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Et essay om sindslidende 
i velfærdsstaten

Nutidens psykiatri er fyldt med skandalehistorier om tvang, vold  

og forsømmelse, som regelmæssigt når mediernes forsider. Da 

psykiatrien blev født i 1800-tallet, var problemerne få og skjulte. 

Lægerne tog vare på samfundets få tusinde sindssyge inden for de 

nyopførte anstalters beskyttende mure. Men efterhånden som vel-

færdsstaten opbyggedes og udbyggedes i løbet af 1900-tallet, blev 

hundredetusindvis af danskere diagnosticeret med en psykisk lidel-

se som depression, angst eller stress, og en ny psykiatri var skabt.

 

I Den moderne psykiatris historie. Et essay om sindslidende i velfærdssta-

ten søger tidligere overlæge og professor Per Vestergaard tilbage i 

psykiatri historien for at finde årsagerne til nutidens kaos. De mange 

nye patienters sociale og psykologiske problemer kan hverken rum-

mes eller håndteres af læger uddannet alene med et naturvidenska-

beligt perspektiv på deres symptomer. Vejen frem er et nyt syn på 

psykiatrien, der skaber plads til nye faggrupper, nye behandlings-

former og en ny administrativ struktur. Kun på den måde kan Dan-

marks psykiatriske patienter få den hjælp, de fortjener.
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”I den moderne psykiatri 

hersker fortsat en betydelig 

del af den tidlige psykiatris 

tankegods. Psykiatri var 

– og er fortsat – forbundet 

med forestillinger om tab af 

fornuften, frihedsberøvelse, 

tvang, hjernesygdom og 

uhelbredelighed. Alle disse 

holdninger og ideer stiller sig 

i vejen for en tidssvarende 

omsorg for nutidens patienter 

plaget af nervøse symptomer 

og mistrivsel.”
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PER VESTERGAARD  var administrerende 

overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus 

fra 1982 til 2011. Fra 1993 og frem til 2011 

var han også professor i psykiatri ved Aarhus 

Univer sitet. Igennem sin karriere har han  

skrevet en lang række forskningsartikler, lære- 

og fagbøger, især om maniodepressiv sygdom 
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Forord

Psykiatri har en lang historie. Nogle forskere mener, at histo-
rien begynder med grækeren Hippokrates’ beskrivelse af me-
lankoli, mani og delirium omkring år 400 f.Kr. Andre begynder 
fortællingen om psykiatri med en beskrivelse af de store psyki-
atrianstalter, der i løbet af 1800-tallet blev bygget i Europa og 
Nordamerika. Der er altså allerede talrige værker, som fortæl-
ler psykiatriens historie. Så er der behov for en kortere version, 
som alene koncentrerer sig om psykiatriens moderne historie, 
tiden efter år 1900? 

Mit svar er ja. Der er behov for en selvstændig beskrivelse af 
den moderne psykiatris historie, fordi denne historie ikke kun 
er afslutningen på den lange psykiatrihistorie. Den moderne 
psykiatris historie er en radikalt ny historie, der kun i begræn-
set omfang har fællestræk med den gamle historie, og – hvad 
værre er – det overleverede tankegods fra den tidlige psykiatri 
vanskeliggør både forståelse og behandling af nutidens psyki-
atriske patienter.

Den moderne psykiatri opstod i første halvdel af 1900-tal-
let. I denne periode blev de relativt få ’anstaltslemmer’ – dvs. 
sindssyge, der var anbragt på en af de store psykiatrianstalter  
– til et overvældende stort antal psykiatriske patienter. Anstal-
terne blev til hospitaler, sanatorier og ambulatorier. Sinds-
sygelægerne blev til psykiatere. Opsynet blev til plejere og  

Théodore Géricault: La Monomane de l’envie (Skinsyg kvinde) (1822).  

Musée des Beaux-Arts, Lyon.
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