_•.·1

Jtimer pa redaktion@24timer.dk

UVISHED Bostedet Gae.erummet p~ Norrebro i Kobenhavn er igen truet aflukning. Det kan fa
konsekvenserior brugfl"en Emil, del' her pumper jern i baggarden. Foto: Niels Hougaard

Kritik af bosted for
ungt psykisk syge
Politikere Mer sig utrygge ved bostedet Gade.urrmets.skepsisrrod medicinering af brugerne
Slcal man skI'ide ind, hvis
folk herer stemmer og
tilkalde hjrelp, nar psykosen rammer?
Nej, ikke nodvendigvis, mener psykolog Kalle BirchMadsen og leder af det omstridte bosted Gaderummet,
der huser unge kobenhavnske psvkisk syge hjemlese.
Den ovenstaende holdning
kombineret med kritik i en
kommnnal tilsynsrapport
samt fra Hvidovre Hospitals
psykiatere spreder bekyrnring i Kobehavns Kommunens socialudvalg, der forer
tilsyn med bostedet.
Thor Bnch Grenlvkke (S)
kalder det nansvarligt over
for brugerne, hvis del' ikke
skrides indo ag. beklager, at
kommunen ikke allerede har
grehet Ind. Margrethe Wivel

(R) kalder tilsynsrapporten
uroveekkende, mens Leslie
Arentoft (V) og SF's Frank
Hedegaard giver direkte udtryk for utryghed ved Kalle
Birch-Madsens ledelse.

Lederen afviser kritik
Tilsynsrapportens kritik af,
at Gaderummets personale
opfordrer beboerne til at lade veere med at tage deres 01'dinerede medicin, afviser
Kalle Birch-Madsen.
»Vi siger, hvad vi mener
om medicin, mendet er ikke
vores opgave at sladre til psykiatere om en behandling,
som aldrig burde veere sat i
veerk. Psykiatere skal ikke
styre behandlingen af aile
mennesker. De skal forst
treede til, niir folk bliver farlige for sig selv og andre, og
psykiatri er jo ikke guddommelig fornuft.«
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IS I en tilsynsrapport Ira
2006 kritiseres Gaderummets personale lor at tale
beboeme Iraat indtage
deres ordinerede medicin
mod psykiske Iidelser.
Ledende overleege Helle
Hougaard, retspsykiatrisk
afdeling R, Set. Hans Hospital, ensker ikke at forholde
sig til den konkrete sag, men
oplyser, at afbrudt behandling kan blive farligt for bade
den psykisk syge og det omkringliggende sarnfund.
Socialudvalget skal i dag
tage stilling til kritikken og
Gaderummets fremtid.
Jamilla Sophie Alvi
Morten Vestergaard
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