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Diagnoser       Tekst: Vase & Fuglsang 
         TamTam i Tivoli   
 
En mor - Ninka - ved en fodbold-sidelinie (evt. ståplads bag ved en bandereklame).  
Hun overværer en drengefodboldkamp. En anden mor - Pernille - kommer forsinket til.  
Måske har de hue og halstørklæder på i klubfarver. 
 
Pernille:  Hej, Ninka! Sorry ... det trak ud ved skolepsykologen. 
 
Ninka:  Hej, Pernille. Du er ikke gået glip af noget ... 0-0. 
 
Pernille: (råber ind på banen) Kom så, drenge. Op og scor mål.   
  (til Ninka) Hvordan med Kasper? Har der været nogen ... episoder? 
 
Ninka: Kun lidt. Han røg ud 10 minutter for at råbe "fuck" til dommeren. 
 
Pernille: Ja, vi kæmper virkelig med det sprog! 
 
Ninka: Har I fået en diagnose? 
 
Pernille: Ikke endnu. Det var derfor, jeg var ved psykologen. Jeg venter på en sms  
  med svar. 
 
Ninka: Håber virkelig I får ham udredt. Noget må det jo være. 
 
Pernille:  Ja, vi har virkelig brug for en diagnose. Så man har noget at handle på. 
 
Ninka: Præcis. Vi har også kæmpet for det med Emil. 2 screeninger, familieterapi, og 
  en psyk test. Og ved du hvad de sagde? 
 
Pernille: Noget ADHD? 
 
Ninka: Nej. 
 
Pernille: Aspergers? 
 
Ninka: (ryster på hovedet) De påstår han bare har ... hold nu fast ..."krudt i røven"! 
 
Pernille: Krudt i røven? Det er da ikke noget man kan fejle? 
 
Ninka: Nej, de siger det er helt normalt i den alder. 
 
Pernille: NORMALT?!? Hvad kan man bruge dét til?  
   
Ninka: Nej vel, og det er bare så synd for Emil. Nu han den eneste i klassen  
  uden en diagnose. 
 
Pernille: Sammen med vores Kasper.  
 
Ninka: Ja, sammen med Kasper! 
 
Begge:  Stakkels unger! 
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Pernille: (tjekker sin mobil) Der er ikke kommet noget endnu. 
 
De ryster på hovedet og hepper ind til drengene. 
 
Ninka: (råber ind på banen) Kom så derinde! 
  (til Pernille) Uuuh sikke et grimt frispark. Støvlen helt op i hovedet! 
 
Pernille: Var det Magnus fra b-klassen? 
 
Ninka: Ja, han har fået konstateret "Udadreagerende angst".  
 
Pernille: Nå, han ER blevet udredt! Aij, hvor er de heldige. 
 
Ninka: (nikker) Snakkede med faderen. De var bare SÅ lettede. Nu er han på Ritalin! 
 
Pernille: Aij, hvor er de heldige. Bare det var os! 
 
Ninka:  (ser noget på banen) Så nu råber Kasper 'fuck' igen. 
 
Pernille: Det gør han hele tiden! Til alle og enhver ... 'fuck, fuck, fuck'! 
 
Ninka: Vent lidt ... gentagne umotiverede udbrud??? 
 
Pernille: Ja? 
 
Ninka: Har I tjekket for Tourette?  
 
Pernille: (nikker) Det var da det første vi foreslog dem ude på psyk.  
  Men nejnej, de mente istedet vi skulle prøve at "sætte grænser". 
 
Ninka: (forarget) Sætte grænser? Aiiiij! Dén har de også spist også af med.  
 
Pernille: Nå, I var også forbi psyk? 
 
Ninka: Ja, vi havde en borderline-episode juleaften. Du ved Emil har jo haft alle  
  iPhones 1, 2, 3, 4, 5 ...og så tænkte vi måske at hoppe 6'eren over og  
  vente et par måneder på 7'eren. Så flippede han ud og væltede han juletræet. 
 
Pernille: Vent lidt. Hjernen kan ikke bryde talrækken. Han er da autist! 
 
Ninka: Præcis, hvad vi tænkte. Men næhnæh, de åh-så-kloge psykologer,  
  kaldte ham ... "uopdragen"!? 
 
Pernille: (forarget) Naaaij! Bad I ikke om en 'second opinion'? 
 
Ninka: Jo. Så sagde de, han også var "snotforkælet"! 
 
Pernille: Det er SÅ typisk ... man får ingen hjælp! 
 
Ninka: Nej, hvad skal man efterhånden gøre? 
 
SMS-pling. 
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Pernille: Så! Nu er der svar fra psykologen!  
 
Ninka: Er der en diagnose? 
 
Pernille: (læser hurtigt) YES! Endelig! 
 
Ninka: Hvad så? ER det ADHD? 
 
Pernille: Nej. 
 
Ninka: OCD? 
 
Pernille: Nej. 
 
Ninka: PTSD? 
 
Pernille: (ryster på hovedet) Det er noget helt nyt. Et helt nyt syndrom de kalder  
  FDBMHED! 
 
Ninka: FDBMHED! 
 
Pernille: Ja! (læser op) Forældre Der Bare Må Ha' En Diagnose! 
 
Lille pause hvor de kigger på hinanden. 
 
Begge:  Guuud. Det er da DET vi har!! 
 
Hurtigt exit.  
 


