
Av Paul Moxnes 

Paul Moxnes har som forsker observer! personalets verden ved en psykiatrisk avdeling pa et norsk sykehus. Han har 
spesielt tall for seg reaksjoner og atferd hos legene, sosionomene, psykologene, pleierpersonalet og i noen grad pasien
tene. Han er soorlig opptatt av a vise hvordan vanetenkning og et fast organisasjonsm0nster kan brukes som forsvar mot 
angst, uten egentlig a gi en sikker f0lelse av trygghet. 

Siktemalet med unders0kelsen er ikke fmst og fremst det psykiatriske. Paul Moxnes mener erfaringene Ira og 
problemene i den psykiatriske avdelingen kan overfmes og gjelde ogsa for andre sykehusavdelinger. 

Makt og angst 
Hverdagen ved sykehuset kan sees som et spill om makt der pasien
tene ma vrere pa bunnen av systemet. Men egentlig har bade pasient 
og lege roller som ingen er tjent med og som begge ville like a komme 

seg fri fra. 
I sine roller er de begge fanget av krefter som er langt sterkere enn de 
selv, og i de fleste tilfellene er det legen eller psykiateren som i samfun
nets navn gj0r pasienten «virkelig» syk ved a sertifisere hans avvik som 

sykt. 

og heller la seg gli inn i en permanent 
rolle som pasient. 

Pa denne maten kommer psykiateren i 
en umulig dobbeltrolle. Han er pa 
samme tid den som bestemmer hvem 
som skal vrere syk og den som skal hel
brede denne sykdom. Et liknende di-

lemma kommer pasienten i. Det blir kre
vet av ham at han tilpasser seg den sy
kes rolle - pasientrollen - og samtidig 
bruker de resterende krefter til a be
kjempe sykdommen. Dette er et sa van
skelig dilemma at han lett s0ker l0snin
gen ved ganske enkelt a gi opp kampen 

I det systemet psykiateren befin
ner seg, kan han lett oppleve sin rolle 
som meningsl0s og selvmotsigende. Han 
har ingen oppskrifter a ga etter, han har 
ingen mirakelkur a tilby sine pasienter, 

Fortsetter pa neste side 
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Fortsatt fra forrige side 

han har ingen oppsiktsvekkende tera
peutiske resultater a vise tilbake til. Han 
er overlatt til seg selv og til kampen med 
sine kolleger om hva som er god psy
kiatri. Sett pa denne maten finnes det 
idag heller ingen psykiatri - det finnes 
bare psykiatere. 

Pasientene er ikke det psykiat
riske sykehusets eneste klientell. Syke
husets kunder er like mye, ja kanskje 
mer, de mennesker som lever utenfor sy
kehuset. Den sinnssykes sammenbrudd 
kan vrere en reaksjon pa andre og ster
kere menneskers kamp tor a opptylle 
egne behov. Er da alle vi «normale» vil
lige til a innrnmme var egen sykdom, 
nemlig den at vi gj0r andre gale? Og er 
vi istand til a akseptere den skyldf0lelse 
denne innsikt n0dvendigvis ma bringe 
oss? Eller kaller vi de sammenbrutte tor 
sinnssyke tor a beskytte var egen sam
vittighet? 

Unders0kelser viser at det er 
pleiepersonalet og medpasientene som 
har den st0rste terapeutiske innflytelsen 
i det psykiatriske sykehus - ikke de 
protesjonelle terapeuter som psykologer 
og psykiatere, slik det er vanlig a tro. 
Som gruppe betraktet har det utaglrerte 
pleiepersonale lav status, er uskolert og 
alminnelig. De er, som pasientene, selv 
torvirret og redd. De er dermed mennes
ker man kan vrere sammen med uten a 
vrere pa vakt. De er ogsa med sin angst 
en tormidler av varme. For det er de 
usikre som blir opplevd som varme, ikke 
som mange tror, de trygge. I denne al
minneligheten og varmen ligger det et 
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tvilsomt terapeutisk potensial. 
Nar vi ruster opp vare psykiatriske 

sykehus med flere fagfolk og eksperter, 
da pasientgj0r vi samtidig det alminne
lige menneske, og desto vanskeligere 
blir det a komme seg ut av pasientrollen. 
Uniformer og andre symboler pa eksper
tise holder pasienten pa avstand og fjer
ner betingelsene tor en terapeutisk kom
petanse. Jo mer pleieren og psykologen 
«utdanner» seg som terapeut, jo flere 
eksamener og diplomer han tar, desto 
mindre egner han seg sannsynligvis som 
terapeut. De best kvalifiserte havner da 
otte ogsa i administrative stillinger med 
liten direkte pasientkontakt. Jo mer av 
det terapeutiske arbeidet de overlater til 
de «ukvalifiserte» desto st0rre vii sjan
sen tor terapeutisk suksess vrere. Bade 
Maxwell Jones, David Cooper og Jay Ha
ley - toneangivende terapeuter i da
gens debatt - toretrekker, som de sier, 
a hente sine terapeuter «fra gaten». 

Terapi kan bare de utaglrerte lyk
kes med. Forutsetningen er at de i sitt 
daglige arbeid Sfllker a bringe sine egne 
tantasier, torutinntattheter og tordom
mer pa det rene. Ogsa i gruppeterapien 
utnyttes vanlige menneskers terapeu
tiske potensiale. Her tar medpasienter, 
jevnaldrende og jevnbyrdige anledning 
til a tungere som terapeuter - alt av
henger ikke lenger av «terapeuten». 

A vrere terapeut er en spesielt 
vanskelig oppgave tor den protesjonelle. 
Og hvis det er slik at det er angsten, var
men og den alminnelige medmenneske
ligheten som helbreder, hva trenger vi da 
imponerende profesjonister til? Metoden 
er ikke a herske, men a tjene, skrev Kier
kegaard. Legen ma selv vrere villig til a 
lide mer enn sin pasient - bare da har 
han evnen til a helbrede. 

Hjelp er i dette perspektivet ikke a 
gj0re noe tor andre. Hjelp er a vrere 
sammen med andre. Terapeutens opp
gave er ikke a l0fte pasienten ut av hans 
otte nrere og sentimentale situasjon -
tor gjennom et slikt l0ft lar han pasienten 
torbli et barn. Hjelperens oppgave er a gi 
den andre muligheten til a klare seg selv 
- og a vrere sammen med ham mens 
han prnver dette. 

Et ungt og ufaglrert pleiepersonale 
kan gj0re mye som tagfolkene ikke kan, 
tor eksempel a etablere et kamerattor
hold til pasientene, ta aktivt del i deres 
livssituasjon og tors0ke a endre den. 
Men slike mer paraterapeutiske torbin
delser blir sjelden oppmuntret i det psy
kiatriske sykehus. For selv om de nok 
kan vrere terapeutisk ettektive, sa er de 
samtidig organisasjonsmessig og admi
nistrativt uhensiktsmessige. De kan nok 
vrere til hjelp tor enkeltmennesket, men 
utgj0r en trussel mot systemet. Parate
rapien kan nok torandre, men systemet 
krever bevaring. Bevaring er taktisk ogsa 
i pasientens interesse, for pasienten 0n
sker ingen torandring. For pasienten ut
gj0r all torandring en trussel, og etfektiv 
terapi er det han trykter mest. Nar dertor 
pleieren - eller legen - virkelig tors0-
ker a endre, utgj0r han paradoksalt nok 
en trussel ikke bare mot pasienten, men 
ogsa mot systemet. Sykehuset som sa
dant 0nsker ingen endring, og all ettektiv 
terapi, spesielt den utormelle paratera
pien, er en trussel mot systemets stabili
tet. 

Pasienten kommer til det psykiat
riske sykehus tordi han har alvorlige van
sker med a leve i samtunnet, og - mer 
eksakt, vansker i sitt torhold til andre 
mennesker. Hospitaliseringens oppgave 
ma dertor vrere a s0rge for at pasienten 



far erfaring med a sta i forhold til andre 
mennesker slik at han vii bli i stand til a 
knytte kontakter som er mindre angst
vekkende. Dermed gj0res mulige senere 
kontakter mindre truende. Med andre 
ord: I stedet for a se pa hospitalisering 
som en mate a fa pasienten til a tilpasse 
seg samfunnet pa, kan den bli sett pa 
som den perioden i hans liv hvor han 
lrerte a leve bedre sammen med andre 
mennesker. Pa den maten er det st0rre 
sjanser for at hans opphold blir terapeu
tisk. Sykehuset ma i fremtiden fratas sin 
status som medisinsk behandlingssenter 
og heller bli et krisesenter - en skole for 
livet. Det bf/Jr bli et senter for pedagogikk 
og erfaringslrering framfor medisin og 
sykdomsbehandling. 

Siden William Battie pa 1700-tallet 
lanserte begrepet «moral treatment» og 
den franske psykiateren Pinel i begyn
nelsen av 1800-tallet anvendte disse hu
manistiske ideer i sin behandling av de 
gale, har moral, medmenneskelighet og 
medansvar vrert levedyktige alternativer 
til medisin. For mange har medisinen rett 
og slett representert et tilbakeskritt. I 
fflllge psykiateren Szasz ble de lenkene 
som Pinel for snart 200 ar siden fjernet 
fra de gale, lagt pa dem igjen av de store 
psykiatriske nosologer (de som klassifi
serte og navnga sinnssykdommene). Og 
disse lenkene er blitt tilpasset det mo
derne samfunns hygieniske og humani
trere krav - de er ikke laget av jern, 
men av ord. Morgendagens psykiatri bf/Jr 
bli et moralsk, sosialt og pedagogisk fo
retakende, ikke et medisinsk. • 
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