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Mathilde fikk diagnosen schizofreni da hun var 16. Hun levde med
sykdommen i ti år inntil hun tok livet sitt i mai 2015.
Åtte av disse ti årene var preget av psykoser, rus, vold, mani og
prostitusjon, men også kreativitet. Som mor hadde jeg i løpet av årene
med utallige flyttinger og ryddinger av hybler, spart på alt – og stuet
det hele vekk. Hun etterlot hun seg kasse på kasse av skissebøker,
tegninger, løse ark, konvolutter og bussbilletter med skriblerier og
tekster, i tillegg til lerreter, bemalte hylleplater, skapdører eller
skumgummiplater – det hun hadde hatt for hånden.
Det er essensen av dette som vi stilte ut på Bogstad gård i fjor høst,
som er samlet i katalogen og som dere kan se en del av her på Hamar.
Har man ikke sett dette før?
Er dette kunst? Hvorfor stille ut akkurat Mathildes ting?
Svaret er: Hvorfor ikke?
Dessuten vil jeg hevde at dette er verdifullt, også for dere. Katalogen
står for seg selv og representerer en sammenfatning av et helt
sykdomsbilde, et personlig vitnesbyrd fra innsiden, og som jeg tror
dere som behandlere kan lære noe av.

Mathilde brukte kunsten til å
fortelle om sykdommen. Hun
skrev dikt der skikkelsene i
henne får liv, der tvangen de
utsetter henne for beskrives
og der hun fantaserer om
hevn. Hun illustrerer tvangsinnleggelsene,
gruppeterapien (som hun
foraktet) og maler seg selv i
forvandlingen. Og hun
etterlot detaljerte
beskrivelser av symbolbruken slik at man skal forstå.

Noen ganger er tekstene
inkorporert i bildene og man
forstår allegorien:
På originalen til høyre
gjenkjenner man nederst i
bildet en saks og en avkuttet
fiskehale, samt teksten: I
only wanted to feel LOVE the
mermaid cried.
De som har lest eventyret til
HC Andersen om den lille
havfruen forstår hva bildet er
uttrykk for.

Andre bilder er selvbevisste
og selvironiske, og i stort
format.

Og andre vitner om mindre
hyggelige hendelser.

Jeg vil avslutte med å si et par ord om det jeg sannsynligvis kan noe om, nemlig å være pårørende. Som lege
betaler jeg min skatt med glede og er utrolig takknemlig for all hjelp, ikke minst fra den psykiatriske sykepleieren
som fulgte Mathilde gjennom hele forløpet, tidvis avvist, men som alltid kom tilbake. Hun kjenner Mathilde
kanskje bedre enn meg.
Hun var kontinuiteten. Og er det en ting jeg vil fremheve – og som vi er nødt til å gjøre bedre – så er det
kontinuitet.
Avdøde lege Per Fugelli’s brukte begrepet «engangslegen». I løpet av sin kreftsykdom møtte han 37 leger. I
psykiatrien er det ikke stort bedre.
Antall behandlere vi ble utsatt for var utrolig. Å bli kastet ut av barnepsykiatrien og miste holdepunktet til klippen
på Nic Waal som 18-åring var det første traumet. Senere gikk det slag i slag. I løpet av ett opphold på snaue tre
måneder hadde vi pårørende dyptgående samtaler med fire ulike leger (hvor mange Mathilde var i kontakt med
vet jeg ikke) – den ene visste hun skulle slutte etter noen dager, men tok likevel samtalen – som om vi var en sak
hun skulle rydde fra skrivebordet før hun sluttet, en var LIS og hadde så lite peiling at det gjorde vondt verre før
han dro på ferie, vikaren var en oppegående psykiater, men hørte ikke egentlig til der – hun forsvant i alle fall også
– og den siste var fantastisk, vi rettet oss opp og fattet nytt mot, men da var oppholdet nesten ved slutten –
Og er man utskrevet, får ikke behandleren lov til å følge deg – og du rykker tilbake til start – til poliklinikken, til
stol-leken om psykolog eller psykiater – hvis du da ikke for lengst har droppet tablettene og er på kjøret igjen fordi
du ikke gidder å blottlegge deg enda en gang.
Og har du flaks og får tildelt (for du får ikke velge selv) en behandler med kjemi som passer, så kan du være sikker
på at de omorganiserer. På poliklinikken omorganiserte de to ganger i løpet av ett år, hver gang med tap av
behandler og ny start.
Det virket absurd. Og var ødeleggende.
For ikke å snakke om nedleggelsen av TEDD (tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser) – en katastrofe for pasienter
med rus og psykiatri i Norge.
Når dette er sagt: De siste to årene med Mathilde var en gave , etter at en psykiater endelig holdt henne fast og
ble – nesten løpet ut. Den siste, som var ung og nyutdannet og sikkert dyktig psykiater, mistet sin første pasient.
Jeg ønsker lykke til med kongressen – og takker for muligheten til å dele Mathildes erfaringer med dere.
G. Cecilie Alfsen, mor.

