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/a//(,nna Hcnnberg ha, ii 1 ierapifbr sin bäd, och har numc’r co iydt/’ kr/lp/anför att kunna hantera ångesten.
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Bdd:n gjorde sminket
till ett tvång
Att sminka sig i tre timmar och
köpa mängder av smink är en
del av Johanna Hennbergs bud.
Det är ett tvång att se så snygg
ut som hon kan. Idag föreläser
hon om sina olika svårigheter
och vad som hjälper henne.

] ohanna I—Icnnherg bor i Nykvarn med

Si fl mam rna och s n syster. H on var 25 år

när hon fick sina fTirsta diagnoser — ge—

neraliserat ångestsynci rom och occi. Hon

har också diagnostiserats med bdcl och

clermari 1 lomani. Problemen hade utliists

i samband med Flera svåra traurnan inom

Fåmiljen. Efter ytterligare Litredningar

har det visat sig att johanna Hennberg

också har en aLltismspektrclmd iagnos

och adhd.

—Jag är nog världens mest sociala acitist.

Men jag har inget eget driv att umgås

med] folk, säger hon

J ohaflnii kallar sig “prestationspri nsessa”.

Hon hade alltid höga betyg i skolan, men

hon blev också mobbad där. Hon är aka

demiskt lagd och har senare tagit en kan—

didatexarnen i engelsk lingvistik.

Hennes allra första minnen är av exis—

tentiell döclsångcst och hur hon låg och

gröt tyst i sängen. 1 sj Liårsåldern gick

hon helt upp i tvångstankar och tvångs—

handlingar, 50fl1 att kolla hur gardiner—

na hängde och lägga Lipp dem på föns—

terbrädorna Får art det inte skulle börja

bri nna.

“Alla har lite ångest ibland’, fick Johan—

tia Hennberg höra när hon hirsta gången

sökte hjälp hos psykolog och kLirator, på

uppmaning av en vän. Hon är glad att

hon vågade söka igen, några månader se

nare, efter att hon kraschat fullständigt.

Då blev hon bättre bemött och det gjor

des noggrannare tt trcd ni ngar.

När 111)17 för drygt ett år sedan Fick re—

ni iss till OCD—program met var det

bdd:n som var det största hindret i var

dagen, och som hon fått behandling Får

mccl kbt, kogn i tiv beteendeterapi

— Jag drar i kläder och fixar tvångsmäs_

sigt med håret, jag gör det omedvetet.

Jag kan sm i nka mig i flera ti mmitr och

köper mängder mccl sju j tik Och jag

sätter upp helt andra stanclarcler Får mig

sfiulv än jag skulle göra för andra, till ex

empel att jag inte kan föreläsa mccl glas

ögon, berättar Johan na Hennberg.

Hon tänker att det hänger ihop med

att hon fick minclervärdeskomplex på

grund av mobbningen hon Litsattes för.

Under tio veckor i OCD—programmet

arbetade hon med exponering nieci f—

sponsprevention, det vill säga sådant

som att skala ner sminktiderna och öva

på att inte spegla sig hela tiden när hon

var Litomhus och inte ständigt rätta till

håret.

Idag har hon en krisplan där det fram

går exakt vad hon ska göra när hon får

svåra ångestattacker: ta fem cij Lilla ande—

titg, sätta på bekväma kläder, sätta på en

tv—serie på datorn och så vidare. Johanna

har svår beslutsångest, och då blir det

lättare m det går att läsa iinantill från

ett papper vad hon ska göra, titan att be

höva hitta några beslLit.

Johan tia Henn berg är Fl järn kollsam bas—

saclör, hon är aktiv i Riksförbundet Får

Social och Mental Hälsa (RSMH) och

hon är ute mycket och Föreläser om sina

psykiatriska diagnoser. Hon tycker att

kroppsposi tivism är en viktig motkraft

och hotu hirsöker numer att vara en del

av den rösten i samhället. Aven om ten

denserna till tvång och kon troll al It id

ii nns där vill 110)7 vara en bra hirebi id

och kunna visa att rehatiilitertng och

återhämtning är möjligt.

Även om hon i långa peri other varit bra

på att dölja sina problem är hon tacksam

över att det funnits en öppenhet i Iucn—

nes fiutiu i lj och att hon 1< Liii ont kän tia sig

trygg i att prilta med si ha anhöriga om

svårigheterna.

Text och foto: Elin Engström

16 NYTT OM OCD 4/2019


