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imellem OR beha

Om alternative psykiatriske behandlings

I Foto: Helene Meden Hansen

Gaderummet - socialpsykol09i1k
vær.,., bo- og behandlingssted for
hjemløse - var et af de alternative
behandlingssteder, som jeg
efterlyser. Et rum, hvor man kunne
komme døgnets 24 timer: fra gaden
for at få en kop kaffe eller en seng
for natten, hjemmefra for at møde
sine venner eller få hjælp, støtte og
vejledning. Her fra Gaderummets
gård - før det blev lukket.
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imellem og behandler og bruger
ind mod et kollektiv, hvor brugerne
tog imod den næste gæst Et sted,
imellem.
hvor behandler og bruger møder hinanden gennem de ugentlige møder
BRUGERPERSPEKTIVET
eller i de forskellige rum, hvor alle
Det kræver et sted, hvor også bruindgår på hver deres måde. Gennem
gerne med andre brugere har medde forskellige funktioner har den enbestemmelse og herfra kan interage- . kelte bruger mulighed for at finde sig
re med behandlingssystemet
til rette.
Dette netværk kræver et sted, der
Selvvisitering gør det muligt at
baseres på, at brugerne tilstås et
komme ind som en person, og modrum, hvor det er muligt at indgå i kolsat almindelige psykiatriske behand·
lektive arbejdsprocesser, og et fælleslingsinstitutioner placeres man ikke i
skab, hvor det er muligt at få støtte
en kategori gennem en diagnose.
Individets individuelle symbolske
og komme til hægterne.
aktivitet i hverdagen kan medtænkes,
Behand\ingsstedet må baseres på
et brugerperspektiv, hvor det enkelte
hvis aktivitetsranunen ikke er bundet
individ, der har brug for hjælp, har
som på psykiatriske behandlingsinstitutioner, hvor instrumentelle akmedbestemmelse og kan udvikle
handlerutiner og sin person i eget
tiviteter ses som selvfølgelige, mod
tempo.
en kulturel integration.
Et sted hvor den enkelte kan være
med hele sig, få hjælp døgnet rundt,
INDIVID OG KOLLEKTIV
støtte og vejledning, medicin eller
bare en seng for natten, eller flytte
På sidstnævnte tilpasses personen til
ind en tid. Et sted med omsorg, et
en social ramme, hvor aktivitet og Sl}sted hvor diagnosen ikke kommer
ciale relationer konstrueres og forførst, men hvor personen er i cen·
mes på en bestemt måde, hvilket
trum.
overser personligheden.
Vejen mod denne smukke utopi er
Det enkelte menneske skal kunne
mulig, men nås ikke gennem en omudfolde og udvikle sig, ikke ud fra en
vej i psykiatrien. Målet må være at
skabelon, men i en mellemmenneskabe alternative steder og mulighed
skelig, kollektiv sammenhæng.
for at vælge psykiatrien fra. Et sted,
Alternative væresteder vil skabe
hvor brugeren er i centrum, og perplads og rum, være et sted med selvsonen ikke forvandles til en klient
va1gte aktiviteter, et sted hvor man
Gaderummet - socialpsykologisk
ikke sættes i bås gennem en visita·
være-, bl}- og behandlingssted for
tionssamtale, og hvor sygehistorien
hjemløse - var et af de alternative bebliver en ramme, indenfor hvilken behandlingssteder, som jeg efterlyser.
handler og klient placeres i en magEt rum, hvor man kunne komme
trelation.
døgnets 24 timer: fra gaden for at få
De sindslidende - eller menneen kop kaffe eller en seng for natten,
sker med behov for støtte, hjælp eller
hjemmefra for at møde sine venner
vejledning på grund af fattigdom,
eller få hjælp, støtte og vejledning.
misbrugsproblemer eller andre Sl}Samtidig kunne man få psykologisk
. dale·forhold - skal tilstås et eget
behandling eller personlig rådgivrum. Et rum hvor de kan organisere
ning, hvis man havde behov for det
sig.
Døren var åben, ud mod gaden og
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Hvis netværket ikke er der, hvor·
dan kan man så inddrage det i arbej·
det med de såkaldte sindslidende?
Udgangspunktet må snarere være, at
behandlingsarbejdet i sig selv er netværksskabende.
Hvis de sindslidende ikke kan pr<>'
fitere af et eksisterende netværk, må
de, vores medmennesker, integreres
og udvikles socialt gennem en med·
menneskelig behandlingsmetode.
Jeg deler forfatternes synspunkt,
når de argumenterer, at der ikke alene skal stiles mod, at de sindslidende
kommer sig, men at de bliver i stand
til at føre et selvorganiseret liv. Men
klinisk diagnostik er med til at umyndiggøre og klientgøre.
Psykiatriske behandlingsinstitu·
tioner har en struktur, der ophæver
kommunikativ dialog, med informationer og regler. Personlige for·
hold oversættes til systemsprog, allerede ved diagnosticeringen, eller måske i forlængelse af diagnosticeringen.
Hvordan rumme en person i et sy·
stem, der synes at ville udviske personligheden? Med diagnosen bliver
individet mobiliseret i et
afhængighedsforhold, hvor kun den
.rigtige« udvikling kan bryde den
asymmetriske magtrelation.
For at kunne løse denne problem·
stilling må behandlingen af sindslidende, sandt nok, bygges'På net·
værksarbejde, men ikke kun på det
netværk, der inkluderer potentielle
pårørende, men et netværk brugerne

merwn.

Forældre kan blive fraværendegennem forskellige former for afhæn·
gighed, en lyst til at drukne sorger eller komme væk fra hverdagens trom·

res netværk, det basale netværk, fa·
milien, er blevet erstattet af sociale
problemer i eget liv, som arbejdsløshed, fattigdom og manglende ressourcer.
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