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Helbredelsesanstalten p,å Orínge ued Vordingborg, ind.uiet ì 1857 efter næsten den
sarnme grund,pløn som 'Jydske Asyl'. T e gning af h o a e db y gningen.
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Anstaltsbyggeriet

Med opførelsen af Jyske Asyl', d.v.s. helbredelsesanstalten for
sindssyge i t{ørrejyliand i Risskov ved. .,4rhus, var rnan begyndt på
anstaltsbyggeriet i Danmark. og i sidsre halvdel af det 1g".'århundrede og i første halvdel af indeværende århundrede opførte eller
indrettede rnan den ene store sindssygeanstalt efter den anden
(Risskov 1852, oringe 1857, viborg tÈrz, naidaeHart 1BBg, Ny-

købing Sjaelland 1915, V" Vedsred 1921, Augustenborg 1932).
Anstalterne hed i begyndelsen 'heib¡edelsesanstalter'. Men de
blev i vid udstrækning fyldt op med uhelbrederige patienter. viborg-anstalten blev derfor fra begyndersen etableret Ìor at aflaste
isaer Risskov-anstalten for uhelbredelige patienter, som ,,. . . kan
"
antages for bestandig at væ,re nedsunket i en saadan sløvhedstilstand, at de ydre Forhold ere ham ligegyldige, naar blot hans naermere materielle Livsfornødenheder tilfredsstilles . . . .,, 1. Anstalten blev indrettet i det tidtigere tugthus i Viborg.
Samtidig rned at man byggede nye anstaltel, ud,aided,e man de
allerede etablerede" sct. Hans Hospitar udvidedes såIedes i lg60-

erne (Kurhuset), 187O-erne (Store- og Lilleplejestiftelsen), lBB0og 1890-eme (Bjergmarkshuskomplekset), 1920- og 1g30-erne
(Toftehuskomplekset) o.s.v. Hospitalet forblev såIedes randets
stØrste og havde en kapacitet i 1916 på ca. 1.500 senge ogi 1960
'
på ca. 2.500 senge. 2
Efter den store koleraepidemi, der ramte København i 1853,

indaieti
hois ene
ludel øar

tþontþøst og
r beregnet for

I
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Frederiksberg Hospital (1915), Rigshospitalet (193a) og Bispebjerg Hospital (1938). 3
Samtidig med at staten byggede og udvidede sine store sindssygeanstalter, nedlagdes i vid udstrzekning de hidtidige kommunale
'dåreindretninger', og anden husning af de gale på landets kommu-

nale arbejdsanstalter og fattiggaarde. Omkring århundredskiftet
fândtes der dog stadig en del amtskommunale a,nstalter,bl.a.iMariager, Stege, Sakskøbign, Holbæk, Sorø og Roskilde samt enkelte
sognehommunale anstqlter i f.eks. Tikøb. Disse anstalter opretholdtes især på grund af pladsmangelen på de store anstalter. De
blev drevet på amternes regning og var uden lægelig ledebe. a

Københaans Kommunehaspital efter de i 1870 udgiane þlaner og tegninger,
Bygningen øuerst tíl üenstre í bíXled,et er 'celleffielingen' for 'd,elirister og rasend,e
sindssyge', - senere Kommunekosþítelets 6,te afd,elíng eller þsykiatrisk afdeling,

DE GALES UDSKILLELSE FRA BEFOLKF{INGEN
Den psykiatriske reform førte også i Danmark til, at de gale i. befolkningen udskiltes midlertidigt eller varigt til isolation i landets
sindssygeanstalter. Denne udskillelse fremmedes politisk gennem
lovgivningen.
Ved oprettelsen af Statens Sindssygeuæsen i I8B4 blev det bestemt, at staten overtog driften af de store nye sindssygeanstalter,

i viborg for uhelbredelige sindssyge, indaiet
Tugtkus. Her fotograferet i begyndelsen af 1881-erne.

Anstalten

byggedes Kommunehospitaiet, der blev taget i brug i 1863. Her
indrettedes der en 'celleafdeiing' rned 20 celler, de¡ var tænkt som
en foreløbig detentionsanstalt for "delirister og rasende sindssyge"

indtil de eventuelt kunne viderebefordres til Sct.

FIans Hospital.
aiet overto g henaed den akutte mo dtagefunktio n,
som tidligere var foregået på 'Almindeligt Flospitat'" tr 1875 oprettedes Kommunehospítalets VI. afdelîng for Sindssygdomme og i
forbindelse rned denne et 'klinisk docenturo i psykiatri, hvor overlægen ved 6" afdeüng underaiste medicinstuderende i psykiatriens
teori" Ðanrnark havde hermed fået sin første psyhiatrishe htrìnik,,
der var etableret som modtageafdeling midt i storbyen efter mønster fra Griesingers psykiatriske ktinik i Beriin. Fsykiatrien var
hermed blevet anerkendt sam aidenskabelìg disciplin herhjemme.
Den kliniske docent og overlæge ved afdelingen var fra 1887 Knud
Pontoppidan, der fik navn af 'professor'. I begyndelsen af århundredet indrettedes iignende psykiatriske modtageafdelinger på
Ko mrnunehospit

¿

lBzT i det tidligere viborg

spitale t u ed l'l y k ø ¿ 1915.
Anstalterne blez¡ nw kaldt 'hosS

inds sy ge

l'co

bing Sjælland, indaiet

þitate.'. Foto af houedbygningen.

,tLuõrygeunstû¿re"rÌ. ûed, tulîd,d.e¡ført" endaiet
e?'ne"

i lggg. Fato fra cc. 1920 af ptejeafdelín

der hidtii ha','¡le været oplørî og dïe",/et i prq:vinsernes regi. îJndtaget trrerfra var dog Københavns l(cmmunes sindssyg.,ráserr, der
fortsat blev kcramunalt. me n s?är erho"i-å't b,etydetrigt riïskud fra
statskasse¡-1"
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i Fattiglouen af

1891 gik man endnu et skricit videre, idet ¡let

Man søgte altså at gøre incilæggelsen på sindssygeanstalt så tiltrækkende sorn muligt ior befolkningen"
FRASTØÐENÐE F,&TTTGG.&RÐE TG
TTN,TR,€KKENÐE STNÐS SVGEAþISTALTER.
Central for argumentationen for at få de gale isolerede i saerlige anstalter, er den, at vedkomrnende skal. betragtes som syg, og derrned
ikke gøres skyldig eller ansvarlig for sin levesituation.
Dette var i skarp kontrast til den offentiige hjæÌp, fattighjælpen
til den øvige ikke-syge del af befoikningen, som man sØgre at gØre
så frastødende og afskrækkende sorn mulig"r"
h4odtagelse af fattighjælp var gennem heie 1800-ta11et blevet behæftet med en hel række stærkt diskriminerende bestemmelser"
Biev en familie eller arbejder trængende, havde kommunen ret til
at hjemsende aedkornmende til det sogn, i hvilken vedkomrnende
var forsørgelsesberettiget. Ða man opnåede ret til fattighjælp efter
tre års arbejde i sognet, skete det ikke sjældent, at tilflyttede landarbejderfamilier biev opsagt og forment nyt arbe.jde i sognet, inden
de tre år var gået, så kornmunen ikke blev forsørgelsespligtig.
'-Æ,gteskabsl,oaen' af J,824 havde besternt, at ingen, der nød støt-

il
il
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te fra fattigvæsnet, kunne indgå ægreskab
sogn€kommissionen. Kornmunen k_unne
ge folk giftede sig med hinanden"

uclen godkendeise fra

så_ledes

forhindre, at fatti-

Grundlovens $ 35 bestemte, aL àen som nød eiler ssrn ikke havde tilbagebetalt understøttelse fra fattigvæsnet. var uden stem"rneret til iolh,etinget"
Fattigvæsnet havde lov tii at reg.ktrere den fattiges ejendele, ag
forhindre, at en fattig sclgte noget af sit boha'¡e eller a!-rdei, sålæn-

n

ge han fik undersrøttelse eller skyldte fattigvæsnet noget" Fattigvæsnet havde lov til at tage sig betalt i den fattiges bohave, når
denne var afgået venj åøden.ð
Gennem hele århundredet byggede rnan i byeme fattiggå,rde, der
var tvangsarbejdsanstalter for de fattige. I 1830-eme og 1840-erne
byggedes såiede s tvangsarbejdsanstalter i en lang række købstæder.
I 186O-eme, 7O-erne og 8O-erne byggedes især arbejds- og forsØr_
gelsesanstalter på landet i de enkeite sognekommuner. I lggg
fandtes så-ledes 310 fattiggårde på landet. s
Fattiggårdene ver indrettede på, at give de faitiges børn og gamsþita!€t

i

le en nØdtøfitig farptejning ag på at tvinge enhver, der "ikke gad.
bestille noget" tll arbejde. Man gjorde rned vilje forple.jningen på
fattiggården så tarvelig som mulig. ûg de indlagte kunne tvrnges ril
at arbejde el.ler kunne lejes ud tij. sognets bØnder, îor at bidrage til
deres egen forsørgeise" For den almene befolkning, i den almindelige bevidsthed, i de indremissionske præsters praedikener o.s.v"
stod det sam den allerstørste skøm her på .jorden, at blive indlagt
på fattiggården" Da rnan i mange sognekommuner g¡'orde enhver
modtagelse af fattighjaelp betinget af, at vedkommende lod sig indiægge på fattiggården, var ð.er mange, der afstod fra den lijælp, de i
aller højeste grad var trængende til og heliere led sult qg stor eiendighed" Gennem denne politik opnåede mange sognekornmun€r at
spare betydeligt på fattigbudgett:t. 1 t
Der var mange gale, ð,er på grund af pladsmangelen på sindssygeanstalterne var anbrøgt ì celler på fattiggårdene" f en betænkning
fra 1898 betragtes det sorn forkasteligt, at denne skarn skal overgå
uforskyldte sindssyge :

". " . . Selv om man forandrer
getrses-

vester'r/ed,sted,, dndaiet

og jernbaneuæsnet"

i igzl í bygninger, der tidligere

den paagæidende Anstalts Na','n (forsørog tvangsarbejdsanstalter, d.v.s" fattiggården) eller anbringer en

kaud,e

sindssygehospital,et i Augustenborg, induiei
bygninger.

i 1932. Ind,rettet i dei gamr,e hertugslots
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Hans Hospitaì

Sindssyge og Anstaiteils Øltige Beboere, saa forandres

i mindste Maade Karakteren af det hele Bygningskornpleks, der ligefuldt vedbliver at ¡/ære en Forsørgelses- eller Tvangsarbejdsanstalt. At anbringe Sindssyge under saadanne Forhold er imidlertid hverken humant eller retf¿erdigt. Lide end Fatienterne selv i

.jo derved ikke

øvrìge institutíoner

9.780

Regien ikke under, at de blive anbragte under slige Forhold, saa er det

et Faktum, at deres Slægtningen gør€ det, og det behøver da heller
ikke næ¡mere at paavises, hvor saarende det rnaa være for disse at
vide, at deres sindssyge PaarØrende ere komne i Fors6rgelses- €ller
Tvangsarbejdsanstalten og' paa Gruncl af deres uforskyldte Sygdom betragtes som hørende hjemrne her mellerr¡ Fattiglemrner eller Fersoner,
der ved egen Skyld have været i Konflikt med Loven, og andre daarli-

geSubjekier.""..'"11
af den sindssyge på fattiggården var således hverken
humant elier retfærdigt overfor den sindssyges pårØrende" ,A.t være
uden arbejde, at falde fattigvæsnet til byrde, var derimod mere
eller mindre seluforskyldt ag rwara,kk forkastel.zgt At være sindssyg var det samme som at være uf,trsk.v{,dt arbejdsudygtig, og det
betød, at man skulie udskilles fra den Øvrige arbejdsføre befolkning og indlæggespå de dertil indrettede sindssygeanstalter.
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Antallet øf sengeþladser

PLAÐSM,å,NGÐT, ÛG VENTEI"ISTER
Gennem den psykiatriske reform søgte man aLtså at imødekomme

danske familiers irastigt voksende behov for offentlig bevogtning
og forplejning af deres gale" Men det var langt fra, at de etablerede
anstalter kunne dække behovet. Der var lange aentelister og rnâneds- undertiden åreiange ventetider på indlæggelse af såvel helbredelige som uhelbredelige patienter. Enhver nyoprettet psykiatrisk seng, blev hurtigt belagt, og for det meste var der ouerbelægning pä anstalterne. sognerådene blev som nævnt ofte nødt til at
indespaerre sindssyge på fattiggårdene, og de stØne forsørgelses- og
tvangsarbejdsanstalter indeholdt næsten alle et antal celler til
sindssyge, ligesom en del af de gamie amtskommunale anstalter
som nævnt stadig var i brug.
Forholdene på disse amtskommunale anstalter var ikke rneget
bedre end i de tidligere offentlige og private dårekister. så sent
som i 1909 konstaterede en kommission, at de amtskommunale
anstalter rummede:
". . . baade akute og kroniske, baade rolige og urolige, baade sl6ve,
urenlige og arbejdsføre Individer . . . . Kommissionen Lar truffet patienter, der aarevis var indespærrede i mørke, aflaasede Celler uden no_

på. d,ansk,e þsykiatriske ìnstitutioner i perioden fra 1843
(I{ù.bertz oþtælling) og tíl 1972. Ved, denførste oþtættingfandtes ialt ca 500
þladser til sind.ssyge (og åndssuage), saarende til ca. AJ þromille af befothningen. I
1909 aar dette tal (excl. å.ndssuage) steget til tr.7 promille og í 1972 tit 2.4 promilte
af befolkningen.

gensinde at være blevet tilsete eiler undersøgt af sagkyndig Sindssygelæge. Man træffer med andre ord Forhold af ganske lienenãe Art. som
de, der fandtes i de gamle "Daarekister" .. . .1'.12

Den drivende kraft i sindssygevæsnets udvikling har således i vid
udstrækning været den kroníske plødsmangel, den nød og elendighed, som mange gale har måttet lide i overfyldte institutioner og
plejeanstalter.

UDSKILLBLSE OG DEN KRONISKE
PI-ADSMANGELS,A.RSAGE R
udskillelsen og pladsmangelen har baggrund i den førte politik og
den sociale lovgivning, der igen har baggrund i de faktiske forandringer ì det danske samfund. Overlæge Knud pontoppidan skitserer i en artikel fra 1901 følgende forhold:
Det er

".

mangelen

. mindre det voksende antal

i Anstalterne,

Sindssyge

end den voksende Trang

, der betinger

til

plads_

deres Foisprgelse,

'Í Kt\
ÅJ|J
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- en Trang, der vzesentlig hænger sarirrnen med Tidens forandrede

Livsforhold . , . " Enhver af os iicit æ1dre vil kunne erindre en Tid, hvo¡
der i mangfoldige Hr-ise gik et eì-ler andef abnormt eller defekt Indi'id
omkring og spiste
I en temmetig
iyssky og kurnmer
et r¡dsatte foi

Kaadhed. og Spot"
"¿eci Araek¡ogen,skaermedeaf
u."..l{util_
dags blíver ð.et pã Landet sjældnere og sjældnere at se denae Ar,c af

ge mul.ighed for øt tage

sig

af uproduktiue og besuærlige famìlie-

medlemmer.
Det frie arbejdsrnarked, hvor lønarbejderen rnåtte sælge sin arbejdskraft, den fri konkurrence, hvor den naindre erhven¿sdrivende
måtte kæmpe mod den største kapital, den tiltagende industrialisering og urbanisering stillede større og større krau til det enkelte indiaid" Der krævedes selvstaendighed, selvkontrolo arbejdsstabilitet
og effektivitet af enhver, såvel lønarbejder som producent" ûg samfundet havde behov for udskillelse af enhver. der ikke kunne honorere disse krav.

râ tr909 arLlØrei i sin betænkning, ar årsagerne til
nde behov for hospitaispiadser iil sindssyge fØrst

5,2
foïkningens side e¡ ca et naturligt Resultat af den d.airske Befoiknings
høje Oplysr;ing cg de gode Sainfærdsmidler i vort l_and . . . .,' l4

Citatet stamrner fra en tid, da psvkiaterne troede på, at hospita-lsbehandlingen var nyttig og hensigrsmæcsig for den syge selv, og
hvor de satte en ære \ at højne befolkningens opiysning herom"
I\4en citatet peger også på, at pladsrnangelen er begrundet i den
lettelse, som familien både moralsk og Økonomisk opnår ved at
blive frl far patienterne" D"\Ì.s", at pladsrnangelen er begrundet i farniliernes materielle lever.ilkår.
A.rsagerne tii den kroniske pladsmangel må således søges i de
dybtgribende forandringer, der skete i det danske samfund i det
tr9' århundrede (og senere) og sorn voidsomt forandrede levesituationen fo¡ så godt som alle sarnfundslag" såvel lønarbejderfamilier
som de rnindre selvstændige erhvervsdrivende (gårdejere, håndværkere, fiskere, småhandlende o.s"v.) havde behov for hele familiens
arbejdskraft" store deie af befolkningen levede efterhånden "i
kærnefarnilier" ofte under om
igforhold, afhængig af
hvor der var arbejde og indtjen
er. De fleste havde rø¡z-

Tvangsindlæggelsero tvangstilbageholdelser og antipsykiatri

REGUL,ATIVER FOR ANSTALTSBEÉIANDLINGEN
Overlægen på Sct. Hans, Göricke, havde allerede i 1835 offentiigt
udtalt sig orn de meget utidssvarende og mangelfuide bestemmelser
vedrørende de afsindiges retslige særstilling, og som føIgelig efterlyst en lougianing om dette spørgsmåI" Han nae'unede således, at
han i sin tid som læge ved dåreafdelingen i Odense flere gange havde oplevet, at et rnenneske var blevet indlagt blot på en præsts erkleering om hans sindstilstand, hvilket efter hans mening indebar
risiko for indespærring af ikke-afsindige mennesker. 1 5
I forbindelse med etableringen af Risskov-anstalten i 1852 indførtes der et "Regulativ for Helbredelsesanstalten for Sindssyge i
Nørrejylland", som blev et mønster for regulativerne ved de senere
etablerede anstalter ogfor fellesregulatíuen¿e af 1888 og 1915.
I disse reguiativer bestemtes bl.a. en række regler uedrørende
optagelsen, behand,lingen og udshriael,sen af patienter fra anstalten"
Det bestemtes således i regulativet fra Risskov-ansta-lten:
$ 23: Ingen patient må i reglen optages, førend hans tilstand er undersøgt og hans sindssygdorn er attesteret af en autoriseret læge ved ud-

1

Ëe

153

.L.}A

fyldning af e:r biank-et, sorc
og øwighecier

i |Jørrejyllanci"

biive at erholde hos alle Ðtæster

S 24: Det er overìægen aiene.
enter eíter de :-neldte oplysnin
gelse eller afvisnilrg" I særegne
gøre, or1ì en paiieai kan opta
rnangler"
Ð 27

z

Ðet er overiægen aiene. son: bestemmer det meci Lie nsyn til reenternes titrstand b etimeüge ticíspunkt for deres udsi<¡ivnine.

k on¡zalesc

1b

OVÐRT,,€GERþ{ES ANSV,{R
Ansvaret for patientens eventuelle tilbageholdelse i anstalten kom
således alene til at påhvile overlæg€n. Patientens pårørende ('rette
vedkommende ') kunne dog forlange ham udskrevet inden udløbet
af det andet år ai hans ophold, også seivom han ikke er herbredet,
men på betingeìse 21, at ãe pårørende overholdt de økonornisi<e
forpligtigelser. lufulighederne fo¡ en uretmæssig tilbagehoidelse var
således efter reglerne ikke umulig for overlæg.r. 1 7 Ðer var ikke,
- sorn seflere, - bestemmelser om" at den ind,læggende læge ikke
måtte være ansat ved anstalten. Ðenne bestemmelse blev indførc i
189? samrnen me d e
e om, at den lægeundersøgelse,
der dannede grundla
ggelsen i anstalten, ikke måtte
vaere mere end 4 uger
Rent faktisk var deÈ således lægerne, der í forbinderse med den
psykiatriske reform i landet fih det fulde Lnsu,, for at vurdere, om
en person skulle erklæres for sindssyg og om han skuile frihedsbe-

folk, der blev erklærede sindssyge.
sarnmen med danske lov, var reguiativerne for anstaltsbehand-

iingen gyÌdige ti¡ 1938, hvor de fleste af bestemmelserne videreførtes i en samlet sinrissygelov.

L,flGERNES TSOLATTON E AI{STAT,TEN
sindssygeanstalterne udviklede sig til at være skurnre, mwromkransecíe borge, hvortil offentligheden ikke havde adgang, og som nød
ringe omdømrne og indgød skræk og frygt i befolkningerr" Krrn læ_

gerne vidste og kontrolleredeo hvad der foregik" Størstedelen af patienterne var tvangsindlagte og tvangstilbageholdte, sommetider efter erklæring fra overlægen på selve anstalten. Udskrivelse kunne
kun finde sted på overlægens befaling. Det var op til overlægen ar

beslutte, om patienten rnåtte eller kunne få besøg ai eller se sine
pårørende. AIle breve til og fra patienten blev åbnede, censurerede
og evt. tilbageholdte. Alle afdelinger på anstalterne, selv de for rolige patient er e var lukkede.
Livet i anstalterne udviklede sig i Danmark som i det øwige
Europa til at blive uuirkeligt ag aerdensfjernt. Overl¿egerne boede
selv i anstalten og mistede efterhånden kontakten med,deres egne
kolleger på de somatiske hospitaler" At være psykiater blev ofte
betragtet som at være en andenrangs-læge. Efterhå:rden som anstalterne biev større og stØrre, blev overlægerne mere og mere optagne af administrativt arbejde, eller brugte deres tid på videnskabelige studier, f.eks. dissektioner og hjenreundersøgelser af de
døde patienter i anstalteme. De mistede kontakten til de gale, som
de skulle behandle, og den omoralske behandling' måtte udøves af
deres reservelæger, eller af det personale, der var ansat i anstalten,
og som oftest, ligesom de fle ste af patienterneo kom fra de dårligst
stillede i samfundet. 1 e
EN STNDSSYGEANSTALT SKAI, STYRES
MED EN BLID JER.NHAND
I lBBB udtaler overlægen ved Komrnunehospitalets 6.te afdeling:
Knud Pontoppidan (i853-19f 6), der som nælrrt er 'klinisk docent' i psykiatri og underviser medicinstuderende, i sine forelæsninger:
"Der er engang blevet brugt det udtryk, at en sindssygeanstalt skai
styres med "en blid jernhând", og heri er nerop udtrykt den dobbelte
fordring, der må stilles. Den ene (læge) ha¡ måske for meget af blidheden, den anden af jernet, det ligger i den menneskelige ufuldkommenhed; men ingen af delene kan undværes. Det er klart, at humanitetsaI ske fyldest. . . . l\4en lige så vist er
fpler sig undergivne en energisk vilje,
af lægerne. Ingen stor og kompliceret

5îT,î?îiî;Ï::

der b ¿e r er an svar et ro r, at den, #: iåä 1',täj'. l lå",
gen skade, må lade dem være under streng opsigtimen dette er ikke
muligt uden en vis grad af frihedsberøvelse. Hvor onde instinkter gør
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Korrid,or í d,en luhkede kuindeafdeling.
Fato fra beg. af 1900-taÍ,Iet.

(Illwstrøtionen side 155): Vagtsal for
urolige hainder på Kommunekospítalets 6.te afdeling. Foto fra beg. af
190A-tuUet-

sig gældende må de prødes med repressalier: der må korrektion til"
sna¡t der gøres brud på stedets orden og clisciplin . - .
",'"20

Ðet var såiedes ikke sarntqler og .p€rsanlig
vægt på i behandlingen. Tværtimod:

,'D
tig
for
ort

så

tid,ligere omgiaelser, der var det bærende
ling.

i

d.en morarske behand-

kontqht, der blev lagt
terapi består i rig_
får brug
Ðn sådan sjælelig

laegen her

egrænset udstræk_

ningl thi jo mere den syge får lejlighed tii at dokumentere for sin sag,
desmere mâ man frygte, at ha¡s falske cverbevisninger fikserer sig. Så
snart Ðe derfor har Ðeres diagnose tilstrækkelig sikret, skal De så vidt
muägt undgå alt, hvad der giver det syge tankeliv næríng . . . .,,21

Den personlige kontakt med patienten var altså farlig, fordi den
kunne give "det syge tankel-iv" næ,ring. Ðet var seLve isolationen i
6.nstú,lten" sûm var væsentlie og det, at patienten var fiernet
fra sine

ANTIPSYKIATRT SK PROTESTB EV,IEGELS E
r sig i København en ege
trisk
d de mere eller mindre
sindbageholdelser på sindssyg
otesterne og kritikken rettede sig isaer mod Kornmunehospitalets 6.
afdeling og dennes overlæge, professor pontoppidan, dei regned.es
for den førende personlighed i dansk psykiatri.
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troß Pontoppidatl.
i tuangscelle',, tlltaJt og straffet" Der var grevinde Schirnrnelmann, der følte sig forfuigt af anarkister og blev tuangsindlasf ved politiets bistand efter lægeerklæring fra professor Pontoppidan og gjort wmyndig og atøeløs af. familien. Ðer var dameskrædderinde Andreasen, der havde søgt professor Pontoppidan for "nervøs hovedpine". Professoren havde anbefalet darneskraedderinden at lade sig indlægge på 6. afdeling"
Men da hun henvendte sig i visitationen for at spørge om betalingsforholdene blev hun ued, en fejltagelse taget far en skut og waþiselig sindssyg patient ag taangsindlagt og tilbagehold,f i B dage" Og
endetrig var der forfatterinden Amalie Skram, der ligeledes biev
tuangstilbøgehoi,dt på 6. afdeling sorn sindssyg, efter at hun haud.e
lødet sig friailligt ind,Iægge. Hun udgav i 1895 to bøger: "professor
d,age aarend,e uf,oaf.ige indespærrircg

æ
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Hieronimus" og "På Sct. Jørgen", der skildrede h¿endes indlaeggelser på henholdsvis 6. afdeling og hendes ûverførsel til Sct. Hans
Hospital" Ikke mindst disse to bøger var med til at udbrede kritikken af den psykiatriske tvang og behandling for et stØffe pubtikum.

Den antipsykiatriske d,ebat føfies i f,lere âr i landets største aviser, ugeblade og fagpresse. Sagen om de psykiatriske overgreb biev
rejst både i Folketinget ag i Í{øber¿haans Borgerrepræsentation,
hvor der blev stillet forslag om skærpet juridisk kontrol med sindssygelaegerne" justi,isroinisteriet

fandt anledning til at meddele et
cirkulære til politiet om kun at medvi¡ke ved tvangsindlæggerser
efter o¡drer fra selve politimesteren og efter begaering fra de pärørende og attest fra autoriseret Xæge" Etatsråd Brun førte sag rnod
en af de læger, der offentiigt havde betegnet harn som sindssyg" Og
dameskrædderinde Andreasen førte sin sag helt til køjesteret, hvor
hun dog tabre den, fordi det ikke kunne afvises, at hr.rn havde ladet
sig indlægge frivilligt. 22
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Læge som P¡ofesso¡ Pontoppidan
h¿r været medvirkende i denne pìnlige Affære. Samtidig bringes flere
andre Tilfælde frem, saaledes Etatsraad P. ùt. Bruns Indlæggelse for
fem Àar siden, og den sidste Sag
med Damesk¡æderinden Frk. Andreasenvetserer jo endnu for Retten.
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Profescor Pontoppidan nægler al udtale sig"
i 1. Oþtober.
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tr897 udsendte professor Pontoppidan et harmdirrende og fornærmet forsuarsskrep, som han kaldte ',6"te Afdelings Jarnmersnrinde"" Han satte samtidig tnumf på, idet han tog sin afsked. som
professor og overlæge i København i protest imod den offentlige
hetz, som var blevet ført mod hram og afdelingen" I skriftet trådte
han i skranken for psykiatrien og den stand, han satte en ære i at
tilhøre. Ðen antipsykiatriske storm, som havde rejst sig, kaldte han
en sygelîg epidemi, som var kommet til landet udefra, sydfra, som
en åndelig farsot. Han føler skam over den samtid, han tilhører og
finder ð,et sørgeligt og farørgel.igt, at en sarnvittighedsløs presse, stimuleret af en utilregnelig olding (etatsråd Erun) har formået at rejse en bevægelse, der i sin dybeste grund er en fornærmelse rnod
laegestanden og røber en højst nedslående mistillid til sindssygelægerne" Sindssygelægerne har arbejdet pF, at îä folk til at forstå, at
sindssygd,arn er en sygd,onl som enhaer anden, og til tak slår man
om sig med ord som "indespærring" og "tvangsmidler". Fontoppidan fo¡svarer sin videnskabelige ære, og erklærer samtidig sine angribere for sindssyse; etatsråden og grevinden iider af forfølgelsesvanvid' Dameskrædderinden led ved indlæggelsen allerede af "morbus mentalis" og hendes sindstilstand undergik på indlæggelsesda-

Voksende Ophldselse.
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gen "en væsentlig forandring, så-ìedes som tilfældet ofte er, når
sygdomrnen befinder sig i sin udvikling", hvorfor det havde været
uforsvarligt at udskrive hende. ûg om Amalie Skranrs bøger påstår
Pontoppidan, at de spillede "etsteds i en anden verdensdel", og at
professoren, efter hvern bogen har nalri, tillaegges "dels sådanne
dumheder, dels sådanne nederdrægtigheder, at originalen naeppe
kan søges i den civiliserede verden"" Amalie Skrams bøger er ',en
naturtro skildring zf, hvoriedes et sindssygt rnenneskes hadefulde
forbitrelse fo;drejer hendes syn og bibringer hende forwængede
opfattelser".23
Med sit skrift "6"te Afdelings Jammersminde,' standsede pontoppidan den antipsylçiatriske debat og lukkede munden på psykiatriens kritikere. Debatten havde rejst en række af de principielle
spørgsmål vedrørende sindssygdomsbegrebet og vedrøren åe tuangen og frihedsberøaelsen i þsykiatrier¿. Men iægerne afværgede kritikken og f,orsvarede psykiatriens principper under henvisning til
den ideologi, som samfundet havde respekt for, og som ikke kunne
angribes: ¡lidrcnsko,ben. lngen lægmand havde psykiaterens videnskabelige forudsætninger og de¡med nogen kvalificeret baggrund

Krinde og {rerru Slægrcrnge, *¡ar
navirlig én l\land spillet en Eolle,

for at blande sig i psykiatriens ekspertice

vedrØrende sindssyg-

dommene og deres behandling.
R.ENT MEKANÍSK GENNEM
AFS ONDRING OG II.¡DESPÆRRING

Amalie Skram har gennem sit forfatterskab beskrevet forhotrdene
og misforhold,ene netop i vor 'civiliserede verden'. Specielt skildrer
hun det borgerlige kønsrollemønster og vort sarnfunds kvindeundertrykkelse. Hendes bøger udspiller sig ikke nogetsteds i andre
verdensdele, men midt i vor egen kultur og dens institutioner. Hendes bØger om den psykiatriske professor og overlæge og- om principperne i den psykiatriske behandling er ingen undtagelse.
Hun beskriver helt præcist oaerlægens institutionaliserede n'tagt,
den tvangsmæssige indespærring og isolation, afklædningen, udleveringen af personlige ejendele, ydmygelsen og det trmngne sengeleje. Og hun beskriver psyhìaternes egneprincipper om "denblide
jernhånd" og underkastelsen under den moralske behandling, som

i den psykiske terapi.
Dette fremgår bl.a. af følgende citat fra bogen "Professor Hieronimusu'. "Frofessoren" har her en samtale med en pårørendeu
Knut Kant, der er ægtefælle til den indlagte Else Kant, der er
det væsentligste

tvangstilbageholdt og isoleret på professorens afdeling. Professoren
foreslår manden, at hans hustru overflyttes til Sct. Jørgens Sindssyge-asyl, d.v.s. Sct. FIans Hospital:

nemlig

"- Mit råd er, at Deres hustru
asyl for en ikke altfor kort tid.

indlægges på Sct. Jørgens Sindssyge-

Atter

gav det et sæt i Knut, som fik han et stik.
For hvor længe? spurgte han.
Et år.

skal der opnåes derved?
- Hvad
Helbredetrse, sagde Hieronimus fast og ligesom med en antydning
af mishag

n¡ed, üwerlæge

Fontoppidar¡"

Eyen og Omegnen blirer

Siudssyge Ëndlagt pm

Aaisud,klip med, tegnet þortræt af ouerlæge Knud, Pantoþþíd.an, alias 'Professor Hieroním,us'. ca. 1894.

over spørgsmåIet. Da Knut intet sagde, tilføjede han:
De
skal
ikke tage Deres beslutning med det samme. Tal med Deres egen læge. Deres hustru bliver foreløbig her. Det haster ikke.
- Det forekommer mig dog, at nå¡ der er tale om indlæggelse på et
sindssygehus. . .
- Ðeres hustru skal først af alt lære disciplin. Hun er misfornøjet
med sit ophold hos os. Hun vil ikke have godt af at blive flyttet netop
nu. Det tager også mindst 10 dage at få sagen ordnet. Giv mig Deres
svar i løbet af ugen.
- Og professoren er af den rnening, at der aci denne vej virkeiig vil
opnåes helbredelse?

j63
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- Ubetingst. Vi ha¡ rnange eksernpler derpå. Det første halvår vil
hengå under pEotester fra Deres hustrus side" Så vil hun falde til ro, og
endelig forlade hospitalet ¡-ned taknernmelighed i hjertet og helbredt"
.Aci denne rent ¡nekaniske vej ved afsondring og indespærring?
- Ad

denne rent mekaniske vej - ja, sagde Hieronimus med en
mine, som orn han netop fandt udtrykket slåer¡de .

"24

Ðet

1å

faktisk

i

anstaltpsykiatriens principper, at "helbredelsen"

skulle ske ad u'rent trnekanisk vej", gennern afsondring og indespær-

indgroede anstaltstradition, der gjorde sig gældende i anstalterne,
og forhindrede forandringer og forbedringer:
"Det er nemlig det ejendommeiige ved anstâltslivet . . . . at man så iet
slår sig til ro med, hvad man forefinder . . . . traditionen forplanter sig
og bliver stående ved magt, selv hvor de oprindelige forudsætninger
ikke iængere er til stede . man møder den ultra-konservative tendens parret med mangel på adgang, lyst og e\me til at anstille sammenligninger. Der er anstaltsmennesker, som er blevne så indlevede, så isolerede og så snæversynede. at de tror, verden ender oppe ved porten
,,26

ring.

forrtoppia"n var foregangsmand rned hensyn tll at indshrænke d,en
fysìske tuang i anstalterne. Særlig så han, at fremtidens løsen måtte
ügge i en konsekvent bekæmpeise af cellebehandlingen i anstalterne:
det er min overbevisning, at princippet: op med celledørene!
vil vinde sejr og komme til at betegne et væsentligt fremskridt i den
hurnane behandling af de sindssyge"

5.3 ldealer rg r€alåteter i anstaltspsykiatrlen
trods af psykiaternes faste tro på den moralske behandling
sorn princip, og på disciplineringens gunstige indflydelse på sindssygdommene og på trods af laegernes høje idealer orn humanisme
og menneskekaerlighed, så var de slet ikke tilfredse med de virkelige realiteter i anstalterne. Saerlig opievede de "den kroniske pladsrnangel" som aitødelaeggende for behandlingen. De kunne iicke helbrede de helbredelige, fordi anstafterne biev fyldt op med uhelbredelige patienter, der beslaglagde flere og flere af pladserne i ku¡husene og dermed udeiukkede de "friske helbredelige tilfælde" fra
À4en på

indlæggelse.
OP MED CELLEDØRENE!
Knud Pontoppidan regnedes også efter sin afsked fra 6. afdeling på
Kommunehospitalet for en af de førende i dansk psykiatri. Han tiltrådte en stilling som overlæge ved Jyske Asyl. Både her og i skrift
og tale kæmpede han idealistisk på at forbedre forholdene pà
sindssygeanstalterne. Og han forsøgte at bekæmpe den allerede

Der er noget umiddelbart utiltalende for føIelsen i at abondonnere
en urolig patient i et aflukket rum. Det er ikke sygepleje, det er tværtimod en opgivelse af alt tilsyn og pasning, Og det er ikke blot en unø_
dig streng, men osså en i¡rationel og direkte skadelig behandling . . . .
På denne måde har man skabt det kunstprodukt, der kaldei ,celle_
patienter'. Ðer er her na'u'nlig to udprægede typer. For d,et første de
meget voldsomme patienter, der enten er så forskræmte, at de derved
bliver som vilddyr', eller hvis forbitrelse således opspares og opsumme-

L64
res under iadespæn'ingen, at de irensynsløsi braser på, så snart døren
åbnes. Jeg e¡i¡dre¡ endnu den måde at gØre stu€gang i celleafdelingen,
at døren ki-rn åbnedes på klem, og d,et da gialdt oirr at være hurtig nok
til at få den dcbbelt slå iukket, inden den syge rned et brag og et brøI
styrtede sig nod den svære dør. El-ler for så vidt man ville forcere arigangen, præparerecìe og arr-:rerede man sig i forvejen titr dysten og
t¡ængte í¡ern i en besternt slagorden: før:t lægerne, så overopsynet og
tilsidst triarierne, de rnenige opsynsiolk, der måtte være parate tii i en
håndevending at overr¡ande patienten. Når det kom så yidt, hørte det
med tii kunstgrebene at få den syge snidt om på gulvet i det fjerneste
hjønre af ceiien" hvoroå man i vild fiugt sØ#e døten og fik hugget den
i for næsen af forfølgeren. Jeg har været rned ti-l, at rnan ved disse iejiigheder blev modtaget lr¡ecì meget ubehagelige projektiier, i bedste
fald flydende , i væ¡ste fald faste udtørnmeiser; men jeg har også oplevet, ai man ved sin forsigtige indtrædeise í cellen rûØdte det uforglernmeligt uhyggelige syn af patieniens Iíg, opklynget på sengestolpen.
Ðen and,en iype a.f 'ceilepatienter' rep::æsenteles af de sìøve og
abrutiserede stakier, der ligger eammenrullede soryr rnenageridyr i en
krog af ceiien og sender en et sky, ?rrrencie bìik ud fra den bunke halm
eiler tæpper, hvorunder de oar sk^jult sig.
Ðisse galehustycer vil o7ìr en nì€nneskealder væ¡e ukendte, t¡ø¡ i
iive¡t fald være de¡ i en velordnet sindssygeanstâlt . " . . " ¿ê

VOLÐ OG GROV EÐHANÐ[.I]\G
Den videnskabelige rnoraXslçe behandling på anstalterne ied meget
under wt.oralen hos d,et personale, der var sat til at udØ\ie behandlingen. De overcpsyÌlsmænd og -spsynskoner, der omkring århundredskiftet var ansat på anstalterne, var gerne falierede købmænd, landmænd, cigarhandlere o.s.v., hvoraf de fleste interesserede sig for ait
muligt andet end for de syge . En af dem, en fhv. proprietær, udtrykte det sådan, at "nâr bare antal.iet af patienter, 'h6vederne',
om aftenen passe de , så var han s'gu ligeglad me d restenl". Opsynspersonaiet, d.v"s" opsynskarie og opsynspiger rekrutteredes fra omegnen. Mange var ganske unge og uden saerlige forudsætninger for
sindssygebehandling. De betragtedes som almindeligt tyende. Lønnen oversteg ikke væsentligt, hvad en almindelig tjenestepige eller
karl kunne tjene. Orn dagen spiste de sammen med og om natten
sov d€ på sovesalene sammen med patienterne. 27
I 1908 anmeldte dagbladet Politiken en lille bog, skrevet af en
tidligere patient på Jyske Asyl. Hermed rejstes der en debat om
farholdene i sindssygearßtalterne. En tidligere håndværker bevidnede crn Sct. Flans Fiospitai, at skældsord og grov behandling dér
hørte ti1 dagens oxden, at rene pryelescener opførtes. "En dag så

Cellerum fra begyndelsen af 190A-

alle t. F o t o fra sindssy ge arLstalt en
'Ko|onien Filadelfí,a', d.er bleu etableret i 1897 på príuat-relígíøst
t

initiatiu og bleu en anstalt for
s!:ile p tiker e a g sínd

ssy ge.

jeg således tre voksne maend springe frem mod en patient. De to
wed hans arrne ompåryggen. . ,. medens en tredie af al kraft jog
sine to knytnæver ind i den ulykkeliges side og bearbejdede hans
legeme på det voldsomste . " . .Jeg har adskiliige gange set flere
kvindelige opsyn rotte sig sammen for at få 'haevn' over en patient,
der havde irriteret dem. Vedkommende blev da indestængt i en
celle, tre-fire håndfaste kvindfolk gik ind, sm¿ekkede døren i, og et
øjebtik efter kunne man høre gennemtraengende skrig." Et tidligere opsyn fra en sindssygeanstalt omkring år 1900 skrev: "De rå opsynskarle slog og sparkede de stakkels værgeløse patienter.
- En af
patienterne var meget urenlig, og når han skulle vaskes, tog karlene
ham ned i et rustent kar med koldt vand og skrubbede ham med
en gadekost på langt skaft. .. " . Opsynene fra andre afdelinger
havde ofte deres fornøjelse med at drille og pine nævnte såvel sorn
mange andre patienter, til disse til sidst blev vrede og viile slå, og så
slog opsynet for alvor . . . . Flere af patienterne var fuldstændig
sløve. Disse sløve rnennesker søgte karlene at irritere. Jeg har set

patienter, sorn var bange og forkuede og krøb for karlene som
hunde." 28
Angrebene i Politiken mod Sct. Hans ÈIospital førre til, at magistraten lod foretage en politíundersøgeke, der afsiørede, at ihvertfald to opsynsmaend havde øvet vold mod sindssyge, også alvorlig
vold. I 1909 rettes li-gnende angreb rnod statens sindssygeanstalte¡
i Middelfart og Vi'oorg" Ðette foranledigeCe en retssag, hvorved 3
mænd straffedes for grov vold mod patienterne. tr oktober 1909
døde en patient pä Ytborg-anstalten under sådanne ornstændigheder, at der også irer ¡nårce foretages politianmeldelse . Under forlnø¡ene u.nder denrre sag kom dei frem, at såvel tiltalte opsynsrnand
sorn flere andre a{ opsynspersonalet var tidiigere straffede Fersoner" Et af vidnerne i sagen havde således afsonet 5 år og 60 dage i
tugthus for tredrageri. 29

sorn bedste frugt af dette arbejde en vågen, intelligent, selvstændig,
kritisk og selvkritisk ungdom. Det er selve videnskabens ånd, der
såIedes gennemsyrer samfundet og gør det modtageligt for reformer på næsten alle områder"
Men på trods af detteu finder vi, midt i vort eget samfund og vor
egen

tid:

" . . en institution, der spotter al videnskab og får alle røster til at
tie. Så stærk er den tradition, der hersker der, så frygtelige de lidenskaber, der opretholder den, at intet menneske hidtil hil vovet eller
e\.ûet at tænde sandhedens fakkel derinde. . . ." 30
Sofie Skotte vil lade læseren kaste et blik ned i dybet af denne institution, sindssygeanstalten, hvis forhold er grundet på "tradition
og lidenskab og falske forestillinger":
"De, der vil prøve at forstå disse 'forhold', må først tænke sig mennesker isoleret og komplet uden håb om nogen sinde at slippe ud.

EF{ INSTIT{JTTSN, ÐER SFOTTE,R,4i, VTÐENSKAB
o'Alle er blinde,
og der er ingen tii at føre dem". Således indleder
en kvinde, Sofie Skotte, et lille skrift orn sit ophold på sindssygeanstalten i hz{iddelfart i L908.3c Vi glæder os over, skúverhun, at
videnskaben så længe har triumferet i Europao kastet lys ind i det

En sådan komplet isolation, et sådant fravær af alt håb, er de to
hovedfaktorer, der skaber den navnløse rædsel, der bor til huse der-

dybeste mørke, brudt ældgarnle traditioner, lutret lidenskaberne
og kronet sandheden" Vi vender med taknemrnelighed tanken mod
de mange udmærkede .¿idenskabsrnænd, som har udfundet naturlovene og udtrykt deres viden i korte og klare sætninger. Og vi ser
Kur-

og plejeafd,elinger

af 19A9-tullet.

for

k.uinder på síndssygeanstalten i Middelfart. Foto fra beE,

"Agiteret
10cÂ

(d..u.s.

ophidset) kuinde",

ca.

168
inde. - Og om de vaesener, der lever indespærrede på riet sted, kan
man sige, at de er foriadt af Gud og mennesker; - og de føler det -

ikke som en ulystfølelse,

sofi? noget de er meget kede af o"s.x/.;-merx
sorn en så usigelig rædsel, at 'tankerne' får styrke i den grad, at føres
to sådanne ir'divider en enkelt garìg sammen, så opstår den rnest direkte 'odrette' tankeoverførirrg, man kan ønske sig. - Uden ord eller rettere med 'tavse o¡d' forklarer de for hinand.en, alt hvad de på tidspunktet for deres møde sidde¡ inde med af viden. Man vil forstå, at
dette forråd er i høj grad aflìængigt af, hvor længe de har været der, og
om dette vii de i reglen selv være uvidende. Bag trukkede d.Øre, - og
p¡nt af r¿edsel kan ingen, - ikke engang genierne, - holde regnskab

:nedtidensgang." "r'

/

Det er Sofie Skottes teûri, at det nærmte tankeoverfØringsfaenomen, evnen til at 'hØre' and.res tanker fremkaldes af to hovedbe-

'

//.

,h

tingelser, nemlig:

t/.'

ì

'1

". . . . iang tids iuldstændig isoiation, ingen taier til en, man kan
spørge, rnan får intet svar o.s.v., og uvished
- komplet - om ens
skæbne på det sted, ikke gnist af håb, ikke fjerneste antydrúng
af
løfte orn, at hvis rnan gør sådan og sådan,
slipper man ud osv.; ãerirnod tejlighedsvis tavs præsentation af en eller arrden 'lidersesfaeüe'.
,,1,

"Dementia pra,ecax, (= wngdornssløusind) af
ty p e : sugge s tíb ilite t, ne gøtiaism e
stere oty pe h o ldninger, fagter, handlinger,"
sprag og skrift. Grínnasser og bizane muskelsamrtentræ kniøger ", ca. j 9 2 3 "

hataton

17t
soro bærer tydeligt præg af i
ført gennem de samrne gange,
samrne rurn. uden g:aist af håb
FTTDTTL ãJKÐT{ÐTÐ MTR.AT,SKÐ

Tii den komplette

af år at være trukket elle¡
samme døre

. . .t' 32

-, ind i det

"K atat onisk patient, Iø b er þ lu dse lig
i et hjørne, klæder sig af ag bliaer

derefter stuþorøst (= beaægelsesløst) stående", ca, 1902.

I,ÛVÐ

isalat'ion og den komplette uuid.enhed om fremtiden komrner så, hos visse patienter" bevidstheden om, ,,at vætre
rykket ind under hidtil ukendte ntoralske love". þfidt i centrum i

ende:

ET ÉrUS, DER BURÐÐ J.&VNÐS À48Ð jûRnEN
Sofie Skotte mener: at fotograferíngen m
skildre raedslen i anstaiten. ll4an burde før
{ere "de ganske normale men også ganske

Sofie Skotte mener, at alle og enhuer burd,e ud.sh,riues fra anstalten.
Eller bedre: at der fandtes en lov, der forbød at holde mennesker
indespærrede mod deres vilje. og at retskafne mennesker sattes til
at våge over, at tilstanden i anstalten blev menneskelig" Men dette
er ikke muligt, mener hun, sålænge man anvender bygninger, der
er så komplet afspæwede far offentl,igheden:

". . . . Hvis en moralsk videnskabs krav skulle ske fyldest, så skulle det
hus, jeg her taler om, jæwres med. jorden. En international ,sundhedskommission' . . . . (burde) åbne runr for rum og trække hver eneste
skabning op i lyset . , . . Så
at undersøge, til hvil-

". . . . hvorledes et ganske sundt, normait índivid f.eks. sætter sít h<¡_
ved, når han i ga.nske normal fortvivlelse over ikke at kunne komme
ud - Iøber panden mod væggen den ene gang efter den anden. indtil
fysisk træthed og srnerte indfører en tåieligere tiistand . . . .,,34

ken grad af sløvhed og hje
individ .rrui ko-*-t,
hvo¡ vidt de - med pekuni
- for deres livs ødelæggelse, va¡ i stand til selv at overtage resterne af dette, eller om ødelæggelsen var skredet så vidt frem, at staklerne, i hvert fald foreløbig,
- i et bed¡e hus med lys og luft og adgang for offentligheden kunne
blive 'bed¡e'.
Hele historien: - cellerrre altså, skulle dernæst sprænges bort, og ste_

173

TiI aenstre: '"Kataleþtisk (= stiunet) stilling has l¡,aÍluci,neret þ,atatoniker"" TiI
"Katatonísk maner-agtíg (= tøgt, toungen) koldning", ca" 192A"
det er i sig selv så forbandet, at intet norma-lt menneske ville tænke
at rejse .ry'. b"Iig"r på disse tornter . . . "" 35

hø.ire:

gale:

på-

MAN FINDER &{EN}{ESKER MED F.q FTR.ESTTT,Í-TNGER . . .
På anstalten €r der en sygeøfdeüng elier 'neraeafdett)ng', hvor der er
rnulighed for at ligge fredeligt en tid for derefter at gå videre tii rekonvalescentafdelingen og så ud i livet. Ðen der kun har prøvet
denne del af anstalten ved ikke mere om anstalten end andre mennesker, som slet ikke har været derinde. Men måske bliver man
'uflyttet til en anden afdeling", h'¿or man vil kunne opleve anstalTíl aenstre: "Kataton stilling"- Tíl højre: "Kataiepsi. {= stíonet tuangsstilling)",
192A"

tens egemtlige indesperrede. À4an vii hen få iejtighed til at se, på
nært hold, hvad de forskellige populære navne på sindssygdom
dækker over. Ðer er en hel række; fikse ideer, "stemmer",forfølgelsesvanvid, hysteri, sygelig mistænksomhed, sløvhed, eksaltation,
selvmordstendens, samfundsfarlige, stærke vilde lidenskaber, og så :
"skjult eller iurende vanvid"" Sofie Skotte mener, at alle disse gale
faktisk er lutter al,mindelige nrennesker, der blot ved en række
symbolske handlinger - kraftig spytten f.eks. - eller ved enkelte
ord, som sproget efterhånden slettern udtrykker deres hån, had og
foragt, deres indblik i samfundsforholdene og menneskenaturen.
Man kan faktisk gå hele anstalten igennem uden at firxde virkelig

ca.

". . . . Man finder menneske¡ med få forestillinger - selvfølgelig. Det
er klart, at når jeg lever alene mellem 4 vægge, og ingen fortæller mig
noget, så ved jeg efterhånden kun meçt lidt. Hvad viljeslivet angår, er
det nødvendigvis indstillet, giver sig højst udslag i sang, og så er der i
reglen en vis mening og tendens i valget af sangene. Når f,eks. overlægen i den varmeste, skønneste sornmertid gør ferierejse til Norge, synger en sådan patient bag sin lukkede dør f.eks. 'Ja vi elsker dette landet", og han giver uopfordret sit nummer da capo i det uendelige . . .
Den der en dag - på (den rolige) afdeiing - efter et bad er blevet
overfaldet og trukket over gården til 'den anden bygning' - vil, om
han kommer tilbage, - siden med rædsel vente sig det samme hver
badedag, 1 gang ugentligt. Har han så, som sidste middel til at komme
ud, noget 'skriftligt', skrevet med blod f.eks., som han håber at aflevere til en evt. besøgende, vil han hver gang tage dette med i baderummet. At lade det blive liggende i sengen vil også være at risikere omflytning. Men at våge så skinsygt over sin ejendom er 'sygelig mistænksomhed' . . . . det er 'fiks ide' og tendens til 'forfølgelsesvanvid'. Har
patienten så tillige engang leet, kan der iøwigt også konstateres 'hyste-

ri'...

En lykke er det, - også derinde -, at have fået et 'sangvinsk temperarnent', det vii sige at kunne håbe trods alt. Der er noget vist rørende i at }røre et menneske, som har været holdt strengt indespærret
i nogle og tyve år, uden at have 'giort noget', synge små selvlavede
vers:
'Og vær så god og sæt dem ned!

For visen den varer i evighed!
o.s.v., - isæ¡ når man tænker på, at i over 10 år har det menneske siddet ved samme bord . . . .
Jeg skal her anføre et nyt eksempel: En ung pige, 14 år gl. kom derind og viste sig snart så legemlig eller sjælelig rask, at hun kunne tåle at
tage hjem og blive konfi¡meret. Umiddelbart efter denne handling
lukkede anstalten sig atter bag hende, og nu forløber år efter år,
oven i købet af de kostbareste i ens liv. Det hjælper ikke, at vedkommende er så rolig og behersket, så sundt og harmonisk udviklet, at

t75

" K atata ni, m ed grirnm,as s erend.e

rnaneragtíg holdning", cs. 192t

- med de ovennærmte rnidler:isolation, uvished om alt og ai.1e, forståeise af, hvad man kan biive derinde , - kan 'høre tanker' fra dem, der
'kommer og går', - især hvis disse er forargede eller forstår situatio-

nen. Jo flere år et menneske har forlangt at komrne ud, des mere vil
han være plaget af 'stemmerne'; - til sidst vil han rinneligvis selv taie

højt...."óo

DEN AF'ÐELtrNG, SOM INGEN PEN KAN SKXT,ÐRE
Det, der for Sofie Skotte står som den stØrste rædsel af alle er, når
man som patient har foretaget sig et eiler andet ud over det sædvanlige, at blioe fLyttet 'auer ag ind,'ð*v.s. til den afdeling, somingen pen kan skildre og ingen fantasi genfrembringe: ì
"Skønt min

¡aedsel

for døden på skafot

er grænseløs, viiie jeg intet øje-

blik vakie, hvis der stilledes mig valg mellem en sådan død og den

ovennæwrte overflytning . , . . ovre i 'den anden bygrúng' - det sted
altså, sorn jeg nu gentagne gange har nælTrt, findes et meget langt galIeri, inddelt i båse ved hjæIp af røde portiérer. I hver bås ìigger en
kvindelig skabning, klædt i drejl. Den, der en tidlig rnorgenstund, fulgt
af et opslrr, har vandret gennem dette gallerí og set det grænseløse had
og den rædsel og den hån, der flammer en i møde fra alle disse tavse,

¡nan skulls synes, hrin kurr¡re opstilles som type på alt, hvad der er
godt og normaÌt. For at forklare et såd.ant fænomen må vi ty til det, vi
kunne kalde l:egevjdenskabens sikkerhedsventil:'det skjulte vanvid',
sorn ikke ytrer sig på nogensomhelst rnåde, m€n sour lægerne ikke des
rnindre ved er der og kan i:'ryde ud nâs sora ilelst . " . .
Også den meget hyppigt forekommende sygdornsform: storhedsvanvid ses 1et at være €n ganske 'sund og naturlig' tilstand. De allerfleste derinde, ihvert fald alle de, der ikke ¡nå komme ud, har ,storhedsvanvid'. Dette vil sige, ai de beskæftiger sig alle med regeringen.
Ðet går til på føigende ¡-nåde: for hver gang et af de mennesker, som i
en kortere e1ler længere årrække lrart,edt om at komme ud, beder orn
noget, opstår der næsten uoverstigelige hindringer. IIvis vedkommende
end¡u kan skrive og forrnoder, at der et eller andet sted ude i verden
endnu er et rnenneske. som gider Xæse, hvad han skriver, må han for at
få tiiladelse og papir og konvolut og blyant, som man i parentes bemærket ikke rnå have, når ¡nan i.kke rnå kom¡ne ud, henvende sig til
2 piger og I overopsl'n, en elier flere læger, som skal 'tænke over det',
og så til overlægen. Ðet samme gælder tilladelse og materiale til harrdNår man, for at få garn til en hestetørnme f.eks., forgæves
dt sig til de overordnede derinde. glider tanken af sig selv
stitsrninisteren. . " "
Den rnest interessant€ sygdornsforrn derinde er det man populært
kalder'stemmer', rnere videnskabeligt:'hørelseshallucinationei'. Ðet
er uhyre vanskeligt at finde ud af, hvordan det i virkelighen forholder
sig . . " . et r¡enneske derinde, som er præparel€t længe og grundigt
-

"Katatan stilling. Patienten lader ooerkroþþen hænge ud, af sengen", ca. 19t2,
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er knækket fo¡ livstid og behøver intet sted at
ti1, hvor m€geÌ det ene rnenneske tør gøre rned
er tilstrækkeligt iscleret og lukket fo¡ offent-

me
for
for

er

skatr

ikke foretage sig noget, ikke

snart 'at blive bedre', d_e sidder ,ier bl
et eksempel på, hvor meget had, der k

'5.4 Fra anstalt til hospital, sygepleje og sengeleje

umage'

udtr k
es

på et

areal"

Til 'forsvar' for

Det frerngår, at sofie skatte har klaget tìt justztsministeren

over

forholdene i anstalten, og at overlægen har inåttet give justitsministeri€t en redegøreise" Ðet fremgår imidlertid også, at sofie skottes

anstalterne kan det nævnes, at overlægerne i begyndelsen af århundredskiftet gang på gang 'tryglede'myndighederne om højere beuillinger til opsynet: "LØnnen er betydelig lavere end den, som dygtige og pålidelige tjenestefoik med lethed kan
få i andre stillinger." - "Der har kun undtageisesvis væ¡et tale om
at wage eller vælge. Kun det rnindre gode tyende, der ikke kan få
plads andet sted, søger stillingerne" o.s.v.,lød fra det overlaegerne.
Det var da heller ikke så meget overlægerne, marl bebrejdede de
utilfredsstillende forhold på landets sindssygeanstalter. Staten, de
bevilgende myndigheder fik skylden, fordi den bød sine funktionaerer sâ elendige kår at arbejde under. Skandalesagerne om vold
på anstalteme og den megen presseomtale i 1909 og i årene deref-

ne' Der skulle gå ca" et halvt århundrede, før den sociologiske vi-

denskab og lægevidenskaben kom til den samme erkendelse; at anstaltslivet ikke var
sind
række af de sympt
oiei
ù-_lakteristiske for de
rne,
af institutionslivet og institutionaliseringen, end af selve 'sygdomtrnen'.

Sy geþ lej ers ke

fra Kø b enhaans
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ET MILJØ, ÐER T h{INDST'E GRAI}
SARER DET SYGE SJ/€,LET,TV
Vejen ud gennem anstalt€rnes krise i begyndelsen af århundredet
syntes altså at vær€, at forlade den moralske helbredelse af galskaben gennem opdragelse, indespaerring og isolation, og erstatte denne med en behandling, der tog den fulde konsekvens af 'sygdomsbegrebet', nemlig sygepleje og sygdamsbehandling. Den aktive 'helbredelsesmetode' blev nu sengeleje t.
I 1916 skriver overlægen ved Sct. Flans Hospital, August
mer, såIedes om sengebehandlingen :

"Vi besidder desvær¡e meget få lægemidler, der dí¡ekte påvirker det
syge sjæleliv. Derfor bliver ved al sindssygepieje et af de virksomste
midler den rette þlacering af patienten, i et miljø, der i mindste grad
sårer hans syge sjæleliv, og hvor
et stadigt oþsyn" Et sà11" . . """1?å
..
dant ypperligt miljø har ví i sengelejet ".

Syge,olejersher på. Staiens Sind.ssygeh"aspíttj

ter î.Ørte da også til" ai

d.er bl-ev

i

V;borp, tr927"

rejst krav om reformer af sindssy-

gevæsnet, og ûrn ucldøranef,se af cpsynspersonalet.

Fra overlægerne på statens 4

sindssygeanstalter foreiå der i
1910/11 forslag atn. at opsyilspeîsonalet for frerntiden skulle have
uddannelse i sindssygepleje nred en 1-ådg elevtid og ikke længere
skulle kaldes opsynspersonale, men plejepersonale. Dette forsrag

blev imidlertid. imødegået af andre psvkiatere, der ønskede en

bestående i, at der som s1'geplejepersonale på
ansattes egentiige statsanerkendte sygeplejerssygeplejen"

Resultatet af forhandiingeme biev et slags kompromis. Lønningpforholdene fcr det ansatte personaie blev i nogen grad forbedret. ûpsynet skulle ikke længere hedde opsyn, menplejere, selv

samtidig ændrede rnan anstalt€¡:-res navne. Det skulle nu ikke lænr, men h,aspitaler. ss

gere hedde anstalte

Sengeiejet blev den nye 'videnskabelige' behandling af sindssygdommene" Rundt omkring på hospitalerne nedlagde man celleafdelingerne. I stedet byggede man uagtafdelínger, d.v.s. afdelinger,
hvor det var muligt for personalet tii stadighed at holde vagt og til'S

engeb

e

handling' : S tue gang

på

Kurhuset, Sct. Hans I:Iosþitat, 19 16.

i.

ôu

syn rned de patienter, der lå fasT i sengene. Vagrafcielingen bvggedes ofte med en central uagtstue, d.er var ad"skilt fra et antal sygestuer veå vægge. der ku¡r nåed"e op i bryslhøjde. F"e ks. kunne fire
sygestuer være anbragt i stjerneforr:r oi*kring nragtstuen, såiedes at
det ¡¿ar muliç for personaiet at cvervåge er stort anta_l patienter på
en gang. Få vagtafdeÌingen iroidtes paiienten ì ra "indtil den proc€s, der må antages ai iigge til g:und for den psykiske u-ligevægtstilstand, synes afiøbeü"" 41
SENG ÛG VANDSEÞJG
Sengebehandlingen -¡ar

blandt andet indføfi z,i den anerkendte
tyske psykiater Kraepelin, og det r¡al også dennes fortjeneste at
have slået tii lyd for en beirandlingsforrn, der syntes zt overgã alle
andre behandlingsformer i effektivitet" nemlig uarodsengeb elrandlingen. Cveriæge \Âlimmer skriver herom:
"Ðei er uden fsr errhve¡ tvrvl, at beÌrandling af urolige patienter i det
bad uden sar¡nienligrìng er enh¡,'er hidtidig beharrd.lingsmåde

u¡a-rme

'r/and,sengei¡ekanci,lìng': Afd,efing

for perlnanent

bad," Sct" fJans i-!cs,pito.l, jg j6"

Manísk þatíent i aandseng, ca" 1925.
overlegen . . . . Det permanente bad gives i et alrnindeligt, helst fritstående badekar; 4-6 badeka¡ kan anbringes i samme værelse . . . . Opholdet i vandseng kan udstrækl<es over dage-uger-måned.er" pâ Sct.
Flans Hospitai tager vi endnu patienterne op om natten: men ¡ned iilstrækkeiigt og tilstrækkeligt skolet rilsyn vil vi rctig lade dem lisge i
alle døgnets 24 timer" I badet spiser patienten, læser, sorrer . . " .,0 42

Sengebehandlingen og vandsengebehandlingen betragtedes af den
psykiatriske videnskab solø:r direkte kurerende, eller ihvertfald bedrende og lindrende far de fleste sindssygdamÌne" Der. fandt anvendelse overfor rÌæsterr atrle slags patienter" "Ganske generelt kan
man sige, at de fleste 'friske' syge til en begyndelse eller efter omstændighederrre for laengere tid høer til i sengen " . . .,, skriver overlaege Wimmer. Og sengebehandlingen finder anvendelse for patienter med depressive lidelser, de fleste fo¡*t'irrede patienter samt
'spærrede' og 'negativistiske' patienter med ungdomssløvsind (skizofreni). For urolige sindssyge, såvei akute som kroniske patienter,

"sorn et af de få 'disciplinarmidler' et sindssygehospitai tør anvende . . . ." 43
Sengebehandling og vandsengebehandling var i brug på danske

i.82
og udenlandske

sindssygehospitaÌ.er

helt op r trg4Ocrne. på Sct.

Hans Hospita-l findes stadigvæk piejere, der kan fortæILe orn, hvordan juien fejredes på afdelingen ræ-ed permariente bade" Juleaften
blev døten tii badeafdetringen åbnet, så patienterne, der Tå i de permanente bade" kunne se juietræet i fællesstuen. patienterae fik julemaden ud i badet og salmebøger-, så når overlægen gik sin julestuegang, kunne de ligge der og synge med på salmerne. på den

"Stuegang i
skrælÍestuen",
Víborg ca"
1927.

måde kunne
fejre julehøjtideligheden ¡.¡den at vandsensebe'''an
handlingen blev afbrudt "

hospitalerne ikke er et sted, som det er skræmmende at føre syge
hen ... "". Ðette må forståes både af patienter og af pårørende:
"Thi i virkeligheden afgiver de jo deres kære til os på nåde og unåde" Vi bestemmer, når de må skrive til dern, og når de må se dem
igen" Vi såsl vinde deres
e dette . . . .'t" 44 Vedrørende
anske
sideordnet med den, man
. . .,,"

fwlestuegang på celleafdelingen, 5ct. Hans Haspital.
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"Brændeskererarbejde",

Viharç ! 9l

7.

"Arbejdssiyrkex, ryh.ker ud.". Vibarg ca. jg27^

"På skoatur til Hald."', Víborg

cg ûverlaige .l-('ranlp giver iøigencj,e beskrivelse af behanélingsprinrinne-."

"1.{år en patíent indiægges her, -bliver han st¡aks tragt til sengs. Deîte
sengeleje Ì<a¡r va-re i nogle ug€r, og det kan va:re \ -rnä:c.eder, ait efter
sygdommens karakter. Ðet gætrder om at skaffe pa¡ienten den rresi

rrulige både

man r"rå da
bade i mang

og
ber
træ

opre, først en
Ait sker efter c
så vigtig:, at alt
Næste led i kuen eî at

Ðette eï

, for rneg
å hereiter

så

iet,

og

patienter

være iidt
tc, og således langsomt fremadskriciende.
lægen. Ðet er ne:op for zlerv@se patienter
g reguieret.

pr.Ðve kræfte¡rre. patienterne

fâr ordineret

igi4.

vidt dette virkede skræmmende på de pårørende cg på cie ::atienier, der var overgivet til psykiaterne på nåde og unåde" eî så et ã.ndei spørgsmål.
KRÛNN SK T}68ÐNCãT{ F.ORGTFT.NTNG

En af vore psykiatere, der i mange år (1952-7t) var overlæge på
sindssygehospitalet i Middelfart, giver følgende glimt af forholdene) som han oplevede dem, som reservelæge på Middelfart i lg2g:
*De mange dårlige katatone patienter prægede
de kroniske afdelingen"
Ðe var ofte voldsomt urolige og impulsive" Lltrsnart kr:nne de o"o"rf"-lCe plejepersonaiet, bl"a. ¡ive store hårtottet af sygeplejersker og ple:ersker. Man sagde da, at ó,e var blevet toppede . .,.
Petienterne var ofte helt

"

taktmulighed, og en stor d
Det var derfor altid et stort

Det var ikke underligt, at mange af disse patienter var fikseret til

Først i s€r'g. ag sà i arbejde, var altså kuren moci garskaben. Ilvor-

i læderbælter og med træderluffer, der va¡ spændt ned til senkanten. Blev en patient rigtig urolig og voldsom, kunne de sprængc

sengene
ge
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"Gammel, ganske opløst

et sådant iæderbælte , og ofte rrråtte del da 3 plejere til for at få pati-

skizofren", 1936.

entenietnytbæite..."

Mange af disse patienter iå i sengene i fonredne kataleptiske stillinger, ofte i dagevis rned hovedet lidt hævet over puden. Var de oppegående , stod de ge-rne i deres fo¡v¡edne stillinger og i stuens rnørheste
krog, og need ansigtet mod væggen, helt selvabsorberede.
De skizofrenes ansigtstraek var påfaldende piumpe, og de r-nandlige
patienters hår urrderlígt pelsliglende. Man kaldte det pelzmütze. En
meget stor del af patienterne måttÊ mades, nogle endda .red hjælp af
sonde.

tlos de katatone veksiede perioder rned voldsorn u;o med perioder,
hvor de lå helt stilLe og urørlige, i den såkaldre stuporfase"
Mange patienter kr¡nne i dagevis gentage den samrne sætning, eller
kornrne med trange svadaer af ord uden sammenhæng, det man kald,te
ordsalat.

Ofte råbte og skreg patienter¡re, så det kun:re høres helt ned i byPå de roiige rnodtageafdelinger i hvinde- og mandskurhus lå i st¡.¡eetagerne de deprimerede patienter. *{lle havde svære melankolier. Alle
var sengeiiggende, nogle heit stivnede og hæmmede, ofte spisevægrende, fyidt med depressive wansforestitlinger, sorrr man slet ikkeier i
dag, eller de lå sagte g-rædencìe . . . .
Det man frygtede, var? at pati€ntetïe skulle begå selvmord . . . . pa_
tienterne måtte ikke få gaffel eller kniv, men spiste al :nad med ske.
Maden var
s
ev berire,
fik de lov
e
inde om
aftenen. Fi
k
¡¡dholdet

iøwígt kon

s

rikker til

patientern€, og på dørene var der opslag om, at pårørende iirke måtte
give patienterne knive, sakse eller tændstikker. Blev forbudet overtrådt, blev besøg forbudt.
Når patienteme blev virkelig bedre, blev de flyttet til første sai,
hvor der var hyggeligere. De fik lov at gå i haverne . , . . men der var
altid en plejeperson til stede. Kr.rn yderst sjældent fik en patient lov til
at gå alene i byen.
.Abne afdelinger eksisterede ikke . . . ." 46

Overlæge Ravn beskriver iøwigt, hvordan en meget stor del af patienterne, ikke mindst de urolige, var i fast behandling med beroli-

"Kataleþsi", illustratian fra
August Wimnters
Iærebag'Specia[
Fsykìatri',

1,#Xr

gende, søvndyssende medicin (Veronal, kloral, kloralmorfin).
F.eks. behandlede nËn med et stof i 4 uger ad gangen, holdt så en
pause, hvor man skiftede til et andet præparat i 14 dage, hvorefter
man fortsatte behandlingen med det første" Patienterne var ofte i
behandling med de samme stoffer i flere år. I 1934 påviste Ravn,
at omkring en trediedel af patienterne på Sct" Hans Hospital led af
kronisk medicinforgiftning. Den ordinerede medicin fremkaldte
hos mange af patienterne forandringer i biodsammensætningen,
der kunne påvises ved diverse laboratorieprøver. Mange forskere
havde regnet disse forandringer for nogle af de mulige årsager til
skizofreni og lignende sygdomme. 47
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uf t e n c ep h aI o gr afi' :

n¿oderne rømtgenundersø gelsesrrtet ode, huor man ued

hjælþ af luft, der er
indblæst i hiernens
hulrum, kan þåuíse
uisse organiske

for-

andringer af hjernen.

ier.
Og i det hele taget har manikke nogen forklarìng pri, hvorfor disse
sygdomme opstår" På de mere seriØse forskningscentre tvivler man
i dag på, at man nogensinde vil nå frem til entydige lægevidenskabelige/biologiske forklaringer på disse sygdomme" Snarere, mener
man, skal de forståes som betingede af såvel psykologiske og sociale som biologiske faktorer. Men herved bliver deres udforskning
meget rnere end et 'medicinalanliggende'.
Når det gælder de 'lettere sindslidelser' ne?lroser og karakteraþigeker er det i dag alment accepteret, selv blandt biologisk orienterede psykiatere, at deres årsagsforhold næppe skal søges i biologisk påviseüge faenornener, men snarere i psykologiske forhold:

'Hjernescanning':
moderne undersøgelsesmetode, haor
hjernens gennern-

blødning, blodproþper i kjernen, suulster o,l, kan synliggøres efter indsprøitning af radioaktiue

stoffer i þøtientens
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opvækst' opdragelse o.s"v. For nogle psykiatere betyder dette, at
de betragter disse lidelser^sorn liggende heit udenfor psykiatriens
arbejds- og forskningsfeit. 3o
BIOT,ÛGISK GRNENTER.ET FCIR.SKNTF{G
Ðer ska\ ikke her gives nogen nærmere anaÌ.yse af den psykiatriske
íorskning, som på verdensplan er uhyre omfattende" Hovedtendensen i psvkiatrisk forskning i dag er, at den er 'biorogisk., orienteret, d.v"s" at den satser på at finde bioiogiske forandringer i hjernerrre på 'de ga}e'. Den rølger her den 'positiv.istiske'tradition, der

udviklede sig i den tidlige psykiat'i såveÌ i England og Frankrig
sorn i ryskland (efter Griesinger) og i de øwìge lande, Ãed en udviklet psykiatri" I de sidste årtier har f.e ks" de såkaldte 'transrnittorstoffer' i h.jernen, d.v.s. de i<erniske substanser, der overfører
nerveimpulser fra den ene nervecelle til den anden, været genstand
for enorme forskningsindsatser" Mange håber stadig ad denne vej at
løse skizofreniens eller den maniodepressive psykáses 'gåde'. Ligeledes er den i:iologiske arvelighedsforskning af omfattuì-rd. di-"rrsioner. Man håber her på at finde ,the genetic marker'd"v.s. de arvelige, biokemiske anomalier, som rnan mener kunne ligge til
grund for skizofreni eller manio-depressiv psykose. Hvis m.Jfarrdt
sådanne arv-elige anamaheru ville man muligr.,is være i stand til at
opspore saerlige 'risiko-grupper' ved ¡utinemæssigt at tage blodprøve
, og derrned måske forebygge,

at

Saerlig på det amerikanske National Institut of Mental Health, som
blev oprettet i 1949, investeredes der betydelige beløb i socialpsy-

kiatriske forskningsprojekter, især i 1960-erne" 33 Den.re amerikanske forskning fik væsentlig betydning for udviklingen af de distriktspsykiatris ke ideer.
I 1970-erne er der imidlertid skåret betydeligt ned på beviilingerne til socialpsykiatrisk forskning i i.J.S.A.y og som helhed har
den intemationale psykiatriske forskning en betydelig 'biologisk
slagside'"

PSYKI.ATRISKE BÐHANDLTNGSMETODER .]
Indførelsen af malariabehandlingen i 1920-erne og succesen med at
bekæmpe og helbrede hjernesyfilis vendte psykiaternes tidligere terapeutiske opgivenhed til optimisme. Man gik i periodenfør anden
verdenskrig ind i 'de aktive helbredelsesrnetoders epoke'. 3a I takt
med udvikiingen i den interne medicin og i den kirurgiske teknologi forsøgte man at behandle så godt som aIIe typer af sindssygdomme med aktive metoder som for eksempel: feberfremkaldende
kemimalier, vacciner, metalsalte, hormoner, vitaminer og drastiske
indgreb såsom totalte blodtransfusioner, udtrækning af betændte
tænder, bortoperation af mandlerne, lavementer af flere dages varighed til patienter med rnistænkt tarmbetændelse o.r.rr. 35
Flere af disse behandlingsmetoder fik udbredt anvendelse i psykiatrien"

sindssyge.3ï

el af den psykiatriske forskning
bl'a" på særlige insrirutter knymer til de psyÞiatriske afdelinger pá
univ-ersit et e.ne ( Fsykokemisk Ínstituto Rigshospitalet psykiogi;
k
;
Institut på Københavns Kommunehospitãl; Fãrskningsláboratorierne på Sct. Flans Flospital; Cytogenetisk laboratorium, Hjerrr.p"_
tologisk institutu Psykofarmakologisk institut og Institut i., prykiatrisk demografi i ,Arhus). Desuden udføres på t"lrig. psykiatriske afdelinger i landet i samarbejde med medicinalin¿rrstii"r, en betyd-elig forskningsaktivitet med krinisk afprøvning af nye psykofarmaka" En nærmere undersøgeise af forskningsprojekt.rrrer'kur.k_
ter viser, at flertallet af disse i Danmark, som det ãgså er tilfældet
på internationalt plan, er 'biologisk' orientered e" 32 '
Det skal dog næmes, at der er,udført en ikke ubetydelig social_
psykiatrisk forskningsindsats i årtierne efter anden'verdãnskrig"

VTTAMIN- OG HORMONßEHAÞIDLING
selv om aitømin-behøndling viste sig ikke at kunne kurere de fleste
sindssygdomrne, blev man opmaerksom på, at adskillige af patienterne på sindssygehospitalerne led af vitaminmangel, f.eks. pellagra, med ledsagende sløvhed og depression. Siden da, har vitaminkosttilskud vaeret mere eller mindre obligatorisk i hospitalsbehandlingen. Delirium tre
isbrug skyldes
i vid udstrækning
dling indgår i
dag rutinemæssigt i
For lidt produktion af skjoldbruskkirtel-hormon giver hormonmangelsygdonlrnen myxødem med siøvhed og depression, og for
megen produktion af hormonet medfører sygdommen thyreotoxicose med udtalt nervøsitet evt. Iigefrem psykose. Den rationelle
behandling af disse sygdomme er selvfølgelig rnedicinsk rned hor-

[nswIàn-c

Ì¿ o

ci¡, -b ek

andling,

c

a.

1939.

montilskud eHer kirurgisk med bortoperation af dele af skjoldbruskkirtlen el" iign. Lignende medicinsk eller kirurgisk behanáling
gælder andre hormonsygdomme, der kan give psykiuke forstyrrei_

imidlertid langvarig
e" Det drejer sig om
rugi 1930-erne" Her
eller depressive patient hormonet
insulin og frernka-ider hermed et kraftigt fard i biodsukkerkoncentrationen med efterføIgende beúdsthedssvækkerse erier bevidstrøshed" 'Kuren' bestod i 30-40 schock aver en 2-B rnåneders periode
indtil man så bedring af tilstanden. ûfte anvendte man en kombination af insulinchock og erektrochock. I dag betragtes insurinchock-behandlingen som for¿erdet. Antagelig Ledføår det
lave
blodsukker lrenfald af hjemeceler med dÃaf førgende fare
for udvihling af varig hjerneskade.
ET,EKTRO-CHOCK-BEÉTAhIDLIhIG
En anden 'aktiv helbredelsesmetode', der har fået langvarig
betydning i psykiatrien er krarnpe-chock-behandlingen. Män rJente
at
have iagttaget, at epilepsi og skizofreni sjældent forekom
samtiii+-, og forsøgte følgeìig at behandle skizolreni med kunstigt fremkaldte l<rarnper. Til at begynde rned udførte man dette u.a irragift

af medicin (ka:nfer, cardiazol) fra 1985. Fra rgBg indførte italie-

Krømpe-chock
behandling
med card,iazol,
ca. 1939.

neren Cerletti eiektro-chock-behandlingen, efter at han havde studeret, hvorledes man i Roms slagtehuse bedøvede svinene med
eiektrochock inden de blev siagtede. 36
Blektrochockbehandlingen vandt allerede fra begyndelsen stor
udbredelse i den psykiatriske behandling. Overlægen på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling skriver i 1942, at shock-behandlingen ". . " . de fleste steder i verden, også herhjemme, er taget systematisk op som et fast led i-hospitalsbehandlingen . . " " ', Og behandlingsresultaterne har allerede givet anledning til betydelig optimisme: ". . . " Som et slående resultat af disse modeme behandlinger har man da også kunnet konstatere, at den kroniske tilstand
af pladsmangel, som hospitaleme gennem årtier har lidt under, nu i
det væsentlige er forsvundet . . . .¡>37
Elei<trochockbehandlingen er stadig i dag en ,moderne, behandlingsmetode, der ikke mindst har tilhængere blandt psykiaterne i
Ðanmark, der angiveligt har'verdensrekord' i elektrochockbehandlinger. rð En behandling består i B-1? kunstigt fremkaldte krampeanfald fordelt over 3-4 uger. Krampen fremkaldes ved at sætte

alvoriigste bivirkninger synes
de hukommelsesforstyrrelser

i dag at være uger til måneder vareni form af indprentningssvækkerse og

Elektro-chockbekandling.

h,rko**.lresbesvær" Tilhaengente af elektrochockbehandlingen
Ìretragter den som en af de rnest effektive beliandlingsmetoder
overfor patienter med dyb depression. 39 &4en rnang€ psykiatere
mener, at behandlingen kan bruges til en iang række forskellige
psykiske iidelser. aÛ Nøgt"rtre videnskabelige undersøgelser over
elektrochock-behandlingens effektivitet (såkaldte'dobb¡elt-blind
undersøgelser') synes at vise, at beha-ndlingseffekten selv på depressioner, er uh.yre beskeden og næppe påviseiig efter en rnåned, når
man.samÌnenligner rned de deprirnerede, der ikke har fået elektro-

cnock. "
Der har i de seneste är vætet meg€n debat og kritik af elektrochockbehandiingen" À,{odstandere har hævdet, at behandlingseffekten skyldes de fremkaidte hukommelsèsforstyrreiser, angst for
behandlingen, straf med efterfølgende aCfærdsændring. 42
Kritikken har blanclt andet ført tii, at der visse steder i Verden,
bi.a. i Califo¡nien er indført så mange begrænsninger for behandlingens udØvelse, at den er gâet naesten helt af brug, ligeso¡n be-

handlingen bruges betydeligt mindre i Sverige, llorge, Vesttyskland, Holland og ltalien end i Danmark. Denne udvikling betragtes
af tilhængere som udslag af, at 'pressionsgrupper'og 'borgerrettighedslignende bevægelser' har skraemt psykiaterne til at holde igen

Tid,lig eleÞ.tro-ckock-behsndlìng ud,en bed,øueÌse, brug af muskelafslappende medic:cn
elter tilførsel, af ilt.

med behandlingen" a3

Elektrochockbehandlingen står stadig i dag som symbol på en
biologisk psykiatri, hvis væsentligste behandlingsindsats er det direkte indgreb i hjernen, forsøget på at reparere 'apparatfejlen', som

Fra d,en amerikanske þrotestbeaæge|se mod elektro-chock-bekandling, ca. jg7B.
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Et andet direkte indgreb i hjernen er udøvelsen zf psykahirurei.I
1936 indførte portugisiske psykiaiere (Moniz og Limas) 'det hvide
snit' d.v.s" en hjerneoperation, hvor man overskærer en stor del af
forbindeiserne til hjernens pandelap (lotrotomi)" Behandlingsmåden blev straks grebet med stor entusiasme af psykiatrien over hele
verden og i 1940-erne og begyrrdelsen. af bO-erne opereredes
50 "00O-vis af patienter"
Også i Danmark gik der i 1940-erne og 195O-erne faste transporter fra sindssygehospitalerne tii tranders neurokirurgiske afdelinger,
hvor operationerne udføites. Overlaege Ralrl udtaler i sine erindringer:
"En beha¡dling for sig uciglorde lobotomien (det hvide snit)" Da.!eg
kom tii Middeifart {í 1952) , blev det brugt rneget, men på en rneget
lidt tiltalende r¡åde. Når en patient skulle lobotomeres, blev hun eller
han tidligt ont morgenen kørt op tii .A¡hus komrnu¡ehospitals neruroafdeling, opereret samme dag og kørt rilbage dagen efrer

ïr.rrr,gtåþ.

Resultatet af de marge hrjerneoperationer yar ',. " " . at de urolige
afdelinger fuld.stændig ændrede karakter. Ðet blev i vid udstrækning muligt at åbne de lukkede døre, at give patienterne øget aktionsradius og derved, at gengive dem, en følelse af selvtillid og værdighed,o* *.rr.r.skeüge væsn.r"" 4 5
På længere sigt var behandlingsresultaterne imidiertid utilfredsstillende" Ðe kroniske skizofrene patienter synes at være dem, der
havde mindst udbytte af operationen idet kun en femtedel blev
bedre, hvilket ofte blot betød: mere rolige. Mange patienter udviklede'postiobotomis.vndromet', d.v.s. en varig karakterændring, der
kunne være fuldt lige så invaliderende som den oprindelige lidelse"
Den bestod i en sløvsindsJignende tilstand rned føielsesrnæssig affladning og ændring af holdning til egne og andres normer: patienten biev aspontan, przestationsniveauet sænkedes, patienten mistede evr¡en tii at pianlægge og ble'¿ ukritiske, hensynsløse eller fjoget

Til aenstre: aed hjælp af 'leucotomet' ouerskæres farbind,elserne tìl hjernens
þand'elap med en 'fejend.e'beaægelse. Til højre: ved kjætp af en stump oþerationsh,niu ud'dybes snittet i hjernen ind mod rnid,ten og ned mod, kjernens undersíde. Fra
Freemøn €s Watts, 1.950.

r) Q .tí

opstemte . Ðesucien udviiclede 1 5-3û procent af patienterne post' dAOp€ratlv epilepsi.
I dag ve d tr.ar,, at pandelappens virk-somh.eci isæ¡ har betydning

for rnenneskets særlige evne til målrertet virksornlaed, ûverordnet
styring af adfæ¡dsprog:rarnmer og undertrykkelse af impulsive
reaktioner. Ved at Ðv€rskære forbindeiserne til pandelappen redr¡cerer rnan så at sige de psykiske funktionsr til et dyrisk niveau. I
dag betragtes behandlingen af psykiaterne selv som et 'vildskud'og
som så mange andre forladte behandlingsformer soflr en ska¡rdale"
Ðette udtrykkes så-ledes af en af overiaegerne på Kcmmunehospitalets psirki¿¡riske afdeling:

". " . . Men der var en anden ti:rg, der. synes jeþ, raate os allesamrnen,
selv or:r vi var unge dengang de'¿ skete. Cg det var verdenspsykiatriens
skandale" Ðet var lobotomien" Ðen operation . . hvor man på et
fuldstæneiig usandsynlig spinkelt, urimeügt grundlag, i psykiatrien i
alie iande. har hjerneopereret folk. Ðet synes jeg, det rarnmer, at det
virkelig har ku¡¡net finde sted, at det ha¡ kunnet finde sted i den lange
årrække det glorde . " . ." 47

I

dag udføtes der içun et rneget begrænset antal psykokirurgiske
indgreb" Indikationer:ne €r snævïe og reserveïes svære og ellers ube Ved en særlíg operatíar¿smetod.e fuan'det huicie sn,it'ud.føres i !,aizaÍ,bedøaelse aia
þatientens øjenlzuler: Aþerationen regnes af de smerikanshe psykoh.irurger Freernan
og Watts for þrahtisk, Ízarii,g og ufarli.g, s,å den burd,e kunne læres ag udføres af
enhuer þsykinter!

Freeman €l Watts tilfælde nr. 723. Til aenstre: "Marts 1942, før oþerøtionen.
Forairret, ude af stand til at løse de enkleste problemer " . .". Til højre: ", . . ti døge
efter lobotorni-oþerationen: Han aar ikke længere forstynet af sine taangstanker og
syntes rigtìg tilfreds med sig selx " . . .""

handlelige tilfælde. Og operationsmetoderne er blevet mere avancerede , seiektive og mindre destruktive. I Danmark blev der således
i 1975 foretaget i alt 16 psykokirurgiske indgreb" Syv af indgrebene foretoges på dybt åndssvage personer rned {rdtalt 'selvbeskadigende' adfærð.. aB
PSYKOKEN{I

Bn af årsagerne til, at rnan i 1950-erne forlod'det hvide snito var
også, at den kemiske teknologi og medicinalindustri udviklede en
række kemiske substanser, som virkede ind på psykotiske sindstilstande. Det første af disse psykofarrnaka, stoffet klorpromazin,
blev taget i brug i psykiatrisk behandling i 19.62"
stoffer er ikke nødvendigvis 'slØvende,, sådet har været tiifældet med de fleste af de beroligende
stoffer, der eÌlers tidligere har vøeret i brug i psykiatrien" De nye
stoffer griber direkte ind i basale funktioner i besternte hjernecenDisse øntiþsyhotiske

led.es som
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øf domstalene - og det
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Hiertet i psykiatrisk afd.eiing: M.ed,ic,inskøl¡et.
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hvor de hæmmer $verfúiingerr êf ímpulser metrlem íÌerveaeiler-

'KÏinisk' kan man observere, at stofferne er i stand tii at undertrykke psykotiske s)¡rnptomer så som 'hallucinationer' og 'wangforestillinger'. Éffei<ten består blandt andet i: ". . . rredsai spontar-r
aktivitet og initiativ, indifferens oveÍfÐr indre og ydre stimuii, en
dæmpning af emcticnelJ.e og viijesbesternte funktioner uden naevo'Disse effekter er
ofte beneværdig påvirkning af intellekt€t ^ . " .
handlingsmæssigt Ønskværdige. Ðet er ikke klarlagt, orn det er disse virknånger, der er af betydning for stoffernes antipsykotiske effekt"'!e
ûe f,leste a-f disse stq:ffer kan have alvoriige og noget varierende
biairkninger. Ðet kan dreje sig om rastløshed, behov for at være i
konstant bevægeise me d knblende uro i rnuskulaturen rned manglende evne til at sidde stille" Stofferne kan sarntidig fremkal.de
stivnen af muskuÌ.aluren, ufrivillig rysten, akutte anfald af krampetrækninger i rnuskulaturen og en række andre rnere elier mindre

ubehagelige bivirkninger" Itlest problematisk er, at ma¡ vedbehandlingen med store doser over længere tid særligt hos æidre patienter

kan fremkalde vedvarende uvilkårlige bevægeforstyrrelser for eksempel i form af ufrivillig rækken tunge, mundåbningeï, smasken
og gumlen, ufrivillige bevaegelser af krop og arme, trippen med
føddeme og lignende" Da disse symptomer evt" ikke forsvinder,
selv om man ophøler med at bruge stoffeme, må de tages som udtryk for, -at en del af hjernecellerne i deie af hjerne' er gået til
.
Fn
grunde.

""

tr slutningen af 1950-erne udvikledes og inclførtes den gruppe af
psykofarmaka, som man kalder aniidepressauø, i psykiatrisk behandling. cgså disse stoffer griber reiativt 'selektivt' ind i bestem.te
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de 'endogene depressioner'. 51
blev ligeledes taget i anvendelse

i

1950-eme og
dag til at behandle 'manisk' opsternthed, ligesom det
synes veldokumenteret, at det ved fortsat indtagelse kan bruges til
at forebygge nye anfald af 'mani' eller 'depression'. Også ved beanvendes
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hjerneprocesser og synes klinisk særligt at kunne have indflydelse
på 'stemningslejet'" De er derfor i vid udstraekning taget i anvendelse til behandling af depressive sindstilstande, specieit sådanne,
som man regner
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24t
handling rned iitium er der ofte store problemer i fo¡m af bivirkninger, _risiko for forgiftninger og for evt" skadelige langtidsvirkninger" 52
I 1950-ei:ee og 196û-erne har medicinalindustrien udviklet en
lang raekke beraligende ag angstdæmpende stoffer. Disse stoffer
har fået,en overordentlig stor ud-bredelsen ikke alene i psykiatrisk
behandiing, men i.kke mindsr ordineret af de privat praktiserende
1æger. Faren ved a3}.e disse stoffer er, at de skabe¡ tilvænning og afhængighed og for det me ste ikke er nogen reel løsning på de problemer, der gØr folk urclige og angste. En undersøgelse over forbruget af disse stoffer i befolkningen viste, at der i 1960 forbrugtes
30 dø-endoser pr. indbvgge r Fr. år i Ðanrnark" I Ig7 3 var f'orbruget
sieget til 4û døgndoser pr. indbygger pr" år. Ðette svarer til, at 1ûtr 2 procent af befolkningen €r i fast behandling med disse stoffer"
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Udviklingen af alle disse psykofarrnaka er sket veð et udsirakt sanryørbejde såvei internationali som i Ðan¡rarkmellem medicinalìnd,ustrien og d,e offerziligt ønsntte psykiatere. N4edicinaiindustrien har
stået for den kemiske udvikling af stofferne og også ofte der¡ foreløbige afprøvning på forsøgsdyr, rnedens psykiaterne har afprøvet
dem på patientern-e på sindssygehospitalerne eller i deres konsultaN,{ÐÐ

X

tioner.S

4

N{edicinalindustrien har overalt sØgt at fremme samarbejdet med
psykiaterne, og med en omfattenåe þraþagandn oaerfor læger ag
psykiatere, har man sØgt at fremme salget og brugen af stofferne"
I bladet 'Medicinal Ðebat', der udgives af Medicinalimportørforeningen, Fredder det såledcs:
"Den

cialende vaeksirate

Veldokumenteret - ve
Stesolid er det benzodiazepin, der giver

de fleste terapeutiske valgmuligheder.

Stesolid findes i alle relevante dispenseringsformer og i mange forskellige pakningsstørrelsef. Stesotid er derfor et godt

i det danske bruttonationalprodukt efte¡ af-

valg, når et benzodiazepin er indiceret

siutningen af de såkaldte glade 60'ere gør det nationaløkonomisk bydende nødvendigt at spare oå samfr.¡ndets ressourcer. Ingen tvivi om
det. Spørgsn:ålet er ikke o¡-n der skal spares, men hvor der skal spares,

Stesol¡d
diazepam

og hvordan.

\
(

Ðet gælder ,:gså indenfor sundhedssektoren, hvor der nu ledes med
lys og lygte efter hrirtigtvirkende omkostningsbesparelser, som politi-

kerne kan f,orsøge at hælde deres hovede til, vel vidende at der først en
gang ad åre kan stables en egentlig sundhecispclitik påtrenene .
".. ',55

Og det fremhæves at:

lndikationer hontráìndihal¡onerog bivrkningêr
se veñlrqst Lægemiddelkãtalogel

Paktrìngér: Tabletter á 2. 5 og 10 mg r pakn¡ilger á 25, 50. 100 og 5x 1O0 stk

AmpullFrà2ml 5mg/ml Sstk =15.55kr
5r5 sik -- 62.10 kr
De anTørte origer er cxcl âootekels reoeùlu¡

denne ikke selv har kunnet faa Øje p^à . . .. I mange Tilfælde er det
desuden muligt for Lægen i Kraft af sin autoritative Stilling at sige
mere eller mindre ubehagelige Sandheder, som Patienten vilde reagere
voldsernt overfor, dersom de fremførtes f,ra anden Side . . . ." cY

"Udvidet brag af rned.icin kan betyd.e îærxe f'ravæ'rsciage og hospitalsindlæggelser. En 1Û pct.'s forøgelse af medincinforbrìrget - svarende
på totil ca. 150 rnill. kr. - kunne modsvares af 6-10 pct"'s-Þesparelse
talomkostningerne tig med 1-2 rniliiarder kroner."' sb

Disse synspunkter på det generelle medicinforbrug og dets besparende indflydelse på omkostningerbe i sundhedssektoren følges i
det naestfølgende nummer af "Medicinal Ðebat" op m€d særligt
henblik på psykofamaka. Ðn af medicinimportør{oreningens €gne
mænd, direktør og cand.oecon. får stiilet spørgsmålet: Bruger ui
for lidt medicin? Svaret er Jai ûg han foretager i den anledning
følgende regrìest), kke :

Som særlige former for samtaleterapi nævner Strömgren 'suggesti-

oh', 'hypnose' og 'Freuds psykoanalytiske Metode'. Problemet
med alie disse former for samtaleterapi er imidlertid, at de i trøj
Grad vil lægge beslag på í.ægens tid:
Med den Lægebesaetning, som for Tiden findes ved psykiatriske Afdelinger, er det i Virkeligheden helt umuligt paa tilfredsstillende
Maade at varetage alle Patienters psykoterapeutíske Tarv. Ert radikal
,4Ðndring i dette Forhoid vil det imidlertid sikkert være vanskeligt at
gennemføre, da de bevilgende Mlaidigheder efterhaanden har fået ganske bestemte Forestillinger om, hvormange Læger-, der bør være paa
en Hospitalsafdeiing af dãn og den Størrelse . . . .;' 60

"I 196tlb? - før indføreisen af psykoiarmaka - vaî antallet af rnea-

tale patienter 27.û00. I 1972 - efter indførelsen af psykofarmaka '¿ar antallet 54.t0û, rnen behandiingstiden faldt samtidig fra gennemsnitiig 142 til knap 8Û dage. DeTt¡etØd" at det dobbelte antal patienter
stort set kur¡ne behandies på det samme antal sengepladser. De totale
besparelser gãr op i millia¡dbeløb . . - "'! 51

Medicinalindustrien merier såJedes, at der bruges for lidt medicin"
Også når det gælder'psykofarmaka. Ðen tager sig selv til indtægt
for de ændringer i institutionspoütik og indlæggelsesmønster, der
er sket i de sidste år1ier, og anbefaler en bíllig løsning på. befolhnin'
gens psykiatriske probIeftLetr: et øget forbrug af symptorndaempende kemikalier.
S^A},åTALETgRAPE

Anstaltsbehandlingen forudsattes at virke mere eller mindre "mekanisk gennern afsondring og indespærring", og samtalen mellern
læge og patient blev nærmere betragtet som skadelig end som en
hensigtsmaessig del af behandlingen. 1\4en fra 193t-eme har man i
stigende grad betragtet ssrntqlen rnellern iæge og pøtìent som "et
yderst v-igtigt led i behandlingen" tt og Strörngren skriver herom i
1941:

\

"En meget stor Ðel af Psykiaterens Tid gaar selvfølgelig med at tale
rr¡ed Patienternei dette sker ikke blot af diagnostiske, men ogsaa af terapeutiske Grunde; for rnange patienter er det af zfgØrende Betydning,
at de faar en Tilhører, som de kan have Tillid tiì, og for hvem de kan
gøre Rede for deres Problemer. [4en selvfølgelig skal Lægen ikke blot
vaere Tilhører, i de fleste Tilfælde vil han også kunne gøre Patienten
opmærksom paa patogene (sygdomsfrernkaldende) Faktorer, som

Samtaleterapien betragtes altså (også) af psykiaterne selv som noget, der er nyttigt og vigtigt, men som varetages højst utilfredsstillende på de psykiatiske afdelinger.

SEKS L.ÆGETIMER PR" P,{TTENT PR" INÐLÆ,GGELSE
en betænkning fra 1970 udregnes d.et som en rimelig norm, at
det ssmlede antal l,ægetinner, der er til rådighed pr. indlæggelse, i
gennemsnit vii beløbe sig til 6 timer" Dette ornfatter modtagelse af
patienten, gennemgang af journalen, samtaler med pårørende,
modtagelse af rapport fra sygeplejerskerne, diskussion med kolieger på konferencer, ¡lanlaeggelse af udskrivning, affatning af ud-

I

skrivningsbr.o. -.u" ö
Hvadenten en patient er indlagt i dage, uger, måneder eller år er
der altså kun (gennemsnitlig) ca. 6 lzegetirner til rådighed for patientens behandting" Da disse, som det fremgår, skal omfatte meget
andet end samtale med patienten, er det klart, at tilbuddet om lægesarntaler tä den 'gennemsnitlige'patient er uhyre begrænset. Fleelt betyder det, at enkelte udvalgte patienter på hospitalerne vil
blive tilbudt måske lidt mere ornfattende samtaleterapi, afhængigt af vedkommendes diagnose og de evt" særlige terapeutiske interesser hos hospitalets læger. Det store flertal af såvel mere akutte
1

iI

245
som kroniske patienter vil være ìndlagte uden noget tilbud om dyberegående 1ægesarntaler endsige samtale-terapi"
I sarnme betænkning fra 197û anføres det, al Iægekorcferencer.

hvor f.eks. fire psvkiatere diskuterer €n patient er en meget kostbar arbejdsforrn:
". . . " Omvendt er gr,:ppearbejeie en m€geî givende arbejdsform, for-

stået på den måde, at 1 times arbejde (for psykiateren) rned €n gruppe
på l0 patienter kommer hele gruppen til gode, modsat den traditioneile enesamtale

.

,'' bl

Gruppearbejde regnes såjedes som €n specielt besparende arbejdsform, noget, der uden tvivl har vaeret med tii at fremme den udvikling, der har været tale om i de scnere ãr, at åer i stigende grad indføres forskellige former for gruppearbejde, gruppesamtaler og
gruppeterapi i den psykiatriske ?:ehandüng" En yderligere måde at
's¡)are' de kostbare psykiater-tirne r på er, at lade laverelØnnede faggrupper sorn f,eks. psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter
m.fl. varetage gruppe-sarntal-e-betrandiíngen på de psykiatriske afdelinger" Få flere og.f?ere afdelinger inddrages disse faggrupper i
samtalebehandlingen, hvilket alt i alt betyder et udvidet tilbud om
samtaleterapi til patienterne"

ter og Rekonvalescenter af begge Køn

Adspredelse og lettere Beskæftigelse under Sengelejet ved forskelligt Haandarbejde , der kan
lede Tankeme bort fra Sygdommen og forkorte Tide"n". 6a Uddannelsen, der i 40-erne og 5O-erne blev udvidet betydeligt af vzrighed og indhold, var beregnet på både somatiske som psykiatris-

ke hospitaler. Det var dog kun et højst beskedent antal

beskaefti-

dt ansættelse p å sindssygehospitalerne.
Beskæftigelsesterapiens store opsaing skete i 1960-erne i forbindelse rned de nye tendenser i sociallovgivningen med vægt på revalidering, optræning og beskæftigelse også af pensionistgrupperne.
gelsesterap eut er, der fan

Faget tog nuuneendring til ergoterapi, der kom til at omfatte en
tre-årig uddannelse i hvilken der blev lagt stigende vaegt på psykiatri og sociale fag. h4edens der i 1953 var ansat ialt 23 beskaeftigelsesterapeuter på psykiatriske hospitaler omfattede antallet af ansatte ergoterapeuter i I977 ialt 205. 65
lVledens mange patienter således tidligere måtte gå ørkesløse hen
på de psykiatriske hospitaler og afdelinger, er der i dag næsten
overalt tilbud om beskæftigelse i 'terapien', hvor ergoterapeuter
tilbyder mere eller mindre indholdsrig sysselsætning ('aktivitetstræning') men også, hvor forholdene tillader det, mere ,i.ndiaidwel
behandling og optraening i almindelþe daglige leuefærdíglteder

('ADL')"
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Mere eller mindre fornuftspraeget beskæftigelse og arbejde har lige
fra anstaltspsykiatriens trarndom vaeret betragtet sorn et vigtigt led
i den 'moralske' behandling og i de sindssyges helbredelse" Omkring århundredeskiftet var anstalterzre overfyldte, sengelejet og
den absolutte passivisering af patienteme biev betragtet sorn væsentlige beliandlinprnetoder, men fortsat var der dog patienter
rundt omkring på anstalteme, der blev tilbudt og holdt i beskæftigelse f.eks" i anstalternes gartnerier og køkkener.
Fra 1920-erne steg interessen gradvist for en mere systematisk
beskæftigelse af patienterne, ofte allerede under patientens sengeleje og specieit herefter blandt andet med henblik på at optræne
patientens arbejdseme inden udskrivelsen. 6s
ts eskæ ftigelse n på sin dssy geho spit aleme vareto ges almin deligvis
af ansatte plejere, sygepiejersker og håndværkere" Fra 1930-erne
ietableredes imidlertid en egentlig (4-rnåneders) uddannelse af beskæftigelses-terapeuter specielt med det forrnåJ., at "skaffe Fatien-

6"4 Svingdørspsykiatri og levevilkår
De seneste årtiers sociallovgirrning, ændrede institutionspolitik og
udvikling af de psykiatriske behandlingsmetoder afspejler sig naturligt i betydehge ændringer i 'indlæggelsesmønsteret'og i de gales
situation i samfundet.
Det samlede antal sengepladser i det psykiatriske hospitalsvæsen
der i L972173 nåede et maximum på omkring 12.000 sengepladser,
ha¡ siden været stagnerende eller faldende. 66
Til gengæld er der sket en kraftig srigning i det samlede antal
indlæggeker pr. år på psykiatriske sygehuse. I 1948 indlagdes såle-

II

des ornkring 12"00t patienter cin året. Siden begyndelsen af i97Ûõ7
erne har indlæggelserne været omkring 40"CI0r1 om året"

Alt i alt er der således tale orn e n betydelig indskrænknrng af de
gennemsrritlige líggetidør på ps¡'kiatriske hospitaler. Dette gør sig
dels gældende for de store psykiatriske specialsygehuse, men især
på de mange nyoprettede psykiatriske afdetringer på de almindelige
sygehuse" I 1954 udgjord.e således det antal patienter, der havde
været indLagt mindre enri to uger, kun ia"1t i1,7 procent af sarntlige
68
udskrevne, medens de i 19?5176 udgjorde 3i procent.
Mange af indlæggelserne er gen'indlæggeker. I anstaltspsykiatriens bamdom i. Danmark udgjorde genindlæggelserne kun omkring

17 procent af samtlige indlæggelse, 69

,t* udtryk for, at när man

". . . . huis det går lrelt tÌå.rlzgt, og þatientera attel, erLed at bryde st?'rmen,
geninrìlægges hun. ^ " ."

.

''\..

først var anbragt i anstalten blev man sjæident udskrevet og dermed heller ikke genindlagt. I I97 517 6 var 69,3 procent .af sarntlige
indlæggelser genindlaeggelser. Når det samlede årlige inälaeggelsestal er så højt, skyldes det altså isaer, at patienterne i dag hyppigere
u-dskrives og genindlægges. 7 o
Der har såIedes udviklet sig en såkaldt 'saingdørspsykiatri'.

Det
typiske 'indlæggelsesmønster' for den psykiatriske patient i ð.ag er,
at vedkommende efter sin første indlaeggelse udskrives, så snart
symptomerne er dæmpede tilstrækkeligt eller hun ikke længere er
farlig for sig selv eller andre. Hun møder efter udskrivelsen op i
ambulatoriet hos psykiateren. Denne kontrollerer, at lîun fortsat
tager sin medicin og fortsat klarer sig nogenlunde. Hvis det går dårligere overvejer psykiateren at øge eller ændre medicindosis el!.er
skifte over til et andet præparat. Hvis det går helt dårligt, og patienten atter er ved at bryde sammen, genindlægges hun på hospitalet. Her behandler rnan atte¡ med psykofarmaka, elektrochock
eller lignende indtil symptomerne er tilstrækkeligt daempede og
hun igen kan udskrives o.s"v.
ÐE GALES VTT,K.&R T VELF'Æ,RDSSAMFUNÐET
Ikke kun medicinalindustrien, men også psykiaterne og de offentlige betænkninger lægger betydelig vægt på udviklingen af de nyere psykiatriske behandlingsmetoder sorn en forudsætning for de
senere års 'fremskridt' i psykiatrien. Man mener, at de kortere liggetider og de hyppigere udskrivninger dokumenterer værdien af sociallovgivningens og industriens landvindinger til fordel for patienterne.
Men mere dybtgående analyser af de udskreune patienters leueforhold rejser imidlertid en række spørgsmål såvel ved de effektive
behandlingsmetoders som ved svingdørspsykiatriens lyksaligheder.
Der er således mange i dag, der er skeptiske ouerfor det gaunlíge
i langtid,sbehandling med psykofarmøka, også når det gælder de
stoffer, der har "revolutioneret" psykiatrien (klorprornazin og andre antipsykotika) Det er for det første klart, at de kun virker
symptomdæmpende, og ikke helbreder patienten hverken fo¡
"sygdom" eller for psykiske problemer. Ðernæst er det et spørgsmål, orn de overhovedet virker på kroniske patienter og hindrer tiibagefald og psykotiske sammenbrud"
" Og deres virkning med
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den, der opleves som præget af negative holdninger, fordomme og reel
disk¡iminering . . . . Alt i alt tegnes der et billede af en i gqsten enhver henseende stærkt distanceret befolkningsgruppe " . ' ." ' "

Ðen ændrede institutiorxpolitik og svingdørspsykiatrien kan således naeppe betragtes som et saerligt menneskeligt gode i sig selv.
Den er muligvis billigere for skatteyderne, fordi der spares dyte institutionspladser. Og den er muligvis bedre end tidügere tiders indespærring og isolation af de gale i overfyldte og uhyggelige anstalter" Men der saanes dakumentat'ion for, at de gale sela opleuer,
qt de bliaer hjulpet på en hensigtsmæssig og menneskelig måde af
psykiatrien, dens 'effektive' behandlingsmetoder, den aktive udskrivningspolitik, de ambulante behandlingstiibud og de sociale
rettigheder i samfundet. Meget tyder på, at de gaie stadig er dem i
befolkningen, der er mest diskriminerede og med færrest muligheder for at opnå en meningsfuld tilværeise med rimelig livskvalitet.

". . " . s\t i alt tegnes der et bil!.ede af en i næsten enhuer henseende stærkt
d.istanceret befolhníngsgrupþe, " . " "

hensyn til at gøre patienterne resocialiserede og arbejdsdygtige er
diskutabel" Det er således spØrgsmåletr om man ved den langvarige
behandling med disse stoffer uden for institution har opnået andet
end at overfØre byrden ved ornsorgen for den kroniske patient ira
det psykiatriske hospital til patienrens familie" 72
Socialforskningsinstituttet udgav L 797 5 en omfattende undersØgelse over psykisk handikappedes levevilkår og livskvalitet i dagens samfund. Man konkluderede her blandt andet:
"Undersøgeåsen viser, at skønt kun et rnindretal af de psykiatriske patienter (der udskrives fra danske psykiatriske afdelinger) tilhører den
diagnosegruppe, hvis lidelse er k-ronisk, er der alligevel kun en mindre

del af samtlige undersggte, der er bragt tilbage úl en norrnal social
funktionserme,,..
De psykiatriske patienter, hvis psykiske funktions€vne er nedsat

. . . . ha¡ ringere vitrkår på næsten ethvert område. Ðe er oftest alene
" " . . føler sig ensomme og isolerede, de er uden arbejde og som konsekvens heraf har de ringe materielle og økonomiske vilkår. Ðeres tilvæ¡else vanskeliggøres yderligere af et svigtende helbred og en omver-

6"5

Frihedsberøvelse 0g tvang

i psykiatrien
STRAFFET,OVEN
Dersom man begår en forbrydelse, vil man i henhold til borgerlig
straffeiov blive straffet med bøde eller frihedsberøvelse ifængsel).
Straffen vil blive udmålt i bødens støn-else eU-er i frihedsberøveisens længde"

Dersom man imidlertid på gerningstidspunktet var utilregnelig
grund af sindssygd,am, skal man i henhold til straffelovens S 16
ikke straffes. I stedet kan retten træffe besternmelser orn andre
foranstaltninger, der findes formålstjenlige for at forebygge yderligere lovovertrædelse. Ðette kan dreje sig om mindre indgribende
foranstaltninger såsom tilsyn, bestemmelser vedrørende opholdssted eller arbejde, afvænningsbehandling, psykiatrisk behandling
m.v. Dersom dette ikke findes tilstrækkeligt kan det bestemmes, at
pågældende skal anbrínges på hospital for sindslidende eller lignenpå,

.á".tu
de" Vedkornmende kan her få 'dorn til anbringelse, på psykiatrisk
hospital eller 'dom til behandütrg'. 7 4
Der idømmes årligt omkríng 5-6"û0û straffe med frihedsberøvelse og f 5ú alamrne tíi psykiøtriske faranstaltninger. Ts Frincipielt er
disse 'retspsyÞiatriske patienter', hvoraf altså en del er d.øo,t trt
ophoid på psykiatrisk hospíral, ikke srraf,fede"
Men reelt kan den retspsykiatriske patient ¡¡ære hårdere straffet
end and¡e forbrydere. Anbringelsen på psykiatrisk institution er i
modsætning til fængselsstraffen tídsubesternå. ofte kan vedkomrnende først genvinde si.n frihed, når der k-an afgives en omfattende
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speji og 1ign. farlige gensiande iåses i¡de, dørene til køkken og bade-

vøerelse er låst, hvis man Ønske-¡ vand stående ved sençn orn natten,
bevilliges der et plastickrus, der er vindue i toiletdørene, vinduerne ud

kan kun åbnes med en sprække.
Og døren ud er iåst. Dette sidste må opleves for at kurrne forstås'
À4an føler sig som en rotte í en fælde" Mit syn på faengselsstraf var ¡-ned
et foranciret. Alle medbragte problemer svinder ind og overskygges af
det altdorninerende: at væ¡e iåst inde . Så forstår man pludselig, hvorfor alie muligheder for at berø'¿e sig selv livet er fjernet. Det vil man
kunne ggre aiene i Cepression over en sådan indespærring' l4en pludselig får tilværelsen igen et mål: ciet ene at siippe ¡.rd herfra.
Men -ieg kan da sagtens komme ud, for jeg er jo frivillig indiagt. På
ethvert andet hospital kan ma¡r nægte at gå med til en operation eller
anden behandiing, også hvis den vil kunne redde ens liv. Sådan må det
ogsâ være her. Jeg kan umuligt k¡live rask aî ar væte på dette forfærdelige sted. Ðe knugende bygninger mincier om et gammelt statsfængsei. Jeg tager med hjem, når rnin farnilie komrner på besøg. Taske¡r bliver pakket. Jeg er klar til afgang og beder sygeplejersken låse os ud"
Hun nægter, taler beroiigende til rnig, soro man gør til fulde folk og
sindssyge . Men jeg víl ud. jeg er ikk€ tvangsindlagt. Ðen vagthavende
iæge biiver tilkaldt. Jeg er ganske rigtigt ikke tvangsindlagt, n'ren jeg
kan tvangstilbageholdes. Hvis jeg ikke kan acceptere det, kanjeg klage
til Justitsministe¡iet på rnandag. Der kommer gerne svar i løbet af nogle dage, men det er jo nu, jeg vil ud. At tilbringe en weekend dette
sted fore kommer fuldstaendig uudholdeligt"
Langsomt går det op for mig, at jeg er ringere stillet end den værste
forbryder. Han er i det miridste sikker på at komme í grundlovsforhør
inden 24 timer. Jeg må tage et voldsomt tag i raig seiv. Jo mere jeg
protesterer, jo mere vil de behandie mig sorn sindssyg. Ðe kan holde
rnig indespærret her så iænge de vil.
Jeg er panikslagen, har lyst til at srrladre alle ruderne, men hold nu
hovedet koldt, ellers kommer du i selen som Lisbeth derhenne, der også ville hjern og blev lidt voldsoro. Ðet virkeligt sindssyge er at lade sig
spærr€ inde frivitligt . . . ."71

Beretningen illustrerer den umulige situation, som marìge frivilligt
indlagte befinder sig i, når de piudselig finder sig spænet inde på
en urolig lukket afdeling uden nogen som helst retslige garantier
for at få dere s sag nærrnere undersøgt indenfor en overskuelig p"riode"
T'VANGS TNDT-,1EGGELSÐR, OG

TVANGSTILBAGEHOLDEi,S E,R
Den danske sindssygelov af 1938 stammer fra en periode, hvor frivillig indlægg€ise på sindssygehospitalerne endnu ikke betragtedes
sorn den aknindeligste fremgangsmåde. fuIen man befandt sig netop
i en periode, hvor man mente at kunne se muligheden for betyde-

iige behandlingsmæssige frems
dagsforhandlingerne som støt
tilbageholdelsen På helbredels

Danmark fik en sindssYgelov, de
ved anvægt pä sygdommen, og d.t-td lægernes afgørende rolle
indeDen
sindssyge.
ven-deìsen áf tuangsforanstaltninger overfor
der
patienter,
hold.er så godt ,o* ikk. nogen reel retsbeskyttelse af
er indlagt på psykiatriske hospitaler' z B
ental"tei ai taangsíndlæggelser på psykiatriske hospitaler var tidligere betydeligt og udgjorde så sent som i 1952-53 36procent af
prosa"mtlige indlaeggelier på statshospitalerne. Siden da har den
centviJe andei, som tvangsindlaeggelserne udgør, væfÈt faldende og
har siden 1977 ligget på ornkring 3,5 procent af sarntlige indlæggelser. I 1980 inãlagdes såled'es 1'040 personer 'På røde.Papirer'
gule papfuer' (behand[farlighedskriteriumf og 341 personer 'på
tirrgriäaiUrion). Dette er set rned international måLlestok en rela7e
tivi tilte tvangsindlæggelsesprocent'
Antallet af tuaigstilbøgeholdelser på psykiatriske hospitaler
kendes ikke. Der foretages ikke nogen registrering af disse. Der registreres først, at d.er er tale om en tvangstilbagehoidelse, hvis vedf.o**.rrd. udnytter sindssygelovens muligheder for at klage til justitsministeren. Der var i begyndelsen af 197O-eme ca. 100 årligt,
der klagede til justitsministeren over deres tvangstilbageholdelse på
o
psykiatiiske hospitaier. I
Der er imidlertid ingen tvivl om, at der tvangstilbageholdes et
Iangt støITe antal patienter på de psykiatriske hospitalel end dem,
d.i klug., over tvangstilbageholdelsen. For det første er nemlig
mange patienter uvidende om deres mulighed for klageadgang. For
det Jndlt er det på forhånd så godt som nyttesløst at klage til.justitsministeren'

PLANLAGT TryIDENHEÐ
Fatientens uvidenhed om adga-ngen til at klage over tvangstilbagehold.else, er delvis planlagt fra autoriteternes side. I forbindelse
med. sindssygelovens revision 1L954 naevnede justitsministeren den
mulighed, ai underretning af patienterne om deres ret til klage
f.e ks. vitle kunne gives ved, at der til aile patienter straks efter ind|æggelsen blev udleveret et eksemplar af sindssygeloven" Men han
*..rt. dog samtidigt, at det ville vaere urimeligt på denne måde "at
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7. Strømninger rg modsige lser
å vor tids psykåatrÈ

sindssygdomme i vid udstræk¡ing blev fremkaldt af livet i anstalten. Disse erkendelser har skabt en antipsykiatrisk beuægelse, ð'er
har sat spØrgsmålstegn ved hele det lægevidenskabelige grundlag
for psykiatrien og v¿nret kritisk overfor den traditionelle psykiatris ke praksis o g b ehandlin gs former. So cialpsykiatris ke undersø gelser over de psyhiske sygdonnmes udbredelse og forehomst skaber
en voksende erkendelse af sammenhaengen rnellem samfundsmæssige 'faktorer' og levevilkår og udviklingen af psykisk lidelse' Dette
har styrket kravet om udbygningen af den socinlpsykiatriske ser-

uice' ude i sarnfundet i form af 'distriktspsykiatri' bi.a" med den
opgave at virke for at forebygge udviklingen af psykisk sygdom.
I det følgende skal der gives et rids af nogle af disse uduak.lingstendenser og ideolagiske strømninger

7.1
Psykiatrien i Ðanrnark i dag er. som i andre lande, inde i en fase
rned betydningsfyldte omvæltninger" Baggrunden for dette er, som
vi
lar set i det fo:xige" d.en saciølpolitiske wduikling, hvor hospitalsindlæggelse og anstaltsanbringelse i stigende grad betragtes sorn
uhyre omkostelige forsørgelsesforma¡" Desuden d,en kerruiihe ind,ustris uduikling" der har mutiggicrt masseprod.uktion af stoffer, der
anvendes som psykofarmaka til at dæmpe psykotiske symptomer,
ændre det psykiske stemningsleje, mildne angst etc. og derrned gøre det muligt for en del med psykiske lidelser at leve udenfor anstalterne' Hertil kommer, at der i vort århundrede er udviklet nye
videnskaber så som psykologi og sociolag¿. Disse nye videnskaber
har til en vis grad et andet udgangspunkt og indebærer et andet
menneskesyn, end det traditionelle medicinske. psykotogi og psy_
koterap er.rtiske b ehandlingsf ormer har vundet in dpas i psyi<iaìrien.
Ðer rejses krav om at skabe terapeutiske mírjøer i institutionerne,
f"e ks. i forrn af 'terapeutiske samfund'. sociologiske undersøgelser
af den sociale verden i de store sindssygeanstãrter, har skaùt erkendeise af, at anstaltslivet har vætet rned til at fØre patienterne
ind i destruktive moralske karrierer, og at rnange af de syneptomer,
der biev betragtet som kiassiske og karakteristiske for de enkelte

í vor tids psykiatri"

Ðen traditionelle psykiatri

Som psykiatrien er i dag, er den i høj grad en aidereførelse og aidereudoikling af den dårereform, der blev gennemfØrt i forrige århundrede. De haevdvundne traditioner gør sig i høj grad gældende såvel
i psykiatriens ideologi som i dens daglige praksis. En stor del af behandlingsarbejdet udfolder sig i de selv samme bygninger, som blev
bygget og taget i brug til formåiet i forrige århundrede. Og mange
nybygninger og hospitalsafdelinger er bygget op efter de traditionelle principper"
Den psykiatriske behandling ledes nu, som dengangaf et hierarki af læger med overlægen i spidsen. Det er overlægen, der har det
endelige og forrnelle ansvar for behandlingen. Nok er der kommet
andre faggrupper til: socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter
m.fl. Og irok har hospitalets øvrige administrative sektorer stor
indflydelse og danner deres egne hierarkier rned henholdsvis sygeplejeledelsen og hospitalsinspektøren i spidsen. Men det meste af
det personale, der har direkte kontakt med patienten og deltager i
patientbehandlingen, er direkte eller indirekte underlagt lægerne
og overlægen og betragtes som medicinsk hjaelpepersonale .
Sindssygevaesnet, det psykiatriske sygehusvæsen, er således /orfsat et med,icinalanliggende. Psykiatri er et lzegeligt speciale på linie
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d andre lægelige speciarer sorn f.eks. øjensygdomrrre, underrivssygdomrne eller kirurgi" Ðet skar være rige så nalurrigt
at gå til ræge
med en psykisk lideise som med en hvilkensomhelst"anduä
ud.lru.
n'le

OBSËRVATTÛN, ÐIAGNTSE, fiEF{A¡dÐI,ÍNG
Den traditi
ålêdes en af hovedstrømningerne
eller nærrn
i psykiatrien i dag og seive be-

handlìngen

gelig behøndtøng. tlen foregår p
tion eller ambuiatorie. Og den
,
der"hovedsageligt består af sygeplejersker og plejere,
og som er sko_
let i at assistere lægen i de klasÀiske arbejdsopgårrur, a"bseruatíon
ar
patrenten og dennes syrnptomer rneci henbiit< pa at
stille den rette
díagnase på þatdentens sygd.om, der så kan
ucisættes for den rette
behandlíng.

Ðen psykiatriske pøtient betragtes sornsyg. Og
de psykiske
dolme betragtes sorn "sygdomnxc sorn andre uy[a"**u, der syg_
sæt_
ter ind på et vist tidspunkt i den pågældende p..r-orru
liv og helbre_
des eller varer ved alt efter tilfærdets art"^' patienten b"etragtes
med andre ord som lidende af en eiler anden form for sygerig
funktion af hjernen, en 'ap/paratfeji', sam det er lægens
J,
aiug_
-"
"pjuî.
nosticere og kurere med kemiske eller fysiske
De forventninger, der stilles til þatnenten, er^idl.r.
at denne accepterer
patientrolleæ. Ð.v.s. overdrager dispositioner og
myndighed iil eks_
perten' psykiateren, og underkaster sig dennes dispãsitioner
og
valg af behandlingsmetode" patienten b".høver ihke'at yde
noget
selu, men skal blot tage sin rnedicin elrer rade hovedet
behandle
rned elektrochock og så sammen med laegen se tid,en
an og passiot
øfvente" at behandlingen virker. Sarntaier, socialrådgiurirrg,
U._
skæftigeise og adspredelse betragtes som gavnrigt i ai"alrnin'derighed, men ikke som en dei af selve sygd"*mÃs behandling
og
eventuelle helbredelse.
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Særlig efter and.en verdenskrig har psykologien r,rrndet mere og
i psykiatrien.

mere indpas

KLINISK PSYKOLOGI
Tidligere var det ofte sindssygelægerne selv, der udførte forskellige
'psykologiske tests' på patienterne, når de fandt det for hensigtsmæssigt. Men i de senere årtier er der ansat et stigende antal klinishe psykaloger pä de psykiatriske hospitaler. Ðen 'kliniske psykologi' ¡åder i dag over et helt batteri af tustmetoder, hvormed
psykologen kan qssístere psykhteren i aurd,eringen af den enkelte
patient. Der bruges intelligensprøver til at måle om eg-patient er
intellektuelt retarderet eller dement. Der findes saerlige neuropsykoiogiske prøvemetoder, der kan afsløre lokaliserede defekter i
hjernen. Og der findes undersøgelsesmetoder, hvor patientens personlighed undersøges som hjælp til at stille 'differentialdiagnosen,
mellem den ene eller den anden psykiske sygdom"
Psykologien indgår således som en integreret del af psykiatriens
sociale administrative praksis, hvor psykiateren vurderer det enkelte individ og forsyner vedkommende med en differentialdiagnose i
form af en social administrativ etikette . En klinisk psykologisk undersøgelse er således for eksempel så godt som obligatorisk ved ansøgning om invalidepension eiler revalidering på grund af psykisk
sygdom.
PSYKODY}.JAMISK PSYKIATRI

Selvom Freud (1856-1939) var europæer og for størstedelen arbejdede i Europa, va¡ det især i U.S.A. og i amerikansk psykiatri,
at 'psykoanalysen' blev modtaget med begejstring og slog igennem
som teori og behandlingsmetode. Det var også isaer i U.S.A., at
psykoanalytisk inspirerede forskere og terapeuter udviklede en
psykodynamisk psyhiatri, ð..v"s. en psykiatri, der opfatter det psykiske og de psykiske sygdomme ikke som noget 'statisk,, der endegyldigt kan kategoriseres og diagnosticeres, men som et 'dynamisk'

"2 Fsykologr oS psykÐterapi

Fra slutningen af forrige århundrede og
isaer i indeværende århundrede, har psykologien udviklet sig til en selvstændig
videnskab.

Bortset fra nogle enkelte lande i Europa (Norge, Hoiiand, Fin-
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iand) bìev psykodvnarnisk tankegang først accepteret og fik tilhaengere i årtierne efter 2. verci.enskrig. I de senere år kan man
imidlertid sige" at psvkoanaiytisk begrebsdannelse og psykodynainiske srincioper i tiitagende grad 'gennemsyrer' psykiatrisk teori
og praksis også her i landet"2
PSYKT?ER-,{FN
Reelt har der kun indtil viciere været ganske få psykiatere, der som
'psykoterapeuter' rundt omkring på vore hospitaler trar kunnet tilbycie enkelie uCvaigie patienter mere omf,attencle psykoanaiytisk
orienteret samtale:erapi. ile fleste ps,rikiatere har ingen psykoterapeutisk uddannelse og det er førsi i 1981 , at ð,ei- er blevei bestemt,
at der i uddannelsen af specialisier i psvkiatri skal indgå en nødtørftig teoretisk og praktisk undervisning i 'samtal.eteknik' i det
obligatoris ke specialistkursus
Ikke destc míndre er intersssen for 'psykoterapi'i rnange forskellige former i de senere år steget betydelìgt. l)ette gælder såve1
blandt yngre psykiatere som blanat en stor del af de øvrige medarbejdere i det psykiatriske sygehusvæsen (og i den øvnge sundheds"

og sociaise ktor). Ðen 'psykoterapeutiske bølge' med utallige forskeilige terapiformer, hvoraf de fleste er udviklet i og importeret
fra U.S.A., el- over os og breder sig sorn en syndflod også til psykiatrien. Enhrrer moderne psykiater el-Ìer anden terapeut gå;- pä kursus
i'transaktionsaniìiyse','primalteraÐi','gestatrtterapi','e¡lcounterterapi','bioenergetics','sexualterapi','krisetera-pi','realitetsterapi'
etc. etc., ofte både íor sin egen fornøjeîses ogudviklings skyld, og
for at brrge det i behandlingsarbejdet.
FS

YKÛTER.APãÐNS PR.OtsLEN4ER

Denne udvikling mØdes med skepsis af nogle af den biologiske
psykiatris iorkæmpere. Ðe betragter de psykoterapeutiske behandlingsformer sorn u-ùidens k ab e lig e sarnrnenlignet med de traditionelle biologiske behandlingsformer. Psykoterapiernes'e ffe htiuitet' b etoiules og er så godt som aldrig blevet 'målt'på samme måde, sorn
rna¡i måier effekten af f .eks" en ny nervemedicin. Indførelse af psykoterapi i psykiatrien stiiier s(tørgsmålstegn ued psy hiaterens kompetance og udCannelsesgrundlag og nogle psykiatere mener, at psykiateren skulie nøjes me d at beskaeftige sig med de 'egentiige sindssygdornme' som f.eks" skizofreni og rnanio-depressiv psykose, som

man mener bedst behandles med de traditionelle biologiske

be-

handlingsmetoder.3

lndførelsen af psykoterapi i psykiatrien har, der hvoi det er blevet praktiseret i nogen videre udstrækning, rejst følgende problemer:
tr-) Indførelsen af psykoterapi betyder en uduidelse af psykiatrc
ens arbejdsområde også til lettere nervøse lidelser og aJmindeüge
treveproblemer. Det er derfor et skridt mod'behand,ler-samfund,et'
hvor det offentliges indgriben, myndighed og kontrol udstrækkes

til

omfatte dagligdags livsproblemer.
2) De psykoterapeutiske behandlingsmetoder er ind,iaidcentrerede. Pâ, samme måde som de biologiske behandlingsrnetoder placerer de patientens problem som en defeht inde i det enhef,te indtaid. Tilsvarende er behandlingsmålet, at den enkelte opnår 'kontakt med egne følelser', bliver i stand til at 'realisere sig selv', aendrer sin personlighed o.l" Man laegger mindre vægt på analyse af og
indsigt i de konkrete leveforhold. Hermed kan de psykoterapeutiske behandlingsmetoder være med til at hamuflere og neutralisere
de samfundsmæssige konflikter og modsætningsforhold, der er
med til at gøre befolkningen psykisk lidende.
3) De psykoterapeutiske metoder er bedst anvendelige overfor
hlientellet i middelklassen og oaerklassen, d.v.s. de bedre lag i befolkningen med samme uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund som de lag, hvorfra psykoterapeuteme selv rekrutteres. Ðe
su{prere Bsykisk lidende, der ofte har baggrund i de dårligere stillede lag i befolkningen, risikerer at bliue ladt i stikken. Indførelsen
af psykoterapi kan såIedes indebære risiko for en fordrejning øf
ressozlrcer, hvor der bliver mindre lødig behandlingsindsats cverfor
dem med det største behov.4
også at

EN OVERSKRIDEN AF FSYKIATRIENS HIÐTIDIGE
BEHANDLII{GSPRAKSIS

bruge metoderne mere eller mindre indsk¡ænket og manipulati,"t
eller med sund sans og evne til at leve sig ind i patiÃtens iaktiske
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problemer og herigennenr. yde en værdifuld individuel hjælp.
'Psykoterapierne' Tur-rlrner som rlævnt store problemer. De kan
betyde et skridt mod behandlersamfundet, de er individcentrerede
og kan kamuflere sa¡nfundsmæssige konflikter og modsætninger,
de har ofte kun interesse for ciet t¡edrestillede klientel o.s"v. På
trods af dette repræsenterer 'psyk-oterapierne' og de psykoterapeutiske referensrarnrner en aæsentlíg wdaid,else sg oüerskrid,eke af
den tradit'ianelle þsykfutrís ensid.ige og begrænsede bialogiske teori
ag bekandlingsþraksis- Når den individuelle psykoterapi integreres
need såvei en forståelse af menr¡eskets bioìogi som en forståelse af
de sarnfundsmæssige forhold, der betinger den menr¡eskelige psykes dannelse og funktioner, úl 'psykoterapierne' udgøre en nØdvendig del af udiklíngen af en progressiv psvkiatris behandlingspraksis.

7"3

Terape¡.rtisåc sannfund

Med udspring i 2" verdenskrig, hvor man begynãte at behandle
hjemvendte psykisk skadede soldater i grupper, udviklede der sig
en beaægel,se i ,itzstitutionsaerd,enen, der var ', ". . . et forsøg på
ikke at bruge et hospitai sorn en organisation, der styres af læger
med det formål at styrke disses egen tekniske effektivitet, rnen et
forsøg pâ at laðe hospitalet blive et samfund med det nærmåÌ, at
alle medlemrner skal deltage fuldt ud i dagligdagen og med der endelige mål at resocialisere " " " . " patienten til at komme ud i det
normale samfund igen"5
Ðenne bevægelse blev især udviklet og udbredt af den engelske
psykiater Maxwell Jones og den var en protest og et oprør irnod
den traditionelle lægelige behandling, det etablerede hierarki i institutionerne og den afgrænsede arbejdsfordeling mellem de for-

skellige faggrupper. Man ønskede den traditionelle psykiatriske
hospitalsafdeling lavet om til at være et lille 'samfund'. Det skulle
ikke så meget være lægens medicin, der var behandlingen, men snarere den sociale læreproces i selve miljøet i afdelingen, der skule
virke 'terapeutisk'. Hospitalsafdelingerne skulle reformeres til at

blive såkald te t erap eutis k e samfun d.6
Der var altså tale om en instítutions-reform. Denne har også i
Ðanmark vundet en vis udbredelse. De første 'terapeitiske samfund' blev således etablerede på statshospitalet i Glostrup i rnidten
af 1960-erne og på flere og flere psykiatriske hospitalsafdelinger
søger man i dag at indføre en del af det terapeutiske samfunds ideer og principper.
DET TÐRAPEUTISKE SAMFUNDS IDEER OG PRINCIFPER
Ideerne og principperne i det terapeutiske samfund er bl.a. følgende:

1) afdelingens arbejde skal foregå dernohratiså. Ikke alene personalet indbyrdes skal være bestemmende, men patienteme skal
også have medbestemmelse. Principielt skal beslutninger i afdelingen træffes på demokratiske møder, hvor også patienterne kan afgive stemme. Overlaegen skal ikke længere vaere den, der alene leder og fordeler arbejdet.
2) de snærre faggrænser skal nedbrydes. Behandlingsarbejdet er
en fælles tuærfaglig opgave" Ingen bør gâ i uniformer, men tværtimod i almindeligt dagligt tøj. Principielt har alle ligeså stor kompetance i behandlingsarbejdet, en rengøringskone eller en indlagt
patient kan have iige så gode gwrer og forudsætninger for at forstå
og leve sig ind i de indlagtes psykiske problemer, som f.eks. lægen,
sygeplejersken eller plejeren"
3) afdelingens struktur og liv opfattes som enmodelaf samfundet udenfor hospitalet De indlagtes psykiske problemer antages at
afspejle sig i deres sociale samvær med de øwige medpatienter og
med personalet på afdelingen. Man er opmærksom på 'her-og-nusituationerne' i det daglige samspil på afdelingen og de konflikter
og følelser, der opstår under indlæggelsen hos den enkelte analyseres og bearbejdes med henblik på at fremme den sociale indlzeringsproces i afdelingen.
4) personale og patienter antages athave samme målsætning for
afdelingens arbejde, nemlig at den enkelte patient gennem opholdet på afdelingen skal opnå større selvindsigt og selverkendelse
med henblik på at ændre sin personlighed, følelsesliv og adfaerd på
en sådan måde, at vedkommende blivet bedre til at klare sig ude i
samfundet efter udskrivelsen.
Sorn følge af disse ideer og principper bliver arbejdsformen i det

terapeutiske samfund i vid udstræknwg gruppearbejde og gruQQer|Øder. Ofte indleder man dagen med et rnorgen-møde, hvor dagens aktiviteter fastlægges" Patienterne deitager i grupper i afdelingens daglige gøremån, sorn f.ek:s. rengøring og madla.ming. En væsentlig dei af behandlingen vü ofte være egentlig gruppeterapi,
d.v"s" regelrnaessige gruppemøder, hvol en iæge, en psykolog eller
en anden 'terapeut'søgcr at skabe en egentlig psykoterapeutisk behandiing, f.eks. i r"orrn ai't¡ansaktions-analyse','gestaltterapi',
'encounter-terapi' eller andre af de tidligere orntalte psykodynamiske psykoterapier"

TÐEALER. OG R.8,,{LITÐTE,R

[ ÐET

TER.APETJTTSKE SAIMF.TJNÐ

Froblerneme i det terapeutiske samfund er f,ø¡st og fremmest, at
idealerne sjælcient lever op til realiteterne" Det ønskede demokrati
i afdelingen vil ofte have karakter af et pseud,ademohrat[ hvor de
reelle bestemmelser for afdelingens virke traeffes af hospitalsadministrationen og andre insta¡ser udenfor afdelingen eller af dent,
overlægen eller personalet, men ikke patienterne, der har den formeile og reelle magt i den psykiatriske institution.
Nedbrydningen af faggrænseme i hospitalsafdelingen stØder ofte
på store konflikter ag rnodstan¿. Ðen enkelte medarbejder kan
komme ud i rolle-konf,likt og i en faglig identitets-krise, der kan
lamme arbejdet og i værste fald føre til ansvarsforflygtigelse . Ideen
om, at det terapeutiske samfund udgør en model af samfundet
udenfor hospitalet synes at ,lære (nere hypotetisk end, realìst'isk"
For den enkelte patient vil det at blive indlagt i en afdeling med
terapeutisk samfund oftest, ligesom når rnan bliver indlagt på en
traditionel afdeling, være ensbetydende med at få tvunget et begrænsende og stift institutionssystem ned over sig. Ofte vil den ønskede adfærdsændring, som patienten udviser i afdelingen, snarere
være udtryk for, at vedkornmende til,passer sig det kunstige miljø
og føler sig tvunget til at leve op til personalets normer, frem for at
opnå reel selvindsigt og personlighedsændring" IJndersøgelser af terapeutiske sarnfund viser, at der ofte er betydelig diskrepans nnellem persanalets og de ìndlagte pøtienters matiuation for og foruehtninger til b eleandlingen, t

EN ÐEL AF EN PR.OGRESSÍV PSYKIATRI
Ikke desto mindre repraesenteter'terapeutisk samfund'-bevægelsen, når man erkender 'det terapeutiske samfunds' muligheder og
begrænsningeî, en betydningsfuld reformbevægelse i den institutionaliserede psykiatn. Mange af ideerne og principperne i 'det terapeutiske samfund' er både anaendelige ognøduendige nãx det gælder orn at afskaffe det militaristiske lægedominerede behandlingsmiljø, - at skabe mulighed for at de menneskehge og professionelle ressourcer hos det øwige personale udfoldes og udvikleso - ât
udvikle nye terapeutiske ideer og indarbejde disse i afdelingsstrukturen, - at give patienterne mulighed for overhovedet.pt komme
til orde og at skabe et menneskeligt ogaccepterende afdelingsmiljø'
Udviklingen af det terapeutiske samfirnds ideer udgør således eø
del af udaiklingen af en progressia psyk'iatra. Mange af ideerne er
da også blevet brugt og videreudviklet i progressive psykiatriske bevægelser adskillige steder i verden, f.eks. i U.S.A., England, Demokratisk Psykiatri-bevægelsen i ltalien m"v"

7

"4

Antipsykiatri

Den europæiske antiþsykiútri udfoldede sig isaer i tilknytning til
'ungdomsoprøtet' i slutningen af 1960-erne og begyndelsen af
197O-erne. Nogle af dens mest indflydelsesrige personligheder var
de engelske psykiatere R.D. Laing og D. Cooper.
Men antipsykiatrien i Europa var i høj grad inspireret af amerikanske sociologer og socialpsykologer, der i 195O-erne og 1960-erne begyndte at undersøge de psykiatriske institutioner nænnere.
TNSTITUTIONS. OG AFVIGER.SOCIOLOGI
Den amerikanske sociolog E. Goffman arbejdede såIedes gennem
et helt år ( 19 55-56) som'deltager-obsewatør' pâ. en psykiatrisk afdeling på et af de store amerikanske sindssygehospitaler med omkring 7.000 patienter. Han beskrev i en omfattende sociologisk
rapport'den totale institution', som sindssygehospitalet, anstalten
udgjorde. Han analyserede den uerden, patienten leaert i anstal-
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ten; anstaltens systematiske krænkehe af personrigheden; anstaltens o
cielle príail
patient

tilpøsn
stalten

hidtil
anstaltens
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ter og
o.s"v" Ðen gale blev beskrevet som e¡r., der både før indlæggeisen og

ikke mindst efter var inde i en destruktiu marahþ. ha,rriere i sit

samspil med andre og i sin positicn i samfundet"S

tr den amerikanske afvigersociologi beskrives psykisk sygdom

MYT'EN OM PSYKTSK SYGÐOM
Den-amerikanske psykiater T.S" Szasz betrager ligeiedes den diag_
nosticerede patient som syndebuk ag affer for den institutionalise-

selv såda¡rne, som bliver diagnosticerede som 'skizofrene'. Den
diagnostiske psykiatri gør aold på mennesker aed at betrøgte dem
som abjehter ag åiagnosticere dem. Mødet mellem terapeut og patient bør være et møde mellem to mennesker, hvor det gælder for
terapeuten at leue sig ind i og forstå patientens opleaelsesaerden,
følelser og spaltede sind.11
SKTZOFRENOGENE FAMILIER.
Inspireret af amerikanske familie forskere og familieterapeuter (Bateson, Jackson, Shapiro, Speck, Wynne m.fl.) søgte Laing og hans
medarbejdere at undersøge skizofrenes familier og skabe en teori
orn sømspill¿f i disse familier. De forsøgte at skabe begreber for
det inter-personelle samspil i familierne og beskrev familiens åollektiae norrner og fantasisystenxer, falske fortolkninger af wkeltgheden, de komplementære roller i familien, den gensidige bekræftelse eller afkræfteke af hinandens kvaliteter og karakteristika,
familienettets kollektiae illusioner o.s.v. De betragtede samspillet i
familierne som skizofrenogent (d.v.s. som skizofrenidannende) og
forsøgte at vise, hvordan familiemedlemmerne kan sætte sig selv og
andre i eksistentielt uholdbare positioner, der fører til sammenbrud.x 2 Lai.rgs forskergruppe sØgte ligefrem at udvikle undersøgelsesmetoder, der skulle kunne rnåle graden af gensid,íge fakke forestillinger om hinanden i inter-personelle forhold.l 3

VI ER ALI,E FREMMEÐGJORTE
Det var dog først i slutningen af 1960-eme, at Laing og Cooper
m.fl" på den kulturradikale venstrefløj begyndte at udbrede den
egentlige antipsykiatriske ideologi. Laings budskab er her bl.a., at
ui alle er fremmedgjorte: for os selv, fo¡ vor egen oplevelseo for
hinanden:

". . . . Ingen kan begynde at tænke, føie eller handle nu, uden at tage
udgangspunkt i sin egen fremmedgørelse . . , . Vi er alle mordere og
prostituerede" Uanset hvilken kultur, hvilket samfund, hvilken klasse
og hvilken nation vi tilhører , . . . Vores fremmedgørelse går helt ned
til rødderne . .. . Jz,fra en ideel synsvinkel. . . . ervi gale. . . ."14

Vi er altså allesammen

rnere eller mindre gale, pä grund af vores
fremmedgørelse. Som fremmedgjorte har vi glemt vores barndom.
Vi kender knap nok noget til "den indre verdens eksistens"" Vi
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trusker næppe vores d¡Ørnrne. Vi registrerer træthed, sultsignaler,
sex, afføring, sØvn, og udover det så godt som intet andet;
, føle,

ind
'af7
ny'

s

der ska
kan beg
"

'"i

5

í den grad
isciplineret
verden på-

forståelsen af også psykosens, galskabens væsen.

ÐEN TR,{NSCENÐENTAÃ,Ð OPLÐVÐT"SE
Laing rnener, at vi er fremrnedgjorte fra 'den indre verden,, fra 'det
værende' men at det er muligt at 'mØdes' og opleve sig sorn 'værende' sammen rned andre i ð.en transcendentqÍ,e opleaeke, oplevelsen af:

""..

"førskabelsens stilked. " .. der ikke kan udtrykkes ved hjælp af
.. .. oplevelsen af at vsere det virkelige mediurn for en uaf_
der) f,ører en ud
eller
gelig ære, ja hinsi
ind i
ik-ke-væren hele t
aeren

sproget

psykotiske tilstand, der
digvis) synes""""atvæ.r

oplevelsessekvens.."-"

overfor enkeltindividet og afledende ideologiske funktion i samfundet, af familiesamspillets mulige ondartede og sygdomsfrernkaldende karakter. For d,et andet repræsenterer antipsykiatrien en
humanistisk ehsistentìsl¿st¿så erkendelse af, at det enkelte menneskes oplevelse af verden og af sine forhold til andre, er af væsentlig
betydning for vedkommendes handlinger og følelser og dermed for

tider
poten
ìden

nØdven_

naturlig
7

altså to strØmninger og udvik_
n sociologisk inspireret irtteresse
og individ" En erkendelse af institutionens, anstaltens ofte destruktive indflydelse på den internerede, af det ondartede samspil mellem afviger og samfund, af den diagnostiske psykiatris stigmatiserende og undertrykkende funktion

ANTIPS YKIATR.IEI{ S BEGR,/ENSNINGER

Antipsykiatrien kan, - ligesom den sociologi den udspringer af,
kritiseres for en række begrænsninger: Antipsykiatrie,n udråber
'familien' og 'samfundet' som skurken, der forfølger det uskyldige
offer, og er årsag til sindssygdommen" Men samtidigrnangler øntípsykiatrien en releaant samfundsanalyse. Den forsømmer en klasseanalyse af de samfundsmaessige modsætningers betydning for udvikling af sindssygdom. De samfundsmæssige forhold reduceres til
umiddelbare menneskelige relationer, som orn samfundet va¡ en
stor familie og kunne beskrives ved hjælp af gruppedynarnikkens
begreber, Familien betragtes som identisk med samfundet i stedet
for som samfundets beskadigede produkt. Den betragtes som den
umiddelbare årsag til sindssygdommen og ikke kun som formidler
af samfundsmæssige mo dsætningsforhold. 1 I
De sociologiske afvigerteorier kan kritiseres for i høj grad at
bygge pä hypoteser, der ikhe er bekræftede i uirkeligheden. Opfattelsen af, at det er omgivelsemes 'stempling' af afvigeren, der
fremkalder sindssygdommen, modsiges af undersøgelser der viser,
at man i familier og i befolkningen snarere forsØger at camouflere
og bortforklare afvigende adfaerd, frem for at stemple den som
sindssygdom. Dette fører måske til, at afvigeren unddrages den
hjælp, vedkommende ellers ville have haft behovfor. Anklagerne
mod psykiatrien sorn voldsinstrument og forfølgende syndebukke
modsiges tilsyneladende af det forhold, at en stor del psykisk syge
søger lægehjælp og geme lader sig indlægge. ,sygdomsetiketten' påtages ofte tilsynela*nde godvilligt og frivilligt af forpinte, hjælpsøgende mennesker.l I

frivilligt

INÐIVIDCENTR.ERET OG PSYKOLOGISERENDE
Den humanistiske eksistentialistiske ideorogi i antipsykiatrien kan,
ligesom'psykoterapi-bevægelsen' kritiseres for at iære indìuid,cen-
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treret og psykologiserende. Ligesorn den ikk-e har en relevant erkendeise af de samfundsmæssige forholds betydning for sindssygdommenes væsen, således har den heller ingen videnskabelig erkendeise af, hvilken beti.zdning konstitut'îoT eltre og biologiske faktorer spiller f,or personlighedsudviklingen og for udvikling af psykisk sarnrnenbrud og sindssygdom. Opfattelsen af psykosen som en
romantisk rejse til en indre trarrscendental verden bygger på en nyreligiøs idealistisk dyrkelse af det individuelle følelsesliv og antagelsen af eksistensen af, en universel guddommelig verden af uskyld,
sandhed og kærlighed. Antipsykiatrien kan således anklages for at
lide af 'socialt hukommelsestab' og for, ligesom den ny-religiøse
psykoterapi- og meditationsbølge u at{. væîe en ny-romantisk flugt
fra den virkelige verd.ens politiske samfundsrnæssige modsætningsforhold og realiteter"
Få trods af disse væsentiige indvendinger mod antipsykiatriens
ideologi har den antipsykiatriske bevægelse, der bredte sig langt ud
over psykiatriens snæwe faggrænser, sin store betydning derved, at
den repræsenterer og udgør en uæsentlig bryd,n'ing og nytænkning
i iarhald til den konuentianel!,e psykíatri" Ðen satte alvorligt
spørgsmåIstegn ved den konventionelle psykiatris tankegang og
ideologi. Den blev udgangspunktet for en politisering af psykiatri
€n og en stigende bevidstgørelse om den psykiatriske institutions
samfundsmaessige betydning på godt og ondt" Den har været med
til at inspirere reformbevaegelser flere steder i verden, blandt andet
i Italien med 'Ðernokratisk Fsykiatri'-bevægelsen, der har haft betydelig indflydelse på udviklingen af en ny og mere politisk og
samfundsmaessig b evidst psykiatri"

7

"5

Socialpsykiatri

Hverken i psykologien eller i psykiatrien kan man i dag sige, at
man har udviklet en sammenhængende forståelse for det biologiske , psykologiske og samfundsmæssige grundlag for den menneskelige psyke eller for de psykiske sygdornme. Ikke desto mindre har
der i de seneste årtier fundet en sacíaþsykiatrish forskníng sted,
d.er har kunnet pege på de samfundsmaessige forholds væsentlige

betydning for de psykiske sygdommes væsen'
Den mest omfattende socialpsykiatriske forskning har fundet
sted i U.S.A. Det amerikanske forskningscenter National Institute
of Mental Health blev grundlagt i 1949 og fik stor betydning for
psykiatrien såvel i U.S.A" som internationalt, specielt fordi psykologiske og sociologiske aspekter blev taget alvorligt i forskningsproje kterne. Ðer blev sat betydelige socialpsykiatriske undersøgelser i
gang, hvor psykiatere samarbejdede med psykoioger, sociologer og
antropologer. Særlig i 195O-erne og 1960-erne investeredes betydelige bevillinger i socialpsykiatrisk forskning i institutionsforhoid,

redelse
.v. I 19
u.s.A.

nds-

den
.20

SOCTALPSYKIATRISKE FORSKNINGS RE SUI,TATE R
Nogle af de erkendelser, som er resultatet af den socialpsykiatriske
forskning i U.S.A. og andre lande, kan sammenfattes i følgende:
1) Ðet har lige siden Kraepelins tid været et dogmeo der ikke har
været videnskabeligt underbygget, at sygdomme som 'skizofreni'
og 'manio-depressiv' psykose er ensartet udbredt i alle folkeslag. I
traditionelle psykiatriske lærebøger anføres det stadig (hvilket er
lige så uvidenskabeligt), at denne ensartede udbredelse er et vaesentligt argument for disse sygdommes 'endogene' eller arvelige årsagsforhold. En dansk psykiater skriver således i sin lærebog fra
1976:
DE T,{

". . . . Denne ensartede sygdomsrisiko over hele verden har stor interfordi den er et vægtigt argument mod den populære antageise. at
skizofreni er et kulturfænomen . . . .".
esse,

so cialps ykiatris ke o g tværkulturelle unders Ø gelser vis er imidlertid,
at denne ensarted,e udbredelse er en myte. Der er faktisk stor forskel på ud,bredelsen og hyppigheden af f.eks. skizofreni i forskellige dele af verden, i forskellige kulturer og lokalt i forskellige regioner i enkelte lande. Internationale skizofrenistudier, der i de senere
år udføres af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) synes at vise,
at man nok kan genkende visse af de 'klassiske' skizofrenisymptomer og symptomprofiler hos 'skizofrene'i forskellige lande. Men
samtidig er der også stor forskel på de symptorner, man kan observere, og der er stor forshel på, 'forløbet' af sygdommen. F or eksem-

pel synes sygdommens forløb at være mindre ondartet og rnindre
invaliderende r udviklingslandene sammenlignet med inJustrilandene"21

2)

undersøgelser over tradit.ionelle familiemønstre og samspils-

former i famiiier med skizofrene af forsh.ellige etníshe kulturer
(f"eks" forskellige indvandrergrupper i hl"ew york: irske, italienske,
tyske, ungarnske o.s.v") viser, at d.e skizofrene har forskellige
symptomer og frernuìser forskellige 'kliniske büreder'" Det forskeliige sygdornsmønst€r kan forståes ud fra de normer, holdninger,
adfaerd og san'lspilsmØnster, der gør sig gæidende i de undersøgte
famiiier.z2Analyser af symptomrnønstret hos skizofrene i udviklingslande (f"eks. i vietnarn) viser, at åe såkald,te 'jeg-f,orstyrrelser'
som man regner for klassiske skizofrenisymptomer,ìkke
findes kas
d,e undersøgte indfødte skízofvene. Dette n-lå sættes i samrnenhaeng
med, at folk i sådanne udviklingslande (vietnam) på grund af helt
andre kulturforrner, ikke udvikler et 'individual-jeg,, ãer kan blive
forstyrret og bryde sâmmen, sådan sorn det er tilfældet i europae-

iske og nordamerikanske kuiturornråder.2 3
3) Epidemiologiske undersøgelser over sammenhængen mellem
sociale klasser og udbredetrse af psykisk sygdom i befolkningenu viser at så godt som alle aluarligere psykiske sygdamrne
farekommer
hyppigere ø de dårtígere stil,lede k\ç.sser i sarnfund-er" Ðette kan ikke
udelukkende forklares ved, at mange psykisk syge bliver dårligere
socialt stillede på grund af deres psyi<iske sygdom" De dårli[ere
livsbetiregelser, de mere ondariede leveforhord, opvækst- og udviklingsbetingelserne i de dår'iigere stillede samfundsklasser Jkabur i
sig selv stØffe psykisk sårbarhed, alvorligere psykiske belastninger
og mere psykisk sygdom.2 a

4) Grundige socialpsykiatriske undersØgelser over forekomsten
af konkrete begivenheder i det enkelte menneskes liv og psykisk

sygdom vise¡ en krar samrnenhæng rnel,leru belastende og knitàtk"
h.ændel,ser (pårørendes død, ulykker, sygdom, fyring, flyining,
ar_
bejdsløshed o"s.v.) a g psy kis ke sø.mrnenbrwd, skizofiene- psyktser,
depression o.s.'¿. særlige sociale leveforhold (som f.eks. manglende
tryghed og kommunikation med ægtefaelren, mange børn i hjemmet, isolation fra andre mennesker o"s.v") øger sårbãrked,en oaerfor
psykisk sygdawt26
5 ) De n ulige fordettng af psykísk sygd,am kos d,e to køn, _
hvor
for eksempel kvinder i de fleste *ndersøgte samfund lider af de-

pression 2-3 gange så hyppigt som mænd, kan ikke forkiares udelukkende ud fra 'biologiske' forskelle mellem mænd og kvirrder.
Tværtimod viser nærmere analyser, at den ulige fordeling må sættes i ssmnxenheng med mænds og kuinders wlige leuefarhol,d i de
undersøgte samfund. ,{f betydning er f.e ks. den traditionelle kvinde-undertrykkeise, kvinders dårlige emancipationsmuligheder,
kvinders særlige udvi klin gsb etin gels er, levef orhold, kønsroller etc 2 6
"

F'OREBYGGELSE OG PAPEGNING,{F'
SVGDOMSSKAEENDE F'AI(TORER I SAMFUNDET
Den større erkendelse af sammenhæng mellem 'sociale faktorer' og
'psykisk sygdom', som især har fået videnskabeligt grundlag i de
sidste 2-3 årtier, har både i og udenfor psykiatrien vaeret med til at
skaerpe kravet om, at 'behandlingen' af de psykiske sygdomme også skulle være forebyggende. At den psykiatriske institution udover at behandle det enkelte individ, også skulle gribe ind i og ænd,re vedkommendes leveforhold. Og at psyiciatrien skulle være med
ttl at påpege sygdornsskabende f,øktorer i santfundeú med henblik
på en social og politisk indsats, der kunne ændre samfundsforhold
i en sygdomsforebyggende retning"
Disse ideer om psykiatriens funktion er en del af grundlaget for
at udvikle en psykiatri, der ikke er isoleret til anstalten eller til klinikken, men som arbejder ude i samfundet, ude i distriktet. Socinlpsykiatrien er med andre ord en del af grundlaget for ideerne i den
såkaldte'distrikts-psykiatri'.

7.6

Distriktspsykial'ri

Den distriktspsykiatriske bevægelse har baggrund især i: 1) Den
sociologiske erkendelse af de store institutioners, anstalternes induirkning på pøtienterne" hvor de snarere 'institutionaliserede' de
indlagte og gav dem flere sygelige symptomer, fremfor at helbrede
dem. 2) Socialpsykiatriens påvisning af , at der er væsentlig saræmenhæng mellem 'sociale faktorer' og psykisk sygdom. 3) Den

psykofarmakologiske udaihling, specielt udviklingen af de såkaldte
'antipsykotiske' stoffer fra begyndelsen af 195O-erne, der syntes at
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skabe muligheden for, at tusindvis af patienter, der tidrieere
måtte
interneres, nu kunne udskrives fra anstaiterrr .2T

ÐEN AÌ\4ERTKANSKE ÐTSTRIKTSPSYKTATRI
Disse erkendelser og udviklingstendenser skabte, særlig i
u"s.A. en
bevægelse med krav om udvikiin g a{ ornfattend;e refo"rmer
af psy_
kíntrien med henblik på behandring af psykiatriske
þatienter ude i

samfundet" Denne bevægeTse fik yderligere styrke, iordi den
blev
imødekomrnet af 4e offentlige rnyndigleder, der herigennem
øj_
nede en mulighed for at nedtrzppe den omfatt"rrd. øtonomiske
belastning det var, at drive d.e store statslige sindssygehospitaier
(Mental state Hospitais), der i midten af 1950-ern. i uls.e.
havde
en sarnlet belaegning på knap 600.000 patienter.
I 1955 nedsatte den amerikanske kongres en kornmission (The
Joint Comm
llness and Health), der havde til op_
gave at kule
omkrine psykisk sygdom og sundhed i U.S.A.
sisterendãúuhurdlirrgi-ulighËaer og
at formulere et n-yt
reformprogram. Ud-valget"afgav betænkning i 1960 og i-.nationalt
1g63 vedroges *"dãr præsidentk.rrrr.dy .r,
unity ft,{s¡¡al Health Construction Act) om en gen_
form af- den starslige psykiatri i U"S.A. itøtg. denne
i samtlige arnerikanske stater oprettes en heit ny
type distriktspsykiatriske centre (community ft4ental
Health cen_
ters), der kunne få statsstøtt*, d.ruo* de opfyrdte
vaesentrige funktioner: sengebehandring, amburant behanáüng, kriseinteråntion,
g(
samt konsultativ virklse.
es det som målsætning

talsplan, hvor der planlagdes en betydelig reduktion af landets
152.000 psykiatriske sengepladser, idet man satsede pfl, at et stort
antal psykiatriske patienter kunne behandles 'ude i samfundet'og
overgav en stor del af behandlingsansvaret til de lokale myndigheder, sociale centre, praktiserende læger og psykiatere, derikkelaengere kun arbejdede på hospitalerne.29 I Osta har man siden 1958
haft et center for psykiatrisk kriseintervention, som har været med
til at være model for en reform i 1976, hvor Oslo blev inddelt i et
antal distrikter, der hver for sig skulle betjenes af et krisecenter på
det regionale psykiatriske sygehur.30 I Nacka i Saerige startedes i
I974 et forsøgsprojekt, med etablering af et dist¡iktrysykiatrisk
center, der skulle danne model for det øvrige Sverige.3 1 f IIoIIand,
Frankrig m.fl. lande, er der ligeledes en 'distriktspsykiatrisk' udvikling i g*g"
ÐISTRIKTSPSYKIATRIENS IDEGRUNDLAG
Ideeme i dístriktspsykiatrien kan nogenlunde opsummeres i følgende: Ðen psykiatriske service skat ikke længere foregå i de traditionelle anstalter og store sindssygehospitaler. I stedet skar psykiatrien ud i befolkningen, ud i distriktet. Der skal her etableres særrige distriktspsykiatriske centre, der varetager al den psykiatriske
service i en geografisk afgrænset befolknirg på fra 75.000 til
200"000 indbyggere" Det distriktspsykiatriske center skar have
mulighed far indlæggeke pã såvel åben som lukket afdeling. Men
herudover skal det kunne tilbyde tidssvarende og effekti* o7t"*otiaer til indleggelse. En stor del af den distriktispsykiatriske ser-

len

løbet af en 20-årig periode skune

,arar;ruJtÍ[ot:t::rï{r::::rL:

service' skulle overgå til de distriktspsykiatriske
centre.
Vedtagelsen af den¡re lov i {J.S.Ã. betød et vaesentligt
omsaing i
idealogien vedrØrende behandling, indræggerse
og ud"skriveise af
psyJriatriske patienter. Fra 1g55 1il rgzs-i.ducer-edes
antallet af

indlagte
,patienter på sratshospitarerne således fra 559.000 tit
193.000.2I
DISTRIKTSPSYKI,ATRIEI{ T ÐUROPA
E'n--lignende lovgivning og reformbevægerse
er blevet iværksat i adskillige andre lande" t Engra*d fremhfdes f.eks.
i tg62 en hospi-

af, at det er sociale faktorer, der fremkalder psykisk
sygdorn. Der skal derfor arbejdes opsøgende og forebyggend,e, sä
de sygdomstruede får hjæip inden de bliver alvorligt syge, og så
erkendelsen
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sygdornsfremkaidende faktorer i sarnfundet bliver påvist og ændret. Der skal i centret udfØres forsÍznìng og underuisndng i de saciale forholds betydning for udviklingen af psykiske lidelser. Endeiig
skulle den distriktspsyl*iatriske reform og opretteisen af de distriktspsykiatriske centre gerne gØre hele den esykiatriske service
billigere, fordi rnan sparer dyre indlæggelser og foreliygger, at de
psy kis ke sygdornrne overhovedet opstår,
ÐEMOKR,4TTSK FSYKTATRI

T

TT.åLTÐN

De mest rad-ikale clistriktspsykiatriske reformer synes at være dem,
der er iværksat i Ítalie¡t. Disse har bl"a. baggrund i de sundhedsreformer, som den italienske arbejderbevægelse o_e det kommunistiske parti i Italien har tilkaempet sig efter fascismens fald i 1940-erne" Protesten og sarnfund.skritikken fik et stort skut¡ fremad i
1960-erne og i 1973 dannedes cien progressive psykiatriske bevægelse Dernokratísk Psykielví Ðenne bevægelse havde inspilationskilder i såvel 'terapeutisk-samfund'-bevægelsen, som i den engelske
'antipsykiatri' og den franske og amerikanske socialpsykiatri og distriktspsykiatri samt i de reformer, man havde iværksat på sindssygeanstalteme i Gorizia ag Arezzo. Foreløbig har reformbevægelsen
i Italien føft ú)", at man i 1978 har vedtaget en lovgivning, der bestemmer, at alJ.e de psykiatriske statshospitaler skal afvikles. Alle
førstegangsindlæggelser af psykiatriske patienter skal ske på almindeligt hospital. De almindelige irospitaier og distriktspsykiatriske
centre skal overtage den psykiatriske service. Sygdomsforebyggelse, behandling og revaiidering skal foregå frivilligt.32
ÐISTRXKTSPSYKTATRTEN T TANN{.4R,K
Også i Ðanrnark har man vedtaget, at psyldatrien skal udvikles dis trikts ps ykiatris k. I indenrigsministeriets vejle dende retnin gslini er
fraI977 anfØres det som et hovedsynspunkt, at:

"....det
trisk,

dvs"

søgelse og
afgrænset

Bortset fra disse smukke ord, indeholder retningslinierne dog ikke
rei rneget orn. hvad ind,haldet i distriktspsyhìatrien skal være" Ðer
står ikke noget nærmere om oprettelse af særlige distriktspsykia-

triske centre udenfor de psykiatriske hospitaler. Ðet overlades i
høj grad til de enkelte amter, at finde deres egen model for den distriktsps ykiatris ke organis erin

g"

Man kan befrygte, at distriktspsykiatrien i Danrnark i marrge
amter og i Københavns kommune, ikke kommer til at betyde ret
meget andet, end at amtet/kommunen bliver inddelt i 'geogrøfisk
afgrænsede ornråder'hver med sin tilknytning til en sektion af det
psykiatriske hospital, at den ambulante virksomhed fortsat udvides, og at den udadgående distriktspsykiatriske virksomhed består
i, at en 'dístriktspsyhiatrisk hjernmesygeplejerske' tager rundt og
tilser og giver medicin til nogle af hospitalets kroniske patienter.
Kun få steder i landet har man forsøgt sig med egentlig distriktspsykiatrisk virksomhed (Samsø-projektet fra 195734, Vesterbroprojektet fra I97735, Alborgprojektet 1977-7936). Disse projekter har hver for sig haft et meget begrænset omfang og har f.eks.
i Samsø-projektet så godt som ikke bygget på noget tværfagligt
samarbejde eller nogen nytænkning i psykiatrien. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere , hvordan de enkelte amter vil
opbygge deres sygehusvaesen distriktspsykiatrisk. Nogle steder synes de amtskommunale planer at være totalt blottet for nye tanker. Andre steder, f.eks. i Ribe amt synes man at have mere progressive ambitioner.
ÐISTRIKTSPS YKIATRIENS
MANGLER OG BEGR.,IENSNINGER
I virkeligheden forholder det sig sådan, at 'distrihtspsykìatri'ihke
er noget progressiut i sig selu. En lang raekke af ideerne i distriktspsykiatrien har næppe ladet sig realisere i praksis. saerrig forventningerne til, at distriktspsykjatrien skulle være i stand til at forebygg" psykiske sygdomme og at ændre adfærden hos alvorligt psykisk syge synes snarere at være bygget på btind tro end. på sagtig
viden.

En distriktspsykiatrisk udbygning af psykiatrien behøver íkke
at betyde en øget socialpsykiatrisk forståeke ar d,e

nødaendiguts

fakto
sykiske sygdomme.
Etableringen af et dist
der ofte stadig vil
være ledet af biologisk
behØver ikke at betyde noget skift i den psykiatriske behandtringsideologi. Det disamfundsmaessige
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striktspsykiatriske center kan f.c'ks' være rnedvirkende til, at der
sker en farøgelse af befolkning€ns konsum øf psykofarrnøka" sãfedes som det'ol.a. }:ar værer tilfældet i det danske Samsø-projekt"37
|ùacka-proje ktet i Sveri-ee kritiseres for at udvide og udbrede rien
individualiserende og undertrykkende'psykoterapeutiske' t¡ehandierideologi til en stadig stØ'ffe del af befolkningen so_m udtr,r'k for
I
e n u daid e ts e a f s tat ens und ertry kk e nd, e a o ld,s app ara t -3
ÐISTRIKT S FSYKTATR.I ÛG S PAR.E B ES T'R,€ EE LSER
I dag betragtes hele distriktspsykiatribevaegelsen i U.S"A" som højst
problernatisk og et resultat af en samrnenblanding at en anti-psy'
kiatrisk ag nylíberalistisk refarmbegejstring pâ den ene side og de
offentlige myndigheders begejstring for ai spare på den anden side.
Som nævnt har rnan udskrevet hundredetusindvis af patienter fra
de store uhyggelige statshospitaie¡. Men der er ikke på nær blevet
stillet økonorniske midler ûg ressourcer til rådighed tii opbyggelse
af et aiternatåi,t distriktspsykiatrisk serviceapparat" Undersøgelser
over de udskre¡.ne patienters situation efter udskrivelsen viser bl.a.:
". . . . leveviikårene er ofte værre for udsk¡evne patient€r, der lever
alene uden nok penge og almindeügvis uden mulighed for beskæftigelse. Mange af dera ende¡ i dårlige treboelser i byernes slumkva¡terer, hvor
der er overfyidt, utrygt, beskidt og isoÌeret. Ofte kom¡ner de tilsarnmen til at danne en ny slags ghetto-befolkning og et letkøbt marked
for samvittighedsløse bolighajer. Deres f,rerntraeden og sommetider bizarre oÞfØrsel kan forstyrre deres naboer, cg de bliver almindeligvis
undgået og ofte frygt€t. Selv patienter sorn lever i anerkendte beskyt-

tede boliger og melleminstitutioner mangler undertiden tilstrækkeüg
medicinsk og psykiatrisk omsorg" Eiler de modtager ingen omsorg
overhovedet, har ingen beskaeftigelsesmuligheder og ringe kontakt
rned mennesker udenfor institutionerne. For et betydeligt antal af patienter, der vender tiibage ti1 deres egne farnilier, kan de fysiske leveviikå¡ være relativt gode. lMen det kan ofte vzere en betydelig psykisk
belastning både for farnilien og for patienten, især når der mangler en
intensiv efterbehandling . . . . Ligemeget hvor den udsk¡e¡¡ne patient
bor, er det næsten sikkert, at der er mangel på erhvervsmæssige revalideringsmuiigheder, beskyttede arbejdsrnuligheder, arbejdsformid.lin g,
transport- og rekreationsmuiigheder."JY

Den største fare i distriktspsykiatrien i dag synes således at være,
at de psykiatriske planlæggere og offentlige myndigheder i progressivitetens og frernskridtets navn griber forslagene og ideerne i distriktspsykiatrie n, realiserer nedskæringeme af de psykiatriske in-

stitutioner og det etablerede psykiatliske behandlingsapparat' og
und.Iad.er at inaestere og afsætte ressourceî til en alternatiu farrn
for psykiatr¿. Kritikken af de etablerede institutioner og kravet om
alternativer bliver således en god undskyldning for at afskaffe en
mådelig hjaelp til de gale, uden at saette noget andet i stedet"

7

"7

Psykiatrien i krise

Vor tids psykiatri varetager fortsat sin dobbelte sarnfundsmæssige
opgave: Den afgrænser og udskiller de gale fra de øvrige samfundsindivider. Og den sØger at kurere gølskøben med de forhåndenvaerende kurmidler og helbre delsesmetoder. Sætningen om, at "de afsindige hverken er mere eller mindre end sYg€", danner stadig
hjørnestenen for psykiatriens samfundsmæssige praksis. Ðet 'psykiatriske sygdomsbegreb' spiller fortsat roilen som en nødvendig
social administrativ etikette, hvadenten det drejer sig om at sikre

de gale saerlige samfundsmaessige rettigheder, eller det gaelder om
at sanktionere særlige samfundsmæssige indgreb og tvang overfor
de gale"

Men indtil midten af vort århundrede var Psykiatriens praksis
naesten udelukkende knyttet til anstalten, til hospitalet" I dag er
psykiatrien, som det fremgår af det foregående, faktisk ved at flytte ud af anstalten, væk fra hospitalet, væk fra den psykiatriske
'klinik'. Faktisk er psykiatri.-rl aed at flytte uæh fra det, der i dens
hundredeårige etableringsfase har været wdgangspunktet og fundamentet for dens oidenskqb og praksis:'helbredelsesanstalten' og
de'læ gevidenskabelige' sygdomsbegreb.

PSYKIATRIEN MIST'ER STN TDENTITET
De nye og modstridende strømninger i psykiatrien i dag er udtryk
for, at fundamentet så at sige er ved at smuldre, at grundlaget er
ved at blive revet væk under den lægevidenskabelige psykiatri. På
den ene side søger psykiatrien at bevare sin identitet sorn en klìnisk, diagnost'isk, medicinsk aidensþab med basis i hospitalsvæsnet
og med en lang række potente kemiske stoffer, psykofarmaka som
arbe.jdsredskaber" På den anden side bliver sammenhængen mellem
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forhold og tidvikiingen af psykiske lidelser mere
og mere åbenbar og psykologisk forståelig, såiedes at der stilles
samfundsrnæssige

krav tii psvkiatrien on? at udvikle sig tit at blive også en psykotogisk og saciologisk uider¿skab.
Psvkiatrien i dag er således ude i en krise" Psykiatriens gamle
identitet og det lægelige monopol på psykiatrisk behandling og lægen som den centrale figur og enerådende i psykiatrisk behandling
er veci at være tmet" Ðer rejses i stigende grad krav am, at psykiatrisk behandling må foregå ¡.rden for anstalten, ude i sarnfundet
sorn et integreret tværfagligt psykologisk, socialt, arbejdsterapeutisk og medicinsk bebandlingsarbejde. Men hvorledes dette faktisk
skal foregå, hvorledes et sådant tværfagligt behandlingsarbejde faktisk skal organiseres, hvorledes kompetencefordelingen mellem de
respektive faggrupper skal tilrettelægges" er på ingen måde klart.
Psykiatrien er sãledes aed at m'i,ste sin gamle identitet, rnen kar slet
ikke fundet s'tg en ra.y.
MODST'RI DENÐE IDEOX,ÛGIE R

Û G P R,AKS {S F'ORMER
Ðe strØmninger, der gør sig gældende i vor tids psykiatri:den traditioneile psykiatri, psykoterapeutisk psykiatri, terapeutisk samfund-b evaegelsen, antipsykiatrien, socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien og lignende udviklingsretninger og tendenser, som har været
skitseret i de foregående afsnit,
- eksisterer i dag side om side i
den psykiatriske verden" Ðe reprâesenterer id.eologier og preksisf,orn'rer, der afte er í modstrìd m,ed hinand,en.
Det psykiatriske behandhngsarbejde på de psykiatriske institutioner udøves i dag ofte af forskeltrige faggrupper, der har forskellig
uddannelsesmaessig baggrund, og som tænher og h,and,ler ud
fra
forskefiige beh.øndlingsideologier. ofte er der ikke enighed rnellem
de forskellige faggrupper om, hvordan den psykiatriske patient rettelig bør behandles. Og ofte er der i en enkelt faggruppe, f"eks.
biandt psykiaterne, lægerne indbyrdes, helier ikke enighed om"
hvorledes man skal forstå patientens problemer og hvad der følgelig er den mest heirsigtsmaessige behandlingsmåde eiler hvordan det
daglige b ehandlingsarb ejde b ør tilrett elae gges.
De¡ er i dag súor farskel på, hvorledes det behandlingsrnæssige
arbejde pã de psykiatriske afdelinger er lagt tilrette og hvilke
grundholdninger det bygger på. Nogle afdelinger er konservativt
indstillede og tilbyder en heit traditionel behandling, mens der an-
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dre steder eksperimenteres mere eller mindre med nye praksisformer. Nogle afdelinger ha¡ udvikìet et godt og solidt samarbejde og
har uddannet sig til at varetage et nuanceret og kvalificeret tvaerfagligt terapeutisk behandlingsarbejde, medens andre afdelinger er
fastlåst i institutionaliserede rutiner eller er ude af stand til at udØve et lødigt behandlingsarbejde på grund af uenighed om grundlaget for behandlingen, divergerende fagpolitiske interesser, gensidig
mistillid og kornpetencestridigheder.
Den behandling, som den psykiatriske patient i dag således får
tilbudt eller pånødet, behøver derfor ikke at være særlig sammenhængende eller målrettet. Ofte vil det være tilfældighpder, f .eks"
patientens bopæl, d,er uil oære afgørend,e 1or, hvilket behandlingstilbud vedkommende vil få på den psykiatriske afdeling, som han
eller hun bliver indlagt på. Undertiden kan man være heldig og blive mødt af psykiatere og personale med en holdning, der både er
forstående, engageret, tillidsvækkende, ikke-fordømmende og fagiig kompetent. I andre tilfælde vil det behandlingstilbud rnan bliver mØdt med være usammenhaengende og selvmodsigende og kun
betyde en ringe eller slet ingen hjælp til de alvorlige problemer,
som den, der må lade sig indlægge , er kastet ud i. Alene det, at blive flyttet fra et afsnit til et andet på sarnme psykiatriske hospital
kan betyde, at man l¡liver mødt med helt forskellige personaleholdninger og en behandling, der måske bygger på modstridende
o g uforenelige principper.
UTILFREDSHED
Historisk set er utilfredshed med psykiatrish behandling ikke noget
nyt, ej heller i Danmark. Allerede den første danske psykiater,
Seideiin, blev i 1831 afskediget på grund af sine behandlingsmetoder. Den antipsykiatriske bevægelse i København i lB9O-erne var
et helt klart angreb på psykiatriens 'vilkårlige' magtudøvelse,
tvang og umyndiggørelse. Dannelsen af foreningen 'Nervøses og
Sindslidendes Værn' i 1936 skete til 'vaern' rnod den 'frygtelige behandling'af de nerve- og sindslidende på vore hospitaler.
Men i dag er psykiatrien i en situation, hvor dens indre modsigelser og usikkerheden omkring dens teoretiske grundlag og menneskeforståelse i køjere og højere grad bliaer et offentligt anliggende, og hvor utilfredsheden med den etablerede psykiatris teori og
praksis derfor træder åbenlyst frern sãvel blandt psykiatriens egne:

rloo
aoa
de ansatte,
- behandierrre, - sorn L¡landt de pårørende til psykia_
triske patienter og biandt ,de gale, selv.
ALTERNATTVE fr4if_JØER. {}G R,qÐGíì/NTNGER
Den 'professionelle' u"titrfredshed raed sociai- og sundhedsvæsnets
institutioner og dere_q begrænsede og enspored. åo"i og praksis
har
bla¡dt andet gìvet sig udtryk i dannersep af en rækk J îahernatiae
milj ø er' ag'alternøtíu e råd,giuninger'.
I løi¡et af 1g7O-erne etabieredes der såredes et antaParternative,
døgninstitutianer {Fjordhøj 1970, ftdajgaarden 1973 m.m.fl"),
der
forsøgte at realisere ideerne om ãt da"nã 'udviklingskorlektiver,
for
unge, som ikke var i stand til at udnytte de eksis-terende
institutonstilbud. Disse instit*tioner, der here tiden har været
an eksperimenterende karakter, h
søg på at forbedre
den eksisterende bØme
e har kun i meget
begrænset ornfang lrarl
haft
unge med sværere
psykiske liclelser.
Ligeledes i lg7'-erne skete der en knopskydning
af såkaldte ,a/t ernatia e rå'd,gíu ninger' ( f .eks. Nørrebro
-rádgivningä i København,
Immervad-rådgivningen i,Arhus
man at etablere alternative for
og behandling af mennesker m
mer. En del af disse
'bevaegelser', f.eks. k
ning'i Kvindehuset i
dre har haft udspring i
kens Korshær, Sct. Nik
en o.l.). Mange af disse rådgiv_
ninger har været drevet
g, ulØnnet arbejdskraft" De har
derfor kun haft begrænsede ,.rro"i"*, og, i nogle'tilfælde,lelativ
kortvarig levetid. Kun de færreste har kunnet
hjaelpe krienter med
sværere psykiske liderser, som servfølgerig
har -¿it.t henvises tir
den'etablerede, psykiatri.
I 'Askovgården, i København
der begge er institutioner, der d
har rnan dog søgt at etablere ,alte
miljøer bl"a" i form af dagcenterger sigte på at kjætpe-_þersoner med, 'Bsykiatriske'þrabremer,
især
mennesker, som er eüer har været pàtienter
på prykiatriske afdeilnger.
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Landsforeningen Sindslidendes

Vel
Landsforeningen Sindslidendes Vel (LSV) oprettedes i 1g60 hovedsageligt på initiatiu af pårørende til sindslidende. Baggrunden
for dannelsen af denne forening var i høj grad de ændringer, der
fandt sted i det psykiatriske hospitalsvæsens praksis fra begyndelsen af 1950-erne: indførelsen af psykiatriens 'effektive' behandlingsmetoder, - den 'aktive udskrivningspolitik',
- aendringerne i
sociallovgivnjngen, der nu betingede, at mange flere sindslidende
kunne behandles og leve udenfor hospitalerne o.s.v. Disse forandringer betød, at de pâ.;ørende til sindslidende fik en række problemer, som før havde vaeret skjult og gemt bort på anstalterne, direkte ind på livet.
LSV har til forrnål:

". . . at tage og støtte initiative¡ til fordel for sindslidende, både med
henblik på helbredelse og trivsel og med hensyn til at skabe de bedst
mulige forhold under ophold på institutioner . .
Og dette formål søges opnået ved, at landsforeningen:

".

. . . i samarbejde med bl.a. patienter, pårørende, myndigheder, insti-

tutioner m.fl.

a)
b)
c)
d)
ei

udbreder kendskab

til

og forståelse

for

sindslidendes problemer

støtter bestræbelser for oprettelse, udbygning og moáernisering
af psykiatriske institutioner.
bidrager til forbedring af forholdene for udsk¡er,rre patienter
støtter og fremmer arbejdet for sindslidende
i givne situationer støtter den videnskabelige forskning.....,,41

LSV er organiseret som en trqditíonel hierarkisk opbygget
forening
med en hovedbestyrelse, et forretningsudvalg og herunder kredsforeninger med egne bestyrelser, generalforsamlinger o.s.v. Foreningens øverste myndighed er det årlige landsmøde, hvor hver
kredsforening har 1 stemme for hver 100 medlemmer i kredsforeningen. Der er således tale om et 'repræsentativt'forenings-d.emokrati med stærkt central styring, hvor der reelt er 'langt' fra foreningens menige medlemmer til toppen.
LSV er således en traditionel handicaþorganisatíon på rinie med
landets øwige ca. 2o handicaporganisationer (f.eks. Dansk Blinde-

ticrren sid,e 29{} cg ouenfor): omslagsili"¿st¡c!;ion fra Lc.nd.sforenirrgen sindsVels p.f ece, ca" 1975.
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samfund, Landsforeningen af Vanføre, Landsforeningen

Evnesva-

Vei etc"), og LS\¡ er sorn sådan tilsluttet 'Ðe sarnvirkende Invalideorganisationer'" i sit arbejde er foreningen i høj grad en konform orgarrisation, der søger at ì/aretage de sindsiidendes interesser,
uden at forholde sig kritisk til samfundet eller at sætte spørgsmålstegn ved den etablerede psykiatris struktur og grundlag" Som formaend for foreningen har man altid valgt indflydelsesrige politikere
fra rnidten af det partípolitiske spektrum" I de senere år såIedes
udelukkende socialdernokrater: Ritt Bjerre gaarå, Svend Auken,
Meite Groes). Blancìt medlemmer af hovedbestyrelsen og sonx
kredsforeningsforrnænci har der ikke sjaeldent været psykiatriske
overlæger eUer andre med tiiknytning til og indflydelse i den etabierede psykiatri" En analyse af foreningens medlernsblad StrNÐ viser, at dette biad med hens,vn til indhold, billedmateriale etc" afspejler foreningens konform.e ideotogi. Alle kan principløst komme
til orde i bladet rned læserbreve o"l. Þfen det er især ledere, politi
kere og ekspertei, der intervievres, refereres og opfordres til at
^a
sknve r t¡ladet"-'
Konkret har forenircgens arbejd.¿ resulteret i, at der rundt ornkring i landet i efterhånden eÊ snes byer er oprettet klubber og
hontaktcenffe f.ar sindslidende og deres pårørende" Desuden har
foreningen været medvirkende til, at der er oprettet enkelte 'minik olle ktiu er' for tidtrigere psykiatriske p atienter, iigesom foreningen
visse steder i samarbeide med amtskommunale myndigheder og
med tilskud fra disse driver egentlige døgcerctre med lønnede medarbe.jdere ('Gyldeniøvecentret' i ,århus er en sådan LSV-klub).
Foreningen er af de offentlige neyndigheder anerkendt som 'de
sindslidendes' afficielle interesse- og farbrugerorganisation og foreningen betragter det som en opgave at være repræsenteret i alle
officielle udualg, der 'oeskaeftiger sig rned de sindslidendes forhold.
ges
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Galebevægelsen

I ¡nodsætning til LSV ønsker Galebevægelsen direkte at sætte
spørgsrnålstegn ved og problematisere den etablerede psykiatris
teori og praksis. Dette fremgår urniddelbart af beuægelsens grund-

'u

erde

þlakat fra

nshístoriens fø

rs

te

galefestiaal', Vib org 1979.

/ag, således som det er forrnuleret i bevægelsens '3 punkter':

1) 2) 3) -

Et kritisk forhold til den etablerede psykiatri.
Ønsket om afprivatisering af psykiske problemer.
Krav om påvisning og forebyggelse af sygdornsskabende
faktorer i sarnfundet.4 3

Baggrunden for dannelsen af Galebeaægelsen er i høj grad de
strømninger og modsigelser, der gør sig gældende i vor tids psykiatri. Her skal især nævnes antipsykiatriens problematisering af det
psykiatriske sygdomsbegreb i 1960-erne og 1970-erne; udviklingen
af 'Demokratiske Psykiatri'-bevægelsen i ltalien og den distriktspsykiatriske bevægelse i U.S.A. og Europa iøvrigt; den stigende Lrevidsthed om de samfundsmæssige forholds betydning for opståei-

Galeseminar i
Risskoo, efteråret 1979.

far'galelejren' ued Vejle,

Tegning

1980.

Amalìe

fra

-

G

aleb eaæ gelsens þ

lakat

Gale-

beaægelsens

blad"

af 'psykrsk syg

rnodsætninger og den
psykiatri i dãg.
Galebevægelsen i
i løbet af 197g" .Forud
fcr danneisen af È'evægelsen var der rundt omkring r lan<iet opstået
ert række grupperingsr m€d et kritisk forhatd, tll d,en etablered,e
psykiatrì. Ðet drejede sig blandt and€t orn: ,Gaíe Kaind,er',
derblev
1e1
krise, der gØr sig gæ

søgi Arezv,o-proje ktet i trtalien og som skrev og holdt foredrag herhjernme om'Demokratisk psykiatri,-b*vægelserr; _ om'pårØrende_
gruBper'fra LSI/, der var uiiifredse med og i opposition tit LSV,s

officielie politik og konforme arbejde ; - om 'den udadrettede
gruppe' fra Vibarg Sygehus Øst (d.v.s" psykiatrisk hospitai for Vi
borg Amt), der var opstået blandt ergoterapeuter og patienter i
hospitalets ergoterapi, der fandt det mere meningsfuldt at lave udadrettet arbejde, der gjorde samfundet opmærksom på 'de gales'
forhold og f.eks. arbejdsmæssige problemer, end at være sysselsatte med traditionel beskæftigelsesterapi i ergoterapien; - om den
'tuærfaglige psykiatri-gruppe' der bestod af behandlere på psykiatrisk hospital i Arhus, der ønskede at starte en fagkritisk debat på
hospitalet; om 'de gales befrielsesfrontLgruppen i København, der
var et debatforum, der beskaeftigede sig med 'de gales'undertrykkelse; - om 'solidaritet mell,em ai gale ', der var en gruppe af patienter og bl.a" psykologistuderende med udgangspunkt i'Klubben'
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Viborg:

i/erdensl'tist orierts

påkaidte

i høj grad offentiigheaens

a¡rangen-nent
interesse . Selve navnet gale-benærrz€sie skabt og slåer fast aí raedierne. på

vilkår og problemer, skal nællnes dernonstratior'er t1| psykiatriske
hospítaier (Middelfart 198t, Risskov 1981, Vordingborg 1982)"
p{.aracizeudstillinger og bode'r ved forskellige festivaller og rnarke-

Siageise-sereinaret var der stoi modstanC rnod at kaide bevaegelsen
noget med 'gul' på grund af cÌe*e ords diskriinínerende aspekter"
På den anden side irar bevægelsen i forbindelse med ViÌ:org-íestivalei'r og siden taget dette srd tii sig, idet man bri;ger det og spiller
på dets d.obbeite bet'¡,*dnìng: fo: det første er der grund til at være
gal, i betydningen 'vted', 'indigneiet' o-¿er den måde 'de gale' biiver
behandlet på i samfundet og af den etabierede psykiatri. For det
anðet, er det aí væÍe gal, ibetyåningen brvde psykisk sammen, få
uoverskuelige psyfois!ç6 prolrlemer û.s.\./. noget, der er aLmen-menneskeligt, noget der er folståeligr og noget der skal respekteres,
uden at rnan derfor skal u<istødes, ekskomrnunikeres, undertryk-

der, gale-udstillingen i Huset, Magstraede. København i sept"-okt.
L9E1 om 'Fsykiatrien og de gale', gale-teaterfarestil!,ir'ger o.s.u"

vægelsenu

er på det

a^ã

i{es og rsoLeres.

første Salefestíua.ì.r Dette

'''

I

somme¡en 198û aiholcÌ.tes 'gale-festivai' i Roskilcie og i. somrneren 1981 afÏ¡oldtes 'gale-festival' i ,Â-rhus. Af anCre aktiviteter,
der Lrar haft tii formål at bevidstgøre befolkningen om 'de gales'
G ale b e u ce ge ! s e

n er

rn

e
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o rr*rn e r e
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gT KR.TT'ISK FÛRÉ{TLÐ T[T, ÐEN ET"AE{-ERAÐE FSYKIATRE
Bevægelsens ønske orn et sagligt og kritisk forhoid til den etablerede psykiatri, såvel tii dennes teori som praksis, har givet sig udsiag i afholdeise af tema-dage ellet 'høringer' am aktueile psykiatriske problematikker. F"eks" afholdt Galebevægelsen i Københaçn
i oktober 1980 en tema-dag om 'Kvinde-r og depression' på Fanuminstituttet, hvor der var omkring 110û deltagere. I ma¡ts 198tr afhoidt Galebevægeisen i ,4.rhus en hØring orn 'distriktspsykiatri'"
Tema-dagen om 'Kvinder og depression' gav anledning tii, at
bladet AMALIE i aprii 1981 udgav et terna-nwrnmer om samme
emne i forrn ai en bog på f 60 sider"46 Ðenne har været rigeligt efterspurgt bl"a. som undervisningsmateriale, og er efterhånden trykt
Møde

i 'Amalie-gnrppen' i lohalerne

i Linnësgade 26, Københaan, efterårei 1982.

30t
i 800û eksernplarer.

Herværende udgivelse af' et tema-nurnmer om
galskabens og ps,vkiatriens historie" har samme sigte: at oplyse og

|rToter og litteraturhenvisninger

bevidstgøre orn psykíatriens probierner ud fra en kritisk svnsvinkel. Et rema-nummer om distriktspsykiatri er ligeledes under forberedelse"

EN NV GAN,Ð-IÐENTETET?
En væsentlig del af initiativet til dannelsen af,'Gaiebevægelsen' €r,
som det fremgår af det foregående, kornrnet fra'kritiske behand.lere' i betydningen 'professionelle' med tilknytning til de psykiatriske hospitaler eller fagområder. I Galebevægelsens hidtidige i historisk perspektiv kortvarige eksistensperiode har denne koalition
mellem 'k¡itiske l¡ehandlere' ag 'de gale'selv bestemt ikke været
uproblematisk. N4ocisætningsforhoidet mellem på den ene side formynderne, de ansatte i den etablerede psykiatri, hrehandlerne og på
den anden side 'de gale', der tvunget af nØden har måttet underkaste sig den psykiatriske institutions behandling, formynderskab
og evt. umyndiggørelse, har også gjort sig gæidende internt i bevæ,
ú.7
gelsen"
Der synes i Galebevægeisen at være en tendens til, at den er ued
qt ud,uikle sig tìÊ en egentlig græsrodsbeaægelse, d.v.s. til en bevægelse blandt de egentiige 'graesrødder', d.e gale selv, nuvaerende eller
tidligere psykiatriske patienter. En del af bevaegelsens arrangernenter, her isæt den årlige 'gale-lejr' ð.er har formet sig som en 14 dage
varende sommer-telt-lejr, samt arrangementer som 'gale-jul',
stud'ierejser til udlandet, og samværet i de forskelTige basisgrupper
rundt omkring i landet, synes at danne grundlag for, at man har
kunnet laere hinanden at kende. Ikke kun gennem udveksling af
fælies erfaringer rned det psykiatriske system og oplevelsens af
'gafskaben'. Men også gennem længere tids samaær ag fælles handling" ðer har kunnet give en en tryghed i gruppen og blandt vennerne , og været med til at skabe en ny personlíg basis for den enkelte. Der synes gennem arbejdet i Galebevægelsen og deltagelsen i
bevægelsens aktiviteter, at være mulighed for danneis en af en
egentlig positia 'gale-identítet', d"v.s. en identitet som gal, der også
indeholder en positiv livserfaring omkring det at være gal. Dette i
modsætning til 'de galeso historisk set udelukkende negative erfaring som samfundsrnaessigt udstødte, udskilte, isolerede og umyn-
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