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Forord

De psykiatriske patienter, de psykiske sygdomme og psykia-
triens institutioner indtager en fremtrædende plads i sam-
fundsdebatten. Oftest er debatten præget af patienters og på-
rørendes fortvivlelse, samfundets forargelse og de professio-
nelles forgæves forsøg på at forklare. Alle synes imidlertid at 
have forskellige opfattelser af psykiatriens væsen og rolle i sam-
fundet eller – endnu værre – helt at savne en opfattelse heraf. 

Denne bog kortlægger psykiatriens vigtigste aktuelle dilem-
maer og belyser områdets historiske og idehistoriske baggrund 
for herigennem at nå frem til en beskrivelse af, hvad psykiatri 
er om, med andre ord psykiatriens genstandsfelt og dette felts 
ramme og indhold. Denne beskrivelse af psykiatriens væsen er 
en forudsætning for at forstå psykiatriens grundlagsproblemer, 
årsagerne til de aktuelle dilemmaer. Hermed er grunden lagt 
for en drøftelse af en ny og mere hensigtsmæssig psykiatri-
struktur. 

Beskrivelsen af psykiatriens genstandsfelt og grundlags-
problemer involverer fagets forhold til det sundhedsvæsen, 
som psykiatrien efter en lang og omskiftelig institutionel rejse 
er blevet en del af. Beskrivelsen involverer ligeledes psykia-
triens forhold til det justitsvæsen og det socialvæsen, som 
psykia trien samtidig har forladt. 
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Endelig er det en ambition at klarlægge psykiatriens vanske-
lige begreber, hvilket forhåbentlig kan fremme dialogen mel-
lem psykiatriens mange interessenter: patienter, pårørende, 
presse, politikere og professionelle. En dialog på et oplyst 
grundlag er påkrævet, hvis psykiatriske patienter skal tilbydes 
bedre vilkår i fremtiden. I en uafklaret og kaotisk verden ender 
de psykiatriske patienter let som ofre for de mange interessen-
ters kamp om sprog, magt og ret.

Bogens første kapitel beskriver de dilemmaer, der præger 
psykiatrien i dag. Det vigtigste blandt disse er den nærmest  
eksplosionsagtige stigning i antallet af psykisk syge. Har de 
syge altid været der, men opdager vi dem først nu? Eller skaber 
vi løbende sygdomsbegreber og sygdomsramte patienter som 
en funktion af samfundsudvikling og skiftende kulturelle nor-
mer? Allerede disse to spørgsmål afslører, at bogen søger at  
belyse nogle grundlæggende filosofiske spørgsmål om men-
neskers adfærd i grupper og i samfund, både når adfærden er 
hensigtsmæssig og udtryk for sundhed, og når den er uhen-
sigtsmæssig og udtryk for, hvad vi har valgt at betegne som syg-
dom. Det er også spørgsmål, der påkalder sig en idehistorisk 
analyse, og som tillige søger sine svar i videnskabsgrene som 
sociologi og antropologi.

Bogens andet og tredje kapitel opsummerer idehistoriske 
strømninger, der gennem århundreder har formet vores syn på 
galskab og sindslidelser. Mangfoldigheden af idehistoriske  
bidrag til udviklingen af nutidens psykiatri mere end antyder, 
hvorfor området i dag er fyldt med dilemmaer, modsigelser  
og konflikter. 

Forord 98 Den ustyrlige psykiatri



‹  Retur til indholdsfortegnelse

I det fjerde kapitel redegøres for vanskelighederne ved at 
skrive gyldig psykiatrihistorie. En mangelfuld beskrivelse af 
områdets historiske udvikling er såvel en følge af som en årsag 
til nutidens savn af enighed om psykiatriens væsen og opgaver 
– og bidrager dermed til psykiatriens kaos. I femte kapitel for-
søges det, trods alle odds, alligevel at fremstille nogle nøgle-
begivenheder i psykiatriens danske historie, der støtter for-
ståelsen af bogens øvrige problemstillinger.

Bogens sjette og syvende kapitel søger at indkredse psykia-
triens genstandsfelt, dens væsen, opgaver og aktører. Her stil-
les spørgsmålene: Hvad er ”psykiatri” begrebsmæssigt og  
institutionelt? Er der en kerne, som kan definere området? Kan 
der fastlægges grænser mod relevante naboområder?

I det ottende kapitel stilles spørgsmålet om, hvad psykiatri-
ens grundlagsproblemer er. Er der grundlæggende problemer 
overhovedet? Hvis ja, har de altid præget psykiatrien som et  
vilkår? Eller er de opstået i en udvikling styret af magtkampe, 
samfundsudvikling og tilfældigheder? 

Det niende kapitel redegør for de mange persongrupper, der 
med god ret kan betragte sig som psykiatriens legitime interes-
senter og aktører. Denne redegørelse findes påkrævet, idet det 
er en antagelse i bogen, at en af årsagerne til både grundlags-
problemer og aktuelle dilemmaer er, at de mange interessen-
ter har savnet både en anerkendelse af deres ret til at blive hørt 
og en mulighed for at komme til orde. I bogens afsluttende  
kapitel diskuteres forskellige bud på orden i en fremtidig psy-
kiatri, der mere præcist end i dag skal redegøre for, hvem der 
bedst hjælper hvem, når psykisk sygdom skal forebygges og  
behandles.
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Bogens diskussioner tager udgangspunkt i en række ide-
historiske bidrag. Idehistorien befinder sig i videnskabernes 
verden i en position mellem historie og filosofi. De tanker,  
der ligger bag bogens emner og formuleringer, låner fra alle tre 
områder: historie, filosofi og idehistorie, men også fra antro-
pologi, sociologi og psykologi. Den biologske og naturviden-
skabelige tænkning, der i dag dominerer psykiatrien, er en ano-
nym, men bestandigt nærværende med- og modspiller i bogens 
fremstillinger. 

De bøger og artikler, der omtales i tekst og noter, er anført i 
bogens ordinære litteraturliste. Efter denne følger en liste over 
den supplerende litteratur, der har inspireret og informeret  
bogens forfatter. Bogen afsluttes med en ordforklaring, i hvil-
ken især den anvendte medicinske fagterminologi forklares.

Bogens billedgalleri har jeg givet titlen De ustyrlige. Galleriet  
viser, hvordan billedkunstnere gennem århundreder har op-
fattet og afbildet de ustyrlige, sindslidendes verden. Det viser 
også, hvordan artistisk begavede sindslidende har afbildet en 
verden, der for dem har været ustyrlig.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke min taknemmelighed over for 
Aarhus Universitets Forskningsfond og Povl M. Assens Fond 
for den generøse støtte til bogen samt takke historikeren, dr.
phil. Gerda Bonderup, og idehistorikeren, adjunkt Peter Aaboe 
Sørensen, begge Aarhus Universitet, for kritiske kommentarer 
og gode råd.

Aarhus, 2016
Per Vestergaard
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