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Diagnoser        Text: Vase & Fuglsang   
(översatt från danska) 
 
En mamma - Ninka - vid sidan till en fotbollsmatch (eventuellt ståplats bakom en reklambanderol).  
Hun Övervarar en fotbollskamp för pojkar. En annan mamma - Pernilla – kliver in försinkat 
 
Pernilla:  Hej, Ninka! Sorry ... det tog lite tid vid skolpsykologen. 
 
Ninka:  Hej, Pernilla. Du har inte missat nåt ... 0-0. 
 
Pernilla: (ropar in över banan) Kom igen, pojkar. Upp och lägg mål.   
  (till Ninka) Hur är det med Kasper? Har det varit nån ... episoder? 
 
Ninka: Bara några. Han blev utvisad 10 minuter for att ha ropat "fuck" till domaren. 
 
Pernilla: Ja, vi kämpar verkligen med det språket! 
 
Ninka: Har ni fått en diagnos? 
 
Pernilla: Inte än. Det var därför, jag var ved psykologen. Jag väntar på ett sms  
  med svaret. 
 
Ninka: Hoppas verkligen I får utredd honom. Nånting måste det jo vara. 
 
Pernilla:  Ja, vi har verkligen behov av en diagnos. Så man har något at utgå från. 
 
Ninka: Just precis. Vi har också kämpat för det Emil. 2 skanningar, familjeterapi, och 
  en psyktest. Och ved du vad dom sa? 
 
Pernilla: Nåt ADHD kanske? 
 
Ninka: Nej. 
 
Pernilla: Asperger? 
 
Ninka: (skakar på huvudet) Dom påstår han bara har ... håll i dig nu ..."eld i röven"! 
 
Pernilla: Eld i röven? Det är väl ingen sjukdom? 
 
Ninka: Nej, dom säjer, att det er helt normalt för åldern. 
 
Pernilla: NORMALT?!? Vad har man för användning av det? 

Ninka: Nej just, och det er bare så synd om Emil. Nu är han den enda i klassen  
  utan en diagnos. 
 
Pernilla: Tillsammans med vår Kasper.  
 
Ninka: Ja, tillsammans med Kasper! 
 
Båda:  Stackars ungar! 
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Pernilla: (kollar sin mobil) Vi har inte kommet nånting än. 
 
De skakar på huvudet och hejar på pojkarna. 
 
Ninka: (ropar in på banan) Kom igen! 
  (till Pernilla) Fyyy vilken hemsk frispark. Kängan rätt i skallen!  

Pernilla: Var det Magnus från b-klassen? 
 
Ninka: Ja, han har fått "Utåtriktad ångest" konstaterat.  
 
Pernilla: Aha, han har blivit utredd! Aj, vilken tur för dem. 
 
Ninka: (nickar) Pratade med pappan. Dom var bara SÅ lättade. Nu går han på  
  Ritalin! 

Pernilla: Oj, vilken tur. Önskar det varit vi! 
 
Ninka:  (ser nåt på banan) Jaha, nu ropar Kasper 'fuck' igen. 
 
Pernilla: Det gör han hela tiden! Till alt och alla ... 'fuck, fuck, fuck'! 
 
Ninka: Vänta ... upprepade omotiverade utbrott??? 
 
Pernilla: Ja? 
 
Ninka: Har ni kollat upp Tourette? 
 
Pernilla: (nickar) Det var självklart det första, vi föreslog dem på psyk.  
  Men nej nej, dom menade att vi i stället skulle försöka att "sätta gränser". 
 
Ninka: (irriterat)  Sätta gränser? Jösses!! Den har dom försökt avspisa oss med också. 
 
Pernilla: Så, ni har också gjort en psykrunda? 
 
Ninka: Ja, vi havde en borderline-episod julafton. Du vet Emil har jo haft alla 

iPhones 1, 2, 3, 4, 5 ... Och så tänkte vi, att vi kanske kunde skippa sexan och 
vänta ett par månader på sjuan. Då flippade han ut och välte julgranen. 

 
Pernilla: Vänta. Hjärnan kan inte bryta tallinjen. Han er ju autist! 
 
Ninka: Precis, vad vi tänkte. Men nejnej, oj-så-kloka psykologerna sa att han var ... 
  "ouppfostrad"!? 

Pernilla: (irriterat) Neeeej! Ni krävde väl en 'second opinion'? 
 
Ninka: Jo. Men dom sade, att han också var "fett bortskämd"! 
 
Pernilla: Det är bara SÅ typisk ... man får inga hjälp! 
 
Ninka: Nej, vad skal man göra? 
 
SMS-pling. 
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Pernilla: Så! Nu är det svar från psykologen!  
 
Ninka: Är det med en diagnos 

Pernilla: (läser snabbt) YES! Äntligen! 
 
Ninka: Vad då? ER det ADHD? 
 
Pernilla: Nej. 
 
Ninka: OCD? 
 
Pernilla: Nej. 
 
Ninka: PTSD? 
 
Pernilla: (skakar på huvudet) Det är nåt helt nytt. Et helt nytt syndrom de kallar 
  FSBMHED! 
 
Ninka: FSBMHED! 
 
Pernilla: Ja! (laser upp) Föräldrar Som Bara Måste Ha' En Diagnos! 
 
Liten paus - de tittar på varandra. 
 
Båda två: Herreguuud. Det är just DET vi har!! 
 
 


