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MENTAL-UNDERSØGELSEN SKAL AFSLØRE, 
OM EN SIGTET ER SINDSSYG: 

DET PSYKOLOGISKE
 
SERVICE-EFTERSYN
 
Trænede øjne følger med ialt, hvad han foretager sig. Samtaler, psykologiske 
prøver og medicinske undersøgelser aAøser hinanden, mens den 
sigtedes livsforløb kortlægges. Alt sammen med et klart mål. Mentalundersøgelsen 
skal give retten svar på, om han var sindssyg, da han begik sin forbrydelse. 

Forbryddsen var en af dem. der fik 
aviserne til at finde de helt store 
over:;b.rirter frem 00 lr.l"isk var den' 

En ung f~ gik amok. 'ro~i h~s datter på 
bare to måneder en ml( blev ved med at 
græde. I blind vrede tildelte han pigen en 
byge af slag. Så mange, at hun få dage 
senere døde af de kvæstelser, hun havde 
ovem.\t på kroppen. 

Faderen har tilstået, at han stog. Så 
egentlig er forbrydelsen fuldt opklaret. 
Men nu vil rellen gerne vide, om faderen 
var sindssyg i gemingsøjeblikket. Derfor 
besluttes det at menmlunder.:>l'ge ham - og 
demled ,ætres er stort app;.wJI i sving. 

Der er dommeren, der ~slutter. om der 
skal foretages en mentalunder,;ogelse. 
men ofle sker det efter anmodning fra for
svareren eller ankla9.:eren. 

Den, der skal un<krsøgbi. er som regel 
fængslet. mens undersøgelsen foregik I 
mange tilrælde køres hm dagligt til under
søgelse på en specialafdeling på et psyki
atrisk hospita1. (andre tiltælde er den sig. 
u::de indlagl på hospila~,-:. Ir.,;:"" under
søgelsen stir p:1. 

Den sigtede er ikke
 
alene et øjeblik
 
Selve undersøgelsen stir et sped:tluddan

net hold af psykiatere, psykologer og ple

jere for. og i de følgende uger vil de kon

stmt overvåge den sigtede. Ingen steder
 
lades han i fred, og hver d:1g udveksler
 
personalet oplysninger om selv de mind

ste detaljer i hans gøren og laden.
 

I Danmark besluttes det mellem 500 Ol!" 
6IXl gmge om iret ae gennemføre en men: 
talundersøgelse. og i gennemsnit varer 

44 Af Ib Salomon Fot,,. Nrn:lfolo 

under~øgehen seks uger. Hovedformålet 
er at give reteen et klart svar på. om for
bryderen var sindssyg i gerningsøjeblik
ket. Hvis SV;lTI~t er ja. skal der fremgå af 
undersøgelsesrJpporten. hvilken sinds
sygdom han lider af. 

t sagen med den nnge far lod konklu
sionen i øvrigt. at han ikke V:tf sindssyg, 
men at hm led af angstneuroser og ikke 
kunne udfylde forældrerollen. Vurderin· 

Ifølge psykiaterne er
 
det så godt som umuligt at
 

bluffe sig igennem
 
en mentalundersøgelse
 

gen har stor betYdning ror retten. for var 
den sigtede sindssn'.-vil han oftest blive 
fritaget for straf og i stedet blive idømt en 
såbldt ~handHngsdom- del vil sil!"e. at 
den sigtede er tvunget til at fplge e; be
~1elllt behandlin~. 

Fl'r psykiaterne er det rem håudværk al 
t'inde frem til. om den si.'.!:tede lider uf en 
sygdom i sindet. Aere hu~drede sindssyg
domme er i dlg Ixskrevet så godt. at der 
kan sænes navn på dem. De mest udbred
te er skizofreni. manio.-depressiye syg
dOt!lllle og sindssygdornme, ;;om er udløst 
af misbrul!: af forskellisre ru.smidler. 

Skizofreni viser si; al være den dia
gnose. psykiaterne hyppigst når frem til. 
hvis de konkluderer. at en forbryder var 
sindssyg i gerningsojeblikket. Skizofreni 

er en sygdom, som udvikler sig Imgson!t. 
ofte hos folk, der er indadvendte og har 
haft komaktproblemer siden barndom
men. Den skizofrene er plaget af angst og 
tankefoTStyneber og føler sig ofte forfulgt 
- det kan for eksempel være af ~temmer 

eller af fremmede magter. 

Griber til vold mod 
indbildte forfølgere
 
Den skiJ.:ofrene bevarer som regel sin in·
 
telligens. men trusleme fra de indbildte
 
forfølgere lam opleves som så piltrængen

de, at den skiwfrene griber til vold for at
 
for at fo~vare sig.
 

Ny forskning peger pd. at skizofrene, 
set i forhold til normale, mangler 4() PIU

cent afhjemecellerne i en bestemt del af 
hjernen. Sygdommen er kronisk, men bo 
behandles med samtale-terapi og medicin. 
Medicinen kan ~om regel dæmpe halluci
nationerne og vrangforestillingerne og 
desuden gøre patienten mere modtagelig 
for samtale-tcrapien. Ofte !!iver behand
lingen så gode resultater, at'patienten lam 
tå en næsten normal tilv;t:relse. 

Manio-depressive mennesker præges 
af perioder med sygelig opstemthed og 
overaktivitet, vek.knde med pa~siv ned- l' 
ttykthed. Depression og mani llører lil 
blandt det, der kaldes psykoser, og det 
psykotiske menneske, opfattelse afyirke
ti2.heden stemmer ik..lce overens med om
verdenens. Det viser sig typisk i form af 
vrangforestillinger- PsykOliske menne
sker har mistet evnen til at skelne mellem 
virkelighed og den indre forestillingsver
den. Underen depression præges den ma
nitH.Iepressive af hæmmede fplelser, min
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UNDER KONSTANT OVERVÅGNING. En vigtig del afmentalundersogelsen er 
observationer afden sigtedes generelle adfærd. Alt lige fra spise- og toiletvaner til 
måden at kontakte andre på regisU"eres afdet speciefr uddannede personale. 
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dreværd, komplekser og skyldfplelser. 
Under en m.lJ1i et den manio-dcpressive til 
gengæld meget aktiv. hurtig og overfla
disk i sine tanker og undertiden aggressiv. 
Manio--depressive lam beluuldles med me
dicin og. elektrochok. 

Småforbrydere kan også 
blive mentalundersøgt
 
Selv for en trænet psykiater lam det være
 
svært at afgøre, om den si!.!tede var sind~


syg i selve gerningspj"eblikket, ikke
 
mindst, hvis den sigtede ikke længere vi

ser tegn på sindssyge.
 

Der findes eksempler på, at en forsva
rer foren sigt(,l har fastholdt, at han.') klio 
ent var sindssyg i blot en time. I delte 
tilfælde blev p.1,tanden dog underkendt af 
psykiateren. for der finde, ingen kendt 
sindssygdom af $.1 kort varighed. 

Mentalundersøgelser forbindes ofte 
med meget grov'; forbl')'delser. såsom 
brandstiftelse. drab og voldtægt. Men det 
er kun en del af sandheden. for det sker 
jævnligt.;lt en menta.lundersØgelse sættes 
j værk, selvom fOtbtydelsen er mindre 
dramatisk. Det kan fx være tiLfældet, hvis 
forbrydelsen et helt atypisk i forhold til 
den sie:te<ies normale adfærd - mdske dre
jer detsig om en usædvanLig ung forbry
der eller omvendt: En ældre mand, der 
pludselig ~gynder at stjæle med:ume og 
ben, uden at han nogensinde tidlIgere har 
"æret p;1 kant med loven. 

Hver da!'!,; samles alle 
personarels observationer 
Det personale. der foretager mentalunder
søgelser. har to vigtige værktøjer: deres 
ojne og deres erfaring. Alle, der arbejder 
med mentalunderspgeber. har en grundig 
uddDnnelse og er specielt oplært til at tøl
ge og vurdere andre mennesker. 

Og den. der bliver indlagt til en menr.aJ
undersogel;;e. bliver vitterligt nøje obser
veret. Der bliver blandt andet laer mærke 
til. hvonj,m han spiser, om ha~ omgå.~ 
andre. hvordm hall mier, hvordan hm 
kontakt('r personalet, om han overholder 
aftaler, om han går påfaldende meget i 
bad, om han l)tterefter skjulte mikrofoner 
i hjomeme. og hvordan hans dagsrytme er. 

Hvis den pågældende får medicin, øns
ker personalet som regel en periode. hvor 
de kan vurdere. hvordan den sigtede op· 
forer sig uden medicin. 

Pi et dDgligr møde bliver alle observa
rtonerfradet forgangne døgn fremlagt. En 
psykiater-:tItså en læge med en tillægs
uddannelse i psykiske sygdomme - har 
ansvaret for den endelige underspgelses· 
rapport. Som en ekstra sikkerhed skal en 
menwlundersogelse altid forelægges Rets

fOr/sælles ... 
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... fortsat 
lægeddet, hvor garvede psykiatere læser 
den krili~k, DeL~ for at vurdere, om under
sogelsen er foregfiel efter reglerne, dels for 
alljekke, om kouklusionen er fonnuleret 
sil klan. som retten ønsker-

Psykologiske prøver 
veJer rungt 
Men mCnlalundcrsogelsen best& også af 
andel end systematiske observationer. 
Ull{krvej..; har en psykiater timelange 
s:lJllrJler med den sigtede. ligesom en psy
kolog forelJger forskellil,.'"c fomler for test, 
derib1:lndt de s:!.kJldle Rorschach-prøver 
og TAl-lesten. hvor den siglede skal for
tælle Om sine tanker, når han ~r bestemte 
mlln.,rre og tegninger. 

Resu1tonet af en sådan psykologisk test 
kau lyde sådan: 

"ObservaJllen skal ud frade psykologi
ske prpveropfattes om jævnt velbegavet. 
og han er intellektuelt vdfungerende. Der 
crsåvd i samt,uesiruatiouen som i de psy
koltlgiske prøver seltcgn på en s~ udtall 
emolionsf1adhed, at man må få mistanke 
om. al observamen er ~~izofren (del vil 
~igc lidende af spalmingssindssygdorn). 
Man har videre set tegu p~en tomælt afvi
gende l<t~n~ning og p~ et privatpræget 
omend ikke egentligt aUlisli~k lankeind
hold. ligesom m:.tn fftr iudtryk af en ikke 
fulJgod impulskomrol. Ellatenl parJnoidt 
beredskab synes endnu ikke al slft igen
nem i el omfang. så realiletstesmillgen bli
ver egentlig svigtenJe, og all i alt vil man 
dertor mene. at der er (ale om en skizo
freni i iniljalra~en." 

Eksemplet her er hentet fr.l en sag. hvor 
en ung mand var sigtet for Ilere lyverier og 
en enkelt ildsplL,ænelse. Den psykologi
ske lest kom i delte lilfælde lil at veje 
tuogl. Selvom der ikke i de andre dele:lf 
mentalunder.;øgelsen blev fundet tegn p;l, 
at den unge mand havde en psykisk syg
dom. blev den sanllede indstilling til ret
len. ar den sigtede skulle have en behund
lingsdom. hvis han blev fundet skyldig. 

Sindslidelser kan have 
fysiske årsager
 
Ud over de psykologiske prover, samt.a

leme og observationerne indeholder men

w.lunder.;øgelsen også medieinske under

søgeber. Undeniden ved hjælp af Jet, der
 
kaldes en eT-skanning. Det er en skan

ningsmetode, som er specielt velegnet til
 
at give tværsnitsbilleder af hjernen.
 

er-skanning kan i nogle tilfælde påvi
se abnonne anatomiske og funktionelle 
forhold i hjernen hm skizofrene patienter. 
Desuden kan skanningen afslore lidelser 
som hjerne.,vulsler og hjernebetændelse. 
Det er kendt,:lt disse. lidelser kan give ski
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DEN SIGTEDE 
SKALTOLKE 10 
BLÆKKLATIER 

ROrschach-prøven indgår i den p>iykologi
ske det;rl" mentilunde,rsøgelsen. Prøven 
består i åt vise 'den sigtede-IO plancher. De 
erI,avet ved at folde et stykke papir om en 
blæ~at, så et syrrimetrisk møllsteropstk 
Fem pliUlchered sort. msch, .ll) er i sort og 
rød. og tre er mangefarVede. - 

o:. Den sigtfde·skaJ fortæ~e om, hvad han 
m~ner: mønstrene kuJ1n~e forestille. 011'
senere uddybe hvorfor. Om del: fx var for
merne eller farverne, han hæftede sig ved. 
Der findes ingen rigtige ellerfodi:erte svar. 
Rorschach-prøven kan både fortælle psy
kologen om den ;;igtedes intellektuelle fer 

sourcer'og om følelsesniæ$sige faktorer 
som aggression. seksualItet eller skyWfø-
leise. Selve adfærden under prØven kan 
også give psykologen oplysninger. 

Rorr.chach-prøven har været brugt i 40 
år, men er blevet kritiseret for, at psyko
logen ubevidst kan komme til at styre pati
entens laruær i retning af, hvordan psyko
logen selv opfatter de 10 plancher. 

-.'. I 

DEN AFSLØRENDE BlÆKKLAT 
Den sigtedes asSociationer over ti bfæk
kla~'?r som denne fOrtæiierpsykoirrIgen om_McJt: inrefligens og føfefsesliv. 

zofreni-lignende symptomer. En anden 
medieinsk undersøgelse, som forelages 
hyppigere end eT-skanningen. er den så
bidte EEG-undersl'gelse. Den kan på
vise, om de elektrisiæ svingninger i pati
entens hjeme afviger fra det normale. 

Mange alvorlige sindslidelser menes at 
have en fysisk mag, og teoretisk set kan 
sinds~ygdommen måske aflæses i gener
ne. Men endnu bruges geneliske under
s~'gelser kun ydenit sjældenl i forbindelse 
med mentalundersøgelser. Til gengæld 

undersoges det, om der i den sigtedes 
f:lmilie optræder eller har optr~dt sinds
sygdomme. 

Arvelige forhold kan nemlig haw 
betydning for nogle sindslidelser. For 
eksempel viser undersøgelser. at forældre. 
søskende og børn til skizofrene har 10 
procent forhøjet risiko for selv at udvikle 
sygdommen. Det skal dog ulIdenitreges. al 
skizofreni il:ke kan forklares udelukkende 
ud fra genetiske forhold. 

Den sigredes pArprende inddrnges også 
i ment:llundersøge1sen på andre måder. 
Ved hj.elp af samtaler med familiemed
lemmer. velmer, arbejdskolleger og Over
ordnede indhentes en lang række oplys
ninger, som efrerhfu\den kan stykkes S3m

men til et samlet og ret det1ljeret billede af 
den sigtedes Iivsforl~,b. 

Skuespillerne har ikke 
mange chancer 
Psykiaternes erfaring er, al kun få finder 
ment:llundersøgelsen ubehagelig. Næsten 
alle samarbejder villigt med personalet. 
Det forekommer enddn, at den sigtede 
selv beder om at blive menUllundersøgL. 
ligesom der - ved mindre alvorlige for
brydelser - kan foretages en ambul:lnt 
mentalundersøgelse. Med andre ord: En 
undersogelse. hvor den sigtede fortsat har 
sin frihed, men frivinigt møder op for at 
blive nndersøgt. 

Folk. der blot foregiver at lide af en 
sindssygdom, skal narurligvis afslorcs. Og 
disse simulanter kan give selv eksperterne 
grå hår. for en sigret kan have alt:lt vinde 
og intet at tabe. Har han held til at overbe
vise psykiateren om, at han var sindssyg. 
da han begik forbrydelsen. kan han måske 
undgå mange m fængsel. 

Men simulanter har ikke let spil. Man
ge er ganske vist dygtige til at lære sig alle 
de symptomer, der kendetegner en be
stemt sindssygdom. men det er ikke nok. 
Faktisk mener psykiaterne, al det er si 
godt som umuligt at bluffe sig igennem en 
mentalundersøgelse. Fordi det dels vil 
kræve et overorrientiigt veiuciviklet t:llenl 
tor skuespil, de Is en ~æsten ovennenne
skelig udholdenhed. n~r undersogelsen 
strækker sig over adskillige uger. Endelig 
følges den sigtede af mange forskeilige 
personer. og det gør ikke spillet lettere. 
Man kan nok lære vmngforestillinger 
udenad. men det er ulige sværere at leve 
med en foregiven sygdom. 

Det er svært at 
forudsige farlighed 
Når en mentalundersøgelse fastslår, at en 
sigtet er psykisk syg, bliver psykiaterne 
ofte bedt om at forudsige. om den sigtede 
vil begå nye. farlige forbrydelser. Nogle 
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psykiarere mener, at den opgave er s!I. godt 
som umulig, mens andre mener. at en erfu
ren psybaler faklisk har et fagligt grund
lag, der gor ham eller hende i st:lnd til al 
lewre en rimelig sikker prognose - i hvert 
f:lld. n:lrdet drejer sig om visse former for 
sind'isyge. 

Et eksempel: En psykotisk forbryder 
mener at hore Slemmer, der befaler ham ae 
opsøge alle rødhårede mennesker og slft 
dem ihjel med en økse. Hvor stor er faren 
for, at han gør alvor af sine trusler? Det vil 
re«en geme vide. Med sit kendskab til 
psykoser kan psykiareren i dette tilfælde 
svare, at risikoen er meget lille. Hvis den 
dømte vel at mærke tager sin medicin
for medicinen I]emer stemmerne og der
med de!. der opleves som en trussel. 

AI en mentalundeniøgelse varer s1læn
ge, skyldes ikke mindst, at der ikke må ske 
fejl. Konklusionen skal være fuldstændig 
sikker, for den følges i det store og hele 
altid af retten. Dermed kan psykiaterens 
ord få afgorende belydning for udfaldet-
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TJEK FOR UNORMALE BØLGER 
EEG-testen bruges ofte i mentalunder
søge/ser. Testen viser; om den sigtedes 
hjemebø/ger afviger fra det normale. 

og en forkert vending kan sende en per
~on, der i virkeligheden er sindssyg, bag 
tremmer i mange år. 

I Danmark betragtes den ansvariige 
p,ykiater som en neutral ekspert, og han er 
ikke lil stede under selve retssagen. Men 
i andre lande sker det jævnligt, at psykia
teren vidner i sagen. I USA er det tilmed 
ikke ualmindeligt. at forsvarer og anklager 
hyrer hver sin psykiater. 

Sindssyge har altid 
fået særbehandling 
Det, at der tages særlige hensyn tiL forbry
dere. som er sindssyge i gemingsøjeblik
ket, er ikke nyt. I næsten alle retssamfund 
har der Været særreg-ler for sindssyge. f 
mange kulnJrer har holdningen tilmed 
været, at sindssygdom er straf nok i sig 
selv. Del fremgik for eksempel ;lfromer
retten for 2(0).1r siden, men også fr:l ret5
plejen i oldtidens Indien og Egypten ken· 
des der særregler, der kunne frilage sinds
syge for almindelig straf. O 

TVÆRSNITAF HJERNEN. O:skanning afhjemen kan være en deJ afmentalunder5øgelsen. Psykiske sygdomme skyldes under
tiden fysiske abnormiteter i hjemen, ligesom fx en hjernesvulst kan medfare symptomer, der minder meget om skizofreni. 
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