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Forord
GODT NYTÅR! Så lykkedes det at få bladet ud igen. Vi beklager meget det 
manglende julenummer. Derfor har vi lavet denne nytårsudgave i farver. 
Alle farveillustrationerne i bladet er malerier af Thorbjørn Hame, aka. Johnny 
Air, se www.johnnyair.dk. Udover at male, er Thorbjørn digter og sanger. 
Han har udgivet flere digtsamlinger og to cd'er. Senest "Ud af Bæltet" udgi-
vet på Rooster Music (se vedlagte katalog).

Vi synes faktisk, at det er et spændende nummer, så vi håber, at I vil sy-
nes det var værd at vente på. Hoved-historien (i hvert fald af omfang) er et 
speciale i Sundhedsantropologi om det at få en diagnoses indvirkning på 
dit sociale liv. Meget spændende læsning. Desuden flere artikler (nogle af 
ældre dato) om det psykiatriske systems tilstand, set fra personaleside. De 
viser at der også er folk i systemet, der synes situationen er uholdbar, både 
i forhold til behandling og muligheden for at hjælpe. Som modvægt er en 
kvinde blevet tvangsindlagt i Svendborg pga. MCS, kemikalie-allergi, da 
lægerne mente det var tvangstanker. Der er også noget om den kommende 
demonstration 5. marts og omtale af en ny bog om stjernebørn, altsammen 
krydret med meget  god lyrik. 

Bl.a. 1.X Minder, en stribe digte samlet af en Marcus W 
i 1991. Vi er faktisk ikke helt klar over hvem han er, eller 
hvor de er fra. Det lader til at være en gymnasieklasse, 
men igen: hvor? Hvorom alting er, så er de ganske 
fremragende billeder på unge menneskers (forskellige) 
anskuelse af verden og det liv de indtil da (nu?) har levet.

PS:
Vi skulle hilse fra Niels Udby i Vejle og sige, at der holdes Galebevæ-
gelsesmøde kl. 19-21 den 1. mandag hver måned hos ham.  
Se kontaktoplysninger på bagsiden af bladet.



4

 Vi vil ha’ bedre vilkår!
Ny demonstration sat til 5. marts på Christiansborg Slotsplads!

Vi bringer her arran-
gørernes kommentarer 
(sakset fra Sindnet.dk), 
mikset med uddrag fra 
det oprindelige oplæg. 
Desuden en „guide til, 
hvordan DU kan bidra-
ge til aktionen.

Vellykket Demo 13. Dec? 
Først tak til alle jer som 
har bakket op om dette 

tiltag. Alt i alt var vi godt 400 fremmødte i Århus, Odense og 
København. Medierne har dækket, så godt de kan og, med 
interview i „Brunch“med Miki Lilje og Erik Olsen onsdag d. 
12. dec.
Vi føler, at vi med demo'en skrev Danmarkshistorie - der er jo 

rigtigt mange der før har kæmpet vores sag - bedre vilkår for os 
med sindslidelser - men det er første gang, at vi brugere selv er 
gået på gaden og har vist os. De indbudte politikere holdt nogle 
meget fine og indfølende taler:  
Lone Dybkjær havde tårer i øjnene og erkendte at indsatsen på 
det psykiatriske område var alt for mangelfuld.

Når vi „kun“ var ca. 400 fremmødte, så se det ikke som 
mangel på interesse, mange psykisk syge har svært ved at 
reklamere med deres sindstilstand til f.eks. en demonstration. 
Se det som et repræsentativt tal og at vi har startet en kamp 
som fortsætter, indtil vi har fået vores ønsker opfyldt. Se 
det også som, at vi bakker op om alle dem der støtter os i 
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det daglige. Og det er meget vigtigt at vi finder overskud 
til at fortsætte med at bakke op - og fortælle Regeringen og 
Kommunerne, at nu må de tage sig sammen. Det vil være 
rigtigt dejligt, om vi kan få et større samarbejde på tværs af 
alle eksisterende brugerforeninger - så vi ikke alle sidder i hver 
vores lille gruppe. Sammen er vi stærkest !!!

Til sidst vil vi der deltog i planlægning etc. sige rigtigt 
hjerteligt tak for den støtte I har givet, til at vi kunne få den 
første demonstration stablet på benene.
Mange hilsener, Michalla og de andre medarrangører

Om demo’en 5. marts
Vi er nu i gang med at planlægge det næste skridt, som også 

vil være en demonstration. Vi prøver også at arrangere en hø-
ring, hvor vi indkalder alle der har med psykiatrien at gøre 
- lige fra politikere, psykiatere, psykologer, alle foreninger, 
behandlere, pårørende og brugere. Vi håber og ønsker at dette 
tiltag kan brede sig som ringe i vandet. Og at alle kan være 
med i arbejdet for at skabe bedre vilkår for alle som føler sig 
fejlbehandlet eller mangelfuldt behandlet i psykiatrien.

Andre bliver hørt - sosuerne, skoleeleverne, politiet, lærerne, 
lastbilchaufførerne, pædagogerne, læger og sygeplejersker bli-
ver hørt - fagforeningerne kæmper for deres medlemmer...
Hvorfor må vi ikke blive hørt ? Hvorfor skal vi være bange 

for at vise os offentligt ? Hvorfor skal vi være bange for at 
bryde med tabuerne og stille krav til at vi sindslidende og psy-
kisk syge også har ret til et anstændigt liv?

Vi fortjener at blive set og hørt. For vi har også ressourcer. 
Når vi har overskud, og det får vi når vores livskvalitet forbed-
res. Vi lægger vægt på, at demonstrationen skal være upartisk. 
Selvom man er sindslidende behøves man ikke at være en „rød 
ballademager“. 
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Hovedpunkterne i hele aktionen, og dermed også 5. marts er:
-  Bedre forhold for psykisk syge
-  Flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger 
-  Obligatorisk tilbud om samtaleterapi
- Ikke kun medicinsk behandling
-  Bedre uddannelse af behandlere og personale
-  Fjern modregningen i kontanthjælp og førtidspension 
-  Højere førtidspension
-  Forhøjet kontanthjælp til psykisk syge under 25 år

Hvordan kan DU hjælpe?
Det er vigtigt at slå fast, at det er brugere af psykiatrien som 

står bag demonstrationen. Idéer og planlægning arrangeres 
indbyrdes mellem brugerne. 

Underskriftindsamlingen på www.sind.skrivunder.dk.  
Vi fik samlet en del underskrifter ind den 13. dec.

Deltag i debatten. Opret en gratis profil på Sindnet.dk, for 
at deltage i planlægningen og holde dig 100% opdateret med 
udviklingen. Såfremt I har flere punkter end dem vi her nævner, 
er I meget velkomne til at logge ind på Sindnet.dk og give jeres 
indlæg i debatten, som kører på forsiden.

Støt indsamlingen. Send SN DEMO til 1919, herefter 
modtages en SMS der skal besvares hvorefter man betaler 30 
kr. + SMS takst gennem mobilregningen.
Som alternativ kan der indbetales støtte på konto: 0010143918 

i Den Danske Bank.Pengene går ubeskåret til indsamlingen. 
Ved indbetaling på bankkontoen skal der som notat til 
modtageren stå „Demo“.

Foreningen Sindslidendes Netværk 
 som står for driften af Sindnet.dk  

bakker 100% op om det flotte initiativ.
Det samme gør både LAP, SIND og flere 

væresteder rundt om i landet
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Rædslen glider igennem min krop
Jeg vågner badet i sved
Jeg fortryder denne grusomme hændelse
Hvis jeg bare kunne ændre den
Jeg fyldes af angst
Hjertet stopper med at slå - et øjeblik
Mine muskler fortrækkes i en krampe af smerte
Min krop stivner, Jeg er vågen, 

det er sandt
Som at opleve en anden virkelighed

Tanken jeg ikke vil tro på
En kendsgerning jeg ikke vil anerkende

Fyldes af medlidenhed
At leve med at tro

Tro på at jeg kan leve med et virkeligt mareridt
Tro på at han kan leve med fejlen

En fejl der ændrede hans liv
Og mit

Ønsker at glemme rædslens mareridt
Tro at jeg drømmer
Men jeg bliver mindet
Igen og igen
Jeg husker
Sveden glider ned af mig
Sveden der fører skylden væk
Ikke min skyld.

Marcus
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Fyns Amts Avis, 12.02.08 - http://www.faa.dk/article/34595

33-årig kvinde tvangsindlagt på lukket afdeling i Svendborg 
Torsdag morgen 24. januar blev Ditte Petersen fra Ærø tvangs-
indlagt på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Hun lider af syg-
dommen MCS - en ekstrem overfølsomhed over for dufte og 
kemikalier. Men lægerne mener, hun er sindssyg.
Ditte Petersen er blot én blandt flere tusinde danskere, som 
lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Ifølge Miljøministe-
riet og Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed på 
Gentofte Sygehus er 25.000-50.000 danskere ramt af MCS.

- Der er mange forskellige meninger om MCS, men de der 
alene fastlår, at det er en psykisk og ikke en fysisk lidelse, har 
ingen viden eller erfaring med sygdommen, siger overlæge 
Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet.

Ny sygdom
MCS (Multiple Chemical Sensitivity) er en ny sygdom, og 
sundhedsvæsenet har indtil videre ingen behandlinger for den. 
Miljøministeriet udgav i 2002 en rapport om sygdommen, og i 
2006 fik et nyt Videncenter for duft- og kemikalier på Gentofte 
sygehus tre års bevillinger til at forske i lidelsen. Mange prak-
tiserende læger og sygehuslæger opfatter fortsat MCS som en 
psykisk lidelse.
- Men det er et overfladisk synspunkt og udtryk for total mang-
lende viden og erfaring med sygdommen, siger Vesterhauge.

- Jeg har set rigtig mange patienter med lidelsen, og min erfa-
ring er, at der er tale om mennesker med vidt forskellig per-
sonlighed. Deres fælles problem er, at de som MCS-patienter i 
vores duftbelastede samfund skal bruge ufattelig mange kræfter 
døgnet rundt på at undgå påvirkninger af parfumestoffer, ke-
mikalier og andre dufte. Påvirkninger, som giver sig udslag i 
voldsomme og invaliderende fysiske reaktioner, tilføjer han.

A
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Ingen behandlingsmuligheder
I vide lægekredse behandles MCS-patienter som neurotiske og 
med en udtalt social fobi - angst for at være sammen med andre 
mennesker.

- Da adfærden hos MCS-patienterne er styret af, at de skal 
undgå duft- og kemikaliepåvirkninger, opfattes de derfor af 
uvidende personer som eksempelvis neurotiske, og socialt 
angstfyldte. Det er helt forkert. Det er klart, at mennesker bli-
ver påvirket psykisk af sygdommen, men jeg har altså mødt 
både seje vestjyder og følsomme københavnere med lidelsen, 
og ens for dem alle er, at de hellere ville have været fri for den, 
siger Søren Vesterhauge.

Svært påvirket
Ditte Petersen har de seneste to år været svært påvirket af 
MCS. Hun blev tvangsindlagt for to uger siden på den lukkede 
afdeling i Svendborg på foranledning af en praktiserende læge 
på Ærø og Psykiatricenter Øst.
Ifølge Ditte Petersens patientjournal blev hun tvangsindlagt på 
gule papirer »til observation og behandling for skizofreni og 
paranoia«.

Efter Fyns Amts Avis var begyndt at interessere sig for sagen, 
blev Ditte Petersen i går formiddags udskrevet, fordi hun ikke 
ville lade sig behandle med medicin mod skizofreni. I morgen 
(onsdag, red.) eftermiddag bliver hendes klage over tvangsind-
læggelsen behandlet i det psykiatriske patientklagenævn.

Mødet foregår på Psykiatricenter Øst, Svendborg.

Vi holder øje med sagen, og følger op på det i næste nummer
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Fyns Amts Avis, 12.02.08 - http://www.faa.dk/article/34592
En i forvejen besværlig hverdag blev pludselig til et rent  
mareridt for den 33-årige MCS-ramte Ditte Petersen fra Ærø 
- De må da finde ud af, at det er en fejltagelse at 
tvangsindlægge mig.

Sådan tænkte Ditte Petersen, 33 år, i timerne efter, hun for to 
uger siden en tidlig morgen blev vækket og overmandet af to 
betjente og en praktiserende læge i sit hjem på Ærø.

Men frihedsberøvelsen kom til at vare knap to uger.

Ifølge Ditte Petersen og hendes patientjournaler mener læger 
på den lukkede afdeling fra Psykiatricenter Øst, Svendborg, 
fortsat, at hun er sindsyg.

At hun på grund af sin MCS-lidelse (Multiple Chemical Sensi-
tivity/duft- og kemikalieoverfølsomhed) bruger mange kræfter 
på at undgå parfumepåvirkninger og andre dufte fra mennesker 
og det omgivende miljø, anser lægerne for tvangshandlinger, 
og fordi hun er skizofren paranoid.

Tilbudt medicin morgen og aften
Morgen og aften, siden tvangsindlæggelsen, torsdag 24. januar, 
har læger på psykiatricenter Øst, Svendborg, tilbudt Ditte Pe-
tersen antipsykotisk medicin. Medicin, som har en beroligende 
og antipsykostisk virkning uden at virke helbredende.

- Jeg sagde hver gang nej tak, fordi det, jeg fejler, er MCS, 
duft- og kemikalieoverfølsomhed. Men det vil de ikke høre 
tale om. De siger, at jeg bruger maske, fordi jeg er angst og vil 
gemme mig bag den. Og de første dage på afdelingen måtte 
jeg heller ikke komme ud i frisk luft, fordi de mente, det var en 
tvangshandling, fortæller Ditte Petersen.

Hun var fattet, da Fyns Amts Avis mødte hende i går, men også 
stadig påvirket af begivenhederne, der tog fart torsdag morgen 
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den 24. januar lidt før klokken otte:

- Jeg lå i mit hus og sov, da jeg vågnede ved, at der blev hamret 
hårdt på døren. Jeg kiggede ud og så en betjent og tænkte:  
- Hvad er der dog sket?
Ditte Petersen lukkede havedøren op.

Spændt fast
- Så væltede to betjente i uniform ind og holdt mig fast. De 
sagde, jeg skulle tvangsindlægges, og det kunne jeg slet ikke 
forstå. Jeg bad om lov til at komme på toilettet og pakke nogle 
ting, men så greb de bare fat i mig i hver sin arm.

- Jeg bed den ene i hånden. I journalen står der, at jeg bed ham 
i fingeren helt ind til benet. Det har jeg nu svært ved at tro. Helt 
ærligt!? Det næste jeg husker er, at lægen dukkede op og gav 
mig en sprøjte stesolid.

Ditte Petersen fortæller, at hun blev spændt fast i en Falck-bil.
- På færgen fra Ærøskøbing til Svendborg spurgte jeg om lov til 
at komme ud af bilen, så jeg kunne få luft. Jeg fortalte om min 
duft- og kemikalieoverfølsomhed, og falckredderen sørgede 
for, at jeg kom ud på bildækket og hen i enden, hvor der kom-
mer frisk luft ind.

- Jeg husker den behandling, jeg fik, som om jeg var en stor 
mand på 150 kilo, der lige havde stukket naboen ned.

Ditte Petersen, der er omkring 165 cm høj og vejer godt 50 
kilo, blev indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling på syge-
huset i Svendborg.

- De første dage fik jeg ikke lov til at komme ud i frisk luft i 
afdelingens lille lukkede gårdhave, da lægerne mente, at det var 
en af mine tvangshandlinger, at jeg ønskede frisk luft.
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Alt tolket som vanvid
- Jeg fortalte lægerne, at de kunne kontakte min psykolog, som 
jeg har gået hos, da jeg fik konstateret MCS. Hun har sendt en 
lægeerklæring til afdelingen og det psykiatriske patientklage-
nævn. De ved også, at jeg har fået en lægefaglig diagnose på 
MCS. Desuden har jeg fortalt dem, at jeg, før jeg fik konstate-
ret MCS, gennem en test fik konstateret allergi for blandt andet 
en lang række fødevarer. Men uanset, hvad jeg har sagt, så har 
jeg haft oplevelsen af, at de tolker alt, som om jeg er fuldstæn-
dig vanvittig, og de har jo også sagt og skrevet, at jeg er psyko-
tisk, siger hun.

Mens Ditte Petersen har været indlagt på den lukkede afdeling, 
har hun løbende bedt om og fået indsigt i sine patientjournaler. 
Journaler som Fyns Amts Avis også har fået indsigt i.

Af journalen fremgår det, at den privatpraktiserende læge har 
henvist til tvangsindlæggelse, fordi hun mener, Ditte Petersen 
er psykisk syg. Lægen erklærer samtidig, at hun anser Ditte 
Petersen for sindsyg eller i en tilstand, der kan sidestilles.

- Jeg har ikke ord for det her. Det er uhyggeligt. Jeg har det 
som om, jeg er med i en dårlig film, siger Ditte Petersen.

I morgen eftermiddag mødes det psykiatriske patientklagenævn 
på Psykiatricenter Øst, Svendborg, hvor de skal behandle Ditte 
Petersens klage over hendes frihedsberøvelse fra 24. januar til i 
går, den 11. februar, hvor hun blev udskrevet.

Selv er hun nu hjemme i sit hus på Ærø. Hendes inderligste 
ønske er at forlade øen, så snart hun har fundet en egnet bolig 
på Sjælland, hvor hun er tættere på gode venner.
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Fra „Dagens Medicin“ 24. nov. 2005 „Dagens Medicin“ er en uafhængig 
nyhedsavis for sundhedssektoren. De har også et nyhedsbrev hver eftermid-
dag. (se http://www.dagensmedicin.dk)

Forsker går til angreb på det fremherskende gendogme
Børn, der er blevet udsat for vold eller sexmisbrug, har mange 

gange større risiko for at udvikle psykoser og skizofreni se-
nere i livet. Det fastslår en ny undersøgelse af den eksisterende 
viden på området. En af forskerne bag undersøgelsen, ph.d. 
John Read, mener, at resultaterne er så markante, at man bør 
revidere teorien om, at mennesker skal have en særlig genetisk 
disposition for at udvikle skizofreni. Han anklager psykiatrien 
og medicinalindustrien for at undertrykke den videnskabelige 
dokumentation af betydningen af omsorgssvigt, vold og andre 
sociale forhold i udviklingen af psykiske sygdomme.

»Den genetiske komponent i skizofreni er blevet massivt 
over-drevet de sidste årtier. Der er formentlig en kombination 
af gener, som tegner sig for 10-20 pct. af tilfældene. Men man 
behøver ikke en genetisk disposition for at blive sindssyg af 
stress og overgreb. En af de nyeste store undersøgelser, vi har 
fundet, viser, at man kan blive psykotisk af traumerne, selv om 
der ikke er nogen som helst genetisk disposition for skizofreni 
i familien,« siger John Read, lektor i psykologi ved Auckland 
Universitet på New Zealand. Han har skrevet artiklen sammen 
med bl.a. den fremtrædende hollandske psykiater Jim van Os. 
Artiklen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Acta 
Psychiatrica Scandinavica.

Vold alene udløser psykose
Forskerne konstaterer, at der kun er gennemført få videnskabe-
lige undersøgelser af emnet, men de har alligevel fundet frem 
til 46 studier. Undersøgelsen viser, at blandt voksne psykotiske 
har næsten 70 pct. af kvinderne og 60 pct. af mændene oplevet 
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vold eller seksuelle overgreb i barndommen. Der er tale om 
selvrapporterede overgreb, men forskerne peger på en række 
undersøgelser, der viser, at selvrapporteringen er pålidelig.

De fleste anerkender, at vold og misbrug kan fungere som en 
stressfaktor, der udløser psykotiske tilstande senere i livet hos 
mennesker, der i forvejen er disponerede for sygdommen. Når 
John Read går skridtet videre og siger, at overgreb i sig selv 
kan føre til alvorlig psykisk sygdom, skyldes det især en stor, 
prospektiv undersøgelse fra Holland med 4.045 deltagere of-
fentliggjort i 2004. Den viser, at børn, der er blevet misbrugt, 
har op til ni gange så stor risiko for at udvikle psykotiske til-
stande som børn, der ikke er blevet misbrugt. Og undersøgelsen 
har korrigeret for sociale forhold og familiær disposition, siger 
John Read.

Hans artikel har allerede udløst debat i Storbritannien, ikke 
mindst fordi mange frygter, at fokus på overgreb igen vil pla-
cere skylden og ansvaret for psykisk sygdom i familien, sådan 
som det skete i 1960’erne og 1970’erne. Men John Read mener 
ikke, at der er nogen vej uden om debatten.

»Frygten for at bebrejde familien har i årtier hæmmet forsk-
ningen , og det er ikke en videnskabelig tilgang. Vi må prøve 
at beskrive, hvad der faktisk foregår, og ikke lade os styre 
af frygt for at genere nogen. Desuden bør man huske, at der 
blandt mennesker med diagnosen skizofreni i lang tid har været 
stor vrede over, at behandlingssystemet ignorerer de familiære 
forhold. Det skal holdes op imod, at nogle pårørende vil blive 
urolige. Men vi har intet ønske om at begynde på en slags 
’family-blaming’. Det drejer sig om at hjælpe familierne bedre, 
end vi gør i dag,« siger John Read, der også har behandlet em-
net i bogen ’Models of Madness’.
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Psykiatere undviger slemme emner
John Read kritiserer medicinalindustrien og psykiatriske for-

skere verden over, som han mener har ignoreret de sociale for-
holds betydning for psykisk sygdom. Men han peger også på, 

at mange behandlere overser betyd-
ningen af vold og seksuelle overgreb 
i barndommen, fordi det er skræm-
mende emner at tale med patienterne 
om. Men der er ingen vej udenom, 
hvis man vil hjælpe, siger han:

»Det er meget svært at spørge folk 
om, hvad der er sket i deres barndom, 
for så skal man høre på nogle meget 
rystende historier. Psykiatere er men-
nesker som alle andre, og de undgår 
helst den slags, men det er ikke desto 
mindre deres arbejde. Derfor bør man 
have træningsprogrammer i at ud-
spørge folk.«

Sammenhængen mellem overgreb og 
psykoser bruges bl.a. i den engelske 

debat som et argument for, at den klassiske psykodynamiske te-
rapi skal have en mere fremtrædende placering i behandlingen.  
Men det mener John Read ikke:

»Psykoanalysen har en frygtelig dårlig effekt på traumer. Vi 
har god evidens for, at især kognitiv terapi er effektiv mod psy-
koser, og jeg tror, at den bedste behandling vil være en kombi-
nation af kognitiv terapi og støttende psykodynamisk terapi.«

Børnehave spas på 

en legeplads
Små & søde børn
Mange, hvis du mig spø’r

Leg på et træstativ
Hovedet for igennem med et piv

Han hovedet ej ud ku’ få 

Jeg stod der og så på

Han begyndte på et grin
Min følelse var ikke til at sige

Hjælpen kom og han var fri
Min følelse er ikke til at sige.
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Det moderne danske samfund, anno 2006, er meget konkurren-
cepræget og individualiseret. Vi måler os konstant op mod and-
re for at definere os selv som person. Det er ikke kun materielle 
ting, vi måler os med, men også vores fysiske, psykiske og so-
ciale fremtrin og færdigheder samt vores faglige evner bliver 
hele tiden sat under lup. På den ene side er det IN at være unik 
i sin fremtoning – på den anden side skal man helst ikke være 
så unik, at man anses for at være underlig og derved blive op-
fattet som unormal. 

Hvor grænserne går for, hvad der på et givent tids-punkt er so-
cial acceptabel adfærd, ændres konstant i takt med udviklingen 
i samfundet, og det kan være meget svært at følge med det høje 
tempo, hvis man er en følsom sjæl. 

De fleste af de patienter, jeg har mødt gennem mine 15 år som 
sygeplejerske i hospitalspsykiatrien, er følsomme sjæle der på 
tidspunkter i deres liv er eller har været nødt til at stå af eller er 
bukket under for samfundsræset. Belastningerne for dem har 
været for store til at de følelsesmæssigt har kunnet følge med, 
og på et tidspunkt blev de indlagt på en psykiatrisk afdeling.

I den vestlige verden er lægevidenskaben almindelig aner-
kendt, og har stort set patent på at diagnosticere samt finde og 
beskrive nye sygdomme eller lidelser. Dette er også gældende 
inden for det psykiatriske speciale, hvor diagnosticeringen har 
fået afgørende betydning for lægernes valg af behandlingsform. 

I Danmark har vi siden 1994 anvendt International Classifica-
tion of Diseases, 10. udgave, også kaldet ICD10. Med ICD10 
er psykiatriske diagnoser mangedoblet, og næsten alle former 
for afvigende adfærd er blevet klassificeret som psykiske syg-
domme eller lidelser, eks. angst, fobier og OCD. Inden for det 
medicinske område har det vidtrækkende følger, da klassifika-
tioner og kategorier overskrider de sociale grænser og breder 

D
et norm

ales tilblivelse &
 det skøre sam

fund
 af H

enriette A
ndreasen
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sig ud over de nationale. Derved bliver udnævnelsen af lidelse 
og sygdom som medicinske betegnelser på afvigende adfærd 
ofte anset for at være universalt gældende. 

Visse former af afvigende adfærd er i dag blevet til problemer 
i det medicinske embedsområde. Den medicinske profession 
indtager dermed en aktiv rolle i definitionen og beskrivelsen af 
afvigelse. På den måde legaliseres den medicinske behandling 
af syge afvigere. Selvom der kan forekomme forhandlinger, er 
det de mest magtfulde interesser i samfundet, eks. lægeviden-
skaben og juraen, der er bedst til at implementere deres version 
af virkeligheden ved at skabe og lovliggøre de definitioner på 
afvigelse der støtter deres interesser.

Mange af patienterne, der enten kommer i distrikts- eller ho-
spitalspsykiatrien, har eller får en diagnose inden for de bipo-
lare affektive lidelser (maniodepressive) eller inden for det ski-
zofrene spektrum af sygdomme, hvilket i psykiatriske termer 
bliver benævnt som kroniske psykosesygdomme, som dermed 
kun sjældent helbredes.

Jeg oplever det pro-
blematisk, at menne-
sker der får stillet en 
psykiatrisk diagnose, 
ikke alene bliver syge-
liggjorte, men samti-
dig bliver stemplet af 
den etablerede hospi-

talspsykiatri som værende unormale i forhold til hovedparten 
af befolkningen. Det er muligvis lidt af en tilsnigelse at påstå, 
at det forholder sig sådan overalt i den danske hospitalspsy-
kiatri. At jeg alligevel tillader mig at påstå at det forholder sig 
således, er med baggrund i erfaringer jeg har gjort mig gennem 

Kalder man en sten for en sten, 
sker der ikke noget med den, men 
kalder man et menneske for en sten,  
sker der noget med mennesket.

Citat, Thomas Szasz
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utallige samtaler med patienter, ved antropologiske litteratur-
studier, sygeplejefaglige artikler, samtaler med kollegaer fra 
andre steder i Danmark, samt gennem den aktuelle debat i pri-
mært Tv-programmer, nyhedsudsendelser og brugermagasiner 
som Hus Forbi, Amalie og OUTsideren.

Problemformulering
Formålet med specialet er at finde frem til, hvilken betydning 

det har haft for et udvalg af menneskers liv, at de har fået en 
psykiatrisk diagnose. Dette søges afklaret gennem 3 spørgsmål:
1) Hvordan føler de diagnosticerede personer sig behandlet af 

hospitalspsykiatrien, og hvilken indflydelse har det på, hvorle-
des de opfatter sig selv i forhold til andre i samfundet? 
2) Hvordan er relationerne og samspillet mellem en person, 

der har fået stillet en psykiatrisk diagnose og dennes familie, 
venner, kollegaer etc.? 
3) Hvordan forholder de diagnosticerede personer sig til ho-

spitalspsykiatrien?

Specialets relevans
Emnet har relevans for de mennesker, der skal implemen-

tere sundhedsprogrammet i deres daglige arbejde; personalet 
i psykiatrien og på socialcentrene: I en arbejdsdag fyldt med 
krav om dygtiggørelse, kvalitetsudvikling, forskning og doku-
mentation er det samtidig vigtigt at være bevidst om, hvilken 
indflydelse personalet har på, hvordan patienterne/ klienterne 
kommer videre i deres liv, og den indirekte påvirkning de har 
på patienternes/klienternes samspil med andre.  
Det er vigtigt af to årsager: 1) det har relevans for betydningen 
af behandlingen af patienterne/klienterne og 2) den oplevelse 
de får af interaktionen med personalet er grundlaget for fremti-
dige relationer. 
På det mere generelle plan har det relevans for os alle som 



19

individer i samfundet, idet det kan bidrage til at afmystificere 
psykisk sygdom og lidelse. Med alle mener jeg de personer den 
der har fået diagnosen møder, for eksempel familien, vennerne, 
kollegaerne, den lokale købmand og ikke mindst personen selv. 
Emnet kan bidrage til på sigt at give os alle større forståelse for 
hvilket ansvar vi hver især har for interaktionen med andre. Det 
kan øge vores tolerance over for andre, der tænker og handler 
anderledes end os selv og endelig give os mod til at give perso-
nerne værdige og relevante udfordringer i deres tilværelse.

På det mere specifikke plan kan det have relevans for den 
enkelte diagnosticeredes eventuelle fremtidige møder med 
hospitalspsykiatrien og socialcentrene og måske bidrage til, at 
deres tanker, ønsker og oplevelser får en mere central rolle i et 
fremtidigt samarbejde.

Antropologisk set har det relevans, da emnet blandt andet 
fokuserer på den enkelte diagnosticerede persons opfattelse af 
egen livssituation og den interaktion, de har med omverdenen, 
fra det overordnede plan med det danske samfund, hospitals-
psykiatrien og socialcentrene til det nære plan med familie, 
venner, kollegaer og bekendte. 

Emnet har ydermere relevans, idet det samtidig omhandler, 
hvordan socialt og kulturelt konstruerede begreber såsom ka-
tegorisering og klassifikation (som diagnosticering henregnes 
under), ser på de modsætninger, der opstår mellem systemerne 
og den enkelte diagnosticerede. Disse modsætninger opstår 
mellem den enkelte diagnosticerede person i det sociale sam-
spil, hvor personens oplevelser og erfaringer som person støder 
sammen med samfundets syn på afvigelse som sygdom.

Adgang til felten
Mine overvejelser var mange, men det stod mig tidligt klart, at 

jeg ikke ønskede at søge informanterne blandt patienterne i ho-
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spitalspsykiatrien. På daværende tidspunkt arbejdede jeg som 
tilkaldevikar og kom på de fleste hospitaler i H:S og var ikke 
interesseret i hverken at træde nogle af arbejdsgiverne over tæ-
erne eller skade min fremtidige karriere. Endvidere ville sand-
synligheden for at mange af patienterne kendte mig i forvejen 
som sygeplejerske, være stor, hvilket ville vanskeliggøre min 
tilgang til felten som antropolog. Jeg besluttede derfor til at 
rette henvendelse til de 3 største brugerorganisationer: Galebe-
vægelsen, Landsforeningen SIND og Landsforeningen Af nu-
værende og tidligere Psykiatribrugere. Yderligere var det min 
hensigt at give informanterne de bedste forudsætninger for frit 
at tale ud fra deres egne oplevelser og erfaringer samt at mind-
ske risikoen for eventuelle repressalier fra hospitalspersonalet. 
Jeg fik hurtigt et positivt svar fra Galebevægelsen i København. 
Efter 4 uger besluttede jeg udelukkende at foretage feltarbejdet 
i Galebevægelsen, på Netværkstedet Thorvaldsen. 

Sted & Informanter
Netværkstedet Thorvaldsen åbnede i 1996 med oprindelse i 

Galebevægelsen. Stedet har en noget mere modereret holdning 
til det etablerede psykiatriske behandlingssystem end Galebe-
vægelsen havde ved dennes start i 1979. Holdningen er i dag at 
de kræfter de før brugte på at bekæmpe systemet, kan bruges 
mere konstruktivt på udvikling af netværkstedet, til glæde og 
gavn for brugerne selv. De er fortsat kritiske og indignerede 
over den måde, hvorpå mange patienter bliver behandlet i det 
etablerede psykiatriske behandlingssystem, men ønsker i mod-
sætning til tidligere nu at være et godt alternativ eller supple-
ment til dette. 

Filosofien bag Netværkstedet Thorvaldsen bygger på at alle, 
der kommer på stedet, er frivillige, hvilket gør dem til aktive 
aktører både i forhold til stedet, men også i forhold til deres 
eget liv. De har også valgt at bruge udtrykket ”psykosociale 
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lidelser” frem for ”psykisk sygdom” blandt andet for at undgå 
stempling, men også fordi de er af den opfattelse, at det at  
afvige fra normalen ikke nødvendigvis behøver at være sygt. 
På Netværkstedet Thorvaldsen har de valgt at lade sig inspirere 
af Recovery tilgangen, Empowerment begrebet og Marte Meo 
metoden. Det er alle tre tilgange, hvor den enkelte aktivt skal 
gøre en indsats for at få magten over sit eget liv.

De 6 informanter, der refereres i specialet, er alle frivillige på 
Netværkstedet Thorvaldsen. De er valgt på baggrund af, at de 
alle har været i forbindelse med det psykiatriske behandlings-
system og på et eller andet tidspunkt i deres liv har fået stillet 
en psykiatrisk diagnose. Alle er anonymiserede. 

Positionering
I dag bekender hospitalspsykiatrien sig til en blanding af bio-

medicin og socialpsykologisk tilgang, men prioriterer den bio-
medicinske behandling højest de fleste steder. Som psykiatrisk 
sygeplejerske er et af mine vigtigste arbejdsområder relations-
arbejde, hvilket betyder, at jeg skal kunne etablere, vedlige-
holde og afslutte en relation til gavn for patienten. 

I brevene til organisationerne præsenterede jeg mig som an-
tropologistuderende, og til mit første møde i Netværkstedet 
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Thorvaldsen havde jeg besluttet at fortælle om min baggrund 
som psykiatrisk sygeplejerske og min deraf følgende undren og 
til tider forargelse, over den pleje og behandling, jeg ofte havde 
overværet, og at det fyldte mig med nogen nervøsitet. Det 
havde tilsyneladende ingen negativ effekt blandt de frivillige. 
Kun en enkelt var meget skeptisk på grund af min baggrund 
som psykiatrisk sygeplejerske og er desværre ikke blandt infor-
manterne. Det kunne måske have bibragt specialet nogle andre 
interessante synsvinkler. Blandt de frivillige vakte min tilstede-
værelse oftest nysgerrighed og bidrog til mange livlige diskus-
sioner. Jeg oplever ikke, at min baggrund i hospitalspsykiatrien 
har hæmmet kontakten til informanterne eller de oplysninger, 
de gav under interviewene, men er derimod af den opfattelse, at 
nogle af dem har benyttet sig af at kunne stille mig specifikke 
spørgsmål om diverse symptomer og/eller behandlingsformer. 
Flere har specifikt udtalt, at de enten aldrig før har fortalt dette 
til nogen, eller at de aldrig ville have fortalt dette under en ind-
læggelse.

Deltagerobservation
Formålet med deltagerobservation er, at man samtidig kan 

deltage i samt observere feltet, man befinder sig i. Udgangs-
punktet for den antropologiske metode er feltarbejdet. Her har 
antropologen mulighed for, ved at placere sig i den ”verden” 
han eller hun vil undersøge, at blive een blandt andre i et fæl-
lesskab og kan derved rette opmærksomheden mod den enkelte 
i fællesskabet, der studeres. Som antropolog har man ingen 
redskaber eller uniformer at gemme sig bag, man kommer som 
den person, man er. Jeg har endvidere bestræbt mig på at give 
erfaringsnære beskrivelser af informanternes adfærd, deres sub-
jektive erfaringer og psykologiske forhold, samt at se på indlej-
ringen i de sociale og kulturelle processer.  
Efter råd fra bestyrelsen i Netværkstedet Thorvaldsen, beslut-
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tede jeg kun at afholde de individuelle interviews. Jeg fik en af-
tale i stand om at komme dagligt i hverdagene i en periode på 
to uger, og derved gøre mig til et kendt ansigt blandt de frivil-
lige, og samtidig selv blive bekendt med stedet, dets aktiviteter 
og dets frivillige.
Da dagen for mit feltarbejdes første dag endelig oprandt, 

mødte jeg op i Netværkstedet Thorvaldsen, bevæbnet med 
notesbog, interviewguide, MP4 afspiller og skærpede sanser, 
parat til at udforske alt det nye og ukendte. Jeg var der som an-
tropologi-studerende, 
men indimellem havde 
de frivillige behov for, 
at jeg hentede sygeple-
jersken frem. Og en-
delig var jeg der som 
den person, jeg nu en-
gang er – nysgerrig på 
mine medmennesker, 
deres oplevelser og 
handlinger. 

Interviews
Generelt ville de frivillige meget gerne dele deres tanker, erfa-

ringer og oplevelser af, hvad det havde betydet for deres liv at 
få en psykiatrisk diagnose med mig. Alle interviewene foregik i 
Netværkstedet Thorvaldsens lokaler på Frederiksberg. Alle in-
dividuelle interviews er blevet optaget på MP4 afspiller, hvilket 
alle indvilligede i. Jeg forsøgte samtidig at tage notater, men 
fandt at disse var ubrugelige, hvorfor jeg droppede det igen.
Dog mener jeg, at nogle af de observationsteknikker, jeg har 

gennem års arbejde med psykiatriske patienter, har hjulpet mig 
til at erindre de frivilliges nonverbale kommunikation.   
Transskriptionsprocessen var et langt sejt træk med gentagne 
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fra DSRs nyhedsbrev Synergi, 12-09-07, af Nana Vogelbein
Et øget fokus på få tiltag, 

som alle medarbejdere troede 
på, kunne gøre en forskel. Det 
har været opskriften på suc-
ces på en psykiatrisk afdeling 
i Vordingborg, hvor man på 
et år halverede antallet af 
tvangsfikseringer og deres 
varighed.
Danmark har igennem en år-

række været udskældt for den hyppige og ofte langvarige brug 
af tvangsfikseringer i psykiatrien, og blandt de største kritikere 
har været Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur. 
Nu kan det meget vel blive en saga blot. Flere psykiatriske af-
delinger landet rundt har nemlig haft fine resultater med at del-
tage i det nationale kvalitetsprojekt ‘Tvang i psykiatrien’. 

På den voksenpsykiatriske afdeling N1, der hører under psyki-
atrien i Næstved, har man for nylig afsluttet en et-årig projekt-
periode, og Michael Marcussen, der er souschef på N1, tøver 
ikke med at kalde resultaterne en succes. Både for patienter, 
pårørende og personale. Under projektperioden faldt antallet af 
tvangsfikseringer 52 procent, ligesom varigheden af fikseringer 
blev reduceret med 58 procent, og der har også været fine, kva-
litative resultater. 

„Alle medarbejderne på afdelingen har oplevet, at den faglige 
og organisatoriske kvalitet af tvang har udviklet sig, at den fag-
lige indsats er blevet mere struktureret og systematiseret, og så 

   
Succesprojekt kan halvere 
brug af tvang i psykiatrien

    

Bjørk
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er vores patienttilfredshed fortsat høj,“ forklarer han.

Størst succes når alle inddrages
‘Tvang i psykiatrien’ bygges på den såkaldte gennembruds-

metode, der har til formål at skabe gennemgribende kvalitets-
forbedringer på kort tid, og hvis hovedsigte er at forbedre den 
patientoplevede kvalitet af tvang, at udvikle den faglige og 
organisatoriske kvalitet, når tvang anvendes, samt at minimere 
behovet for – og dermed anvendelsen af – tvang. Erfaringer 
viser nemlig, at der ikke findes ét tiltag, der kan reducere an-
vendelsen af tvang markant, og derfor er der behov for en bred 
indsats. De første seks måneder af projektperioden, fra andet 
halvår af 2006 til og med første halvår af 2007, var det et ud-
valgt team på N1, der primært arbejdede med de nye tiltag. 

Men først omkring årsskiftet [2006-07, red.] fik projektet for 
alvor vind i sejlene. Her fik hele personalet på afdelingen nem-
lig indflydelse på forandringstiltagene, og det gjorde, at alle op-
levede, de havde fået medejerskab i projektet. Det var udslags-
givende for graden af succes, vurderer Michael Marcussen.

„Det er vigtigere at have færre forandringstiltag, som hele af-
delingen kender og benytter, frem for en masse tiltag som kun 
teamet kender til. Hvis alle er med kan man få store resultater 
på kort tid. Det skal være afdelingens projekt,“ siger han.

Åben dialog med patient og pårørende
Flere faktorer har fået stor betydning for arbejdet på N1:
„Vores pleje og behandling under indlæggelse er blevet mere 

problemorienteret og struktureret, vi har en mere reflekterende 
og åben dialog omkring patientbehandlingen, også med patient 
og pårørende, ligesom der er kommet en øget debat omkring 
tvang, tvangsforanstaltninger og faglige vurderinger. Slutteligt 
har den større inddragelse af patient og pårørende givet et mere 
positivt sigte,“ siger Michael Marcussen.
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Projektet har vist, at det er vigtigt, at de forandringer, man vil 
foretage, bliver konkrete, og at det er tydeligt for alle medar-
bejdere, hvorfor man laver tiltagene. På N1 har det blandt andet 
resulteret i, at man har indført en tjekliste, der er en slags  
huskeseddel for personalet, så alle ved, hvilke opgaver, der skal 
varetages under indlæggelse og ved udskrivelse, ligesom man 
har arbejdet med sidemandsoplæring, så kolleger har udvekslet 
erfaringer. Og netop erfaringsudveksling spiller en stor rolle i 
projektet. 

Inspiration og skulderklap
Gennembrudsmetodens grundlæggende idé er, at viden og er-

faring deles med andre gennem etablering af netværksgrupper, 
de såkaldte teams, hvor deltagerne er hinandens samarbejds-
partnere, inspiratorer og kritikere. Både internt og eksternt. 

„Det, at metoden også er netværksbaseret, så viden og erfarin-
ger deles på tværs af afdelinger og sygehuse, har åbnet perso-
nalets øjne for andres arbejde og været med til at fremskynde 
en proces hen imod nye tanker og forandringsarbejde. Men det 
går begge veje, for det har også givet personalet et skulderklap 
at vide, at det arbejde, som foregår i afdelingen, interesser og 
inspirerer andre,“ ræssonerer Michael Marcussen. 

Sideløbende med projektarbejdet har afdeling N1 påbegyndt 
forskellige, miljøterapeutiske tiltag, som eksempelvis brug af 
ugeskemaer, aktiviteter og spisning sammen med patienterne 
samt et øget fokus på patienternes døgnrytme. Og det har æn-
dret personalets tilgang til den enkelte patient og patientarbej-
det i en positiv retning. 

„Patienter har givet udtryk for, at de føler, de får en behand-
ling, der giver håb, de føler sig mere parate til at komme hjem, 
og vores liggetid er blevet meget kortere. Nu er vi så i gang 
med at forberede den videre indsats, og vi har allerede klarlagt, 
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hvilke tiltag vi skal arbejde videre med, så jeg føler bestemt 
ikke, at arbejdet er færdigt,“ konkluderer Michael Marcussen.

Om Gennembrud 
Gennembrudsmetoden er den danske betegnelse for „Break-

through-method“, der er udviklet af Institute for Healthcare Im-
provement (IHI), i Boston, USA. I 1.bølge af projektet deltog 
22 tværfaglige teams fra hele landet over en periode på halvan-
det år. Det svarer til cirka ¼ af psykiatrien. I 2. bølge deltog 20 
teams.
Du kan læse mere på http://www.gennembrudsprojektet.dk/

Produktoversigt med priser kan rekvireres ved henvendelse 
til Netværkstedet Thorvaldsen, tlf. 35 35 66 47 eller mail til 

formidling@thorvaldsen.dk

> Basiscreme (hvedekimolie eller 
mandelolie) med/uden duft

> Silkecreme med/uden duft 
(f.eks. magnolia)

> Læbepomade med lanolin
> Shampoo med brændenælde-

ekstrakt og rosmarin

Produkterne omfatter 
eks.
> Hudpleje til Normal/

tør hud m. E-vitamin 
og agurk-ekstrakt

> Hudpleje til Normal/
fedtet hud med 
troldenød og 
         tea-tree

> Hudpleje til Sart Hud  
         m. kamille
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gennemlytninger af det optagne materiale samt efterfølgende 
bearbejdning af nedskrevne data. Jeg oplevede på samme tid en 
nærhed og distance til det felt, jeg så intenst havde studeret i 15 
dage gennem en fire ugers periode i marts og april måned 06. 
Den relativt korte tid, jeg havde til at distancere mig fra såvel 
felten som det empiriske materiale, skabte grundlag for tolk-
ning og analyse af data. De individuelle interviews udstak en 
retning for, hvilke centrale lighedspunkter der havde betydning 
for deres levede liv. Gennem processen udfoldede der sig for 
mig nye og betydningsfulde temaer i materialet. Temaer som 
normalitet og stempling førte mig på forunderligste vis videre 
til begrebet betydningsfuldhed som en vigtig forudsætning for 
den enkeltes livsudfoldelse. Interviewene gav mig en viden om 
deres liv, om oplevelser og erfaringer med at få en psykiatrisk 
diagnose, hospitals- og distriktspsykiatrien, socialcentrene og 
kontakten til deres familie og venner. I analysen henviser eller 
citerer jeg ofte fra interviewene, da de ofte her udtrykte sig i 
mere præcise vendinger om specialets tematikker.

Social identitet
Den personlige identitet dannes ud fra samspil mellem indi-

vider og deres omgivelser, og at de uenigheder, der opstår, kan 
løses ved at individerne omdanner og regulerer deres indre og 
ydre forestillingsverden, siger Richard Jenkins, engelsk profes-
sor i sociologi. Individuel identitet bliver legemliggjort i den 
personlige identitet, og det giver ingen mening at se på den iso-
leret, uden sammenhæng med den sociale verden og andre men 
nesker. Han siger yderlige-re, at individer er unikke, og forskel-
lige, mens personlig identitet er systematisk socialt konstrueret 
i processen af den primære socialisering samt i de efterfølgende 
socialiseringer. Og at individer livet igennem definerer og om-
definerer sig selv og andre gennem en fortsat proces af sociale 
interaktioner. Han pointerer at, hvad andre mennesker tænker 
om os er ikke mindre vigtigt, end hvad vi tænker om os selv. 

Det normales tilblivelse..., fortsat fra side 24
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Selvforståelse
Den amerikan-

ske professor i 
antropologi Sue 
Estroff ser i bo-
gen Making it 
Crazy på patien-
ters selvforstå-
else. Hun siger, 
at for at have 
en fornemmelse 
af os selv som 
synlige og for at 
føle os reageret på af andre, må vi kunne (med)inddrage vores 
identitet som en del af den virkelighed, to individer hver for 
sig erfarer sammen. Vores tolkning af andres fortolkninger af 
os kan ikke kun bekræfte, men ændre hvem vi tror vi er, hvem 
andre tror vi er, og hvem de tror de er. Når hun taler om en 
”bryder”, mener hun en person, der med sin adfærd sprænger 
rammen for samværet. Eks. brud på uskrevne regler, såsom at 
man ikke tager en Margrethe-skål på hovedet, når man skal ud 
og handle. I vores kultur bliver den person, der vedvarende er 
benævnt og erfaret som ”bryder” af andres virkelighed, anset 
for skør, helt sikkert af de andre og måske endda af sig selv. 

I de efterfølgende afsnit bliver informanternes oplevelser og 
erfaringer præsenteret ud fra relationerne til først de professio-
nelle (hospitalssystemet) og dernæst til familien, vennerne og 
deres øvrige omgangskreds og sluttelig i forhold til egen selv-
opfattelse og identitetsfølelse.

Relationen til de professionelle 
Fortolkningen af en persons eller en gruppes lidelse kan i den 

biomedicinske sfære let blive transformeret ind i et klassifika-

U
ntitled-96
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tions- og diagnosesystem. Når personens lidelse tilpasses et sy-
stem, mister den kompleksiteten, uvishederne og almindelighe-
derne. Men lidelse som levet erfaring lader sig ikke reflektere i 
modeller. Det er derfor vigtigt, at menneskets egne oplevelser 
og erfaringer medtages i analysen, med fokus på såvel de nære 
betydningsfulde elementer som de store meningsfulde struktu-
rer, og ses i sammenhæng med såvel nærmiljøet som på sam-
fundsniveau.
Derfor vil de efterfølgende afsnit beskrive informanternes  

oplevelser og erfaringer, samt hvilken betydning de tillægger 
det at have fået en psykiatrisk diagnose: Deres oplevelser og 
erfaringer med dette er på flere områder sammenfaldende, men 
samtidig vidt forskellige. Erfaringerne, som de har gjort sig, er 
derudover afhængige af den enkeltes oplevelse af samspillet 
med de professionelle, og om relationerne til dem har været af 
positiv eller negativ karakter. Kun en enkelt af informanterne 
har fået tilbudt psykoterapeutisk behandling i form af gruppete-
rapi ved siden af medicinsk behandling. 

Den første informant, der præsenteres er Dan, hvis oplevel-
ser med at møde modgang i sit liv stammer helt tilbage fra 
barndommen. Dan, et par og 40 år, fik mange tæsk hjemme og 
havde svært ved at omgås de andre børn i skolen. Da han først 
i 20’erne kom i kontakt med det lokale socialcenter, blev han 
afslået bistand til psykologhjælp. Han fik diagnosen ”skizofren 
paranoid kværulatorisk psykotisk psykopat med narcissistiske 
træk” i 1995, senere en dom til psykiatrisk behandling, og var i 
en periode på 5 år ofte indlagt på bl.a. retspsykiatrisk afdeling 
og senere i distriktspsykiatrien. Han er stadig meget vred på det 
sociale og psykiatriske system, som han føler sig svigtet af.
Udvekslingen af kontakt mellem mennesker foregår som en 

interaktion, hvor vi spejler os i vores omgivelser og søger en 
bekræftelse på hvem vi er, i den anden. 
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Denne spejling af os selv i andre er en måde, hvorpå vi kan 
kontrollere om vores adfærd er socialt acceptabel. Hvis man er 
psykotisk, kan den være besværliggjort ved, at ens indre selv-
billede er læderet, og den spejling, man modtager fra omgivel-
serne giver derfor én et anderledes billede end forventet.

Et par af informanterne har i berettet om deres interaktion 
med noget af personalet under deres indlæggelser. Særlig de 
dårlige erfaringer har prentet sig ind i deres hukommelse, som 
følelser af fornedrelse og uretfærdig og uværdig behandling. 
Bertil fortæller om en indlæggelse:

”Hvis du for eksempel sidder og ser fjernsyn, så kommer de 
ind og siger ”Nu skal du i seng”. Så siger jeg – jeg vil godt se 
den film færdig – ”Nej du skal i seng nu” siger de så – så siger 
jeg, jeg er ikke et barn.  – Så får man at vide, at hvis man ikke 
gør det nu, så er det den lukkede (Henriette – ja), fordi man er 
opsætsig … det er langt ude sådan noget, synes jeg. 
Henriette: Hmm, men kan man ikke lave nogle aftaler?
Bertil: Joh, men det irriterer mig jo, at man skal gå i seng, når 
der kun mangler 10 minutter.
Henriette: Det kan jeg godt forstå. 
Bertil: Jah, det kan de altså ikke… så siger sygeplejersken ”vi 
kører efter reglerne” – I ryger ikke på arbejdspladsen – Det skal 
jeg ikke bestemme, siger de så – men det er jo reglerne, at I må 
ikke ryge her… Så begynder de igen at sige, at hvis jeg kører 
det på den måde, så er det den lukkede – ja, ja siger jeg så”.

Endvidere fortæller Bertil om, at patienterne ikke måtte drikke 
kaffe eller koge vand efter kl. 22, så de drak pulverkaffe lavet 
på varmt vand fra vandhanen. Andre har fortalt, hvordan de 
i lignende situationer også er blevet truet med bæltefiksering 
eller fratagelse af privilegier, f.eks. terrænfrihed. Sådanne ople-
velser har givet informanterne en stor uvilje mod hospitalspsy-
kiatrien, og har for Dans vedkommende resulteret i, at han for 
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tiden er i gang med at skrive en lettere 
fiktiv og blodig historie om et patient-
oprør på en psykiatrisk afdeling.

Andres syn
At være i kontakt med og at 
have en følelsesmæssig og social 
relation til andre individer er en 
livsnødvendighed for menne-sket, og 
anses for et af de mest grundlæggende 
behov. For mennesker med problemer 
af psykosocial karakter kan det at 
etablere og vedligeholde relationer, 
være forbundet med van-skeligheder 
på grund af følelsesmæssige og 
sociale påvirknin-ger. Informanterne i 
specialet har alle haft, eller har stadig, 
for skellige former for psykosociale 

problemer. Fælles for dem er, at de i perioder af deres liv har 
oplevet vanskeligheder i relationen til andre. Dan beskriver det 
således: 

”Hvis ikke jeg havde mødt al den modgang i psykiatrien, så 
havde det været helt anderledes (Henriette – jah). Jeg havde 
stadigvæk haft sådan et ”drive” – det havde bare været langt 
bedre (Henriette – jah), og jeg havde været langt bedre – hvad 
skal man sige, socialt engageret på flere områder – langt bedre 
til at være i kontakt med andre mennesker og langt bedre til at
engagere mig, hvis ikke jeg havde været udsat for det der.
Henriette: Så det har gjort noget i forholdet til dine – til andre 
mennesker?
Dan: Ja, det har det – altså det ”drive”, jeg har der, hvis det er 
det – det er jo, at jeg kan sætte mig selv i gang, ikke (Henriette 
– jah) Jeg ved godt, hvornår jeg skal vaske op, eller hvad ved 

Profeten

En profet han var

overset og lille

han var ene

men forstod at skabe en scene

Hans visdom var stor

men ikke den slags du tror

Stadig han spreder sin kundskab 

rå og uslebet af voldens vildskab

Jannick
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jeg, ikke – altså (Henriette – jah). Så er jeg jo nødt til at gå i 
gang… og laver jeg ikke mad, så dør jeg jo af sult, ikke… Altså 
er jeg nødt til at gøre et eller andet (Henriette – griner, ja det er 
jo rigtig nok) .. Ja, ikke.
Henriette: Men du føler, at det har gjort noget ved den måde, 
du er sammen med andre mennesker på?
Dan: Det har det. Jeg har ikke den samme lyst til at være sam-
men med andre mennesker, som jeg havde tidligere… Det vil 
Elsebeth også kunne fortælle… Jeg har det med at trække mig 
- sådan (Henriette – jah)… og hun siger også, at jeg er god til at 
skabe kontakt, men jeg synes ikke, jeg er det. Jeg ved, jeg har 
været bedre… Jeg ved, jeg har været anderledes i min måde at 
gøre det på.”

Susan Estroff siger, at den psykotiske i sin egenskab af at 
bryde love og regler sædvanligvis bliver fjernet fra interaktion 
med andre med hvem han/hun er i konflikt, eller også fjerner 
han/hun sig selv ved at trække sig tilbage til sin egen private 
virkelighed. Dans erfaringer med at gennemgå psykiatrisk be-
handling er dårlige. Han føler sig stemplet og psykisk knust 
som menneske og oplever ikke, at det har givet ham nogle 
redskaber til at komme videre i sit liv. Da hans erfaringer med 
kontakt til andre, fra den tidlige barndom af har været præget af 
hans til tider anderledes, og måske ofte konfliktfyldte opførsel, 
vælger han nu i stedet at trække sig fra kontakten. 

Det at føle sig anderledes er noget alle informanterne beskriver. 
Alle har haft oplevelser af, at de nok ikke var som andre, inden 
de blev diagnosticerede. Efter diagnosticeringen beskriver de, 
at anderledeshedsfølelsen er blevet yderligere forstærket. 

Den medicinske behandlings betydning
Under de mange livlige diskussioner i dagligstuen på Net-

værk-stedet Thorvaldsen faldt emnet ofte på den medicinske 
behandling af psykisk syge. Det er et emne, alle de frivillige 
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(inklusiv mig selv) har en holdning til. 
Mange af de frivillige havde selv erfaret medicinens virknin-
ger på deres kroppe og var af den opfattelse, at bivirkningerne 
ved medicinen langt oversteg de positive virkninger. Nogle led 
stadig af følgevirkninger af medicinen selv år efter, at de var 
ophørt med behandlingen. Flere fortalte om, hvordan de havde 
været overmedicinerede, og brugte nogle af de frivillige, der 
kom i Torsdagsklubben (klub for indlagte på det nærliggende 
hospital) som eksempler på dette. Andre igen anklagede psy-
kiaterne for at være ondsindede og ødelægge deres liv. 

Til min egen forbløffelse fandt jeg mig ofte i situationer, hvor 
jeg undskyldte psykiaternes valg af handlinger, specielt hvad 
angår den medicinske behandling, idet jeg er af den opfattelse 
at psykiaterne handler ud fra et ædelt ønske om at hjælpe pa-
tienten bedst muligt, jf. den samaritanske pligt. Informanterne 
har alle fået eller taget medicin i kortere eller længere perioder 
af deres liv, og kun Christoffer var fortsat i medicinsk behand-
ling på interview-tidspunktet. Hans erfaringer med at undvære 
medicinen er dårlige, og han ønsker ikke at skulle genindlæg-
ges på grund af et psykotisk gennembrud. Anders fik som helt 
ung medicin under sine tvangsindlæggelser, og i dag mener 

han, at han havde 
brug for den til at 
for komme ud af 
psykoserne. Til 
gengæld er han af 
den overbevisning, 
at det lammer 
ens sanser, gør en 
afstumpet og ens 
verden bliver trist 
og grå. Han fore-
trækker at være 

U
ntitled 22 01 96
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angst, ked af det og forvirret, men føle at han lever, frem for 
at gå rundt som en zombie. Det er 32 år siden, at Anders sidst 
har været psykotisk. Dengang gennemlevede han p,sykosen, og 
ideen fik han efter at have læst R. D. Laing, en skotsk psykiater 
med en radikal anderledes holdning til galskab. Han har ikke 
taget medicin siden. 
Gunvor har ligesom Anders heller ikke taget medicin i mange 
år. Til gengæld havde hun gennem de andre, der kom i Galebe-
vægelsen, fået oplysninger om medicinens virkninger, både de 
positive og de negative. Når hun var til kontrol hos psykiateren, 
fortalte hun ham levende om medicinens indvirkning på hendes 
krop, og grinende fortæller hun: ”Så var han glad, for så vir-
kede medicinen jo som den skulle”. 

Elsebeth har i modsætning til Gunvor prøvet medicinens ube-
hagelige bivirkninger på egen krop i form af trippende gang, 
stivhed i musklerne, kramper og ikke mindst sløvhed. Hun fø-
ler at hun har været en forsøgskanin for psykiaterne, og synes 
at de gamle præparater var dårligere sammenlignet med de nye 

psykosedæmpende præparater, 
som hun havde taget indtil ca. en 
måned før interviewet.  
Bertils erfaringer er både positive 
som negative, og han fortæller 
følgende om sine erfaringer: 

”De gjorde, at jeg blev glad igen 
og i skidegodt humør så – det var 
faktisk lykkepiller jeg fik – helt 
bogstaveligt talt… Men så be-
gyndte bivirkningerne, fantasier-
ne tog fuldstændig til – jeg havde 
ild i hænderne (Henriette – er du 
gal). Det har jeg faktisk altid haft, 

Begyndende Blom
st

fortsættes s. 40 ...
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Til alle, der beskæftiger sig med 
stjernebørn, indigobørn, krys-
talbørn og lysarbejde, eller har 
en butik, der sælger bøger om 
disse emner.

Jeg skriver til jer for at gøre 
opmærksom på, at  jeg har skre-
vet en bog om et stjernebarn, 
som  udkom i går. Det er en 
roman, som især henvender sig 
til 10-14-årige, men også kan 
læses af ældre teenagere og af 
voksne. Bogens to første kapit-
ler kan ses på min hjemmeside 

www.marianneholmen.dk

Det er første bind i en planlagt serie på 3 om stjernebarnet 
Lucinda. Arbejdet med at finde ind til sig selv og udføre sin 
mission udsætter hende for mange prøvelser, og i hvert bind er 
der en port, hun skal lære at åbne. I denne første bog åbner hun 
sølvporten. 

Hovedpersonen er en 12-årig pige, som altid har følt sig ander-
ledes end sine kammerater. Hun får kontakt med sin skytsengel, 
som fortæller hende, at hun er et stjernebarn, der er kommet 
til Jorden for at udføre en mission. Dette ændrer helt hendes 
liv. Hun oplever mange ting sammen med englen - flyver i 
verdensrummet, besøger andre planeter - og hun opdager fær-
digheder, hun ikke vidste, hun havde. Især da hun lærer Stefan 
at kende, tager det fart, for han er også et stjernebarn. Hendes 
forældre har svært ved at forstå hende, men hun har en morfar, 
som hun kan ty til. Bogen beskriver også, hvor svært det er for 
hende at balancere mellem de to verdener - især i skolen og 

Lucinda fra stjernerne
 - N

y bog om
 et stjernebarn
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sammen med kammeraterne.

Jeg har skrevet bogen, fordi jeg synes, at der mangler littera-
tur for den slags børn, og for deres forældre. De har brug for 
bøger med personer, de kan identificere sig med, så de kan se 
at de ikke er alene.  Der kommer flere og flere børn, der får en 
forkert diagnose eller et ulykkeligt liv, fordi de har svært ved 
at tilpasse sig. Disse børn er ofte stjernebørn, indigobørn eller 
krystalbørn, som har en viden, vi alle kunne lære af.

Det var svært at få  bogen udgivet, fordi de fleste forlag mente, 
den manglede action - uden det kunne de ikke sælge den. Men 
jeg tror ikke, de har ret. Og jeg fandt så et forlag, der tilbød at 
udgive den, fordi den handler om et stjernebarn, og fordi det er 
vigtigt, at den slags bøger bliver udgivet. Tak for det. 

En mor, der læste bogen i manuskriptform, skrev til mig: 
„Jeg lovede dig at jeg ville skrive til dig, når vi havde læst dit 
manuskript „Lucinda fra stjernerne“ færdigt. Vi blev færdige 
for ca.en uge siden, og Mads, vores dreng har virkelig fået no-
get ud af historien. Den er bare enestående, og den blir skrevet 
så man forstår. Man er helt ked af, at der ikke er mere at læse. 
Vi har siddet næsten hver aften og læst et par sider, så plejede 
Mads at falde I søvn. Tror den beroligede ham, så han fik ro til 
at sove. 

Den minder så meget om Mads, som også går til rollespil, og 
som går i klasse med en pige, som er ligesom ham selv. 
Og som elsker at danse. Den var som skrevet til de to børn. 
Mads ville jo ønske at han kunne få sin skytsengel med på en 
tur, men han føler kun der er noget omkring ham, og han er 
ikke sikker på, om det er en hun eller han. Denne bog kan give 
så meget til de børn, der er som Mads. Hvor skal de børn, på en 
helt normal måde ellers lige umiddelbart, få en god indgangs-
vinkel til , hvad de er for nogen bøn, og hvad det er de egentligt 
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rummer. Den beskriver jo også hvordan de to børn, Lucinda og 
hendes ven Stefan, egentlig har det i skolen, og hvilken verden 
de selv er i. De dagdrømmer, og er for det meste et helt andet 
sted i universet, og det samme kan jeg sige om min egen dreng, 
og hans klassekammerat. 

De er ikke som de andre børn, og de er mere stille, og tænken-
de, og virker lidt ældre end dem i deres klasse, fordi de oplever 
nogen helt andre ting i deres liv. Det er svært at snakke om, 
fordi de generelt bare er anderledes end de andre børn i deres 
klasse. Alt i alt, så var det bare en suveræn bog, og jeg håber, at 
andre får glæde af din herlige varme og humoristiske bog. Jeg 
takker fordi vi måtte få lov at læse dit manus, og håber vi kan 
få lov at læse mere engang i fremtiden, omkring Lucinda og 
hendes liv fremover.“
Bogen udgives af Forlaget Hjerterum - Forlaget for mennesker 
med hjerte for andre. Den kan købes hos boghandlere (også on-
line) og bestilles på www.forlagethjerterum.dk eller via www.
marianneholmen.dk . Den er på 112 sider og koster 128 kr. 
(ISBN 978-87-991151-1-2).

Jeg er selvfølgelig spændt på, 
hvordan bogen bliver modtaget, 
så I er meget velkomne til at 
kontakte mig med spørgsmål og 
kommentarer.  
De varmeste hilsner, 

U
nderdrejet
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men jeg kunne slet ikke styre det 
lige pludselig. Så stoppede det. Så 
havde jeg ikke ild i hænderne – så 
gik jeg bare og ventede på, at det 
kom igen, ikke – så når det kom 
igen, fik jeg hvad jeg kalder en 
”full burner”. Jeg gik fuldstæn-
dig i flammer, i stedet for bare på 
hænderne… Også når vi sidder 
her, så har jeg ligesom sprit, der 
brænder ude på fingerspidserne 
– bitte små flammer – det ser jeg 
hele tiden, men de rør mig ikke, 
fordi jeg kan styre dem. Men 
altså når du ikke kan styre dem, 
og lige pludselig når der er lyd på 
- kender du det hvis man tænder 

grillen og hælder sprit på? (Henriette – ja) det er den lyd der 
kommer (Henriette – hold da op, ja, det er også vildt). Ja – jeg 
fandt ud af, det var simpelthen bivirkning på medicinen, så 
besluttede jeg, at nu ville jeg altså ikke have medicin mere, og 
lægerne ville ikke have trappet mig ud af det, men så har jeg 
selv gjort det… Jeg tog simpelthen min medicin, puttede det i 
blenderen med noget vand og blendede det, og så regnede jeg 
ud, hvor meget af den blanding jeg skulle have for at få den og 
den dosis, og så kørte jeg mig lige så stille og roligt ned på den 
måde... (Henriette – det var da meget smart). Ja – jeg var godt 
klar over, at man ikke bare skulle holde op – hold kæft, så bli-
ver man fandeme  
meget dårlig (Henriette – ja). Det kan jeg se på folk hernede, 
der kommer og siger ”jeg er rask” og har ”cuttet” medicinen – 
det dør man altså af. Jeg er helt medicinfri i dag, fuldstændig, 
på nær min sukkersygemedicin”.

Det normales tilblivelse..., fortsat fra side 36 
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Selv om Bertil ikke længere tager medicin, går han stadig 
til kontrol hos psykiateren i distriktspsykiatrien. Hun har lo-
vet ham, at hun ikke som det første siger ”medicin”, hvis han 
skulle blive psykisk ustabil. Denne ordning er han godt tilfreds 
med, eftersom han oplever, at psykiateren accepterer og lytter 
til hans ønsker.

Relationer til familie, venner og omverdenen 
For at kunne deltage i det spil, der udgør alt socialt liv, og 

have kendskab til dominerende normer, er det nødvendigt at 
mestre aflæsningen af de enkelte situationer i forhold til de 
involverede parters positioner, der er forudsætningen for for-
ståelsen af karakteren af de sociale relationer: Dette er især en 
vanskelig proces for en person, der for første gang har været 
psykotisk og nu skal til at finde sig i en ny identitet som psy-
kisk syg og samtidig forsøge at integrere den del, således at han 
eller hun kan fortsætte deres liv, helst uden for mange justerin-
ger.
I forbindelse med informanternes første indlæggelse fortæller 

de, hvordan det især påvirkede deres forhold til deres venner, 
og at den tidligere vennekreds er skrumpet kraftigt ind. 
Elsebeth fortæller her om forholdet til sine barndomsveninder:

”Nej ikke nu, men jeg har haft dem i…. Min ene barndomsven-
inde, som dengang havde et meget mærkeligt væsen – hun fik 
et godt væsen, hun forandrede sig – hende så jeg indtil for ti år 
siden. Hun var min bedste veninde (Henriette – ja). Så flyttede 
de til Mexico, og så skrev hun ikke. Så ringede jeg bare op en-
gang, og så gad jeg ikke at se hende, fordi hun ikke havde skre-
vet til mig (Henriette – nej). Men altså snakkede vi vældig godt 
og var på bølgelængde. Og min anden veninde fra min barn-
dom af, hun var ovre og bo hos mig i ’82 tror jeg det var – lige 
før jeg røg ind på psyk. (Henriette – ja), men hun øh, øhm, hun 
gjorde – min mor sagde jeg fik det værre, efter hun kom, fordi 
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hun ikke tog hensyn til mine interesser, eller hun fyldte for  
meget – der var ikke plads til mig der. Det var hele tiden efter 
hendes hoved, ikke. Altså sådan, fuld fart på, komme to timer 
for sent til aftaler og sådan – det gik ikke... (Henriette – nej)...
Så nu snakker vi i telefonen, hvad hedder det, hun er meget 
glad, og hun kan få mig op humørmæssigt, ikke altså. Hun er 
sådan en der kan holde ud at have 20 mennesker omkring sig – 
hun er meget udadvendt – det kan jeg slet ikke. Det der med at 
komme hjem fra arbejde, så sidder der en hel venneflok – det 
kunne hun sagtens klare, ikke – det kunne jeg slet ikke klare. 
Alt det der, med mennesker omkring mig hele tiden (Henriette 
– nej) – hende har jeg så kontakt med også, vi skriver engang i 
mellem – hun bor i Jylland”.

Elsebeths ældste veninder er altså ikke længere nærværende i 
hendes liv. Hun refererer ofte til dem i samtalens løb, når hun 
trækker tråde tilbage til barndommen. Hun har mistet nogle 
vigtige aktører og vidner til sit liv.
Christoffer har ligesom Elsebeth erfaret, hvorledes hans for-

hold til andre, specielt det til vennerne, har ændret sig siden 
han blev syg. Han har stort set mistet kontakten til alle, på nær 
en enkelt, der som han også har fået en psykisk lidelse. Han 
beskriver, hvordan han oplevede det, der er sket med hans rela-
tioner til andre, således:

”Henriette: Jeg kan forstå, at det mere er noget om, hvordan du 
selv håndterer situationen?
Christoffer: Ja, det er det. Hvis man er – hvis man trækker sig 
tilbage i sig selv og er lidt bange og… så får de også en tendens 
til at udstøde en, og det var det, der skete dengang jeg blev syg, 
ikke også. (Henriette – Allerførst?) Ja, hvor jeg lavede noget 
grænseoverskridende, ikke også – noget forkert, og så begyn-
der folk jo at tage afstand fra en, og så begynder man selv at 
trække sig tilbage i sig selv, og så ryger man helt ud i ensomhe-



42

den til sidst, ikke.
Henriette: Handler det også om, at man bliver flov over, når 
man bliver klar over hvad, man har gjort?
Christoffer: Det kan det også godt gøre – hvis man tænker over 
det – det var ikke så smart det, jeg gjorde. Folk de får sådan 
et ansigtsudtryk – de får sådan en bestemt karakter, der gør, at 
man trækker sig tilbage i sig selv, ikke – fordi de ser fordøm-
mende på en. (Henriette: Det kan man simpelthen se?)
Christoffer: Ja, man kan mærke det, ikke også, og det de siger 
og sådan noget… men det er mest på deres ansigtsudtryk – de 
siger ikke så meget – det er mere, at man kan se det på deres 
ansigtsudtryk – (griner)." 
Siden har Christoffer fået nye erfaringer med kontakten til an-
dre. Han har oplevet at nogle ikke vil tale med ham, eller at de 
ser mærkeligt og undersøgende på ham. Han ved, at det nogle 
gange skyldes at de har fået fortalt gennem andre, at han er ski-
zofren. Som regel oplever han dog, at de bliver afslappede, når 
først de har talt lidt med hinanden: ”når de finder ud af, at det 

M
in bror
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ikke er så slemt, så bliver det et helt normalt forhold igen”. 

En dag, da jeg kom til Netværkstedet Thorvaldsen, sad der 5 
personer i dagligstuen, hvor jeg kun kendte Gunvor og Dan. De 
tre andre mænd var besøgende – hvoraf to var brugere i social-
psykiatrien og den sidste medfølgende personale. I samtalens 
løb gik det op for mig, at han og Gunvor havde kendt hinanden 
fra de tidlige dage i Galebevægelsen for godt 20 år siden. 
Gunvor, der er midt i halvtredserne, har været stemmehører 

siden barndommen og begyndte allerede i ungdommen at have 
selvskadende adfærd. For omkring 20 år siden fik hun kontakt 
til hospitalspsykiatrien. Det var dengang hun fik diagnosen bor-
derline, også kaldet grænsepsykose (i dag hedder det emotionel 
ustabil personlighedsstruktur – ifølge ICD10). 
For nylig var Gunvor på besøg hos en veninde, hvor hun ufor-

varende rammer en loftslampe, der falder ned og ødelægger en 
computerskærm. Gunvor anmeldte skaden til sit forsikrings-
selskab, da sådanne uheld var dækket ifølge forsikringspolicen. 
Forsikringsselskabet afviste at dække skaden på grund af den 
borderline-diagnose, hun havde fået 20 år tidligere. Ifølge dem 
var det forventeligt at personer med en borderline-diagnose har 
uovervejede impulsive handlinger.

Ikke kun Gunvor har oplevet forskelsbehandling fra omverde-
nen. Det har både Bertil og Dan også. Bertil oplever til stadig-
hed at blive stoppet af politiet, når han går på gaden i aften- og 
nattetimerne. Som regel spørger de ham blot, om han har det 
godt, og de har efter hans opfattelse indgået en stiltiende aftale 
om, at når han svarer: ”Jeg kan ikke lege med jer i dag” – så 
betyder det, at han har det godt. 

En sådan aftale har han ikke med butiksdetektiven i det su-
permarked, hvor han gør sine indkøb. Her er han flere gange 
blevet anklaget for butikstyveri på grund af sin til tider lidt 
besynderlige adfærd. Eksempelvis en gang han skulle hen til en 
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ven blev han dårlig af sin diabetes. Han tømte sin taske ud på 
gulvet for at finde sit blodsukkerapparat. Vennen og han skulle 
se film, og tasken var fuld af DVD’er. Så han blev beskyldt for 
at have stjålet sine egne DVD-film, selvom de pågældende film 
ikke førtes i butikken. 

I de perioder, hvor Bertil har det psykisk dårligt, har han haft 
svært ved at strukturere sine kaotiske tanker. Så har han ofte 
brugt en til to timer på at købe ind og er ofte blevet stoppet af 
butiksdetektiven. 

Dan fortalte derimod om en oplevelse, han for nylig havde 
haft i en bank, hvor han skulle hjælpe en ven, der var ude og 
rejse, med at overføre penge fra en konto til en anden. Da Dan 
ingen fuldmagt havde, måtte han gå med uforrettet sag. Inden 
da havde han bedt om en fornuftig forklaring på, hvorfor han 
ikke kunne hjælpe en ven med at flytte pengene, og han syntes 
ikke svaret var fyldestgørende, hvilket gjorde ham sur. Han 
kunne mærke bankassistentens irritation over hans spørgsmål, 
og havde til sidst slået i bordet og krævet at komme til at tale 
med bankbestyreren. Da det ikke var muligt, var han blevet 
bedt om at gå, ellers ville de tilkalde politiet. 

Dan har ikke været i den pågældende bank siden, for hans 
vrede mod dem er stadig så stor at han ikke ved, hvad han kan 
finde på næste gang. Denne historie adskiller sig fra de andre, 
idet den er meget lig det, andre mennesker ville møde i banken 
i en lignende situation, og de fleste ville sikkert også blive ir-
riterede over den manglende fleksibilitet i betjeningen. For Dan 
havde oplevelsen dog en helt anden betydning, da den på grund 
af hans ligefremme og forurettede adfærd blev til en rigtig dår-
lig oplevelse af en situation, hvor han blot ville hjælpe en ven.
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Relationer til selvopfattelse og identitet
Tre af informanterne, Elsebeth, Anders og Christoffer omta-

ler alle sig selv som værende særligt følsomme. De oplever at 
denne følsomhed har haft indvirkning på deres relation til andre 
mennesker. Selv om hverken Dan eller Bertil betegner sig selv 
som særligt følsomme, beskriver de begge, hvordan de trækker 
sig når interaktionen til andre bliver for tæt for dem. 

At interaktion med andre kan være vanskelig, er Bertils erfa-
ringer et godt eksempel på: Bertil er 50 år og blev diagnostice-
ret med en skizotypisk sindslidelse i 2003. For 10 år siden døde 
hans hustru af en hjernetumor efter 10 års sygdom. Derefter op-
levede Bertil 3 nære dødsfald på fire år; 2 kærester og en meget 
god veninde, hvilket bevirkede at han brød psykisk sammen. 
Først fik han fornemmelse en af, at rørte han ved andre døde 
de og han gik derfor med handsker. Senere fik han ideer om, at 
folk ville dø, hvis han ikke fik sagt farvel når han havde været 
sammen med dem. Bertil har ingen kæreste haft i ca. 6 år, og 
savner efterhånden nærheden og trygheden meget:

”Henriette: Har du bygget en mur?
Bertil: Ja, hos mig er det det eneste sted, hvor Berlin-muren 
stadig findes. 
Henriette: Ja, men den er jo faldet?
Bertil: Hvis folk kommer meget tæt på mig – vupti, så står den 
der lige med det samme. (Henriette: Hmm) Grunden til, at jeg 
siger noget, er fordi vi er hernede (Henriette: Hernede?) Ja, var 
vi hjemme hos mig, så havde du ikke fået et ord ud af mig – 
heller ikke, når jeg er på hospitalet. Der lukker jeg af."

 Richard Jenkins fastslår, at social identitet ikke er en statisk, 
men derimod en dynamisk og livslang proces, der altid fore-
kommer i interaktion med vores omgivelser. Han uddyber det 
med, at din eksterne definition af mig er en ufravigelig del af 

fortsættes s. 49 ...
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NaturSundhedsDag
For et sundere og bedre Danmark

Kom & vær med til at give gode råd
Lørdag d. 12. april 2008

Nørrebrohallen
Mimersgade 69, København N.

Ved Nørrebro St.

         Reserver dagen med det samme!

 
Vi lover, at det bliver en spændende 

og indholdsrig oplevelse

Læs mere på næste side
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Kom til den storstilede og festlige dag
Formålet med dagen er, at vi lader os inspirere af de spændende talere 
(se programmet) og bagefter står vi sammen om at finde frem til en 
række gode råd, til politikere, embedsmænd og andre, som har mulighed 
for at påvirke samfundet.
Vi sørger for en dag med spændende foredragsholdere, festlige indslag, 
musik og teater, workshops, boder og høj energi.
Har du et bidrag? En god idé? Vil du hjælpe? 
Forberedelsesmøder sidste torsdag i måneden kl. 19  i:
Astrologihuset, Nørrebrogade 66 D, Kbh.: 28/2
Kulturværkstederne, Christiansgade, Hillerød: 31/1, 27/3
Vi glæder os til at høre fra dig.
Kærlig hilsen VisionsPartiet (www.visionspartiet.dk) ved 
Lars Mikkelsen 4828 8700 og Ingrid Heintz Kempel 48171955

HVAD ER Økologiske sundhedsmetoder?
Alt det der giver en naturlig sundhed, fx at

· Regeringen bakker mere op om biodynamisk/økologisk landbrug. 
Sund mad er af afgørende vigtighed for alles sundhed. Minus moms 
på Ø-mærke-varer.

· Halvere sygdomme sparer 50 mia. Det er muligt ved vegetarisk mad. 
·  Indarbejde naturbehandlinger og -medicin på lige økonomiske vilkår.
· Lette tilgangen til kosttilskud, urtemedicin, homøopatiske midler o.l.
· Psykisk syge kan vælge behandling fri af psykofarmaka?
· Bruge de naturvidenskabelige billedmetoder til at vise, hvilke kvalite-

ter fødevarer har, så vi derved får bedre forståelse for at vælge.
· Pressen bringer gode budskaber. Nye oplysningsformer?                          

Disse er vel kun nogle af dagens emner – 
vær med i dagens rådgivergrupper!
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min interne definition af mig 
selv – selv om det kun sker i 
form af afvisning eller mod-
stand den ene eller anden vej.

For Bertil spiller relationen til 
omgivelserne en vigtig rolle, 
og han har, ligesom Dan og 
Christoffer, oplevet at ændre 
sig og har søgt genfinde sin 
identitet eller finde en ny. 
Han har oplevet ikke længere 
at kunne kende sig selv eller 
kunne stole på omgivelsernes 

støtte til at føle sig tryg. Denne støtte og tryghed har han fundet 
i interaktionen med de andre frivillige og i lokaliteterne i Net-
værkstedet Thorvaldsen, der har givet ham rum og mulighed 
for igen at vokse som menneske og skabe eller genskabe sin 
identitet. 

Andres syn
Elsebeth, der er i midten af 40’erne, blev indlagt første gang 

som 19 - årig. Her fik hun at vide, at der ikke var andet galt end 
at hun ikke ville være voksen. Som 27-årig fik hun diagnosen 
skizofreni. Hun betegner sig selv som værende syg i perioder, 
men kan ikke rigtigt forlige sig med diagnosen, når hun sam-
menligner symptomerne på skizofreni med de symptomer, hun 
har, og alment menneskelige sindstilstande og reaktioner. Da 
jeg spurgte hende, om diagnosen havde gjort noget ved hendes 
eget syn på sig selv, svarede hun: 

”Jeg ved det ikke – jeg ved ikke hvornår, hvor er hvad, men jeg 
ved, at efter min indlæggelse, så fik jeg den diagnose – jeg ved 
også godt, at det tager selvsikkerheden – det forvandler én til, 
at man synes, at man er et undermenneske.

Afklaret Røg

Det normales tilblivelse..., fortsat fra side 46
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Henriette: Gjorde det dét ved dig? 
Elsebeth: Det gjorde det allerede første gang, jeg var indlagt 
(Henriette – ja). Det gjorde mig frygtelig flov (Henriette – ja) 
altså, jeg følte, alle kunne se det stå på min ryg heromme ikke 
(Henriette – jah). Og jeg mødte en psykiater på en ø-lejr, der 
li-ge var blevet færdig – nej han var læge, der havde været på 
psyk på Nordvang, og jeg turde ikke at sige noget - og jeg sad 
faktisk og kritiserede psykisk syge - det har jeg fortrudt, meget. 
Jeg var bange for, at han skulle opdage at jeg havde været syg”.

Diagnosen har altså haft indvirkning på informanternes selv-
opfattelse, og alle har de måttet finde en måde at leve med den 
på, hvad enten de har accepteret eller forkastet den som en mu-
lig forklaring på deres psykosociale problemer.

Betydningsfuldhed
Det at føle og opleve sig betydningsfuld, er noget alle infor-

manterne understreger som værende væsentligt for deres liv. 
Denne følelse af betydningsfuldhed beskriver de på forskellig 
vis. Christoffer har efter han blev førtidspensionist, opdyrket at 
udtrykke sig kunstnerisk. Han maler billeder, skriver digte og 
sangtekster samt komponerer musik og har tillige udgivet både 
CD’er og digtsamlinger. For ham er det vigtigt at have noget 
fortælle andre om, så han føler, at han bidrager med noget un-
der en samtale. På spørgsmålet om, hvorvidt det er en måde at 
føle sig vigtig på, svarer Christoffer:

”Ja det er det – også at jeg blev medlem af MENSA, det gjorde 
også noget – så følte jeg – så er jeg i hvert fald ikke dum ha, ha 
– så det betyder også noget. Man har – jeg tror, alle mennesker 
har et behov for at føle sig vigtige på en måde – altså at de kan 
bruges til noget (Henriette – ja, ja), at der er et eller andet de 
skal hjælpe med eller gøre. Det har folk behov for – at føle at 
der er brug for dem”.
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For Christoffer betyder det også glæden ved at kunne hjælpe 
sin veninde gennem 14 år med opvasken eller indkøb, når hun 
ikke selv er i stand til det. Bertil ytrer ligeledes en glæde ved at 
gøre noget for andre. I Netværkstedet Thorvaldsen har han fun-
det et sted, hvor han kan komme, også om natten, hvis han ikke 
kan sove. Her kan han gøre en forskel. Han byder fremmede 
på kaffe og mad, hvis de er sultne, og har ofte på forhånd lavet 
aftaler med andre af de frivillige om at spise sammen. For som 
han siger: ”Jeg gider ikke lave mad til mig selv”.

Anders er også kunstnerisk anlagt. Han spiller i Netværk-
stedets husorkester, der spiller covernumre. Ved siden af det 
skriver han sangtekster og komponerer musik, men mener ikke 
selv, at det er godt nok til at blive udgivet. Til gengæld har han 
udgivet flere bøger og har pt. en kontrakt med en forlægger. 

For Elsebeth har det at være betydningsfuld en lidt anden 
vinkling: To gange har hun opsat teaterforestillinger med ud-
viklingshæmmede, og har derved erfaret, hvordan de udvikler 
sig. Hvordan de er begyndt at snakke og udfolde sig, og har 
fået en større selvtillid. På trods af det, har hun ikke oplevelsen 
af at føle sig betydningsfuld, hvorimod vores aftale har haft 
stor betydning for hende. ”Men i dag følte jeg for første gang, 
at jeg havde betydning – det gjorde jeg altså. Jeg har været glad 
i dag på arbejdet, bare fordi jeg skulle bruges til noget”.

En sådan oplevelse, af at føle sig betydningsfuld, er tydeligvis 
vigtig for informanterne. En af de afgørende faktorer for at føle 
sig betydningsfuld er som tidligere nævnt, at den gensidige  
udveksling af kontakt har en positiv karakter. For at få en større 
forståelse af det at føle sig betydningsfuld, må vi forstå relatio-
nen og interaktionen ud fra et udvekslingsperspektiv. 

I den amerikanske professor i antropologi, Michael Jacksons 
tekst, Preface, beskriver han begrebet historiefortælling, hvor 
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selve processen samt tilhørerens reaktioner, giver fortælleren 
en ny selvindsigt. Personen kan via fortællingen blive en del af 

eksempelvis en gruppe, men også at blive ti, som person. Dvs. 
at personen kan skabe eller opfinde sig med alt, hvad dette in-
debærer af eksempelvis fortielser og glamourisering. 
Historiefortælling kan være en måde at få kontrol over sit liv 

på, og personen får derved givet sig selv styrke eller genvundet 
sin styrke. Desuden kan historiefortælling bruges til såvel at 
nedbryde som at opbygge grænser mellem mennesker på såvel 
det individuelle som på det globale plan, og slutteligt er histo-
riefortællingen vigtig, da det er af stor betydning for personen 
både at kunne dele egne som andres historier. Derved får perso-
nerne både mulighed for at give og modtage den andens histo-
rie, og gennem denne udveksling af historier bliver personerne 
betydningsfulde for hinanden.

Vi har som mennesker brug for at være betydningsfulde, men 
det er lige så vigtigt for os, at andre mennesker er betydnings-

G
ensyn
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fulde for os. Man kan sige at denne gensidige afhængighed af 
at være betydningsfuld er et grundvilkår for mennesket.

”Livet er givet i afhængighed, i gavehandlinger. Afhængig-
heden kan virkeliggøres ved, at jeg 
tager imod den anden som en gave. 
Men afhængigheden kan også virke-
liggøres negativt, gennem erobrin-
gen af den anden. Den anden bliver 
et middel for et mål. Min selviskhed 
står i centrum, for også da er jeg af-
hængig af den anden. I selviskheden 
er den enkelte helt afhængig af om-
verdenen og af medmenneskene”. 
(Martinsen, 2000)

Der er en giver og en modtager af 
historien eller gaven, og udveks-
lingen sker når modtageren lytter 
fordomsfrit på giveren af fortæl-
lingen, og når giveren i tillid til at 
modtageren vil ham det godt, for-
tæller sin historie. Med andre ord, 
den udveksling (gave), der er sket 
mellem giveren og modtageren, gør 
dem betydningsfulde og afhængige 

af hinanden.

Diskussion
Eftersom sygdom bliver bedømt socialt, er det en negativ 

bedømmelse der sker. Kan vi forestille os sygdomsbetegnelser 
som bliver bedømt positivt, eller sygdomstilstande der bliver 
set på som ønskværdige tilstande? Sund fornuft fortæller os 
også at et individ, der er stemplet som havende en sygdom eller 
lidelse, er uønskværdig. 

Morfaderen

Gennem tidens mure
higer barnet, higer
efter tabte smil, de 

stolte
efter ukendt, tårnende mand.

Gennem tidens mure higer,
higer barnet i sorg.

Gennem tidens mure
skuer barnet, skuer

efter furet pande, den høje
efter ældet, grånende hår.

Gennem tidens mure skuer,
skuer barnet i sorg.

Gennem tidens mure
træder barnet, træder

ind til gamlingen, den fremmede
ind til Dommeren, sortklædt.

Gennem tidens mure træder,
træder barnet i sorg.

Jakob
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Havde Dan levet i en anden tidsalder eller et sted uden for den 
vestlige verden, var hans kriminelle handlinger nok ikke blevet 
betragtet som en syg mands gerninger, men snarere som moral-
ske ugerninger der skulle straffes. Straffen, han fik, var en dom 
til psykiatrisk behandling og tvangsbehandling med medicin. 
Dan er ladt tilbage med en følelse af at være blevet straffet i 
dobbelt forstand, af såvel det retslige som det psykiatriske ho-
spitalssystem.

Conrad & Schneider foreslår, at tre afgørende paradigmer har 
haft indflydelse på benævnelsen ”afvigelse” i forskellige histo-
riske tidsperioder: afvigelse som synd, afvigelse som kriminali-
tet og afvigelse som sygdom. Da det teologiske verdensbillede 
dominerede var afvigelse en synd, og da nationsstaterne duk-
kede op efter feudalismens fald blev de fleste afvigere betegnet 
som kriminelle, og i vores egen forskningsorienterede verden 
bliver afvigelse i stigende grad betegnet som medicinske pro-
blemer. C&S antager at samfundet, i stedet for at se afvigelse 
som en objektiv tilstand, anser afvigelse for at være et socialt 
produkt, produceret i fællesskab af den afvigende selv og af di-
verse sociale tilskuere.

Informanterne er alle blevet set på af det omgivende samfund, 
familie, venner og ofte også af dem selv, som afvigere. Endvi-
dere er dette blevet tydeliggjort for dem i kraft af en psykiatrisk 
diagnose og den medfølgende medicinske behandling. Selvom 
det for de fleste var længe siden at de havde fået medicinsk be-
handling, fyldte den meget i deres erindringer om den behand-
ling, de havde modtaget i hospitalspsykiatrien. Deres oplevel-
ser og erfaringer med det at have fået en psykiatrisk diagnose 
er mange og af meget varieret art, fra de humoristiske over de 
smertefulde til de irriterende uretfærdige. Gunvors oplevelse 
med forsikringsselskabet er ét eksempel, nemlig hvordan hun 
på grund af en diagnose, stillet 20 år tidligere, stadig anses for 
at være utilregnelig og derfor ikke har samme rettigheder som 
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andre. Det er en ualmindelig grov form for diskrimination, men 
ses desværre ofte praktiseret af forsikringsselskaber. 

Om det siger Susan Estroff, at tilstedeværelsen af organiske li-
delser i modsætning til den sociale stempling og kontrol gør, at 
personer som har erfaret og vist bizarre symptomer, eksisterer 
i vores samfund og lever med konsekvenserne af de kulturelle 
omstændigheder, som betydningerne af disse lidelser har. Fordi 
regler for almen opførsel eller kodeks for levevis er kulturelle 
opfindelser, gør dette dem ikke mindre virkelige eller betyd-
ningsfulde end cancer eller hjertelidelser i disse personers liv. 

Den danske antropolog John Aggergaard Larsen, citerer i ar-
tiklen Becoming mentally ill en af sine informanter for at sige: 
”Diagnosen gav mig svar på mange ting”. Det er uden tvivl rig-
tigt, at en del patienter føler lettelse når de endelig får svar på, 
hvorfor de har det så psykisk svært. Men det var ikke tilfældet 
blandt mine informanter, der alle beskrev hvordan de enten føl-
te sig skamfulde, stemplede, eller at deres i forvejen skrøbelige 
fundament blev fjernet, når de blev set på gennem systemets øj 
ne og givet en diagnose. 

Det blev snarere en lang tur op ad bakke indtil de endelig igen 
kunne acceptere sig selv som normale, om end noget anderle-
des end flertallet. Dog skal det tilføjes at, til forskel fra infor-
manterne i Larsens undersøgelse, havde hovedparten af mine 
informanter fået deres diagnose for år tilbage og derfor haft 
flere år til at lære at leve med konsekvenserne.

De fleste af informanterne ser sig selv som værende normale, 
men alligevel anderledes. Bertil mener for eksempel selv, at 
han gør nogle skøre ting, men mener ikke af den grund, at han 
er unormal. Andre at de i perioder har haft skøre og kaotiske 
tanker, haft grænseoverskridende eller selvdestruktiv adfærd. 
Christoffer mener, at han med tiden er blevet mere normal. Kun 
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Anders betragter ikke sig selv som værende normal i gængs 
forstand (at være som flertallet i befolkningen), men ser sig 
selv som værende anderledes, og det er han godt tilfreds med. 
Informanterne er ikke primært tiltrukket af normaliteten, men 
tiltrækkes i stedet af et af de fænomener som normaliteten rum-
mer, nemlig at blive anerkendt som det menneske, man er. 

Det at føle sig anerkendt og betydningsfuld som person, er 
langt det vigtigste for informanterne, der alle har mærket 
stemplingen på egen krop fra såvel samfundets som omgangs-
kredsens side. Derfor har de indikationer, de modtager om at 
de er anderledes, ikke længere samme tiltrækningskraft mod 
normaliteten. Flere af dem bryder sig ikke om den normalitet 
de møder, og vil derfor hellere betragte sig selv som anderledes 
end flertallet af befolkningen.
John Aggergaard Larsen siger i artiklen Psykisk sygdom og 
person, at: ”Ved at forstå psykisk sygdom som en oplevelse 
for den enkelte, undgår vi den fusion af sygdom og person, der 
impliceres i traditionelle begreber om ’den psykisk syge’ eller 
’den skizofrene’, og i stedet ser vi personen der lever med de 
psykiske vanskeligheder og oplevelser”. 
Denne forståelsesramme, påpeger han, understøtter en psykia-
trisk tilgang med fokus på Recovery-begrebet. Endvidere fore-
slår han, at måden hvorpå vi undgår denne fusion af sygdom og 
person, er ved at rette opmærksomheden mod personens livs-
strategier og hjælpe denne til at forstå sine oplevelser og livs-
situation. En sådan tilgang fremhæver det fællesmenneskelige, 
det raske i personens liv og viser, hvordan psykotiske oplevel-
ser blot er den del af personens liv. Med dette udsagn viser han, 
at vi alle bevidst kan mindske den stigmatisering, der sker af 
mennesker, der får en psykiatrisk diagnose. 

fortsættes s. 59 ...
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Bente H
øeg

Du er stenbroens hårde mimose
en sart fyr
Torne uden roser
i vedvarende blomst

Blomstrende sarkofager
strækker sig mod
regnbuer og himmelhvælv
Døde kamre i prismer og neon
danser vals og hip-hop
i Limbos takt
Kister i selskabskjoler
konkurrerer om 
værtens magt

Religions-installation
haget fast i korset
Reaktionsrød
død Vi er begge af hadets slægt

En art vilde sorte liljer
Uden rod
Kun angsten blomstrer
mens volden spirer
Frygten forener os
Og kærligheden ånder
Men kun Gud trækker vejret

Suger blod og sæd
Lysvågne nætter fortæres
Daggryet sparker mig
i søvn
Med låg på

Brændte børns blod
syder
Begærer
skønhed sjæl sex og 
Sadomasochisme
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Be
nt

e 

Grådige linier
fortærer ord
Mætte sider
ejakulerer
Selvmakulation

Så hold dog kæft, Edward
Munke formodes at tie
Ta det dog roligt
og be’
i øvrigt
skriger jeg
højere end dig
Men sgu da kun i sort

Bevæbnede vinger
Duer
Og en lighter
Bestøvlede sætninger
Svævende flammer
Kalashnikow´s
Ord

Skarpladte nætter
knopskyder
fred og blomstrende larm
Øde kærtegn og gader
bestøver
krig og hærgende orgasmer
Lugerstjerner og Rosenknop

Flammende sorte vinger
tynget til jorden af sod
opstår af asken
på ny
Som de vinger
Jesus forlod

Bevidstløst barrikadebyggeri
brydes af nådesløs pinsel
eller døden på lur
Min sammenkrøbne hjerne
er tilbage
Alene blandt mange
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Konklusion
En kort præsentation af de opdagelser der er gjort i specialet:
Andre fokusområder end de opr. opstillede spørgsmål blev 

mere og mere tydelige efterhånden som jeg fik arbejdet mig 
igennem interviewene. De områder, der havde størst betydning 
for informanternes oplevelser, var andres syn (det at blive set 
på af andre som syg), den medicinske behandling og det at 
være og føle sig betydningsfuld som person.
Fund 1: Andres syn har stor betydning for, hvordan man ser på 

sig i forhold til andre: Det, at de ser på én som syg, og måske 
endda giver én en psykiatrisk diagnose, kan få betydning for 
om man bliver fastholdt i en bestemt rolle eller identitet. Fordi 
det, i følge Helle Bundgaard, er svært for eksempelvis persona-
let at afvige fra deres professionelle syn, hvorfor de møder per-
sonen med en forudindtaget forventning om en bestemt adfærd.
Fund 2: At føle sig betydningsfuld som person har endnu stør-

re betydning for informanterne end jeg havde forestillet mig. 
Jeg antager at det bliver påvirket af at få en psykiatrisk diag-
nose fordi, som Conrad og Schneider siger, alle medicinske be-
tegnelser på afvigelse bliver bedømt socialt og derfor negativt.
Fund 3: At informanterne på et tidspunkt har fået en psykia-

trisk diagnose har haft betydning for deres liv.  
Men det skelsættende fund er, at det viser sig at de faktisk kan 
arbejde sig væk fra den stigmatisering som diagnosen gav dem. 
At det, der i stedet kommer i fokus for informanterne, er den 
adfærdsmæssige betydning for samværet med andre. Det gæl-
der både deres egen, men også de andres adfærd.  Man kan sige 
at de, med Jenkins ord, har omdefineret sig selv. 
Fund 4: Relationens art har betydning for, om man kan vokse 

som menneske. At det er vigtigt for informanterne, at relatio-
nen til andre opleves som positiv og ligeværdig, så de føler sig 
trygge og tillidsfulde ved den anden. Og at det er den tryghed 
og tillidsfuldhed de har fået gennem de positive og ligeværdige 

Det normales tilblivelse..., fortsat fra side 56
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relationer de har med andre frivillige i Netværkstedet Thor-
valdsen. – Det må siges at stå i modsætning til det de har mødt 
i hospitalspsykiatrien, hvor der har været langt imellem, at de 
har oplevet relationer af en tilsvarende karakter som i Netværk-
stedet Thorvaldsen.

Det fremkommer tydeligt i analysen, at diagnosen har be-
tydning for informanternes selvopfattelse, i det mindste at det 
præger dem i en periode af deres liv. Samtidig påvirkes interak-
tionen samt deres relationer til andre. Det er dog ikke udeluk-
kende diagnosen, men også de psykosociale problemer som 
informanterne har, der har indvirkning på de vanskeligheder, de 
møder i omgangen med andre. Derimod er normalitetsbegrebet 
af mindre betydning for informanterne, hvorimod relationen og 
samspillet spiller en vigtig rolle.

Der viser sig et klart billede af, at de frivillige, der kommer i 
Netværkstedet Thorvaldsen, bliver bedre i stand til at håndtere 
de vanskeligheder der præger deres liv, når de har positive og 
ligeværdige sociale relationer til andre. 

Perspektivering - refleksioner over anvendelighed i eget arbejdsfelt
Jeg mener at specialet kan bruges da det viser nogle fund, 

hvoraf et skiller sig særligt ud: Nemlig det at informanterne har 
arbejdet sig væk fra, at diagnosen har en afgørende betydning 
for dem i deres liv, og at de er kommet dertil på baggrund af 
positive og ligeværdige relationer til andre. Den viden er vigtig 
for mit arbejdsfelt, da det i følge informanterne er her de oftest 
oplever at relationen er ulige og til tider direkte negativ.

Som jeg tidligere har nævnt er relationsarbejdet et meget vig-
tigt element af den psykiatriske sygepleje. Den amerikanske  
sygeplejeteoretiker Joyce Travelbee var af den overbevisning, 
at det er vigtigtigere for sygeplejersken at fokusere på, hvad der 
egentligt sker med mennesker i sygeplejen, frem for at holde en 
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professionel distance. Hun me-
ner ikke, at en sygeplejerske og 
en patient kan etablere et reelt 
forhold, da de vil se hinanden 
som stereotyper – ”patient” og 
”sygeplejerske”. I stedet kan 
både den syge og sygeplejer-
sken blive i stand til at opfatte 
hinanden som unikke men-
nesker, når der er etableret et 
menneske-til-menneske forhold. 
Et menneske-til-menneske 

forhold har til forskel fra andre 
relationer en veldefineret rol-
lefordeling, idet det er syge-
plejersken, der har ansvaret for at etablere relationen. Andre 
relationsteoretikere, der anvendes i den psykiatriske sygepleje 
i Danmark, fejltolkes ofte af personalet til at betyde at syge-
plejersken bevidst skal søge den professionelle distance i rela-
tionen til patienten. De taler til gengæld om professionalisme 
forstået på den måde, at når man er i en professionel hjælper-/
behandlerrolle, har man brug for ikke også at skulle omgås pa-
tienterne i sin fritid – der skal man lade op. 

Det er desværre en ganske anden betydning, jeg oplever at 
meget personale i både hospitals- og distriktspsykiatrien tillæg-
ger det, nemlig at man ikke skal dele personlige oplevelser og 
erfaringer med patienterne. Måske handler det om, som Anders 
udtrykker det, at personalet er bange for galskaben i dem selv 
og derfor distancerer sig i relationen til patienten. Hvis perso-
nalet i stedet tør vise sig selv i relationen til patienten, dannes 
der grobund for et ligeværdigt forhold, hvor patienten også op-
lever at være betydningsfuld for relationen.

Billede efter billede
minut efter minut
kommer barske scener til syne i fjernsynet

En følelse af ensomhed og kulde
drøner gennem kroppen på mig

Jeg stiller spørgsmålet igen og igen
Hvad sker der?
Er det en åndssvag opdigtet krigsfilm?
Er det det de voksne kalder
TV Avisen? Hvad er det?

En mand skal brændes… 
hvad har han gjort? 
hvad er formålet? 
dør han?

Kan mennesker virkelig gøre sådan noget?

Michael
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Anbefalinger 
Som tidligere nævnt beskriver alle informanterne hvordan 

deres liv i de perioder, hvor de har været psykotiske, har været 
præget af angst og kaos, både før, under og efter indlæggelser 
i hospitalspsykiatrisk regi. Flere af informanterne har også be-
skrevet, hvordan de ofte kom på kant med personalet på grund 
af strukturen i afdelingen. Sammenholdt med de erfaringer, jeg 
har gjort mig ”i systemet”, hvor jeg har mødt patienterne netop 
på de tidspunkter af deres liv, hvor det var allermest præget af 
angst og kaos og set, hvordan det psykiatriske hospitalssystem 
anvender struktur i stedet for orden for at nedbringe patienter-
nes angst og kaos, ofte i form af miljøterapi, men ikke mindst 
i form af interne regler som eksempelvis, på hvilket tidspunkt 
tv’et skal slukkes om aftenen, at patienterne ikke må spise 
morgenmadsprodukter efter morgenmaden, og at de ikke må 
drikke kaffe efter kl. 22. Jeg mener, at det er vigtigt med en 
undersøgelse af, hvordan personalet i stedet kan hjælpe de ind-
lagte patienter med at bringe orden i deres kaos gennem en god 
relation, der understøtter den proces de skal igennem, mens de 
søger at finde mening med samt en retning for deres videre liv.

En sådan undersøgelse skal tage udgangspunkt i tidligere pa-
tienters oplevelser og erfaringer med, hvad der har hjulpet dem 
til at mindske angsten og kaosset i deres liv.

Af hensyn til læsbarheden, er alle litteraturhenvisninger fjernet
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Galebevægelsen udtrykker fortsat stor tilfredshed med, at 
Region Syddanmark udnytter kommunalreformen til borger- og 
brugerinddragelse i planlægning af fremtidens psykiatri

Et foreløbigt resultat synes at være, at udtrykket „sengeplad-
ser“ erstattes med „døgnpladser“. En finurlig bagatel af stor 
betydning, idet herved reduceres evt. fordomsfuld opfattelse af, 
at psykiske problemer kan opfattes som somatiske og følgeligt 
skal / kan kureres med sengeligning og medicin.

Desværre er udtrykket „så normalt som muligt“ som helbre-
delsesmål endnu ikke erstattet af „socialt ordentligt“ (Agnete 
Phillipsen?), hvilket forekommer mindre inkvisitorisk og til-
lader større individuel frihed samtidig med, at der antydes et 
tilsvarende individuelt ansvar.

Forskning i regions-regi hilses fortsat velkommen
På 1. høringsmøde i Sønderborg motiveredes den foreslåede 

forskningsaktivitet som nødvendig for at tiltrække psykiatriske 
speciallæger. Denne nødvendighed er nu mere indirekte nævnt 
under Kompetenceudvikling. Da Galebevægelsens aktivister i 
særlig grad har oplevet at være tvangsbehandlede forsøgsob-
jekter, vil vi meget gerne være med til at udvælge forsknings-
opgaver, evt. i eller i tilknytning til et forskningsudvalg eller 
gennem direkte repræsentation i forskningsorganisationens 
strategiråd.

Vigtigt er det allerede her at pege på yderligere forskning i, 
at omsorgssvigt (i mest omfattende betydning) som årsag til 
psyki-ske problemer, jvf. artikel af ph.d. John Read i Dagens 
Medicin 24/11/05. Artiklen bekræfter Galebevægelsens 
opfattelse af, at „psykiatriske sygdomme“ har en social 
forklaring, hvorfor der bør gives mulighed for større islæt af 
humanistisk forskningskapacitet.

G
alebevæ

gelsens svar 
- R

egion S
yddanm

ark - 2. høringsrunde 
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Galebevægelsen ønsker altså ikke, via flere medicinske ekspe-
rimenter, at agere lokkemad for speciallæger.

I forskningsfokus bør især være de „kriminelle sindssyge“. 
Ikke gennet sammen på anstalt i Middelfart, men så vidt muligt 
som fritlevende borgere under humanistisk kontrol og læring.
Det er for mageligt blot at definere dette problem som en 

skamplet på psykiatrien, og søge problemet løst ved at bevilge 
flere penge til indespærring og sengepladser, således som be-
skrevet af Kim Hundevatt i Jyllands-Posten d. 9-7-07, selv om 
der på anstalt foregår social træning. 

Opmærksomheden henledes her på psykiateren Raben Rosen-
bergs kronik i Jyllands-Posten d. 20-04-07, hvori betydningen 
af samspillet mellem individ og samfund præsenteres som ny 
psykiatrisk erkendelse. Problemet er hele samfundets, muligvis 
genereret af psykiatrien, og bør ikke gemmes bort. 

En af foranstående afledt og vigtig forskningsopgave kunne 
være at undersøge sammenhængen mellem antallet af pædago-
ger og lærere og behovet for psykiatere.

Galebevægelsen medvirker gerne og er indstillet på proaktivt 
at reklamere for den vellykkede psykiatri, der her defineres 
som aktioner, der reducerede eller helt overflødiggjorde psykia-
trisk intervention.

Oplysningsvirksomhed anses som vigtigt element til fore-
byggelse af psykiske problemer og til reduktion og endelig 
afvikling af psykiatrien. Til forskning i psykiatriens kvalitet 
bør etableres mulighed for uvildig test af funktionsduelighed 
før såvel som efter psykiatrisk behandling. Øget evaluering kan 
være kilde til bedre oplysning.

Skræmmende eksempler på psykiatriske overgreb må også 
være omfattet af ordentlig oplysningsvirksomhed.
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Alle uddannelsesinstitutioner, men især folkeskolen, anses 
som vigtige mål for oplysningsvirksomhed, for mentalhygiej-
nisk træning og for opgradering af et (nu mangelfuldt?) psyko-
logisk beredskab blandt elever, lærere og pårørende:

Absolut frit valg af bisidder / talsmand for enhver psykiatrisk 
klient formodes at bidrage til bedre at skelne mellem nye kul-
turelle trends, og sygeliggørelse af „afvigere“ fra den af Stats-
amterne - via godkendte patientrådgivere - formidlede normal-
kultur. De frie bisiddere / talsmænd bør betragtes og honoreres 
som indkaldte Vidner.
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JEG VIL GERNE VISE 
ANDRE SIDER AF MIG
af Digter Per Løkke Jerspersen

Jeg vil meget gerne vise andre, 
men mere positive sider der er 
ikke så anstrengende for mig, jeg 
har mange kærlige med ventelige 
renfærdige, visdom, og kærlige 
følsomme sider i mig og min 
personlighed. Jeg er ikke helt 
mig selv, på grund af at jeg er syg 
psykisk og i sindet. Hvad skal 
jeg gøre for at være noget mere 
hyglig at være sammen med? Det 
ville være en stor plus for min sind og selvkær. Min selvtillid 
er der, jeg kan føle den er der, lidt af gangen med en positivt 
smil til de andre, og lidt mere fornuftig handling med opførsel 
mindre voldsom. Jeg er en social menneske jovist ja, men jeg 
har svært ved at blive i længer tid sammen med nogle, selvom 
de er i samme situation og samme båd som jeg; en lille social 
kær en, jeg er bekymret og stresset, vred i mit hoved. Det er 
ikke godt for min sociale del af fællesskabet, jeg er bange 
for at tale på lige fod, det giver stress i hovedet på mig. Jeg 
har da lov til at prøve hvad jeg kan, for at være mig selv. Det 
er jeg også, men en lille del der er syg, det gør at jeg er sart 
og afviger de andre, også fra mennesker jeg holder af. Det 
gør ondt i mit hjertes følelsesmæssige liv, jeg er bange for 
kærligheden, og fællesskarens kærlighed, den er lumsk for 
mig, den forarget lille menneske. Jeg har altid være nervøs lille 
en, når det gælder fællesskab med andre, fordi at jeg er mere 
bange for de andres latter, og ondskab. Jeg er mere mild til 
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små grupper, jeg går ind i mig selv. Ved store selskaber er jeg 
meget skørt bange for kontakt, jeg har kontaktbesvær noget 
endnu i en voksen alder. Jeg har altid blevet holdt udenfor, som 
en lavere persons ståsted når det gælder præsentation, jeg har 
angst for dette og vil være mere end jeg er. Sådan har jeg altid 
været i flok, jeg vil gerne lave noget mere godt for andre, først 
mig selv og min vrede til mennesker, men jeg har endnu støre 
kærlighed til mine medmennesker, viser det nogle gange, og 
det skal jeg gøre selvom der er meget at finde sig i. Det gør 
ondt at vise sine andre sider men jeg er allerede på vej til en 
bedre liv social, små skridt men på vej til en mere levende rigt 
liv tror jeg på med optimisme, og jeg syntes jeg stiller for store 
krav med forventninger, men er på vej til at tro på at jeg kan 
forbedre mig, sammen med andre der også vil forbedre sig, Det 
er en stor anerkendelse, ja det er og ansvarsfuld. Meget når jeg 
ikke kan li modgang og forandringer der mislykkes. Jeg kan da 
prøve på at forandre mig, jeg har mange sider: jeg er ensporet, 
men er på den rette vej, tror jeg, helt sikkert på at det vil lykkes 
mig at få det bedre med andre, der har problemer med at 
lære nogle at kende, også at holde af, der har problemer med 
kontaktbesvær for fællesskabet. Jeg må, når jeg er parat til det, 
vise nogle andre sider af mig, jeg ville gerne vise andre sider af 
mig…

Skrevet Af Digter Per Løkke Jespersen
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BLOKADER
Jeg havde en hæmning
Føles som en blokade

Forhindrer mine følelser i
At frigøre sig, det er meget ubehageligt 

men et sted er blokaderne med hæmningerne der endnu
Også seksuelt men klimaksen er meget fintfølende 

I psykens nervesystem.
Følelsesmæssigt, fantasi og følelser skal gå naturens gang

Jeg har blandet følelser, psykotiske nerver
Der sidder i klemme en gang imellem

Så når jeg får orgasme eller ikke kan få orgasme 
Hvis jeg ikke har lyst, hvis jeg har

Sker der en stjernefødsel 
Hvis jeg får endnu en udløsning frigører jeg min hjerne

På denne område i psyken føles det 
Nogen gange udadvendt udløsning

Som en ny tanke, lille verden med hæmningsblokader 
Nogle steder, og infiltrationer psykisk

Der ved klikket tænder nye 
Også en stor verden 

Forstandsmæssigt
Områder i hjernen, som der har ingen blokader er

føles det befriende godt tilpas
Jeg bliver mere rolig

Og nye tanker med forstand leves 
Uden at føle blokader

Per Løkke Jespersen
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fra Dansk Sygeplejeråds nyhedsbrev Synergi, 10-05-06
Over smertegrænsen. Markante nedskæringer i psykiatrien og 
udbredt pladsmangel på retspsykiatriske afdelinger presser 
sindslidende, der ikke er kriminelle, ud af behandlingssystemet 
før tid. Det sker for at give plads til retspsykiatriske patienter. 

Ifølge Danmarks Statistik var der 16.000 psykiatriske senge-
pladser i Danmark i 1984. 20 år senere var antallet af norme-
rede psykiatriske sengepladser reduceret til 3.408, viser tal fra 
Amtsrådsforeningens nøgletalssystem. På trods af den væsent-
lige reduktion af sengepladser har antallet af indlæggelser væ-
ret stort set uforandret i perioden fra 1984 til 2004.

„En fuldstændig grotesk situation“, siger Annemette Lundmark 
Jensen, der er medlem af en arbejdsgruppe bestående af repræ-
sentanter for psykiatrien i den kommende Region Hovedstaden. 

Arbejdsgruppen har netop lagt sidste hånd på notatet ’Giv 
psykiatrien en ny start’, og ifølge notatet hænger den psykiatri-
ske indsats ikke ordentligt sammen. Specielt i den kommende 
Region Hovedstaden – som tegner sig for en tredjedel af de 
cirka 100.000 borgere, der i 2004 blev behandlet på landets 
psykiatriske afdelinger – kan nedskæringerne betyde, at mange 
sindslidende bliver ladt i stikken. 

Flere og flere sengepladser i almenpsykiatrien optages nemlig 
af patienter, der har fået en behandlingsdom. Disse patienter 
er uafviselige, og de optager sengepladser i almenpsykiatrien, 
fordi der er pladsmangel på de retspsykiatriske afdelinger. 
Dermed bliver nogle almenpsykiatriske patienter skubbet ud af 
systemet for at give plads til retspsykiatriske patienter.

„Det kan ikke være rigtigt, at man bliver nødt til at være små-
kriminel for at være sikker på at blive indlagt og få den psykia-
triske behandling, man har behov for. Det ender med, at befolk-
ningen får den opfattelse af sindslidende, at alle er kriminelle, 

"E
n fuldstæ

ndig grotesk situation" 
A
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ana Vogelbein
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og så bliver det for alvor svært at blive accepteret i samfundet, 
når man er færdigbehandlet,“ udtaler Annemette Lundmark 
Jensen.

Psykiatriske patienter tvangsudskrives hver eneste uge
Besparelserne på psykiatriområdet har allerede resulteret i, at 

der hver uge udskrives psykiatriske patienter, der endnu ikke er 
færdigbehandlede. Det sker for at gøre plads til patienter, som 
er endnu mere syge, og som derfor har akut behov for at blive 
indlagt. Imidlertid viser erfaringerne, at de tvangsudskrevne 
patienter ofte får tilbagefald og dermed behov for genindlæg-
gelse. Men på grund af pladsmangel bliver denne patientgruppe 
ofte ladt i stikken. 

Derfor har fagfolk igennem længere tid råbt vagt i gevær, og 
en af dem, fællestillidsrepræsentant for de psykiatriske syge-
plejersker i Københavns Amt, Lars Bertelsen, er bekymret for, 
at psykiatrien får endnu mere trange kår, når kommunalrefor-
men træder i kraft i 2007.

„Vi har i 20 år set, at der er blevet nedlagt sengepladser i 
almenpsykiatrien. Nu er vi nået dertil, hvor der simpelthen ikke 
kan skæres mere ned på ressourcerne, men jeg kan alligevel 
frygte, at kommunalreformen kommer til at koste dyrt for psy-
kiatrien,“ understreger Lars Bertelsen. 

Politikere erkender problem
Fra politisk side er man godt klar over, at psykiatrien på man-

ge områder har svære betingelser. Pernille Jensen (Ø), der er 
formand for „Det midlertidige underudvalg vedrørende social- 
og psykiatriområdet i Region Hovedstad“ erkender, at manglen 
på de retspsykiatriske pladser er yderst problematisk.

„Vi kan bestemt ikke være stolte af, at så mange havner i rets-
psykiatrien, men løsningen er ikke nødvendigvis flere senge. 
I stedet skal vi tænke i forebyggelse og samtidig kigge på de 



70

miserable sociale forhold, som en stor 
del af kriminaliteten skyldes. Vi skal 
også aktivt modvirke den stigmatise-
ring, som den store fokus på sammen-
hængen mellem psykisk sygdom og 
kriminalitet medfører,“ siger Pernille 
Jensen.
En af hendes kolleger i udvalget, As-
ger Larsen (K), der er viceborgmester 
i Dragør Kommune, er langt hen ad 
ve-jen enig. Asger Larsen mener dog 
og-så, at det er et spørgsmål om øko-
nomi, hvis psykiatrien skal havebedre 
vilkår.

„30% af landets befolkning vil være 
bosat i den kommende Region Ho-

vedstad, men regionen vil tegne sig for 41% af de retspsykia-
triske patienter. Det er skræmmende tal, og det er klart, at der 
er behov for en øget indsats overfor denne patientgruppe, men 
det koster pen-ge. Derfor kan det godt komme på tale, at vi må 
forhandle med regeringen om at udvide bloktilskuddet,“ siger 
Asger Larsen.

Pernille Jensen understreger, at det er vigtigt, at diskussionen 
omkring fremtidens psykiatri bliver bredere end statistik og 
procenter:

„Man skal passe på, at det hele ikke kommer til at dreje sig 
om tal, for reduceringen af sengepladser i psykiatrien er, som 
jeg ser det, ikke i sig selv problemet. Hvis man har en effektiv 
behandlingsplan, der medfører kortere liggetid for patienterne 
og dermed et mindre behov for sengepladser, er det ikke proble 
matisk at reducere antallet af pladser, siger hun og fortsætter: 
„Det bliver først et problem, hvis man samtidig glemmer at 

Uretfærdighed

Jeg så det
Jeg mærkede det
Jeg følte for det
Jeg havde det.

Væk var det en dag.
Jeg ser mig omkring
Jeg ser noget andet
Men det er ikke mit
Mit er væk.

Jeg føler vrede
Jeg føler savn
Jeg føler uretfærdighed

Rune S.
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Det er vigtigt, at mennesker med alvorlige psykiske problemer 
tilbydes en ordentlig støtte i deres hverdagsliv, det kan 
forebygge mange indlæggelser. Situationen i psykiatrien 
i dag er nok et billede på, at den forebyggende, støttende 
og rehabiliterende del af indsatsen ikke er lykkedes på en 
tilfredsstillende måde“.

Sindslidende har krav på at få en ordentlig behandling
Arbejdsgruppen bag ’Giv psykiatrien en ny start’ har på 
baggrund af en analyse af de generelle problemer i dansk 
psykiatri opstillet nogle konkrete forslag til forbedringer i 
forbindelse med den forestående kommunalreform i 2007.

„I forbindelse med kommunalreformen er det vigtigt for os 
at gøre politikerne opmærksomme på, at der er brug for en 
ekstra indsats på psykiatriområdet. Vi vil gerne være med til 
at sikre, at der ikke er en gruppe af svage patienter, der falder 
helt igennem, og som ingen vil tage sig af,“ siger Annemette 
Lundmark Jensen.

Asger Larsen er indstillet på, at fremtidens psykiatri i Region 
Hovedstad skal tilrettelægges på den bedst mulige måde.

„Det er af stor betydning, at vi får etableret en psykiatri, der 
kan rumme alle patienter. Derfor er det også meget vigtigt, at vi 
som politikere får gang i et godt samarbejde med kommunerne. 
Vores største udfordring og hovedproblemet lige nu, er, at 
der skal skæres en milliard på sundhedsvæsenet i Region 
Hovedstad, og derfor må vi kigge på, hvordan vi bedst muligt 
kan udnytte de nuværende kapaciteter og få klarlagt, hvilke 
områder, vi skal sætte yderligere ind på,“ slutter Asger Larsen.
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