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den helligste opgave:

opdrage og d¡sc¡plinere
Karl er tidliçre indlagt på Middelfart Sygehus
afdeling M 6 og er nu oktiv i Galebevæçlsen, Ligesom
Galebevæçlsens resolution isidste uge (lnf. fredag)
und€rsfegÊr Karl i en samtale med lnforrnation, at
det ikke kun er plejerne pä stedet, der kan kritiseres:

"Det værste ved institutionen er den nedværdigende

for,
man
sine

og umenneskelige behandling, man bliver udsat
sorn for mange virker så svækkende på éns opfattelse
af sig selv og sin egen person, så man, når
kommer ud fra etited som det her, faktisk kan have
f rygteligt svært ved bare at genvinde troen på
egn-e evñer og muligheder. For dét forstår man at tage

tra tolt< herinie.

er
syn
på sindslidelser, som ligger mellem halvtreds og hunDen helligste opgave for en del af personalet her

at opdrage õg disciplinere patienterne. Det er et
drede år tilbage i tiden: At ví lider af en slags
brist, hvor plejeren eller lægen med moral og
måske kan få ôs på bedre tanker.
Tugtelse og

moralsk

Medicin bliver på det her hospital også brugt som
disciplineringsmiddel, altså som straf, så man med
hØje medicindoser er i stand til at sanktionere overfor
patienter. Det er min personlige oplevelse, at det sk€r,
hvis man udviser naturlig vrede og aggression over at
blive spærret inde på det her sted.
Kemisk spændetrøie

'

Plejerne administrerer den såkaldte PN-medicin, som
lægerne stående har ordineret. De medicintyper, man
bruger, er beroligende medicin og neuroleptika, som
er anti-prykotisk medicín, der i meget høje doser
virker meget kraftigt sløvende, Hvis du spørger dem,
opfatter de det ikke selv sådan, at de giver medicinen
som-straf, men det er i realite

Derfor kan udtrykket kemisk
ganske rammende for visse fo
Jeg har været stærkt p¡ykotisk, og det kan da ske
igen. Jeg er ikke sikker på, jeg kan gå ígennem en

tugtelse

bordskik

Tugtelsen foregår dels ved en ganske gemen autorítær
opdraçlse, hvor man taler til os sorn bØrn og ikke
lader os deltage i nogen aktiviteter, Forberedelsen af
måltider f ,eks. - der skal det hele stå parat, vi må
f6rst komme ind i spisestuen og begynde at spise, når
der bliver sagt til. Man skal holde bordskik, man må
ikke rejse sig fra sin plads.
lfølgp sygeplejeelever, der har været her indenfor
det sidste halve år, f indes sådan noget på visse afdelinger endnu. Der er selvfØlgelig forskel, og t¡ngene
ændres da, men jeg er blevet overrasket over, hvoi
rneget der faktisk er som for ti år siden, Men der
f indes også gode kræfter, som e r ved at vinde overtaget på nogle afdelinçr.

psykose helt uden at få noget medicin. Men der er
ingen grund til, jeg skal have medicin for at blive
disciplineret og undertrykt.
Da jeg var indlagt her, sagde man her fra hospitalet:
Han komrner ikke i gang med noget de fØrste år. Men
en måned efter indlæggelsen vendte jeg tilbage til min
uddanneise og fær,diggjorde den, godt nok med et
ekstra år. Og sã har jeg altså haft arbe¡de, men også en
enkelt psykotisk periode.
Jeg siger ikke, det ikke kan ske igen, Det skulle jo
heller ikke være nogen forbrydelse. Men det.er det,
man prøver at banke ind i hovedet på patienterne her.
For en stor del af plejerne og også af lægerne
her
er meget primitive i deres mãde at tænke og handle
overfor andre rnennesker på."

-

-

(Søren Vinterberg, lnformationd.20.7.84)
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NOGET OM AT SPILLE

o
Galeudstillingen i "Huset" i'København september
î981 blev et tilløbsstyßke med 14.500 besøgende
på en måned. Det var íkke kun en "død" udstílling
hængt op på nogle vægge, men i hø¡ grad en levende
udstilling, der chokerede sit publíkum. Der var bl.a.
tale om et,teatermæssígt eksperiment i Solvognenß
ånd, hvor den psykiatriske virkelighed blev bragt
ud fra den lukkede afdeling, som i dette tilfælde
var udstíllingslokalerne!, tíl de frie borgere, som
, íntetanende sad på restaurant og nød bøf og
rØdvin.
ANETTE CHRISTENSEN deltog i løierne
Da jeg hørte

for

lang

r'

enkelt hul et enkelt sted og lovede at tage min ekstra
dyne med ind i Huset, nãr det hele startede.
På trods af de få mennesker og det store arbeide

tid siden, at Galebevægelsen
i Husets udstillingslokaler,

havde fået en måned inde

"rigtig læge"? osv. Men det gik faktisk-godt, der var
atte mÚigé reaktioner, for der var utrol¡gt mange

mennesker-

'

:.

.

De fleste var nok chokerede, og det er vel

egentl¡g ikke sä underligt. Tænk hvis jeg troede, at ieg
skulle ind og kigge pä billeder, der hang på væggen, og
sä i stedet blev indlagt pâ en lukket afdeling af et

47

Men det er und
på hovedet. Det e
at netop det kroP
regneligt. Jo,

det almægrgument for at "give" os et nYt
ei deres mening mere Præcist
sprog. Et teknologiens, vi-

tte skulle

så være

4

P:ï Ct uauues

uapue
-u!q apleì Ìe
l!r 0o 'Poul alltn
0o aparn salon a¡>¡fu1Pn
}e l!Ì 6o,¡ds Ìa leq l^ sl^q

ro¡ Paqôt n
'apgul 6l¡tæ labeu ue
opu!+ t^ ueì 6o.lds apuau
6o ra¡uæ} lA Pe^q uo
'bur,¡astue6.¡o

¡

enr6 ue>¡ rô¡rôefØu r

saulaslolø,t 60 sualselue¡'sueddot¡ la6¡
'ôords e6l¡apul,¡do saro^ a6ôæ¡ap@ 1e pan;a
'Bd pe so elllìs Ie epçL! laìræLupn u:l

Ðoads lMsv

rru

6ur¡q¡a6¡ auusl{

-GY=='lq-ñrr-F-*-1'

!

Og alligevel er det ikke så underligt, hvis det de vil er
at skille os ad. For i modsætning til det oprindelige sprog,
som er åbnende for en direkte kontakt mellem os, så er det

nye vi har fået lukkende. Kroppen er låst fast. Toneleiet er
monotont. Ordene er ddde tør ce bliver sagt. Eksempelvis
bliver udtryk for stor smerte og vrede afløst af psykiatriske
diagnoser, der dårligt kan udtales af andre end læger.
Med mindre der da er tale om at udtrykkene kan kaldes
for Kunst.
Kunst må vi have. Selv teknologer har brug for en
åndelig orgasme ind imellem,
alvorligt skal kunsten heller i
absolut holde sig indenfor en
på forestillingen må ikke være
holder man let i skak med kon
Nu er den gale lukket inde
pã et hospital, og
kunstneren er
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Udvíklingen af et åbent modsprog som alternatív
til magtens lukkede sprog har især stået centralt
for Galebevægelsens kunstnere. HAN N E
METH LING er en af dem. Tílgængelíg for en

bredere offentlighed på pladerne "Hjertelarm"
(Morn Records 1980) og "Kuglens krystal"

(Fairytale 1986)

DET{ GALE
Nu har der været stille en tid
jorden er blevet gold og f rigid
nu kalder underverdenen mig tilbage.
Jeg er et træ der blomstrede så smukt
nu hænger mit hjerte grØn som en frugt
og modnes kun i ekstasernes varme dage.
Med trolddommens vind dæmonen kom ind
ad veje langt i det fjerne
hans tale lå gemt i sandhedens skød
og jeg tav af f ryd
- giv liv for min dØd
men jeg var dØv som nu jeg er stum
i tavshed vil jeg da værne
og dyrke min frugt til samhØrighed
med denne indre stemmes hemmelighed,
86

Min glæde går løs, men tag grinet af
for minerne er som før dommedag
og nu er der én at synes det er så synd for
og kvæle i al sin medlidenhed
smile til i de selvglades fred
og vejlede i hvad dén slags kan være begyndt f or.
Der er nogle få: du ikke forstå? Sã mig da for dig forklare!
Der er nogen der fØler magtesl@shed
og nu driver det med privatlivets f red
og nogen har endelig f undet et herligt
påskud for at åbenbare
et glimt af deres humors lynsnare pil gab
- jeg keder mig lynsnart og godt ihjel.

l.l
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For nu er det slut med indre strid
dæmonen har budt mig heksens tid
og alt hvad jeg ser er altid virkelighed

Guderne går forbi
med tunge stjerner i favnen

her lugter af krig
af krig
en kvãlme af blod På metal

så må du give

fært af dii blod, diñ tro, din ærlighed

Guderne slæber sig hjem
med tunge stjerner i favnen
med øjne af glas

af glas
de stirrer i hundredtal

Under alt er sort
henter hele mig

Guderne går f orbi
mit blåhvide ansigt

myte, myte dans
myten er i mig

min hånd

I vinterdage gik sol på himlen
og viste mig et hjørne af dit land
i dit Øje blev dybt som natten
og dér kan jeg se dig til hver en tid

Ë

min f remstrakte stumP af en hånd

M

jeg blændes af kuglens krYstal

jeg blændes af kuglens krYstal

Men dansen går
i byens café
og jeg ser

CN
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vil mig noget
til jeg har fået

Så hvis du ved du

I mit rum er tyst
tonerne er mig

vildt

at du intet mer kan

se

eros er en sd

hvor måneånder bor
Guderne slæber sig hjem
med tunge stjerner i favnen

Af kys i lysken går stjernestråler
og luften ånder tYkt af mig
i mit Øje bliver dYbt som natten
jeg trækker dig ind På min bred

med Øjne af glas
af glas
mit Øje er kuglens krYstal

Og ser du mig ikke dér
og lØber du bort
mens du kYsser mig
så slär jeg dig hårdt

mit gje er kuglens krYstal
mit

Øje er kuglens krystal

Ja, de der med tiden voksede sig små
for små til at hØre, se og forstå
de kryber sammen
og stikker en f lad,
og skynder sig bor

at frihedens kår er
Ja, pil mig blot ned med indskrænkethed
og få
og sti
I ved

men

mit

kØd

n er blØd
ærkere end

en dol k og en udtrådt frase
den gale er undertrYkkelsens Pest
helt uden undskyldninger for sin protest.
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KLOVNERNES TID
af Lene Krogh Bertram
over og under
meningsløsheden
neu rosetiden
psykoseudslippene

vore kroppes tomhed
af medicin og anden doping
ordene løsner sig
fra tidens bagland
galskaben

nyere, klarere, renere
end normalitetens slidthed
over og u'nder dagen
ud og ind i natten
f lyder vore sårede kroppe

god morgen
her er vi
sindssygens sminkede klovner

hvad skal vi lege i dag?

En central side ved Galebevægelsens udgåenrle arbejde er teatergrupperne "HJERNESPlND" og
one-woman teatret "LILLA LOTUS". Billedcollagen er fra en "Hjernespinds"-opførelse af stykket
"NORMA".

At være'þal behandler" i arbeidstiden pã Middelfart psykia'
triske hospital kan være forbundet med visse vanskeligheder,
ligesom samværet med ens "patienter" í fritiden i Galebevægelsen kan byde pâ loyalitetskonflíkter.
Psykologen OTTO LINDGÅRD kender til de vanskeligheder,
som er forbundet med denne dobbeltrolle
Mit første noget na¡ve syn på psykiatrien ændredes gradvist til en oplevelse af den psykiatriske institut¡on som et meget lukket system, hvor brugerne
kun i meget ringe grad havde mulighed for at
komme til orde. Paradoksalt nok må man være psykisk temmelig robust, for at kunne þevare sin selvstændighed og selvrespekt under ef,opnold på psykiatrisk afdeling. Det kan være svært i et system,
hvor det værdsættes, at man som pat¡ent er "stille",
" rolig", "fl ink" og "efterrettel ig".
Jeg blev derfor meget opmuntret, da jeg første
gang hørte om Galebevægelsen og planerne om at

Jeg har været mere eller mindre aktiv i Galebevægelsen siden den nok sä berømte festival i Viborg i 79.

Samtidig har jeg haft mit daglige arbejde som
psykolog pã et af vore store psykiatriske hospitaler.
Jeg skal i det følgende prøve at skitsere nogle af
de vanskeligheder det indebærer, at befinde sig i en

dobbeltrolle.

1'
sådan
Jeg vil dele mine oplevelser op i

to slags, dem på
arbeldet og dem jeg har haft i galesammenhæng.
Dobbeltrollen på arbeidet
Lad mig først kort beskrive

mit møde med psykiatri-

afholde en festival isommeren 1979. Bevægelsens
idegrundlag kunne jeg uden forbehold tilslutte mig,
og måske især det med et kritisk forhold til den
etablerede psykiatri, som jeg jo havde helt inde på
livet til daglig.

ens forunderlige verden. Jeg havde, efter en længere

arbejdsløshedsperiode, det efterhånden så skidt med
min studiegælds hastige vækst, at jeg var mør nok til
at s@ge et job, hvor der var et job at fä. Det blev så
psyk. hosp. i Middelfart. Jeg havde i forvejen hørt
visse rygter om stedet, hvor de tilbagevendende
temaer var "gammeldags", "traditionelt" og
"barsk". Alligevel mødte jeg op den første dag med
en holdning, som jeg tror de fleste uerfarne patienter må dele: Nemlig at psykiatere må være nogle
gudsbenådede mennesker med stor indsigt ¡ og stor
forståelse for menneskelivets genúordigheder. Det
kan i dag lyde naivt, men sädan var mine fantasier

på det tidspunkt.
Der skulle ikke gå lang tid før jeg måtte i gang
med at revidere mit syn på psykiatere og psykiatrisk
behandling. Gang pã gang oplevede jeg, at pat¡enter
ikke blev betragtet sorn mennqskeri nød,
snarere.i bedsfe fald som "sygdomsindehavere"
i værste fald som en knapt tãlsomlfilàge. Hvor jeg
havde ventet at finde stor tolerance overfor mennesker, som af forskellige grunde ikkeimagter/accepterer at t¡lpasse sig tilværelsens vilkär,'oplevede jeg i
stedet en uhyre snæver grænse for, hvad der kaldtes

men
-

normalt. Kritik af behandlingen fra pat¡enters s¡de,
reaktioner på hospitalmiljøets restriktioner blev
oftest opfattet som forårsaçt af og lèd i patientens
sygdom. Omvendt blev der til andre tider lagt megèt
stor vægt pã patientudsagn, som f.eks. da en gruppe
pat¡enter gik til forsvar for hospitalets bevarelse.
lngen ville da vove at pästå, at en sådan udtalelse
mãtte være forårsaget af en bagvedliggende sindssygdom.

med dette føste spæde hanegal.
Senere, da der kom mere gang i gale-arbejdet,
markerede denne konflikt sig tydeligere og tydeligere. At være åbent i opposition til og kritisk indstillet overfor den psykiatriske institution blev taget
fortrydeligt op af medarbejderstaben ikke mindst
overlægerne, men også store dele af plejepersonalet.
De.sidstnævnte oplevede ofte at kr¡tikken var et
ekstra gok i tuden oven i en i fotvejen belastende

-

:

a

rbejdss

itiration. Som

ekse mpel

ikanl eti næúne, at

ieg på en afdeling blev heftigt angrebet for at støtte
galebevægelsen, "som jo mente, at behandlingen
udelukkende bestod af medicin og elektrochok".
Efter denne skideballe gik vi i gang med middagsrapporten, hvor samtlige pat¡enter blev gennemgået.
"Fru XX er steget til 25 ntg x 3 flufenazin,f¡uZZ
.

.

:

har fået chok nr.4 uden effekt" osv. osv. osv.
Blandt personalet højt og lavt i hierarkiet kunne .
jeg mØde en holdning som gik på, at jeg var en slags
spion for Galebevægelsen - eller i hvert fald en
systemilloyal person, som man kunne vente sig det
værste af. F.eks. har jeg oplevet, at det opfattedes
som illoyalt at oplyse en tvangst¡lbageholdt pat¡ent

om hans/hendes rettigheder og klagemuligheder. !
Modstandere af Galebevægelsen blandt personalet
har fra tid til anden ment, at jeg misbrugte min stilling som behandler til at agitere for og hverve
pat¡enter til Galebevægelsen. Dertil må ieg sige, at
jeg ikke på nogen måde har lagt skiul pä at leg var
aktiv i bevægelsen. Og selvfølgelig har jeg gerne villet
hverve pat¡enter og personale t¡l at gå med i arbejdet, men jeg har bevidst prøvet at adskille mit
professionelle arbejde og græsrodsarbeide. Det betyder osse, at jeg har forsøgt at undgå, at komme t¡l at
stå ¡ et behandlerforhold til "gale-kammerater", som
er blevet indlagt pã hospitalet.

kiatälke behandl in gsapparat: f .eks. omkri ng anvendelse af wangsmidler, om sindssygelovgivníngen, osv.
Men selv sådanne generelle udtalelser kan hurtigt
blive "varme" pã det enkelte arbejdssted. F.eks. i
forbindelse med en kritik af sindssygelovgivningen
og dens administration i praksis, blev det forsøgt at
gøre problematikken til et specielt problem på mit
arbejdssted: nãr en psykolog pä Middelfart hospital
udtaler sig således, sã mã det være fordi man netop
der ikke overholder lovens krav. Det opleves af den
ansvarlige ledelse af hospitalet som et groft bag-

til at besværl¡ggøre
det daglige samarbejde - det kan forklare, hvorfor
mange i behandlingssystemet ikke blander sig I den
offentlige debat selv om mere generelle problemstillinger.
holdsangreb, og kan medvirke

Dobbeltrollen i galesammenhæng

Endelig skal jeg nævne endnu en konflikt. som
kan opstå internt i den psykiatriske afdeling for en
gal behandler. Det er den meget omtalte tanke om
behand ler-imperialisme: at behandlere misbruger
pat¡enter til at opnã egne fordele, Den kan jeg godt
føle m¡g ramt af. Jeg er helt med på, at kritisere
lægerne for deres medicinske behandlinger. Men
hvordan stiller jeg mig, når de gale begynder at pille
ved min egen faggruppe. Psykologer undertrykker
pataenter med deres psykoterapeut¡ske overgreb,
eller hvad med de psykologiske tests, Rorschach
m.m. lndtil videre har vi som faggruppe været forholdsvis "lredede", men jeg kan forestille mig, at
jeg ville kunne komme i konflikt ogsä pã den led.
Jeg har i det foregãende forsØgt at beskr¡ve en
type konfl ikter omkri ng loyalitet/il loyalitet indenfor institutionens rammer. En anden type er konflikter vedr. forholdet t¡l det øvrige samfund
offeatligheden. I hvorhpj grad kan,man som kritisk
behandler udtale sig offentligt oñ de utilfredsstillende
arbejde

-

;

forh
fårkendskab
ggrb opmærk

offentligt at
er eller

til-

iælde, støder man som behandler straks pä nogle
begrænsninger. For det første har man tavsheds, som kan fØres tilbage til
Det er dog næppe dette hensyn
munden på behandlere, men sn
rere hensynet t¡l "eget skind", dvs. angsten for at
miste sit job ellerangsten for repressalier fra overordnede i systemet. Selv har jeg som behandler af
dissegrunde begrænset mig til at udtale mig
offentligt om generelle forhold indenfor det psy-

Først vil jeg sige om dobbeltrollen her, at det jo er
en rolle jeg selv har valgt. Det har jeg, fordi det er
forbundet med en masse positive oplevelser. Det har
væp€t en stor støtte for mig, at jeg i galearbejdet har
haft mulighed for at mødes med andre kritiske patienter og behandlere på lige fod, at vi har kunnet
lære af hinandens erfaringer, og nä frem til at stille
fælles krav om ændringer af det psykiatriske
behandlingssy.stem. Men osse det kan give problemer
igen i form af loyalitetskonflikter. Når vi f.eks. i
Galebevægelsen står sammen om et krav om større
ãbenhed i behandlingen i form afãbentjournalsystem eller åbent kardex, kan det være svært at leve
op t¡l det. Ofte sidder jeg med en viden om nogle af
pat¡enterne i Galebevægelsen, som jeg ikke kan
videregive. Det, jeg kan, er at forsØge at være åben
og ærlig i mit forhold til patienter, men jeg kan ikke

-

videregive and re fa ggru ppers vu rderi n g/d iagnoser ti I
mine medgale. Det jeg kan gøre er at støtte dem i at
få adgang til disse oplysninger, men ikke çkaffe,dem

for dem.

En anden konflikt i galesammenhæng har jeg
oplevet i forhold til galemedlemmer, som ikke har
haft direkte erfaringer med det psykiatriske system.
Her har jeg nogle gange oplevet, at jeg har måttet
i

ndtage mere

n

uanc erede I ref orm istis ke sta nd pun k-

ter, netop fordi jeg har fingrene i fedtefadet til
daglig; Jeg mã erkende, at jeg ikke kan gã ind for det
gynspqr¡kt, at enhyer form for tvang i behandlingen
Skal uöelukkes, fordi jeg oplever at nogle pat¡enter '
ville være megetdårligt tient hermed. Derimod
menedjeg, at det n@dvendigvis mã være en åben
debat om hvordan denne tvang udøves, og hvordan
man undgår de grove overgreb, som mange pat¡enter
beretter om.
På en lang række områder oplever jeg den samme
holdningsforskel, som jeg tror h¡drører fra hvor tæt
kéntakt man har med psykiatriens dagligdag.
Jeg kan ¡kke ¡ øjeblikket komme på mere om de
vanskeligheder dobbeltrollen giver mig i galesammenhæng. Det passer mäske også meget godt
med, at jeg har oplevet det helt klart sværest i
tr
arbejdssituationen.

Sygeplejerslren og den sindssyge
Af

Hvert eneste ord du siger
indprentes og gemmes til senere
hvor hun snakker om dig
hvordan du var i dag

sygeplejerske Kristine Beiner

Hun bruger så meget tid
pä at snakke om dig
men snakker hun MED dig?

Hun går på arbejde
i de lave gule bygninger
der ligger stille hen'

Hvorfor er det altid dig
der skal fortælle alt

Hun iklæder sig sit navneskilt
går ind på en afdeling
der er en lang gang
med mange døre
der smækker.

vende vrangen ud
når hun er en mur
af professionalisme
køi igt vurderende og irettesættende
fastñoldende dig i hendes virkelighed.

Kun hun har nOglen

Hendes smil er kun På læberne
det når aldrig øjnene.

otte timer
umØr
idag

Det har vi bestemt
alt er jo f rivilligt her
du skal selv hente.
Hun har magten
og du skal gøre alt frivilligt

du gør jo også alt frivilligt
uden for disse gule mure
får du at vide.
Det kalder de terapi,

Du ved
at du qldrig bliver lukket ind

i hendes inderste.
Du ved
at hun er bange for dig
og dine reaktioner.
Du ved
at hendes forsvar
er din undertrykkelse.

Tusinder af skridt På gangen
traven op og ned
rastløsheden e kkoer tilbage
hver gang du betræder
denne lange gang.
Kan du tænke konstruktivt
De drikker kaffe i sPisestuen
hun drikker den På kontoret
hvor medicinskabet står.
Hver gang dØren til det åbnes
væltei en tåge af sløvhed ud.

Kom og hent din medicin
tiderne for afhentning
stãr skrevet uden På kontordøren
får de at vide
når de kommer her fØrste gang'

i din täge af sløvhed?
Får du lØst dine Problemer?
Du fär så mange bebrejdende blikke
af hende
p.g.a. dit manglende initiativ'
Hun kommer ned i stuen

for at drikke kaffe med dig
hun tror at nu skal der hygges
og snakkes
men det er svæft
när hendes observerende blik
kredser rundt og rundt omkring dig.
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såvel schizofreniproblemet som sådan, som til selve
behand I in gen, "Schizof ren i e r et menneskel igt
problem, ikke et hjernefysiologisk". ", . de fænomener, som et menneske i schizofren krise erfarer,
kan alene forstås i deres sammenhæng, hvilket er
personens liv i defs helhed". 1l
LM tager udgangspunkt i patientens sagkundskab.
"l en væsentlig henseende er patienten den mest sagkyndige. Hun har den umiddelbare erfaring af medicinens virkninger på hendes oplevelser af sig selv oE

heller ikke opsØgt psykiatrisk behãndlinq.
LM fastslår,
fastslår. at behand
nd lingen
linoen dels
del.ç stred
strecl' imod
etiske principper til beskyttólse af patientens
autonomi (= selvbestemmelsesret og integritetl, dels
stred imod videnskab og pr@vede erlaringer.
Etiske grundpríncipper skal
respekteres i psykiatrien
handlet i srrid med
autonomi og integru

ndprincip

omverdenen, Dette gælder især fordi psykiatere
sjældent eller aldrig selv har prøvet neuroleptika". 2)
LM mener, at forståelse for pt. er det mest væ-

LM er modstander af neuroleptika på grund af
såvel de akutte som de kronisk bestående skade
virkninger på hjernen og personligheden. Givetvis
mä, fastholder han i denne sag, risikoen for hjerneskader med megadosis antages at være langt st6rre
end ved normale doseringer.
Hawaiideklarationen at 1g77
Den internationale sammenslutning,,World
" vedtog de-n ne de kla ration
i 1977 og den blev underskrevet af de f leste

Psych iatric Associati on

L Behandlíngen sker til patientens bedste.
2. Beh.andlingen begrænses til en rímelíg tids-

Jytte Willadsen

periode.
3. Patíentens efterfølgende samtykke kan
forventes. (Man kan også benytte síg af en
í n fo rmat io n sb e k ræ ftet sa mty k k ea ttest med
tilbagevirkende kraft, s.k. "informed consent", dvs. at patienten, værge eller næ¡fstående har fået informatíon, viden

og kundskab om behandlingen og således har

kunnet tage stílling.
4. Samtykket kan, hvís det er muligt, gives fra en
person, som står patienten nær.
Det er bl.a. disse f ire punkter LM hele tiden
appellerer til og som går som en rØd tråd igennem
hele klagesagen. Tvangsdoseringerne var et eksempel
på, at overlæge LP havde overtrådt alle 4 punkter og

dermed ikke respekteret de vigtigste etiske regler til
beskyttelse af patienten.
"Mange psykiatere er ikke kendt med disse retningslinier eller ignorerer dem." (LM)
Behandlingen skal være forenelig
med videnskab og prØvede erfaringer

Dette er et ældgammelt princip siden Hippokrates
dage. (Græsk læge, f , 460 f.Kr.) "En læge skal
handle ifølge videnskab og prØvede erfaringer og
f ortløbende vedblive at søge at udvide sine kundskaber." (Cit. fra vedtægter f ra "Sveriges läkarförbund",1968.) 6)
LM påstod, at LP havde handlet i strid med dette
princip på fØlgende punkter:
1 . Megadosisbehandling var ikke indiceret
(motiveret).
2, Megadosisniveau skal altid opnås gennem en
gradvis forØget dosering.
ad 1) og 2):LM henviser bl.a. til H,M. van Praag i
"Psychotropic Drugs" (Brunner/Mazel, N.Y, 1 978,
s,136):
"Med tanke på rísikoen for skader på det extrapyramidale system betragter ¡eg p.t. meget hø¡e
doser som kontraindicerede." Han siger endvidere, at der måske er nogle patienter, som
omsætter neuroleptika meget hurtigt og derfor
kan behØve høje doser. Men da skal doseringen
Øges gradvis índtil man opnår Ønsket virkning
og kun denne fremgangsmåde er da berettiget.
Som vi senere skal se af LM's beskrivelse af behandlingsforlØbet, kunne det snarere tyde på, at H.
omsatte neuroleptika meget langsomt. H. f ik meget
I an gva ri ge, og i nva I ide rende, p la gsom me skadevirkn inger (bivirkninger).
3. Uafhæhgigt af dosisniveau skal der altid tages
hensyn til patientens tidligere erfaringer med
neuroleptika.
LM påstod, at LP ikke tog hensyn til dette:
Der er patienter, som er mere eller mindre fØlsomme overfor neuroleptika. "Såvel ved det første
(oplysninger fra indlæggelser i Lund) som ved det
andet behandlingstilfælde fandtes erfaringer for
kontraindikation mod høje doseringer, og da endnu
mere mod megadoser." (LM.)
Behandlingen var et lovbrud
LM påstod, at tvangsbehandling var ulovlig i det

-

ikke
første tilfælde. Patienten var frivilligt indlagt
under LSPV ("Lagen om sluten psykiatrisk vård" af
1966, den svenske sindssygelov).
LM havde bedt den i Sverige kendte professor i
civilret ved Lunds universitet, Anna Christensen,
(A.Ch.), om en juridisk analyse af de spgrgsmå1,
som hænger sammen med autonomiprincippet:
1) patientens ret til selv at vælge behandling og
2) pt.'s ret til at nægte at underkaste sig en vis
behandl ing.

Man kan af A. Ch.'s omhyggelige analyse bl.a.
trække f6lgende konklusioner:

L

Når en psykísk syg person er frivilligt indlagt har hun samme ret til selv at bestemme
over sin behandlíng som alle andre patíenter.
Denne ret reguleres
IKKE af LSVP.

af "Sjukvårdslagen" og

I regeringsforslaget til LSVP-loven skriver
kommende departementschef bl.a., at

ved

patienten kan tilbageholdes, hvis det er nødvendigt at beskytte patienten selv eller omgivelserne. "Han kan der'imod ikke underkastes behandling mod sin vilje." (Understreget af
A.Ch.)
Patíenten H. fik en megados af LP ved den
første frivillige indlæggelse og LP vidste, at det
var imod patientens og hendes læges (LM) vílieíndstilling. "Denne indstillíng hos pt.'s læge
lægges endog tÌl grund for at give den langtidsvirkende dosís. Det er vanskelígt at tænke sig et
mere tydelígt tilfælde af behandlingstvang.
Tvangen har ingen støtte i loven." (Min understregning. B.F.)

2.

Professor A.Ch. afviser også, at tvangsbehandlíngen under LSVP, i forbindelse med den
anden indlæggelse, í dette tilfælde kan holde

juridisk set.

A.Ch. siger, at man kan tvangsbehandles
under LSVP. Dette er en undtagelse fra det generelle autonomiprincip og begrundes udelukkende med patientens manglende sygdomsÌndsígt. I dette tilfælde må patientens vilieíndstilling med hensyn til behandling íen
íkke-psykotisk període tillægges stor betydning. Pt H. havde netop tydeligt udtrykt, at
hun var imod neuroleptikabehandling í det hele
taget på grund af sine dårlige erfaringer. H.
underkastes derefter ". . . en behandling, som
er så massiv og så langvaríg at den med hensyn
tíl psykiatrisk expertice ikke er í overensstem'
melse med vídenskab og prøvede erfaringer."

5. LM påpeger bl.a. til "Regeringsrätten" at:
"Det er vigiigi, at psykiatrisk pleje udØves, så
offentligheden og en enkelte patient beholder sin

tillid tilden."
Lars Mãrtenssons m@de med psykiatrien

I efteråret 1977 var LM på besØ9 i Sverige efter
ca. 10 års arbejde i Californien' Han traf da en ung
kvinde H, som han fandt meget fascinerende' Hun

havde fået korttidsvirkende neuroleptika, som LM
straks Ønskede standset, så hun kunne blive medicinf ri. Efter en uges intensivt psykisk arbejde med
H overvandt hun sin psykose og afdelingens læge
udtrykte sin forbavselse over den hurtige, dramatiske f orbedring. H var parat til at forlade sygeh

uset.

Dette var Lars Mårtenssons fØrsfe mØde med
og behandling! Som såvel læge
han dYbt chokeret over at oPsyge, ikke bare H, kunne "bemåde, som det blev gjort På et

psykiatrisk
sygehus.
' H blev udskrevet
f ra hospitalet og LM vendte

G

raverende omstændígheder

LM påstår, at der gjorde sig f6lgende graverende
omstændi ghede r gældende :
1. At LÞ i forbindelse med behandlingen brØd
sine aftaler med såvel patienten og LM som til kolI

eger.

2. Overlæge LP havde kun meget ringe
kendskab til patienten. Dette er en graverende
omstændighed i forbindelse med brug af unormalt
h6je doser og af langtidsvirkende midler.
3. Patienten kunne være blevet indlagt på andet
sygehus i samme amt, og det vidste LP. Men,
overlæge LP ville åbenbart forcere neuroleptikabehandlingen på grund af "den komplicerede
behandlingssituation", dvs. LM's og patientens
egen modstand.
4. LM påpeger også andre misforhold ved den
psykiatriske afdeling, som virker dehumaniserende og som H. blev udsat for og som LP i sin
egenskab af administrerende overlæge er ansvarlig

for.

skriftlige værker han satte pris på, og som bekræftede hans skepsis overfor den sædvanlige
medicinske behand ling.
Kort fØr jul 1977 blev H genindlagt, og hun fik
straks depotneuroleptika. LM besluttede da at
afvikle sit arbejde i USA og rejse hjem.
Et vendepunkt i Lars Mãftenssons
videnskabe I ige karriere
LM havde hidtil været forsker i humangenetik,
internationalt anerkendt, Han begyndte nu mere

schizof reni.

Da LM vendte tilbage i midten af januar 1978
fandt han H helt Ødelagt af depotneuroleptika'

få
hveranden
dosering og hver
svarer omtrent ti
Hun havde da

gange

som depot tre

lt "normal"
ræParat

egadoser, som

H senere fik i Varberg. LM støttede mere og mere
H's eget Ønske om at blive f ri f or medicin, hvilket
samtidig øgede konf likterne med de behandlende
læger i Lund.

Flugten fra psykiatrien

!

?

I juni 1978 blev H def initivt udskrevet f ra Lunds
psykiatriske sygehus. lfØlge journalerne havde
neuroleptikabehandlingerne haft "en klar positiv
effekt" på patienten.
LM og H besluttede sä at f lytte væk f ra Lund
for at komme så langt væk som muligt fra et
hospital, som, når en eventuel uf rivillig indlæggelse var n@dvendig, truede med tvangsmedicin

ering.

Medicinfri trods psykotiske episoder
I ca. et halvår var H nu medicinfri på trods af flere
alvorlige psykotiske udbrud, som dog blev overvundet indenfor højst 7-10 dage. Det var et hårdt,
opslidende terapeutisk samarbejde baseret på
såvel viden og kendskab f/ som indblik r, medfølelse og f orståelse for den schizof renes kaotiske,

splittede, overvældende angstfyldte, personlighedsopløsende ka rakter.
"At hjælpe sin patient, at overvinde schizofreni, kræver da hos lægen gamle dyder - som vore
biokemiske f remskridt næppe har hjulpet os med
at holde ved live - kærlighed, fantasi, indlevelse
og mod." (LM)
H's selvtillid, håb og tro på sine egne ressourcer
og egenværdi begyndte så småt at vende tilbage,
Der var sat et foreløb¡gt stop for den udstødning
og den nedvurdering af egne kræfter, som diagnosticering og neuroleptisk behandling netop markerer.

I efteråret samme âr,1978, begyndte H som
elev på en musikhØjskole. Hun var en dygtig og
vellidt elev. Så blev uddannelsen pludselig afbrudt på en måde og med et forløb, som ingen
havde drømt om kunne ske.
Første megadosis-behand I ing

Natten mellem den 15, og 16, november 1978,
opsøgte H sammen med LM den psykiatriske
klinik i Varberg, fordi H havde et psykotisk
sammenbrud og selv ønskede indlæggelse, LM
havde om natten en samtale med den vagthavende
og forklarede, at de alene søgte akut hiælp og
pleje og at LM havde patientens fulde tillid og var
ansvarlig for hende på grund af sit nære kendskab
til hende. Som hendes læge kendte han også hendes holdning til medicinsk behandling, Og det aftaltes, at man ikke skulle give nogen medicin før
LM næste dag havde talt med den ansvarlige
overlæge.

FOrste lØftebrud
Sã kom det som et chok

for LM! Allerede

næste

morgen, inden LM havde fået talt med vedkommende overlæge, LP, havde denne tvangsmedicineret H med en megadosisindsprpjtning
al Fluphenazin enantat,200 mg. LP kunne dårligt
have haft patientens tillidl De havde aldrig
truffet hinanden førl
H blev udskrevet efter ca. en uge, Efter eget
Ønske, Men megadosen gav alvorlige skadevirkninger iform af akut dystoni (muskelkramper),
akatisi (rastløshed), parkinsonisme (rystelser og
muskelstivhed ) samt hormonforstyrrelser og
langvarig psykisk invalidering. Og H's muligheder for
at fortsætte på musikhøjskolen blev spoleret.
Der gik ca. 10 måneder. Med LM's støtte f orblev
H medicinfri og i oktober 1979 ønskede H et sted,
hvor hun kunne arbejde med skulpturer i keramik,
Det var ikke så let at f inde. Til sidst lykkedes det
LM at skaffe hende en plads på Varbergs sygehus'
arbejdsterapiværksted. I den forbindelse kom H i
kontakt med en anden overlæge, dr. T, ved den
psykiatriske klinik. Dr. T traf H poliklinisk fire
gange i tiden oktober -79 til januar -80,
Med hensyn til medicin var også dr. T i begyndelsen af en anden opfattelse end LM, men den forandredes efterhånden som han lærte H at kende.
"For hvert poliklinikbesøg mødte han et mere hel-

støbt menneske

-

medicinfri." (LM)

"Jeg vil aldrig tvinge hende"
Nu vovede H endelig at leve sit eget liv. Hun fik egen
lejlighed i Varberg, Dette indebar selvfølgelig også en
vis risiko for, at hun igen kunne blive indlagt hos dr.
LP, hvis hun kom ind i en svær psykotisk periode.
Denne bekymring delte LM med dr. T, som
forsikrede, at "Jeg vil aldrig komme til at tvinge
hende

til noget". Han havde jo selv iagttaget H's

forbedring. "Hun er helt klart mere i balance
nu." Desuden mente dr. T, at han ikke længere
accepterede diagnosen schizof reni'
Med denne forsikring og forstående holdning
mente LM, at man nu trygt kunne imØdese en
eventuel indlæggelse og at dr. T i så tilfælde ville
blive den ansvarlige overlæge og at der ikke længere
ville være nogen risiko for tvangsmedicinering,
På dette tidspunkt så H og LM på overlæge LP's
overgreb i november '1978, som om det nærmest
havde været en fejltagelse: "En anomali, en tankeløshed under en morgenstuegangs fortravlethed, ikke
som et udtryk for alvorlige standpunkter, hensigter
og principper. At han (LP) for alvor nok en gang
kunne tænke sig at angribe H's integritet var utænkeligt for os." (LM)
Anden megadosis-behandl i ng
Natten mellem den 6, og 7. februar 1980 blev

H

tvangsindlagt ved politiets hjælp, Hun havde Ødelagt
sin lejlighed. Den overordnede plejer på modtageafdelingen, som LM først talte med, forsikrede at
man fØrst ville tale med LM, inden man eventuelt
ville give medicin. "Vi gØr ikke noget drastisk, det
lover jeg." Næste dag, den 7., overførtes H ikke til
dr. T's afdeling, men til overlæge LP's. Det var et
chok. Det blev senere forklaret med at H registermæssigt hørte til der.
LM kontaktede selvf6lgelig dr. T, men til LM's
store skuffelse f orholdt han sig passiv, Han havde jo
lovet, at H ikke mere skulle tvangsmedicineres og
det var overlæge LP selvfplgelig orienteret om. Dr. T
undskyldte sig med, at personalet holdt stenhårdt på
registreringen og at "jeg har jo så godt et samarbejde

med LP,"
Om eftermiddagen den 8. februar havde H endnu
ikke fãet nogen medicin. Overlæge LP kom på stuegang og beordrede LM ud fra H's værelse og kom ud
igen efter ca. 112 minut! (Han havde ikke mødt H i
ca. 15 mdr.). LM kunne senere forstå, at LP lige
havde nãet at give besked om en megadosisindsprpjtning,
"Jeg bryder mig hverken om
hvad du eller hun siger"
Efter et stvkke tid blev LM kaldt til samtale hos LP,

som hurtigt erklærede, at "Nu har jeg i sinde at
behandle hende. Jeg bryder mig hverken om hvad du
siger eller hvad hun siger." - "Men du kender jo
ikke H." - "Jeg kender sygdommen", svarede LP.
"Jeg behøver ikke kende hende." LP sagde desuden,
at han heller ikke brØd sig om, hvad dr. T mente,
eller hvad det betød, at dr. T kendte til H's indstilling til neuroleptika.

Efter denne skarpe meningsudveksling fulgte en
mere afspændt og kollegial samtale, fordi LP
pludselig begyndte at spørge LM om, hvad for
litteratur han læste om behandling af schizofreni.
I konferenceværelset forefindes nogle bøger og
fagtidsskrifter, som de snakker om. Derefter aftales,
at de skal mØdes om tre dage, mandag den 1 1. LM
siger: "Jeg stoler på, at du ikke giver hende nogen
medicin, inden vi ses på mandag." LP svarer: "Ja,vi
kan vente nogle dage, det gør ikke noget. " LM går
straks til H for at fortælle, at de nu har en respit på
nogle dage, inden hun får medicin. Måske kan hun
hurtigt overvinde sin psykose med LM's støtte

-

eller hun kan blive overflyttet til et andet sygehus,
hvis psykiatriske overlæge tidligere havde lovet
støtte, hvis de ønskede det.
LM går ud for at spise aftensmad. Da han kommer
tilbage, er det frygtelige sket. H har fået endnu en
megadosis. H f ortalte senere, at hun blev tvunget
ned på sengen og derefter var det "som om hun

f

orlod sin krop og sä, hvad der blev gjort ved mennesket dernede, fra et hjørne oppe under loftet. En

Bivirkninger er skadevirkninger

dØdsoplevelse.

Lars Mãrtensson vil undgå ordetbivirkníng. Han
siger, at det kan give et indtryk af at hovedvirk-

Skadevirkninger af megadosis'behand I ingerne

LM har n@je observeret, noteret og i diagram anskueliggjort H's fysiske og psykiske tilstand og livsfunktionsniveau såvel før, under, som efter tvangs-

ningen af medicinen er god. "Hellere tale om negative effekter eller skadevirkninger. De indsatte, f or
eksempel fanger, og de udstØdte skal nok vide hvad
det drejer sig om alligevel."

doseri ngerne.

Efter en megadosering stiger koncentrationen i
blodet meget hurtigt i løbet af det første dØgn,
meganiveau, og synker så i løbet af nogle uger,
begge tilfælde rammes H af såkaldt akut dystoni,
dvs. af en krampetilstand, som er meget plagsom,
skræmmende og ydmygende. Derefter optrådte i en
meget lang periode de velkendte og f@rnævnte
skadevirkninger (bivirkninger) : akatÌsí og parkinsonisme - og en psykosetilstand, som neuroleptika
forårsager hos visse patienter, deriblandt H.
I

"Brug af neuroleptiea r_nå -s-es som
en nøîforanstaltñing, der ikke
kan undværes helt, men bruges
alt for meget, fordi forholdene i

Vinterhi
det f ørste neu ro le pti k um, kl o rp ro maz í net, lslev
opdaget i 1952 af Delay og Daniker, blev det i
Sverige typisk nok kaldt lor Hibernal = vinterhi,
Delay og Daniken anbefalede klorpromazin fordi:
"Patienterne blev rolige, tavse, mindre aktive, initiativløse og ligegyldige overfor oplevelser og situationer, som tidligere f orårsagede stærke følelser."
LM siger - og pat¡enter oplever det samme - at
". .. patienten
kommer ien sindstilstand, som om
hun var "levende dgd", en zombie, noget, der
opleves som den mest forfærdelige trussel i en
schizof ren situation."
Hertil kan fpjes - og LM citerer fra "The Harvard
Guide to Modern Psychiatry: "l mange tilfælde ' .
tjener brugen af disse former for medicin
samfundets behov for at have mere rolíge og
styrbare personer, men de f rigør ikke patienten, sä
han kan forstå sig selv og overtage ansvaret for sìn
egen skæbne," (Min understregning. B'F.)
D

a

.

Patientens egen beskrivelse

Jytte Willadsen

Klinisk normal
Disse følgevirkninger af megadosisdepoterne var ikke
noteret i journalen, som senere blev brugt i retshandlingerne. Dr. LP og personalet havde dagen efter in-

jektionen skrevet, at patienten: " ., . . ikke
iubjektivt har oplevet ubehagelige virkninger af behandlingen." Hun var "kontaktbar, relatìvt åben og
rolig."
Hertil siger LM, at det netop er neuroleptikas mål
og virkning, at fjerne affekter. "Disse bivirkninger
(skadevirkninger) forsvinder næsten helt over en vis
koncentration, så høj, at de f leste psykiatere, som
ikke har anvendt megadoseringer, savner er{aring
med fænomenet." (LM) Da fremtræder patienten
som klinisk normal.
Efter første megadosering havde LM oplyst dr. LP
om H's svære motoriske følgevirkninger, som kom
senere: uro i kroppen, særlig i benene, så hun ikke
kunne være stille. Hun havde mod dette fået
A ki neton, såka ldt "bivirkn in gs"medicin. Det hja lp
ikke. Vatium gav nogen lettelse. Heller ikke dette
blev fØrt ind í iournalen!

H har beskrevet sin tilstand dengang hun endnu var
påvirket af neuroleptika. Det er nedskrevet ca. B
mdr. efter anden megadosis:
"Det var en svær og trættende tid, f ra februar
1980 til midten af juli,
Jeg vil leve, som om den tid ikke har eksisteret og
det er trættende for mig, at mindes hvordan den var.
I lang tid var det, som om nogen/en anden boede
inden i mig. Jeg kendte for eksempel ikke mig selv
igen i spejlet og det var med stor angst, jeg så mig
selv. Mine bevægelser var langsomme og jeg var
meget usikker på, hvordan jeg for eksempel skulle
bære mig ad for at gå. Hvert skridt jeg tog var anstrengende. At sidde stille var svært. Jeg bevægede
mig og vuggede hele tiden. Det kriblede og krablede
og trak i mine ben og sommetider i hele kroppen,
hvilket gjorde mig fortvivlet, fordi det var så trættende. Aldrig følte jeg mig rolig eller afspændt, Kun
søvnen gav mig befrielse fra det liv jeg levede.
Jeg kunne ikke tænke, ikke snakke og ikke synge
i hele denne tid. Alt'indre liv'og dermed også det
'ydre' var væk. At koncentrere mig om at læse gik
slet ikke. Hvordan jeg end forsøgte, forstod jeg ikke
noget af det jeg læste.
For eksempel at børste tænder og overhovedet at
passe min daglige hygiejne voldte mig store vanske-

ligheder. Der krævedes en stor viljes-anstrengelse af
m'io. for at kunne gøre det' Enhver form for
hañäting måtte jeg nØje forberede, fordi alt forekom
isk.

krævedes der også en masse
et at få maden oP På gaffelen var

at jeg sp¡ste meget lidt, fordi det
var så trættende. Jeg var apat¡sk og ligeglad og blev
meget træt af enhver form for indtryk, da det ikke
lykkedes at få nogen orden på dem. Det var som om
jeg var'en levende død', men jeg led hvert sekund i
min vãgne tid. Og i lange tider plagede tanken om

selvmord mig.
Jeg græd tit uden nogen direkte særlig årsag. Jeg
vidste som oftest ikke hvad det var, som f ik mig til
at græde, men ind imellem var jeg fortvivlet over, at
det krØb og kriblede i min krop.
Hele denne tid var een eneste lang ventetid. At få
lov til at komme tilbage til livet, at få lov til at se og
skabe orden, at få lov til at føle at livet er vigtigt."
(Denne beskrivelse er ikke indleveret til
domstolen af LM).

H lever nu sammen med en ung mand. De har et
barn sammen, som H passer med omhu og kærlighed, og ellers udfolder hun sine kreative evner, som
hun tidligere har gjort,
H udtaler nu, at hun ". , . . hellere vil begå selvmord end risikere at blive indlagt på en afdeling og
blive tvangsbehandlet." Overlæge LP var sã bange
for hendes schizof reni og ønskede "symptomlindring", fordi hun var lidende. Om det siger H nu:
"Hvadbeha'r! Er jeg ikke patient? Det betyder
lidelse, passion, 96r det ikke? At lide er at være
menneskelig. Jeg vil have alt dette, som gør m¡g til et
menneskeligt individ. Hvis det at være schizofren betyder at være defekt, skal de ikke tage endnu mere
fra én. De skal ikke gøre mennesker yderligere
handicappede. Lær mennesker at leve med deres
handicap i stedet for .. . ."

"I vor tid forsoger vi

-

og lykvore
fornægte_ vo
at tornægtre

med
Kes ogsa
kes
også mec
social-e, moralskg gg personlige

kontroverser ved hurtigt at undvige dem og trække o s ind i det
medicinske spil."
Thomas Szasz

Retsprocessens forlØb i klaçsystemet

Klagen blev behandlet som en sag om disciplinært
ansvar - det vil sige om lægens eventuelle fejl eller
forsØmmelser - først i Ansvarsnævnet (HSAN) og

Hellere selvmord end tvangsbehandling

LM skriver om situationen efter anden megadosisbehandlíng, at den " . . . . forårsagede sã alvorlig-e
skader at H blev helt afhængig af min omsorg på
heltid i ca.112 år. I lØbet af det andet halvår Øgedes
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derefter appelleret til "Kammarrätten" (KR) og
" Regeringsrätten" (R R ). Hvis lægen erklæres
"skyldig" kan han få en tilrettevisning, en advarsel
eller der kan rejses tiltale.
LM havde indgivet sin anmeldelse til HSAN i
november 1980 og den blev behandlet inovember
1982. Ansvarsnævnet består af indtil 9 medlemmer
udnævnt af regeringen. Formanden er jurist,
"hovrättsråd", og medlemmerne skal have indsigt i
sundhedsvæsenet, også de valgte lægmænd. Det var
en overlæge i almen psykiatri f ra Socialstyrelsen som
i dette tilfælde forelagde sagen i nævnet, Læge LM
og den forhenværende patient H var tilstede for
eventuelt at ytre sig,
LM har udtalt, at hverken han selv eller H egentlig
f ik mulighed for at ytre sig. D
lighed til argumentation, Han
ligesom var afgjort På forhånd
cou rt": Der sku lle ba re sættes
sagen og dermed færdig. Det var en "mørkekammerp roces".

udredning af sagkyndige, Retten, som behandler

Ekspertens rolle
Som ekspert havde Ansvarsnævnet indhentet en
skriftlig udtalelse f ra professor i psykiatri ved
Göteborgs universitet, C.G. Gottfries, medlem af
Socia lstyrelsens videnskabelige råd.
I et af de indledende afsnit af ekspertudtalelsen,
skriver professor Gottf ries bl.a.: " Udfra iournalernes
notater er det åbenlyst, at LM har en opfattelse om
behandling af schizofrení, som afvíger fra den í
Sverige almindeligt anerkendte opfattelse." (Min understregning, B.F.) Endvidere skriver han: "Helt
rigtigt er han (overlæge LP) gået ud fra at LM meget
kraftigt har modarbejdet neuroleptikabehand lin9."
Professor Gottf ries siger, at da patienten ved de to
indlæggelser helt åbenlyst var schizofrent psykotisk,
var det motiveret og almindeligt anerkendt med
neuroleptikabehandling - også som depot.
Hvorvidt det var rigtigt og videnskabeligt korrekt
at behandle med megadosis er mere tvivlsomt for
eksperten professor G.
Pâ den ene side siger han:"Min opfattelse (som
f remgår af tidligere ansvarssager) er, at behandiing af
schizofrene patienter med "megadosis" stadigvæk er
en behandlingsform som hører til eksperimentstadiet, Nogle sikre fordele med denne behandlingsform
er endnu ikke videnskabeligt bekræftet. Behandlingsfors6g med høje doseringer bØr derfor kun udføres i kliniske forsØg, som Socialstyrelsens lægemiddelafdeling har accepteret og som er blevet

prøvet i etisk komité."
På den anden srde fastslår Gottf ries: at der forelå
en "kompliceret behandIingssituation", - nemlig
den, at patientens værge, LM, havde en afvigende
opfattelse af schizof renibehand lin g overhovedet med
neuroleptika. Denne modstand f ra værgen/patienten
gør det acceptabelt alligevel, siger han, imod begges
vilje at give neuroleptika i megadoser.
Professor Gottfries konkluderer til Ansvarsnævnet (HSAN):. . "l henhold til min mening foreligger der en så kompliceret behandlingssituation at
dr. LP's valg af behandling ikke bØr foranledige
kritik pã trods af at den valgte behandlingsmetode
ikke e r prøvet tilf redsstil lende."

sagen den 22-12-1983 afsiger imidlertid en dom,
som ude n kommenta re r fastsætter Ansvarsn ævnets
besl utning,

LM anker også denne dom, som han mener må
bero på fejltagelser. Regeringsrätten kan bevilge
"pr@vetilladelse" til at føre sagen videre, hvis den
også er af betydning f or den f remtidige retspraksis.
Regeringsrätten behandlede sagen den 6-9-1984.
Den bevilgede ikke "prøvetilladelse", men var dog
ikke enig herom: ét af de tre "regeringsråd" stemte
f or.
Regeringsrättens beslutning blev, at Ansvarsnævnets afgØrelse stod ved magt,
En ideologisk magtkamp
Læge Lars Måftensson er båret oppe af en sand
hellig vrede over overgrebet mod H og LP's nedladende behandling. Han f inpudser ikke ordene, når
han argumenterer imod LP:
"Petersson er som en gartner i den ødelagte have
. . . han haster f rem med sin kæmpegiftsprpjte . . .".
"Ord er magt. Når P, som en officer iden biologiske
psykiatri's armé, uden tøven, som kun den uskyldige
kan, retter sine ordvãben mod mig, har jeg tilfældigvis visse muligheder f or at tage striden op. Det er
den strid, som slaven bør tage op imod undertrykkeren - som han må tage op, hvis han ikke vil være
sIave."
Konklusionen af hele sagsforløbet må være - at
der ikke skal pilles ved de i Sverige almindeligt anerkendte psykiatriske behandlingsmetoder. Og i hvert
tilfælde ikke af en anden læge med andre synspunkter, etiske og videnskabsteoretiske holdninger,
Holdninger, som måske er mere "moderne" - eller
ukendte. Hvem orker f .eks. at: "fortløbende vedligeholde sine kundskaber", som der så smukt står i de
svenske ægevedtæ gte r?
I

Hvad blev fejet under mätten?
Så godt som alle LM's anklage- og synspunkter blev
ssor Anna

Ansvarsnævnet, Kammarrätten og
R

egeringsrättens

af g@relser

Ansvarsnævnef (HSAN) følger til punkt og prikke
ekspertens, professor Gottfries' indstilling, deler
hans synspunkter:
. . ,'. "Nævnet finder således at LP, ved at ordinere neuroleptika på den måde det er sket, ikke har
overskredet de beføjelser, som er pålagt ham i hans
erhvervsudØvelse." Endvidere har han "heller ikke i
anden henseende gjort noget fejlagtigt iforbindelse
med den behandling, det drejer sig om'"
Dette får H og hendes værge LM til at anke sagen
til Kammarrätten f or at få den til at bekræfte, at
behandlingen var forkert og anbefale yderligere

ikke .taget
dgående
beskrivelser og principielle stillingtagen til de skadelige bivirkninger blev i retssagen ikke tillagt nogen

vægt, på trods af , at LM kunne henvise til adskillige
nyere kilder og forskningsresultater. Heriblandt den
amerikanske psykìater Peter R. Breggin 7 ), Jan-Erik
Häggströms forskningsresultater fra Ulleråker psykiatriske sygehus, som vakte stor opsigt i medierne 8 ). Resu ltater der viser, at neuroleptikafri begt, for eksempel Soteriag Barbro Sandins 8-årige

ge 10) 11).

les heller ikke "dehuma-

niseringen" pã de psykiatriske afdelinger. Heller

ikke, at patienten var medicinfri med godt resultat
allerede i 1980 da LM klagede til Ansvarsnævnet og
stadig var det i 1984, og således havde modbevist de
a lvorlige f orudsige lser.
Lars Mårtensson har nu anket sagen til Europadomstolen, hvor sager om de menneskelige rettigheder kan tages op.

behandler vi sindslidende, indvandrere, indsatte?
Lad os sakse nogle citater f ra indlæggene f ra
Galebevægelsen i Ärhus:

"Det er et åbent spØrgsmå1, om menneskerettighederne overhovedet gælder for psykiatr¡ske patienter. De betragtes nemlig som "undtagelsestilfælde".

Lars Mã rtenssons arena-udbrud

"G

Lars Mårtensson fremstår i Sverige som en modmagtkæmper. Han er selv læge og forsker, men er hvad

Thomas Mathiesen i sin bog "Magt og modmagt"
ville have kaldt en arena-udbryder. Han er brudt ud
af den sædvanlige konforme videnskabelige arena,
og har givet sig i kast med at udforske psykiatrien
-videnskabeligt,
på et etisk-humanvidenskabeligt
grundlag. Foreløbig har dette føft til en retssag,
hvor han har løbet panden mod en mur og mod forsvarerne af den etablerede og bureaukratiske psykiat ri.

Lars Mãrtenssons vrede blev vakt, da han oplevede

at den herskcnde psykiatri hvilede på en magtfaktor,
medicinen, som var meget diskutabel, og det
Ønskede han at oplyse om - demaskere, afsløre.
Som en svensk psykiater, en ven, har sagt til ham:
"Lars, hvordan kan du stole på myndighedspersoner? Presset f ra personalet kan være stort. Og det
kan være 'umoralsk' - patienten må of res. Det er
ikke et spørgsmål om sandhed - det er et spørgsmål

om magt!"
Som modmagter kan man risikere at blive kaldt
f or ekstremist, blive uddefineret, isoleret. "Han er
inhuman og uansvarlig" , har en svensk psykiater sagt
i diskussionen. Trods presset fra udfaldet i domstolene har Lars Mårtensson ikke ladet sig inddefínere,
opsuge. Han faldt ikke til patten. Han fãr mere og
mere støtte f ra patienter, pår@rende og alternative
behandlere, også f ra Danmark og Norge.
De danske og engelske afdelinger af "World
Federation for Mental Health" ("sindslidendes Vel"
og "Mind") har på verdenskongresserne i 1984 i
København og i 1985 i England inviteret Lars
Mårtensson til at holde foredrag om sit syn på
neuroleptika, neuroleptika-bivirkninger og om
patientens ret tilat nægte tvangsbehandling.
Allerede imarts 1983 deltog han iGalebevægelsens
"Magt-modmagt" seminar. Og i 1985 holdt Lars
Mårtensson et foredrag pã Galebevægelsens forårsseminar, som vakte rØre.12) Han har tæt kontakt
med Rigsforeningen for Mental Helse (RSMH) i
Sverige og har også fået kontakt med patientbevægelser i USA og Tyskland. Han er ikke blevet
isoleret, Hans arena-udbrud er med til at skabe en
helt nødvendig debat om brug og misbrug af
neuroleptika - og om etik og menneskerettigheder
ipsykiatrien.
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og fØlelse af menneskeværd."

"Piykiatríen vil gerne kaldes en VIDENSKAB,

"Og her står vi over for . . . . en følelse af
af-magt over for denne altfor ofte skråsikre,l
veletablerede og "dovne" V l D E NSMAGT."
Og Lars Mårtensson rejser med sin kamp en række væsentlige spørgsmål:
Hvem skal kontrollere vore hjerner?

Skal vi have ret

til medicin-fri

behandling?

Skal uønskede indgreb i vores hjerner beskyttes ved
lovgivning?
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Galebevægelsen og psykiatriens videns-magt

Ordforklaring:

Galebevægelsen deltog i marts 1980 ¡ en konference

'Zombie'. (Eng.)Fra et kongolesisk ord. 1. A corpse revived
by witchcraft. 2. A person who looks or behaves like an

om "Menneskerettighederne i Danmark"
124

-

hvordan

tr

automaton ! (roboi).

