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har ansvaret for den.

I

1!orhold til tiggeme i togene, og m'ir jeg

I at smide nogle penge i kruset, eller man

I re noget ved det.

:ke et matematisk problem
...

EN FOR Sundhedsoplysning skyse dage en kampagne i gang, sam
'En afos'. Formiilet med kampag·
t k-unune fordomme og tavshed
jske Iidelser og sygdomme til
1pagnens motto er: Vaek med
, tvivl og tabu om psyldsk syg·

elt lever, og pa de normer, standarder og

vcerdier, de lever og regulerer deres liv efter.
Sa ville psykiatrten og psykoterapi i det

hele taget ikke interessere sig sa meget
for menneskers indre sam for deres aktuelle liv og fortaellinger om det, de har vaeret igennem i deres liv. Sa ville psykiatrt
og psykoterapi vaere kulturelt orientere·
de videnskaber l0srevet fra medicinalin·

r der overhovedet nogen, der
noget fornuftigt og sikkert om,
ykisk sygdom' er for noget? Efter
d tredive ars arbejde i psykiatti·
de alvorligste psykiske Iidelser
'g ikke, der er nogen, der kan sige
kkert om, hvad psykiske Iidelser

dustriens indtlydelse og orientere sig
mod det, som mennesker scetter pris pa i
deres liv og strceber efter.

?'''

HVIS PSYKIATRIEN og psykoterapien ori·

er for noget. Man ser sympton er symptomer det samme som

enterede sig mod almindelige menneskers fortaellinger om de res liv og lytt~de
til, hvad mennesker scetter pris pa ide res

? Man glemmer i hverdagen og i
indelige made at tale om psyki·
ser pa, at symptomer ikke er syg·

~~~

se det i 0jnene: Vi ved ikke, hvad
teden ogden menneskelige sjael
~ er for en st0rrelse. Man forvek-

tten af det levede liv (f.eks. en de. eller svaer angst) med arsagen til
Den biologiskogmedicinskort' del af psykiatrten og laegeverdeJsykologien med for den sags

tr indtil videre erobret kampen
neskers sjael og psyke. PsykiskeJi·
~fineres desv.:Erre og helt urime-

en sygdom, der skyldes 'ubalan-

kemiske balance' -eller som for~itive tanke- og adfcerdsm0n-

'

liv midt i det m0rke, sam de alvorlige lidelser kan skabe i menneskers liv, ville vi
have en helt anden psykiatrt og psykote·
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Tegn.ing: Per Marquard Otzen

stre. Og sygdom ei if0lge laegevidenskaben (og muligvis ogsa if0lge det, der kan
kaldes 'sund fomuft') noget, der skal ku·
reres. Geme med piller eller andet ke·
misk eller operativt indgreb- eller med

kognitiv og adf.:Erdsorienteretterapi,!ler
na=rmer sig dressur og hundetr.::ening.
Men taenk nu, hvis den biologisk og

medicinsk ortenterede laegevidenskab ta·
ger fejl? Taenk nu, hvis psyken og sjaelen
er gjort af noget helt andet stof end hjer·
te, lunger, stofskifte, arme og ben? Taenk
nu, hvis man i stedet for at betragte sjaele·
Iivet som bestemt afkemiske forbindel·
ser og af signalstof mellem nerveforbin·

delser betragter sj<elelivet, det mentale

liv og psyken sam en effekt af det, der

sker i almindelige menneskers liv i den
kultur, deleveri?

sa skulle man ikke kigge ind i menne-

rapeutisk indsats over for de alvorlige ·
problemer, mennesker slas med og bliver
indlagt for pa psykiattiske afdelinger.
Deter for sa vidt ligegyldigt, om deter
iaeger, psykologer, sygeplejersker eller socialradgivere, der leder psykiatrtske afde·
linger og centre; det afg0rende er den
sygdomsforstaelse og behandlingsfiloso·
fi, der praki;seres i psykiatrien. For tiden
er det den biologiske psykiatrt ogden

skers kemi, nerveforbindelser eller gener
oggenomer, sa skulle man se pa det liv,

kognitive terapi, der har magten. Selv

de har levet over tid, siden de blev f0dt. Sa

hospitalet medgav i en diskussion med
mig i Deadline 2. sektion for godt et ars

skulle manse pa det liv, mennesker aktu-

professor emeritus Tom Bolvig fra Rigs·

nsKe soctolDg NikoJas Rose kalder tor 'en I kun hj<Elpes til at blive selvhjulpne i be-

tid siden, at der ordineres for meget antidepressiv medicin af de praktiserende

l<Eger, sam er presse"t pci flere froilter: dels

''

Trenk nu, hvis
man i stedet for
atbetragte
sjrelelivet sam
cinalindustrien, der lover lykke via deres
medikamenter, og dels afkulturen i albestemtaf
mindelighed, der kr;:ever lykke og et hurkemiske forbintigtfix.
delserog af
Lad mig komme med nogle eksempler
signalstof
melpci, hvad vi taler om:
lem nerve.forbindelser
EN GODT 40-.l.rig mand har levet i et <egteskab, han senere kalder et sandt helvebetragter sjrelede, og hvor han har skubbet sig selv og
livet. det menegne behovtil side i en sadan grad, at han
talelivog
ikke ser anden udvej end enten at tage sit
psyken sam en
eget liv eller at blive indlagt pa psykiaeffekt af det,
ttiskhospital. Den psykiatriske afdeling
indkalder ikke konen til en parsamtale,
derskeri
men s<Etter straks manden i en star dosis almindelige
antidepressiv medicin. Det virker ikke.
menneskers liv
Han far istedet en serie elekrrochok, der
i
den kultur, de
hj<elper, og han kommer til sig selv- og
leveri?
bliver skilt. ·
afldagende patienter, dels afkravetom
indtjening (praksissen skall0be rundt
0konomisk, og der kan h0jst afs<ettes 1015 minutter til hver patient), dels af medi-

Efter to-tre ar finder han en ny kaneog miseren gentager sig: Han skubber
belt sine egne behovtil side og synes ikke, deter et start problem, at hans nye kone koster rundt med ham og drikker mere og mere. Han bliver indlagt igen og far
elektrochok, der hj<elper. Men stadig ingen parsamtale. Det gentager sig efter

tre-fire <lr. Nu V<Elger manden at blive
skilt og at ga i psykoterapi for at holde
fasti sig selvogi det, der ervigtigtfor
ham i livet. Efter ca tyve ars lidelser !da-

En knap 50-arig
0konomichefkan

ildce koncentrere
sig mere og far det
JYsisk og psykisk
darligt, da diskontoen i Tyskland h""
ves for en fire-fern

cir siden. Haner ansvarlig for mange
milliarder i den
virksomhed, hvor
ban harjobbet

sam 0konomidirekt0r. Men man
taler ikke om situationen i direktionen. Enhver passer
sit. Qg han vi! ikke

belaste sin kone
med at tale om det,
han slas med. Han
har a!tid i sit liv
skullet !dare sig
se!V. Han bliver
indlagt, selvmordstruet. Bliver

medicineret Det
hj<elper ikke. Han er ude af sig selv efter
flere maneders indl<Eggelse. Han har en
enkelt samtale hos en psykolog, dertaler
med ham om de akruelle problemer i
hans liv- hans renteafh<engighed, som
han kalder sit problem. Der bliver ogsa
talt om den sarbarhed, han har baret
med sig hele sit liv, og som han forbinder
med, at han altid skulle mediere mellem

sine for<Eldre, nar de var pci krigsstien el-

Paradoksalt nok er de protessionelles

bruge sin !crop till0b, fodbold og vinterbadning; aktiviteter, der ikke havde ViEret tid til. Ire samtaler var nok til, at denne mand lagde sit liv om, forlod den an-

svarsfulde og ensomme post so~kono
midirekt0r og kunne l;:egge den antide-

pressive medicin fra sig.
En kvinde ser sin 6-.l.rige s0n blive pak0rt af en bil med stor fart, mens hun star
med drengens 4-arige lilles0ster i handen. Efter to ars kamp for at fa ordentlig
behandlingtil sin alvorligthjemeskadede s0n og efter opslidende kampe i <egteskabet bliver hun indlagt pa psykiatrisk
afdeling og far diagnosen: alvorlig depression. Manden indkaldes ikke til tera-

I entens helbredeJse, Skolel<Erere. bJiver be- I hverken at intervenere tor me

''

· Livet er ikke et
matematisk
problem, der
skallsses;
det er derfor
absurd at tale
om 'lssning af
problemer' somomlivet
var en ligning

t<enkningen. De
har ikke forstand

pa menneskers liv.
Det har mennesker selv. Som forfatteren svendAge
Madsen Iader kvin-

den i romanen
'Sl<egten Laveran'
sige til sin mand
Sten, der er forfatter, sa skal der lyt-

De rna i dyre domme betale e
for at lytte- eller at fa sygesil<
betale. Og derefter blive ved o:
med at fort<Elle til santmenh<I
star«. (sA0-41)
Der er noget rystende ved, a

ge samfund er de eneste, hvor

n0dt til at betale et fremmed r
ikke for sex- men for at lytte.l
tidligere havde pr<esten, man

kende sine syndertil, har rna
logen og psykiateren, der ikke

tes til mennesker;- ~- · ave Mariaerogvokslys, men
de skal blive ved
virker rent faktisk, nar menne.
med at fort<elle, til

res kraftigt, og de n<este ti ar genindl<Egges hunst<erkt selvmordsttuet og n<ermest psykotisk op til ti gauge om aret.
Hun f0ler sigvoldsomt alene, men vi! hellerikke skilles, for 'detg0r manikke i min
familie'. Fortte ar siden begyndte hun at
ga til regelm<essige psykoterapeutiske
samtaler, hvor hun f0Ite sig behandlet

ler om det, de k<Emper for, er
tror pa-pa trods af de proble
opstar:
der i.):il halsen; sa styrkes dere,
))Deter' en forvirret tid og en forvirret
kraft. Det skrev allerede den fr,
verden. Ved du hvorfor? Fordi ingen gihollan.dske filosofSpinoza i 16
der lytte mere. lngen har tid til at lytte
Han pastod, at der fundament
!<engere. Derfor far man aldrig styr pa sig menneskelige grundf0Ielser.
selv, fordi man aldrig far fortalt sit liv. Det · bedr0velighed. Gl<eden styrke
tager nemlig lang tid, man rna pr0ve sig
kraften, og bedr0veligheden s
deiL
frem, indtil ens liv finder sin rette form.
Nar man ikke £lr lejlighed til det, forbliDet hj<elper at tale om sine

som et menneske og ikke sam en patient

ver det hele usammenh<Engende, uforar-

hvis der er opm<Erksomme og

eller som et sygdomstilf<elde. Foret par
ar siden f0lte hun sig st<erknok til at b,eg<Ere skilsmisse. Hun ernu begyndt at fa
en st<erkere fomemmelse af sigselv og
det, hun star for. Hun bliverindlagtpriE-

bejdet, uforstaeligt. Ingen gider lytte, fordi vi som fort<eller ikke kan konkurrere
med fjemsyn og hvad ved jeg. Du erforfatter men har sv<ertved at Iinde pa, hvad
du skal sktive ... Du beh0ver ikke Iinde pa,
SteiL Du skal meget hellere lytte. Lyt og
dervokser eventyr ud af os aile sammen
... I gamle dage kunne man s<ette sig og
fort<Elle sit liv il0bet af aftenen og have
taknemmelige, opm<erksomme tilh0re-

de lyttere, der ikke harfor tta'
kan komme lidt pa afstand af
ders0ge de res effekter- ikke d
ger. Vi ved ikke, hvorfor probJ,
- det g0r de bare. Ingen bliver
indsigt i problemers arsager.
hj<elper, er, hvis mennesker fa
til at tale om det, de s<etter pri,
om det, der er vigtigt for dem.

re. Ogsa selvom man endnu ikke mestre-

noget, der ervigtigt. Sa enkelt

de sin egen fort<elling. Nu om dage- ved
du hvad de mest splittede mennesker blivef n0dt til? De, der plages allermest af
det sammenh<engsl0se, det uford0jede?

LIVEr ER !KKE et matematisk p
der skall0ses; deter derfor ab

peutiske parsamtaler. Kvinden medicine-

ventivt ca. hver anden maned, sa hun pci
den made kan £1 etpusterum fra en hverdag, hvor hun synes, hun er alene om at
slcis for sin s0n og for sit liv i 0vrigt.
PSYKIATRIEN og psykoterapien bliver
n0dt til at interessere sig for de fort<Ellin-

ler ikke talte sammen i lange perioder.
For de nne mand var abenhed og det at

ger, mennesker selv fo~ller om deres

rer han sig nu fint og uden mediciiL Det
bar han gjort i et par ar.

kunne tale sammen altafg0rende- og at

deres ekspedpositioner, ud af diagnose-

liv. Det psykiatriske personale rna ud af

sammenh<Engen

problemer i menneskers liv, fc

om 'l0,sning af problemer'- so
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En knap so-arig
0konomichefkan
ikke kancentrere
sig mere og far det
r fYsisk og psykisk
darligt, da diskonto en i Tysldand haeves for en fire-fern
ar siden. Haner ansvarlig for mange
milliarder i den
virksomhed, hvor
hanharjobbet
sam 0kanamidirekt0r.Menman
taler ikke om situationen i direktionen. Enhver passer
sit. Og han vii ikke
belaste sin kone
med at tale om det,
han slas med. Han
har altid i sit liv
skullet !dare sig
selv.Hanbliver
indlagt, selvmordstruet. Bliver
medicineret. Det
er ude af sig selv efter
llaeggelse. Han har en
; en psykolog, der taler
ctuelle problemer i
teafhaengighed, sam
1lem. Der bliver ogsA
hed, han har baret
og sam han forbinder
kulle mediere mellem
le var pa krigsstien elten i lange periader.
var abenhed og det at
n altafg0rende- og at

·-
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entens nemreaetse. Skole!.:erere b!iver be- I hverken at intervenere for meget ('om-

De rna i dyre domme betale en fremmed
bruge sin krop till0b, fodboldogvintertaenkningen. De
badning; alitiviteter, der ikke havde vaefor at lytte- eller at fa sygesilcriogen til at
har ikke forstand
ret tid til. Ire samtalervarnok tiL at denpa menneskers liv.
beta!e. Og derefrer blive ved og blive ved
ne mand lagde sit liv om, for! ad den anmed at fortaelle til samroenhaengen opLivet er ikkeit Det har mennesvarsfulde ag ensomme post sam 0kono- matematisk
sker selv. Sam for.
stanc(s.40-4t)
midirekt0r og kunne laegge den antideDer er noget rystende ved, at de vestlifatteren Svend Age
problem, der
Madsen Iader kvin- ge samfund er de eneste, hvor man bliver
pressive medicin fra sig.
skalllilses;
En kvinde ser sin 6-fuige s0n blive paden i romanen
n0dt til at betale et fremmed menneskek0rt af en bil med star fart, mens hun star det er derlor
'Sl.:egten Laveran'
ikke for sex--: men for at lytte. Hvor man
med drengens 4-i\rige lillesoster i hansige til sin mand
tidligere havde praesten, man l}unne beabsurd attale
den. Efterto ars kamp for at fa ordentlig
kende sine syndertil; harman nu psykoSten, der er forfatom 'llilsning af
behandling til sin alvorligt hjerneskadeter, sa skal der lytlagen og psykiateren, der ikke_ordinerer
problemer' tes til mennesker;
ave Mariaer og vakslys, men medicin. Det
de s0n og efter opslidende kampe i aegtesomomlivet
de skal blive ved
virker rent faktisk, nar mennesker famelskabet bliver hun indlagt pa psykiatrisk
var en ligning
afrleling og fu diagnosen: alvorlig demed at fortaelle, til
ler om det, de kae_mper for, er glade for og
tror pa-pa trods af de problemer, de sidpression. Manden indkaldes ikke til terasammenh.:engen
peutiske parsamtaler. Kvinden medidne- opstar:
der ;.pi halsen; sa styrkes deres handlekraft. Det skrev allerede den fremsynede
»Deter en farvirret tid ag en forvirret
res kraftigt, og de naeste ti ar genindlaegges hun staerkt selvmordstruet og naerverden. Ved pu hvorfor? Fordi ingen gihollandske filosofSpinoza i !600-tallet.
der lytte mere. Ingen har tid til at lytte
Han pastod, at der fundamentalt set er to
mest psykotisk op til ti gange om aret.
Hun f0ler sig voldsomt alene, men vii he!- laengere. Derfor far man aldrig styr pa sig menneskelige grundf0lelser. Glaedeog
ler ikke skilles, for 'det g0r man ikke i min selv, fordi man aldrig far fortalt sit liv. Det - bedrovelighed. Glaeden styrker handlefamilie'. Fortre ar siden begyndte hun at
tager nemlig lang tid, man rna pr0ve sig
kraften, og bedroveligheden svaeldcer
frem, indtil ens liv finder sin rette form.
den.
ga til regelmaessige psykoterapeutiske
Nar man ikke far lejlighed til det, forbliDet hjaelper at tale om sine problemer,
samtaler,hvor hun folte sig behandlet
sam et menneske og ikke sam en patient . verdethele usammenh.:engende, uforar- hvis der er opm.:erksomme ag n.:erv.:ereneller sam et sygdomstilfaelde. Foret par
bejdet, uforstaeligt. Ingen gider lytte, for- de lyttere, der ikke har for travlt, sa mao
di vi sam fortaeller ikke kan konkurrere
kan komme lidt pa afstand af dem og unar siden f0lte hun sig staerk nok til at begaere skilsmisse. Hun ernu begyndtatfa
med fjemsyn og hvad ved jeg. Du er forders0ge deres effekter- ikke deres arsaen st.:erkere fomemmelse af sig selv og
fatter men har svaert ved at finde pa, hvad ger. Vi ved ikke, hvorfor problemer opstar
det, hun star for. Hun bliver indlagt praedu skal skrive ... Du behover ikke finde pa, - det g0r de bare. Ingen bliver !dogere af
ventivt ca. hver anden maned, sa hun pA
Sten. Du skal meget hellere lytte. Lyt og
indsigt i problemers arsager. Det, der
den made kan fa et pusterum fra en hver- dervokser eventyr ud af as aile sammen
hjaelper, er, hvis mennesker far lejlighed
... I gamle dage kunne man saetre sig og
dag, hvor hun synes, hun er alene om at
til at tale om det, de saetter pris pa i livet;
fortaelle sit liv i lobet af aftenen og have
om det, der ervigtigt for dem. Der er kun
s!as for sin s0n og for sit liv i 0vrigt.
talmemmelige, opmaerksomme tilhoreprablemer i menneskers liv, fordi der er
PSYKIAIRIEN og psykoterapien bliver
re. Ogsa selvoin man endnu ikke mestrenoget, derervigtigt. Sa enkelterdet.
de sin egen fortaelling. Nu om dage .. ved
n0dt.til at interessere sig for de fortaellinger, mennesker selv foJ:t.:eller om deres
du hvad de mestsplittede mennesker bli- f LIVET ERIKKE et matematiskproblem,
liv. Det psykiatriske personale rna ud af
ver n0dt til? De, der plages allermest af
der skall0ses; deter derfor absurd at tale
det sammenhaengslose, det uford0jede?
om 'l0sning af problemer'- sam om livet
de res ekspertpositioner, ud af diagnose-
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I Reitzels Forlag i dag.
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var en ligning. Problemer rna unders0ges
pa en siidan made, at der skabes afstand
mellem problemet og personen: Personen er ikke depressiv; personen er ramt
af en depression. Persanen er ikke skizofren eller angst. Persanen er ramt og domineret af skizofreni eller angst. Mennesker er langt mere end de problemer, der
har ramt dem. Maner ildce sin diagnose.
Maner iangt mere.
Menneskers hemroelighed Jigger i det,
de kan gennem de res faerdigheder, samt i
det, de kan fortaelle om sig selv, og i det,
de synes ervigtigt i livet. Sporg et menneske, hvad der virkelig ervigtigt i dette
menneske's liv- sa skal De bare h0re.
AllAN HOLMGREN

