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Psykiatri: Problematisk samarbejde mellem Kebenhavns prlsbelennede psykoseteam og
Gaderummet - et basted for psykisk syge - med kontroversielle holdninger til medicinering.
Af JAMILLA SOPHIE ALVI
DB MORTEN VESTERGAARO

ken de, mens bade Leslie
Arentoft (V) og SF's Flank He
degaard diIekte giver udtryk
Skal man skride ind, hvis folk for utryghed ved Kalle Birch
herer sterrrmer, og tilkalde Madsens ledelse.
hjeelp, oar psykosen ram
Tilsynsrapportens kntik at,
mer?
at Gaderummets personale
Ne], ikke nedvendigvts, opfordrer bebaeme til at lade
mener psykolog Kalle BiICh vzere med at tage deres ordi
Madsen og leder af det am nerede medicin, afviserKalle
stridte basted Gaderummet, Birch-Madsen.
del huser unge kabenhavn
Ingen sladder
ske psykisk syge hjemlase,
» Vi siger, hvad vi mener om
Den ovenstaende -hold
ning kombineret med kritik i medicin, men det er Ikke vo
en kommunal tilsynsrapport les apgave at sladre til psykia
samt fra Hvidovre Hospitals tere om en behandling, sam
aldrig burde veere sat i veerk,
psykiatere spreder bekym
Psykiatere skal ikke styre be
. ring i Kebenhavns Komrnu
nes soctaludvalg. derferer tll
handlingen af alle menne
sker, De skal forst treede til,
syn med bostedet pa Narre
nar folk bliver farlige for sig
bro.
Thor Buch Grenlykke (S) selv og andre, og psykiatri er
kalder det uansvarligt over [o ikke guddammelig for
for brugeme af Gaderum-, nuft,« siger han.
Billedet af en ledelse moo
met, hvis del ikke skrides indo
Og beklager, at kommuncn udprreget skepsis over for
ikke har grebet ind tidllgere. psykiatrtsk behandling be
Margrethe Wivel (R) kalder krzeftes of overleege ag psyki
tilsynsrapparten
uravrek
ater Merete Nordentoft 

igangszetter af det prisbelan
nede Opusprojekt, hvor
teams af psykiatere, psykolo
gel, sygeplejersker og social
radgtvere finder og hjelper
psykotiske unge. Del er tre
teams i Kebenhavn - et af
dem har haft sin gang i Gade
rummet, hvor Merete Nor
dentaft selv har oplevet Ie
delsens modvillighed.
» Vi har ikke oplevet nogen
imadekomrnenhed fra ledel
sens side. Der var ikke den
nedvendige abenhed over
for, at nogle at de mennesker
har brug for behandlmg,« si
ger Merete Nordentoft.
Hun mener ellers, at Opus
er en oplagt og relevant sam
arbejdspartner for Gaderum
met.

BroS formedlcln
Ledende overlasge Helle
Hougaard, retspsykiatrtsk af
deling R, H:S Set. Hans Has
pital, ensker ikke at forholde
sig til den konkrete sag, men
aplyseI, at afbrudt behand-

GADERUMMET

~ I en tilsynsrappart fra 2006 kritlseres Gaderummets personals
far at tale bebaerne fra at Ineftage deres ardlnerede medlcln

mad psyklske Iidelser.
~ Ledende overlrege

BlrgltteWelcher ag overlesge Henrlk
Rlndamfra Hvldovre Hospital advarer I at brav Kabenhavns
Kommune am, at de feler slg nadseget til at aphreve en
kantrakt am rMgivnlng moo Gaderurnmet p~ grund af
bastedets skspsls over for psyklatrlsk behandling,

ling kan blive farligt for bade
den psykisk syge og det am
kringJiggende sarnfund.
-Har man en sveer smdsli
delse, vil langt de fleste have
brug for medicinsk behand
Jing. Hal folk haft et komplt
ceret misbrug vi] det ofte ac
celerere, nar de dropper me
didnen. Det kan medfere ri
siko
for
selvskadende
aktiviteter eller personfarlig
kriminaJitet - I. eks. for at
skabe penge til misbruget,«
sigel Helle Haugaald.

Hun mener, at det er ned
vendigt med en psykiatrisk
vurdenng, nar det gzelder
ned-trapningaf medicin.
»Alt andet er uforsvarligt.
Varetager man en bofunk
tion for de allermest syge er
det relevant med et psykia
tnsk tilsyn,« stger hun.
Soctaludvalget skal i dog
tage stilling til kritikken ag
Gaderurnmets fremtid.
sophie.alvi@jp.dk
morten.vestergaa'rd@jp.dk
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. Bostedet Gederummet pA Norrebro I Kobenhavn er -Igen - truet af luknlng.,Mlchel boede et Ar pA sovesalen. for hanIlk sit egetrum. FOlD: Niels HDugaard
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Et fristed i modvind
\i 20-arige Michel

strejfede rundt pa Hevedbanegardsn, fer han fandt at bosted i Gaderummet.
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12 Sma i);~.e'r-.fylder sovesac..
len. Her sceer og borunge
mennesker, SOIll ikke kan
finde ud af atibo'andre'ste-

der i samfundet.Lkejesenge
ogbag lagner har'de skabt '
'sig hver deres Illle hjem.
ZO-Arige Michel er en af
denio Genert smilende vtser
- den merke unge rnand sit

btem gennem to ar frem~
»Det begyndte pa FaI·
ster,« forklarer han;
F~dti del afnkanske land
Togo, epvokset i Nylrnbing
Palster.De seneste to arhar
han sammen moo 30 andre
unge veret beboer pa bostedet Gaderummet pa Narrebro i Kabenhavn. Et bosted, Will i disse dage kritiseres af psykiatere for at
modarbejde behandling at
psykisk'syge unge.

Stnjfede rundl

,re hjemer_~

L:j~'$~=\.4h
".''V\'•••'_
. w;p';'
.M

""'jlrilertiJ_
wen,IBIMldgsllJrtj!rne.

!9 11SJibp
I
I

ale allbefaIes..

_M'

~dsbzde Z • 33 3Z 94 98
l1li_+

Michel er pa en og samme
tid bade mnt og venlig,
mens han vtser sit verelse
frem. Billeder at Iillesaster
Aicha pa vreggen. Tv, dvd
og en reol med film. Da han
var 15 ar, fiyttede han 'j sin
egen lejlighed i Nyk0bing
Falster. Da huslejen ikke
blev betalt, rykkede han til
K",benhavn, hvor han boede hos en bekendt. De blev
uvermer, og Michel endte
med at strejfe nindt pa Hovedbanegarden.
"En Sfn aften IlKldte jeg
Kuku, Han ~og mig med
herud. Ingen ~tillede
~pl3fgsmAI, og jeg fandt ba·
re ~ ledig seng,« fortil'ller
Michel.
-e. • •

I mere end et AIboede
han i bostedets scvesar, inden han fik sit eget veretse.
Denne eftermlddag henger ca. 30 unge ud i Gaderammer. Leder af bostedet
Kane Birch-Madsen pastar,
at her sjre1dent er konfllkcer.
-Det burde Ikke kuIine lade sig gere. Her er udelukkende mericesker, scm Ikke
kan fmde ud af at veere andre steder, Men her fungerer
de samrnen. pet er det, som
politikerne har sveert ved at
forsta, fordi de ikke har set
det. Men humlebien kan
faktisk flyve.«
Kalle Birch-Madsen forklarer, at der ikke bliver stillet spergsmal til de unge,
der kommer ind ad deren

Nilr utilpassede
unge IIlilrer
stemmer. er de
sygs; men nir

prlllster h"rer
stemmer, hrarer

de Gud.
KALLE BIRCH-MADSEN
IEider afGIld~n.Jmll'et

samtater med de unge.
-Her rna. man veere torberedt pA, at en afde ungf kan
fa en psykose om et ete-

rerste gang. AIle er velkomrie, sA leenge de ikke tager
harde stoffer eller hat tyveKoster med. Derfor har ingen overbltk over, hvem beboerne og bmgeme af Gademmmet er.

Andre stede' ferst

lngen diagnose,

Hvadgi1r lsd, hvis en ocboer
faren psykose?

»Vi setter ikke en diagnose
pii. folk, og vi har Ikke et fakantet syn pa, hvomar man
er syg. Nar unlpassede unge
horer stemmer, er de syge,
men nar pnester herer stemmer, herer de Gud.estger
Kalle Birch-Madsen og fort-

setter:
»Men der er tngen psykiatete, der tar sige, at de stet-

ter os.«
I opholdsrummet sleenger
et par unge sig foran et tv. It
par andre sidder ved de
gamle computere. En ung
mand styrketr~nerigArden
rned en hund ved sin side.
,Steml1ingen er afslappet. En
del beboe:re er if""lgeKalle
Birch-Madsen pa arbejde.
Nir der om fa timer er feel·
lesspisning, vil her Vil're
fyldt. Kalle Birch-Madsen,
der er uddannetpsykDlog,
forklarer, at han bruger en
del af sin tid pAat holde det,
som han kalder tfrapeutiske

blik.«

»Det tager vi os selv af.
Hvor skulle vi sende de unge
hen? Langt de Ileste, som
Kommer her, har jo allerede
veeret mange andre steder.
Og VOles erfaring er, at der
ofte Ikke er en rationel
grund til, at de unge far medicin for en psyklsk Hdelse.«
Sparger man de unge,
som hanger ud i Gaderummet denne efterrniddag, er
de glade for at veere her. Katja pa 20ir hal boet et haM
i Gaderummet, indtil hun
for nylig fik en lejlighfd i
Sydhavnen. I dag er hun
kommet forbi for at sludre
med sine gamte venner.
Ogsa Michel dmmmer om
sin egen lejlighed - og et job
sam kok j en kantine.
»Men sa leenge jeg el her,
har jeg det godt. leg b_eh0Ver
slet Me verden udenfor.«
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sophie.alvi@jp.dk
morten.vestergaard@Ip.dk'
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