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Det som ingen ser Kasper Valentin Hent PDF Forlaget skriver: Hvad gør man, når man pludselig rammes af
invaliderende smerter, som lægerne bare siger er indbildning? Hvad gør man, når man mister sin identitet og

bliver opgivet og overladt til sig selv af det system, der ellers skulle hjælpe en?   

Det som ingen ser fortæller Kasper Valentins barske historie om at være usynligt syg, og hvordan han
håndterede det, at hverken læger, familie eller venner kunne se, at der var noget galt med ham. Det er også
historien om, hvordan han fik tilværelsen til at fungere igen, efter han mistede sin gamle tilværelse og sine

drømme om fremtiden.     

Uddrag af bogen 
Hver gang jeg kom til min læge, kunne jeg mærke, at han var en smule irriteret over, at jeg ikke ville

acceptere min formodede psykiske sygdom. Jeg blev ligeledes irriteret over, at han kunne finde på at nævne
det over for mig, da jeg allerede havde en erklæring fra en psykiater på, at der intet psykisk var galt med mig,
men den var han åbenbart hævet over. En dag, hvor jeg havde en konsultation hos ham, havde han lige været

på et kursus i en ny diagnose. Det var første gang, at jeg hørte ordet funktionel lidelse. En psykiatrisk
diagnose, som samler stort set alle fysiske diagnoser under én psykisk paraply.           

Om forfatteren 
Kasper Valentin (f. 1983) er opvokset og bosat i Svendborg. Han er uddannet folkeskolelærer og CEO for
sundhedsportalen BetterWing. I 2008 blev han ramt af invaliderende smerter, der ændrede hans liv, og han

har siden da oplevet systemet indefra og de udfordringer, en usynlig sygdom fører med sig. I 2014
medvirkede han i DR-dokumentaren De uhelbredelige?
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