
Susanne skriver: 

22. august 2014  

Hej Bitten, 

Denne test var den hvor min mands begrænsninger virkelig blev 

synlige.http://www.aspergers.dk/ressourcer/systtest/clienttest.php?test=eq&lang=da

n 

Han “scorede” meget, meget lavt, da hans største handicap helt klart er empati og 

abstrakt tænkning. Vi lavede testen to gange, for da min mand er udpræget socialt 

kompenserende, vidste han ofte, hvad han sådan burde svare, og det gjorde han så. Da 

vi gik den igennem sammen, måtte han ændre mange af svarene. F.eks. “Kan du nemt 

se når nogen er kede af det?” Han vidste jo godt, at det burde han kunne, så han 

svarede prompte: “ja!”.. Da vi så snakkede om det og jeg kom med flere eksempler på 

utallige situationer, hvor han helt havde overset, at nogen var kede af det, kunne han 

godt se at det korrekte var at svare: “nej”, og det gjorde han så, ret fornærmet…. Da det 

for en Asperger er så svært at se egne handicaps – eller erkende deres eksistens – er det 

ofte meget svært for dem at svare i overensstemmelse med virkeligheden.. Da vi var hos 

lægen og havde fået en tid på en time, gentog processen sig. Hver gang hun spurgte om 

noget, svarede min mand det han mente han burde, og jeg sad så på sidelinien og tog 

den rolige dialog med ham, indtil han erkendte virkeligheden på det lille felt.. Vi var 

der tre gange og så konfererede lægen med en psykiater med voksen-Asperger viden – 

og der var ingen tvivl om konklusionen: Asperger. Min mand blev derefter tilbudt at 

starte hos psykiateren med henblik på en officiel udredning, men det havde han ikke 

lyst til, kunne ikke se meningen med det. Han blev så tilbudt et mildt antidepressivt 

middel til at afhjælpe humørsvingninger og spilletrang, og det tog han imod. Pillerne 

har hjulpet ham meget til en mere stabil hverdag, uden behov for diverse kick. 

Mange varme tanker til dig og din situation, 

Susanne 
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