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spørg  
om livet
Kære brevkasse 

Tak for jeres ærlighed om 
behandlingen på psykia-
triske afdelinger i sidste 

uges brevkasse. Da jeg var sy-
geplejerskeelev på psykiatrisk 
afdeling i 1980, oplevede jeg 
følgende: Når patienterne 
skulle bades, skulle kvinder-
ne tage alt tøj af. De stod nøg-
ne på rækker. En efter en blev 
det deres tur til at blive vasket. 
En plejer spulede derefter pa-
tienterne fra top til tå. På afde-
lingen var der en sygeplejer-
ske, som sagde fra og gik 
imod denne uetiske behand-
ling af psykisk syge menne-
sker. Hun var ilde set af resten 
af personalet. Patienterne sad 
til daglig rundt omkring i dag-
ligstuen og kunne køre i ring 
med deres psykotiske og de-
pressive tanker. Anden be-
skæftigelse var der ikke.

Det var dengang – eller var 
det kun dengang? Jeg blev 
selv indlagt på en psykiatrisk 
afdeling for få år siden. Jeg 
var totalt nedslidt af følgende 
grunde: 

Jeg havde en dejlig datter 
med et betydeligt handicap, 
og som oveni også havde 
angst. Når jeg havde vagt på 
sygehuset, ringede hun man-
ge gange og sagde, at hun 
havde selvmordstanker. Det 
var meget belastende. I hen-
des teenageår måtte jeg være 
foregangskvinde for at opret-
te et behandlingshjem, hvor 
min datter og andre med lig-
nende problemstilling kunne 
bo på værdig vis som voksne. 
Her måtte der kæmpes med 
næb og kløer i forhold til for-
skellige myndigheder og in-
stanser. 

Der var meget få, der kend-
te noget til vores datters han-
dicap, og af kommunen fik vi 
at vide, at hun kunne få en 
bolig på en alkoholikerinsti-
tution. Det fik mig virkelig på 
barrikaderne. Så noget nyt 
måtte der skabes. Og heldig-
vis lykkedes det efter flere års 
meget hårdt arbejde. Den-
gang kunne jeg ikke handle 
anderledes, og det har jeg ik-
ke fortrudt.

Under min indlæggelse 
oplevede jeg blandt 
andet følgende: Når vi 

skulle have medicin, stod vi i 

en række uden for medicin-
depotet. Vi ventede på at få 
vores afmålte del. Der var in-
gen diskretionslinje. Jeg blev 
ofte jaget ud af sengen med 
følgende ord: Du bliver aldrig 
rask, når du ligger der. Ræds-
len over måske aldrig at blive 
rask igen red mig som en ma-
re. Det var jo det, jeg ville. 
Men ingen tilbød mig venligt 
at hjælpe mig ud af sengen. 
Jeg var faktisk så udmattet, at 
jeg endda var bange for at få 
menstruation, for hvordan 
skulle jeg dog få skiftet bind?

Jeg blev ofte behandlet re-
spektløst. Der blev for eksem-
pel nedskrevet aftaler på et 
skema, som jeg ikke måtte 
spørge eller snakke med an-
dre om. Jeg fik mundkurv på, 
selvom jeg havde mange 
spørgsmål i min forpinte til-
stand. Jeg skulle kun snakke 
med kontaktpersonen. En 
frelsende engel kom heldig-
vis på et tidspunkt ind på 
min stue. Det var en sygeple-
jerske, som satte sig ned ved 
siden af mig. Hun tog min 
hånd og sagde, at du bliver 
rask, for det gør alle, der har 
det som dig. Jeg kan stadig få 
tårer i øjnene nu, mens jeg 
skriver det. Det var den per-

son, der hjalp mig mest, fordi 
hun turde være i min smerte.

Venlig hilsen
Lisbeth

Kære Lisbeth

Tak for dit brev om dine 
egne oplevelser på psy-
kiatriske afdelinger bå-

de som professionel og som 
patient. Det er desværre me-
get genkendeligt. Op til 
1980’erne var den psykiatri-
ske behandling meget præget 
af det, man kunne kalde for 
anstaltspsykiatrien. For ek-
sempel var der på Sankt 
Hans omkring 1500 patienter 

på den tid, og mange af de 
mest syge patienter var ind-
lagt i årevis og måtte dele 
stue med måske 8 eller 10 an-
dre svært syge mennesker. 
Privatliv var der nærmest in-
tet af, og tilværelsen var ofte 
præget af kedsomhed og kol-
lektive foranstaltninger fra 
personalet som dem, du 
blandt andet beskriver. 

Heldigvis var der også den-
gang personale som for ek-
sempel den sygeplejerske, du 
nævner, som sagde fra og pe-
gede på, at psykiatriske pa-
tienter var medmennesker, 
som skulle mødes med re-
spekt og forståelse. 

Sådanne mennesker kom-

mer man til at bære med sig i 
sit sind. En af os mødte som 
medicinsk student sådan en 
overlæge på Sankt Hans. 
Munke Hertel Wulff, som han 
hed, gjorde et uudsletteligt 
indtryk på en kommende 
psykiater, fordi Munke var 
medmenneske i øjenhøjde 
med sine patienter. Han inte-
grerede utrætteligt sin medi-
cinske og psykoterapeutiske 
faglighed med et kærligt hu-
manistisk sind, der kæmpede 
for sine patienter. Uden disse 
varme ildsjæle var verden 
fattigere. 

Der er sket enormt mange 
ting i psykiatrien de seneste 
30 år. Blandt andet er der 
kommet langt bedre medi-
cinsk behandling. Dengang 
var der omkring 16.000 sen-
gepladser at blive indlagt på, 
mens der nu kun er cirka 
3000 senge tilbage. Det siger 
sig selv, at det medfører en 
meget skrap visitation, hvem 
der kan blive indlagt. Og er 
man først blevet indlagt, er 
der ofte hurtigt tale om, hvor-
når udskrivning er mulig. For 
ellers ”sander afdelingen til”, 
som det hedder. Det vil sige, 
at der bliver overbelægning 
og pladsmangel på grund af 

svært syge mennesker, der 
trænger til indlæggelse.

Heldigvis tror vi, at der 
både er bedre uddan-
net personale og en 

større forståelse for de ind-
lagte patienters privatliv og 
integritet i dag end for 30 år 
siden. Alligevel er dine ople-
velser fra nutiden desværre 
alt for almindelige. De gen-
kendes af en hel del menne-
sker, der i en periode har væ-
ret i deres livs mest sårbare 
tilstand og har måttet ind-
lægges, og som har fået en 
oplevelse af have mødt et ha-
stigt og uvist personale. Psy-
kiatriens manglende bevillin-
ger i forhold til mange andre 
hospitalsspecialer bidrager 
helt sikkert til alt for hurtige 
udskrivninger og alt for over-
fladisk behandling, ligesom 
det helt overdrevne krav til 
personalet om papirarbejde 
tvinger dem væk fra samvær 
og samtale til fordel for kon-
torarbejde. 

Alligevel ville de største be-
villinger i sig selv ikke være 
tilstrækkelige for den gode 
behandling, selvom en del 
kunne hjælpe. For det, du op-
levede med den sygeplejer-

ske, som du skriver om, og 
som du kun kan tænke på 
med en taknemmelig følelse, 
handler om et personligt mø-
de – en relation mellem dig 
og en fagperson, der har re-
spekt, varme og mod til at 
være dig nær. Det er det, der 
gør indtryk. Og det er det, der 
kan hjælpe. Og give styrke og 
håb.

Det ved den psykoterapeu-
tiske forskning godt. For 
mange undersøgelser peger 
på, at over halvdelen af al 
hjælp ikke handler om meto-
der. Det handler om, hvad det 
er for et menneske, man mø-
der. Den forskningsviden 
kunne vi godt tænke os blev 
taget langt mere alvorligt, ik-
ke bare i psykiatrien, men al-
le steder, hvor mennesker sø-
ger hjælp eller undervises. At 
møde et godt menneske, der 
samtidig er en dygtig fagper-
son, er såre vigtigt. Faglighe-
den i sig selv er ikke nok.

Mange hilsener

Psykiatrien trænger til et menneskeligt ansigt
Over halvdelen af al hjælp i psykiatrien handler om, hvad det er for et menneske, man møder, snarere end om behandlingsmetode. Faglighed alene 
gør det ikke, der skal også være medmenneskelighed

S p ø rg om l i v e t
Psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen 
og overlæge og psykiater Jørgen Due Madsen svarer hver uge 
på læsernes spørgsmål, men holder dog ferie denne uge.
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For seks år siden foretog 
frimenighedspræst Tom-
my Kjær Lassen, 40 år, et 

sporskifte. Dengang var han 
præst i en grundtvigsk frime-
nighed på Tåsinge, men han 
vendte ofte hjem fra kirke 
med en følelse af, at han bur-
de virke et andet sted. Han 
besluttede derfor, at han ville 
være teolog på udebane. 
Præstekjolen kom i skabet, 
og han fik et job i Dong Ener-
gys HR-udviklingsafdeling. 
Det blev til fem år i energi-
selskabet, hvor han skrev en 
ledelsesfilosofisk erhvervs- 
ph.d., som han forsvarer på 
mandag på CBS Handelshøj-
skolen i København. ”Egent-
lig selvledelse” er titlen på af-
handlingen.

Hvorfor skiftede du spor?
”Da jeg overvejede at stop-

pe som præst, tænkte jeg, at 
det materiale, jeg forkyndte, 
på en måde var for godt til 
kun at skulle bruges søndag 
formiddag og måske til en 
spaghettigudstjeneste. Med 
al respekt for kirkegængerne 
tænkte jeg, at jeg havde lyst 
til at bringe kristendommens 
eksistentielle anliggende i 
spil med det moderne ar-
bejdsliv. Repræsenterede kri-
stendommen en sandhed, 
måtte den kunne stå sin prø-
ve på udebane og ikke bare i 
kirkens rum, hvor det let kan 
blive selvbekræftende.”

Som præst skulle du forkynde, 
men det var ikke opgaven i 
Dong. Var det svært at træde 
ud af rollen som præst?

”Den første tid var mit 
sprog præget af, at jeg kom 
fra en klerikal virkelighed. 
Men jeg var bevidst om at pil-
le religionen ud af mit teolo-
giske materiale og tage en 
mere eksistentiel og filosofisk 
tilgang til det teologiske. Kri-
stendommen har en stærk 
etisk og eksistentiel fordring, 
som giver en anden vinkel på 
livet. Som Kierkegaard un-
derstreger, så skal du elske 
din næste. Du skal engagere 
dig i dit liv. Men samtidig an-
erkender kristendommen, at 
mennesket har en fri vilje og 
er splittet. Du vil ikke det, du 
skal. Denne splittelse har bå-
de Paulus, Augustin og Kier-
kegaard skrevet om. Erken-
delsen af fordringen på den 
ene side og splittetheden på 
den anden side kan sagtens 
formidles som en eksistentiel 
tilgang til det teologiske ma-
teriale.”

Taler du om Gud?
”Nej, jeg anvender ikke et 

gudsbegreb, men derimod ta-
ler jeg om livets ubetingede 
anliggender som hos teolo-
gen og filosoffen Paul Tillich 
(1886-1965). De ubetingede 
anliggender er for eksempel 
kærlighed, det gode, det san-
de, det skønne og livet selv, 
som fordrer af os, at vi skal 
engagere os. Det er en til-
gang, som mange kan spejle 
sig i. På arbejdspladsen mød-
te jeg flere, som var engagere-
de ud over det sædvanlige, 
og som syntes at begrunde 
det i nogle af livets ubetinge-
de anliggender.”

Hvad kan teologien bidrage 
med i forhold til ledelse på en 
arbejdsplads?

”Jeg skulle særligt arbejde 
med selvledelse, som er et 
begreb, der ofte anvendes 
blandt vidensarbejdere. Det 
er medarbejdere, som ikke 
skal spørge chefen om svaret 
på en opgave. De har opga-
ver, som kalder på menne-
sket i medarbejderen, og ud-
fordringen er ofte mere eksi-
stentiel end teknologisk. Skal 
man lede sig selv, må der væ-
re et selv at lede på. Der må 

være en refleksion om, hvem 
man er. Og der må være en 
refleksion om, hvad man vil 
med sit liv. Og her er noget, 
som teologien kan bidrage 
med. Jeg har primært arbej-
det med selvledelse blandt 

ingeniører. Det er ofte men-
nesker, som er drevet af en 
indignation og har ædle idea-
ler. De har et grundlæggende 
ønske om at gøre verden til et 
bedre sted og er altså drevet 
af anliggender, som ligger dy-
bere end ønsket om en god 
karriere. Så det var relativt let 
at motivere dem til at tænke 
mere eksistentielt.”

Har teologien konkrete red-
skaber, som kan bruges i ar-
bejdslivet?

”Nej egentlig ikke. Noget af 
det, som adskiller den prote-
stantiske religion fra andre 
religioner, er, at den er meto-
deløs. Den kan netop ikke gø-
res til en teknik eller metode. 
Hvis man gør den for meto-
disk, så mister man det  
egentlige. I megen ledelses-
litteratur tales der firkantet 
og redskabsagtigt om mening 
og værdier. Teologien gør sig 
ikke godt på powerpoint, 
men er et mere flydende og 
forstyrrende begreb, som 
skal forstyrre folk i deres vær-
di-afklarethed. Nogle tænker, 
at ledelse handler om at ind-
stille fartpiloten og køre ud 
ad motorvejen, men teologi-
en fordrer, at ledelse snarere 

er som at stå på en sejlbåd, 
hvor du må navigere med 
indlevelse og dømmekraft på 
baggrund af en dannelse, 
som er kredsende i sin grund-
bevægelse.”

Vi er et overvejende prote-
stantisk land. Mødte du en 
protestantisk arbejdsmoral?

”Nej, både sociologer og fi-
losoffer vil sige, at det prote-
stantiske subjekt, som blev 
grundlagt af Luther med 
hans vægtlægning af, at man 
skal tjene Gud i kald og 
stand, var herskende op til og 
med industrisamfundet. Men 
fra 1960’erne har den prote-
stantiske kaldsetik været un-
der afvikling. I det postmo-
derne er arbejdslivet snarere 
præget af lyst end af pligt.”

Så tidligere generationer ar-
bejdede af pligt, men i dag er 
det lysten, der driver værket. 
Det lyder privilegeret?

”Ja, men problemet er, at 
lysten alene ikke kan levere 
varen. Med Kierkegaard vil 
jeg sige, at der er to afveje i 
det moderne arbejdsliv. Den 
ene er som Kierkegaards fan-
tast, som er let at få øje på i 
det postmoderne. Fantasten 

er den nydelses- og lystbeto-
nede medarbejder, som har 
sig selv som dominerende re-
ferenceramme, og det er ikke 
konstruktivt for ledelse og 
samarbejde. Fantasten går, 
hvis det ikke er sjovt. Spids-

borgeren er en anden type, 
som også er let at få øje på. 
Det kan være den gamle 
pligtopfyldende ingeniør, 
men det kan også være den 
unge karrierestormer, som si-
ger til ledelsen: Fortæl mig, 
hvad jeg skal synes og mene. 
Spidsborgeren er sit arbejde 
og er derfor ikke loyal over 
for sig selv.”

Hvad er alternativet til en ar-
bejdsplads med fantaster og 
spidsborgere?

”Der er en tredje vej, hvor 
man konstant arbejder med 
sig selv og søger mod en selv-
ledelse, der både er sund og 
værdiskabende. Hvor man 
tør blive i kampen og træde i 
karakter i forhold til både op-
gaven og egenomsorgen. Det 
er mere et spørgsmål om re-
fleksion end om konkret ad-
færd. Det er en karakterdan-
nelse, man ikke kan få i in-
jektionsform. Den moderne 
vidensarbejder mangler næp-
pe viden og færdigheder, 
men derimod motivation, en-
gagement og indlevelse. Når 
medarbejderen træder i ka-
rakter eksistentielt, produce-
rer det en menneskelig ro-
busthed og livsduelighed, 
som overgår de kompetencer, 
man ellers kan hente på kur-
ser. I virkeligheden er selvle-
delse et spørgsmål om dan-
nelse.”

Det lyder udfordrende at skul-
le bokse med eksistens og 
samtidig passe et job?

”Det er det også. Men et 
grundparadoks i livet er, at 
hvis du vil have frugterne, må 
du også kunne stå i lidelsen. 
Livets paradoks er ikke et 
problem, som skal løses, men 
et vilkår, som man skal lære 
at leve med. Og det er her, 
livskraften ligger. Ifølge 
Grundtvig er der en forbin-
delse imellem ånd og virke 
og imellem livskraft og hand-
lekraft. Men det kræver, at 
man tør sætte sig selv i spil 
og på spil, og derfor kræver 
det også en god og sund 
egenomsorg.”

Medarbejderne skal bokse med eksistensen
Teolog Tommy Kjær Lassen forlod præstegerningen for at bringe kristendommens eksistentielle anliggende i spil på en arbejdsplads

2 Tommy Kjær Lassen har 
arbejdet med eksistentiel selv-
ledelse og forsvarer på mandag 
en ph.d.-afhandling om emnet. 
Skal man lede sig selv, må der 
være et selv at lede på, og der 
må være en refleksion om, 
hvem man er. Den refleksion 
kan teologien biddrage med på 
en arbejdsplads, mener han.  
– Foto: Erik Refner/Scanpix.

Tommy Kjær Lassen
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WWet grund-
paradoks i livet er, at 
hvis du vil have frug-
terne, må du også 
kunne stå i lidelsen. 
Livets paradoks er  
ikke et problem, som 
skal løses, men et  
vilkår, som man skal 
lære at leve med.

Tommy Kjær LaSSeN

KorT nyT

Handicappede får  
job hos private
Det private erhvervsliv er 
langt bedre end det offentli-
ge til at tage handicappede 
ind på arbejdsmarkedet. Det 
viser undersøgelser foreta-
get af Landsforeningen LEV, 
fortæller DR Sjælland. Næ-
sten 95 procent af de handi-
cappede og udviklingshæm-
mede, der er på arbejdsmar-
kedet, er ansat i private virk-
somheder. En af forklarin-
gerne er, at de private ar-
bejdspladser ser på den 
handicappede som en ar-
bejdskraft, mens den offent-
lige arbejdsplads ser på den 
handicappede som en social 
foranstaltning. Halvdelen af 
danskerne ved ikke, hvor-
dan de skal tage imod en 
kollega, der er udviklings-
hæmmet, er spastiker eller 
har et psykisk handicap, vi-
ser en ny undersøgelse, 
foretaget af Userneeds for 
Socialstyrelsen og Dan-
marks Radio. En anden un-
dersøgelse viser dog, at 86 
procent gerne vil arbejde 
sammen med en handicap-
pet.

ny test kan hjælpe 
ældre bilister
Når man fylder 70 år, skal 
man med jævne mellemrum 
have fornyet kørekortet i 
Danmark og blandt andet 
have en lægeattest. Men nu 
har japanske it- og trafikfor-
skere fundet en enkel måde 
at registrere kørefærdighe-
der på. Dette kan hjælpe æl-
dre til at beholde kortet 
længere, siger en norsk for-
sker til forskning.no. Japa-
nerne har placeret to bevæ-
gelsessensorer hos den æl-
dre bilist, og derved kan 
man lettere finde ud af, 
hvilke egenskaber den en-
kelte må træne for at opret-
holde sine kørefærdigheder. 
Desuden er bilen udstyret 
med gps for at følge kørslen.

Kræftbørn får proble-
mer som voksne
Langt flere børn overlever 
deres kræftsygdom end for 
30 år siden, men medaljen 
har en bagside. De mandlige 
kræft-overlevere har 50 pro-
cent øget risiko for at blive 
indlagt som voksne på en 
psykiatrisk afdeling med for 
eksempel depression og ad-
færdsmæssige forstyrrelser. 
For kvinderne er risikoen 
øget med 25 procent. Det 
skriver PsykologiNyt, der 
også kan fortælle, at søsken-
de til kræftoverlevere ikke 
har en øget risiko for senere 
at udvikle psykisk sygdom. 
Oplysningerne stammer fra 
en undersøgelse gennemført 
af Kræftens Bekæmpelse.


