner.

– Jeg gikk hos ham i fem år. Det var på liv og død. Jeg 
mistet håret, i perioder klarte jeg ikke å få i meg mat. 
Jeg ble innlagt på intensivavdeling mens det pågikk. 
Men jeg hadde ingenting å miste, sier Malmquist.

Herner var inspirert av drømmeforskeren Carl Gus-
tav Jung. Han mente at på samme måte som drømmer 
kan gi oss viktig informasjon fra det underbevisste, 
er en schizofrenilidelse et slags vedvarende mareritt i 
våken tilstand. Dermed kan hallusinasjonene, stem-
mene og vrangforestillingene inneholde viktige bud-
skap fra underbevisstheten, og pasienten vil kunne bli 
helbredet om han eller hun oppnår ny selvinnsikt gjen-
nom å tolke disse.

Behandlingen fungerte på Annika Malmquist. Gjen-
nom terapien ble gamle, forferdelige minner vekket til 
live. Hun erindret hvordan foreldrene hadde misbrukt 
henne seksuelt gjennom hele barndommen.

– Overgrepene sluttet, og etterhvert fortrengte jeg 
dem. Det var ikke før jeg møtte Herner at minnene kun-
ne komme frem igjen.

– Hvorfor?
– Han behandlet meg med respekt. Som et mennes-

ke. Og han trodde, som jeg selv alltid hadde gjort, at jeg 
kunne bli frisk igjen.

Ble overrasket. Anne-Kari Torgalsbøen er første-
amanuensis og doktor i tyngre psykopatologi ved Psyko-
logisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har fulgt pasi-
enter som hadde fått diagnosen schizofreni, men som 

DET ER VANSKELIG Å 
SKJØNNE AT JEG HAR  

VÆRT SÅ SYK. MEN DA JEG 
FØRST MØTTE NOEN SOM 
VIRKELIG SÅ MEG, GIKK 
DET VELDIG FORT

Silje Marie Strandberg
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senere var blitt symptomfrie. Etter 20 år var nesten  
halvparten fortsatt uten tilbakefall. Blant dem som ikke 
var fullt restituert, var det mange som kun hadde hatt 
korte tilbakefall. Funnene har vakt stor internasjonal 
oppmerksomhet.

– Jeg ble overrasket selv. Disse studiene viser at det er 
mulig å bli frisk. Og det er det viktig at pasienter med 
schizofreni får høre, sier hun.

Hun får støtte av en undersøkelse som nylig ble 
publisert i British Medical Journal, der de siste års fors-
kning på behandling av schizofreni er systematisk 
gjennomgått. Forskerne konkluderer med at kognitiv 
adferdsterapi er avgjørende for å forhindre eller forsin-
ke utbrudd av psykose hos høyrisikopersoner. Terapien 
hjelper pasientene å lære seg forskjellen mellom tan-
ker, følelser og virkelighet. Behandling med medisiner 
har ingen efekt. 

Torgalsbøen forklarer at evnen til å jobbe seg ut av 
psykosen handler mye om å øve seg på å forestille seg 
alternative virkeligheter, å sjekke sannhetsgehalten i 
vrangforestillingene. 

– Altfor ofte blir pasienter bare gitt opp. Det er kostbart 
ikke å gi behandling som virker. Jeg sier ikke at alle kan 
bli friske, men langt lere kunne kommet i arbeid hvis 
de ikk behandling man vet hjelper, sier Torgalsbøen.

Noen som virkelig så henne. Rogaland psykia-
triske sykehus, 2006/2007. Psykiatrisk sykepleier Lone 
Viste Fagerland gir Silje Marie gradvis mer og mer 
ansvar. Hun lar Silje Marie skade seg selv, men hun set-
ter seg ned sammen med henne mens hun gjør det.

– Jeg hatet det. Jeg ville ikke at hun skulle ha tro på 
meg, det gjorde meg bare fortvilet. Det virket så uover-
kommelig, en altfor stor jobb. Jeg var livredd for å mis-
lykkes igjen. Og jeg ble livredd da hun lot meg gå ut. 
Men hun visste hva hun gjorde, sier Silje Marie.

Gradvis skjønner hun at Lone kanskje har rett. Hun 
begynner å snakke med terapeutene. Hun lærer å kon-
frontere frykten, å overse de millioner av øynene som 
stirrer på henne, de skrikende stemmene i hodet. Når 

angsten kommer, setter Lone seg sammen med henne, 
skulder inntil skulder på gulvet.

Silje Marie går med på å ta medisiner som hun vet 
fungerer godt mot symptomene, men som får henne til 
å legge på seg. Nå vil hun bli frisk.

– Jeg brukte ett år på å trene meg ned fra 110 kilo og 
gå av medisinene. Samtidig jobbet jeg litt på et eldre-
senter, spilte musikk for dem, bakte kaker og kringler. 
Det var så godt å se at jeg kunne bety noe for noen.

– Var det bare slik? En person som fortalte deg at du 
var verdifull, at du kunne bli frisk?

Hun smiler.
– Det høres jo så enkelt ut. For meg er det som et 

annet liv, som å fortelle om en annen person. Det er van-
skelig å skjønne at jeg har vært så syk. Men da jeg først 
møtte noen som virkelig så meg, gikk det veldig fort.

I ti år, fra 16 til 26 år, var Silje Marie Strandberg inn-
lagt på psykiatrisk avdeling. Hun har ikke hatt lere hal-
lusinasjoner. Stemmene er borte, det samme er de stir-
rende øynene og mennene i kapper.

«Händernas tysta kunskap». Annika Malmquist 
er blitt 72 år gammel. Hun reiser seg og slipper kattene 
ut verandadøren til hagen og går inn på soverommet. 
Hun henter en kofert, legger den på gulvet og henter 
frem et fang av ferdige broderier fra jorårets utstilling. 
Etter behandlingen hos Torsten Herner har hun vært 

fullstendig frisk og uten medisiner. Ingen stemmer, 
ingen blackouter, ingen skremmende ilmer på veggen. 
Stillhet. Det er 32 år siden nå.

– 40 år gammel gikk jeg ut av min psykotiske verden, 
som jeg hadde hatt siden jeg ble født, sier hun.

– Det var som å våkne etter å ha halvt sovet i 100 år.
Annika Malmquists historie er ingen Tornerose-his-

torie. Da stemmene og hallusinasjonene forsvant, kom 
de undertrykte følelsene til overlaten. Det opplevdes 
som en sorg, et voldsomt raseri. Helsepersonellet hadde 
på sin side vondt for å akseptere at deres pasient gjen-
nom 20 år var blitt frisk. Først trodde de ikke på henne, 
senere mente de hun måtte ha vært feildiagnostisert 
fra starten.

Malmquist fant seg etterhvert til rette som ildsjel i 
Sveriges forening for mental helse. Hun skrev dikt og 
dagbøker og tekster om veien ut av schizofrenien, bøker 
om kvinnespørsmål og helse.

Hun oppdaget brodering og ble raskt oppslukt. Bil-
dene er detaljrike, fargesterke, noen ganger igurative, 
andre ganger abstrakte. Hun vet ikke selv hva det skal 
bli før hun ser det tre frem. «Händernas tysta kunskap», 
kaller hun det.

– Hendene vet ting som jeg ikke vet her oppe, sier 
hun og tar seg til hodet.

Stigmatisert. Halvparten av dem som får diagnosen 
schizofreni, forsøker å begå selvmord. Fem prosent tar 
livet sitt. De leste selvmordsforsøkene skjer i løpet av 
fem år etter den første psykosen.

Elizabeth Ann Barrett er tidligere stipendiat i Top-
prosjektet ved Oslo universitetssykehus. Hun har 
undersøkt sammenhengen mellom psykotiske lidelser 
og selvmordsadferd blant norske pasienter. Hun spur-
te dem om de trodde at en person med psykose ville ha 
dårligere venneforhold, bruke stof, drikke for mye og 
prøve å ta livet sitt. Barrett fant at negative oppfatnin-
ger om psykose øker risikoen for selvmordsforsøk.

– Psykoselidelser, og spesielt schizofreni, er den mest 
stigmatiserte av alle psykiske lidelser, sier Barrett.

Tabu. På nyhetene fortelles det om en sinnslidende mann som har drept husverten sin etter å ha blitt sluppet ut av sykehuset 
for tidlig. Silje Marie Strandberg mener behandlingstilbudet for mennesker med schizofreni i Norge er altfor dårlig. 

Lang natts ferd mot dag

▶ Forskere ved Karolinska 
institutet i Stockholm har 
funnet en biologisk kobling 
mellom schizofreni og 
kreativitet. Schizofreni
pasienter mangler blant 
annet en rekke celler som 
reagerer på signalstofet 
dopamin i en del av hjernen 
som kalles talamus, hvor 
sinnsinntrykk sorteres.

▶ – Det man fant i denne 
studien, var at hos friske, 
høykreative individer har 
man lavere nivåer av en 
reseptor for dopamin i 
talamus, det vil si at man 
har et mønster som ligner 
litt på det vi ser for schizo
frene, sa forskningsleder 
Fredrik Ullén da studien ble 
presentert i mai 2010.

Schizofreni og kreativitet
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– Folk er redde for personer med schizofreni, og de 
har veldig negative oppfatninger om både forløpet og 
behandlingen som gis. Å korrigere de negative oppfat
ningene om psykoselidelser kan muligens føre til at 
folk blir mindre suicidale, sier Barrett.

Schizofrenipasienter er overrepresentert på volds
statistikken. Hovedårsaken er trolig at de ofte ruser seg. 
Rundt halvparten av alle pasienter med schizofreni 
misbruker et rusmiddel, ifølge internasjonal forskning. 

Et av symptomene på schizofreni er anhedoni, altså 
manglende livslyst. En studie fra 2006 blant 1260 schi
zofrenipasienter med og uten rusproblemer konklude
rer med at bruk av hasj og kokain øker livslysten. Pasi
entene som ikke brukte rusmidler, hadde langt oftere 
symptomer på anhedoni. De kanadiske forskerne bak 
studien mener dette viser at mange som lider av schi
zofreni bruker rusmidler som selvmedisinering.

Paranoia. Marcus Sandborg er 19 år gammel da han 
lytter fra foreldrene i vesle Falköping til Stockholm. 
Han orker ikke mer skole, vil spille trommer og leve 

livet. Han lytter sammen med en kusine i storbyen, 
kjenner på friheten, fester, jobber litt og går på sosialen, 
røyker hasj, mer alkohol, litt amfetamin. Han trefer 
en jente og blir forelsket. Men forholdet tar slutt, han 
takler sorgen med mer hasj, skytteltraikk mellom opp
vaskjobben, doplangeren og rommet i kollektivet. 

Han trekker ned gardinene og stenger døren, først 
fordi han vil være alene, senere fordi han begynner å 
bli urolig. Er det ham de ler av der ute i stuen? Disse 
vennene hans, kan han egentlig stole på dem? Marcus 
blir overbevist om at han blir avlyttet, at det er skjul
te kameraer i leiligheten. Han stiller seg ved kjøkken
benken, leter frem vinåpneren og begynner å pirke 
sølvplombene ut av tennene. 

Hjernen leter etter forklaringer, etterhvert over
beviser han seg selv om at han har stjålet amfetamin 
av doplangeren sin, at de er ute etter ham. Han husker 
det tydelig. 

Ett år lever han i stigende frykt og paranoia. Hår og 
skjegg vokser, han dusjer én gang i måneden, spiser nes
ten ingenting, er overbevist om at maten er forgiftet.  

Merket. Håndleddene er fulle av arr etter kuttskader fra tiden da hun bare ville dø. Strandberg skammer seg ikke over dem lenger.

OMSTRIDT DIAGNOSE

– Mange sier nå at schizofreni kanskje ikke er én syk-
dom, men mange, og det høres rimelig ut, sier idéhistoriker 
Karin Johannisson ved Universitetet i Uppsala. 

Hun arbeider med en bok om kvinners galskap, og ett av 
kapitlene er viet schizofreni. Fra 1940-tallet ble svært man-
ge plassert på institusjon, tvangsbehandlet med elektris-
ke støt og lobotomert. En stor overvekt av disse var kvin-
ner, og de ble ofte innlagt på bakgrunn av svært tvilsomme 
kriterier.

– Det kunne være avvikende tanker eller oppførsel, at de 
ikke klarte å oppfylle husmorpliktene. I dag ser vi at mange 
av dem trolig led av depresjoner. Om man er langt nede, er 
det vanlig å bli mistenksom og få en viss grad av paranoia, 
det vet vi jo alle, sier Johannisson.

– Hvorfor har man så lenge holdt fast på at det ikke går an 
å helbrede pasienter med schizofreni? 

– Jeg tror det skyldes at man tidlig på 1900-tallet hadde et 
veldig sterkt behov for å skille avvikende fra normale. Bare 
på den måten kunne man bygge det moderne samfunnet. 
Schizofrenidiagnosen ble raskt en suksess fordi den så ut til 
å sveipe inn all oppførsel som avvek fra forventet normali-
tet. I tillegg ble disse pasientene innesperret og utsatt for 
uhørt grusomme og eksperimentelle behandlingsmetoder, 
som fremprovosering av kramper, elektriske støt og loboto-
mi. Hvem blir ikke knekt av en slik behandling?

Før var det arbeiderklassens kvinner, nå er det innvan-
drere. En undersøkelse gjennomført av Valentina Maria do 
Rosário Cabral Iversen ved NTNU i 2007 viser at asylsøke-

re og lyktninger fra Afrika som legges inn ved psykiatrisk 
akuttavdeling, oftere blir diagnostisert med schizofreni 
enn asylsøkere og lyktninger fra Asia og Europa.

I USA er tendensen så vanlig at den kalles «Black Schizo-
phrenia». En amerikansk studie gjennomført ijor blant 610 
psykiatriske pasienter, viste at de afroamerikanske pasien-
tene ikk diagnosen hele to og en halv ganger oftere enn de 
hvite pasientene, som heller ikk diagnosen depresjon eller 
bipolar lidelse. Dette gjaldt selv om behandlerne kun ikk 
lese skriftlige beskrivelser av symptomene og ikke kjente 
pasientenes etnisitet.

Forskerne mener dette kan tyde på at afroamerikanere 
uttrykker frykt og angst på måter som blir tolket som mer 
ekstreme, og at dette kan føre til feildiagnostisering.

ALTFOR OFTE BLIR  
PASIENTER BARE GITT 
OPP. DET ER KOSTBART 
IKKE Å GI BEHANDLING 

SOM VIRKER
Anne-Kari Torgalsbøen  

første amanuensis
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Kameratene skjønner at noe er alvorlig galt, og får 
ham innlagt. Legen ringer hjem til moren og forteller at 
han mistenker at rusmisbruket er selvmedisinering for 
schizofreni. Hun henter sønnen hjem til Falköping.

– Mamma trodde hele tiden at problemene mine 
skyldtes rusbruken, så den beskjeden var som å falle 
ned i et stort, svart hull, sier Sandborg.

Vendepunktet. 27 år gamle Marcus Sandborg sitter 
ved kjøkkenbordet hjemme hos faren, rundt ham står 
moren, storebroren og den ti år yngre broren. Sand-
borg har skrevet seg selv ut fra klinikken i Stockholm, er 
overbevist om at de som er ute etter ham ikke vil inne 
ham hjemme i Falköping.

Moren rekker ham en pilleboks, sier at sønnen skal 
få bo hos henne om han bare begynner å ta medisine-
ne sine. Men det kan ikke Marcus. Da er han helt sik-
ker på at forfølgerne vil storme inn døren og skyte dem 
alle i hodet. Til slutt svelger han likevel en pille. Så stor-
mer han inn på farens bad, låser døren, gjemmer seg 
under badehyllen og venter på inntrengerne. De kom-
mer ikke. «Nei, kanskje ikke denne gangen», sier stem-
men i hodet. «Men bare vent.»

Fra den dagen går det sakte fremover. Medisi-
nene hjelper ham å sove om natten og få i seg mat. 
Stemmene i hodet blir mindre fremtredende. Sak-
te, men sikkert hjelper psykologen ham å konfrontere 
vrangforestillingene. 

Det hjelper. Men det er en viktig ting til. To år sene-
re har storebroren fest, og på den festen er også den 22 
år gamle sykepleierstudenten Emma. Marcus forteller 
henne om psykosen og schizofrenidiagnosen. Emma 
hører, men det synker ikke inn. Hun er forelsket.

Småbarnslivet. Det er blitt 2013. 39 år gamle Mar-
cus Sandborg sitter i sofaen i leiligheten han deler med 
samboeren Emma (32), barna Wille (4) og Märtha (2). 
Fra kjøkkenet dufter det av stekt kylling og ris som er 
på kok.

– Jeg ante ikke hva jeg gikk til, å nei. Men kjærlighe-
ten var så sterk, den har holdt oss sammen, sier Emma.

– Det er klart det har vært vanskelig, men jeg ville 
ikke ha noen andre. Og da var vi bare nødt til å få det til 
å fungere.

Hun løfter datteren opp på armen.
– Og selv om Marcus var syk på den tiden, var han jo 

den samme sterke, ine og varme personen som han er i 
dag. Det var jo det som gjorde at jeg ble forelsket. 

Sønnen Wille kom for ire år siden, omtrent samti-
dig med at boken om Marcus, «En lång väg hem», kom 

ut i Sverige. Nå er den i ferd med å bli oversatt og utgitt 
i Norge. 

– Jeg vet ikke om det var hasjen som utløste psyko-
sen, eller om jeg allerede var sårbar og selvmedisinerte 
meg selv. Det er ikke så viktig lenger. Det viktigste er at 
jeg har det bra.

Nå jobber Sandborg 50 prosent som selvstendig 
næringsdrivende og utdanner seg til coach. Han er 
opptatt av å fortelle både brukere og helsepersonell 
hvor viktig det er å se mennesket bak diagnosen. At 
man aldri er bare syk, men fortsatt den samme perso-
nen. Igår var han i Borås for å holde foredrag for helse-
personell og brukere.

– Det er ekstra givende å snakke med dem som har 
samme diagnose som meg selv. Jeg opplever at min his-
torie gir dem håp, når de ser at det går an å leve et godt 
liv, ha en jobb og familie selv om man har schizofreni, 
sier han.

– En stund ville jeg veldig gjerne jobbe heltid. Jeg ikk 
meg jobb på et mekanisk verksted. Men etter noen uker 
der kom symptomene tilbake; jeg ble fryktelig sliten, 
kaldsvettet og hadde problemer med å orientere meg. 
Jeg vet at jeg må ta vare på meg selv og unngå langva-
rig stress.

Han ser på samboeren.
– Men i det siste har jeg lurt på om det fortsatt gjelder.
– Ja, sier Emma.
– Vi lever midt i det hektiske småbarnslivet. Og det 

går jo veldig bra.

Håp. Solen er i ferd med å stå opp. Silje Marie Strandberg 
klyver opp trappene til treningssenteret i Stavanger. 
For to år siden møtte hun kjæresten Chris på en fotball-
trening for folk innen psykiatrien, de forlovet seg ijor. 
Hun klarer ikke slutte å smile når hun snakker om ham.

– Vi har det så godt sammen. Det hadde jeg aldri 
trodd. At jeg skulle få meg kjæreste, egen leilighet, klare 
å jobbe.

Det siste året har hun reist rundt på skoler for å vise 
frem kortilmen «Et rom uten utsikt», en ilm om mob-
bing, basert på hennes egen historie. Nå skal hun trene. 
På leggen har hun en tatovering: en enkel, svart sirkel.

– Jeg husker ingenting av den, ikke at jeg tok den, 
ikke når eller hvor det var. Men jeg husker at jeg ville ha 
en tatovering som ikke skulle bety noe, begynner hun.

En identitetsløs tatovering.
– Så kanskje jeg hadde et håp likevel. For på en eller 

annen måte må jeg ha tenkt at den en gang skulle fylles 
med en positiv mening.  ●
magasinet@dn.no

 JEG VET IKKE OM DET VAR  
HASJEN SOM UTLØSTE PSYKOSEN,  

ELLER OM JEG ALLEREDE VAR SÅRBAR  
OG SELVMEDISINERTE MEG SELV.  
DET ER IKKE SÅ VIKTIG LENGER

Marcus Sandborg

Lang natts ferd mot dag
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Familie. Marcus Sandborg (39), samboeren Emma (32), barna Wille (4) og Märtha (2) spiser middag i leiligheten i Falköping. En slik 
 hverdag syntes utenkelig da han satt på kjøkkenet hjemme hos foreldrene for 12 år siden og trodde alle var ute etter å drepe ham. 


