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Ingen hører på de psykisk syke
Psykiatriske pasienter har i generasjoner protestert høylytt over  
hvordan de er blitt mottatt av hjelpeapparatet. Uten å bli lyttet til. 
tekst og foto: Jan Arve Olsen

– Akkurat nå forsker jeg på forbrenning 
og forgassing av tre og gress. Hovedfokuset 
er på hvordan råstoffets fysiske og kjemiske 
egenskaper påvirker sluttresultatet.  Jeg er 
med i prosjekter hvor vi ser på alternative 
råstoffer til kraft- og varmeproduksjon, som 
kornavrens og energivekster.

Hva vil du finne ut?
– I artikkelen som jeg forsøker å skrive fer-

dig i disse dager, er hovedspørsmålet: «I hvil-
ken høyde bør man ta en representativ prøve 
fra en 4-10 meter høy energipil, når man på 
en enkel måte vil bestemme vanninnholdet i 
hele treet?»  

Hva opptar deg ellers?
– Jeg er opptatt av at studentene på våre 

studier i fornybar energi aldri er i tvil om at 
de valgte det riktige studiestedet, uansett om 
det gjelder bachelor, master eller ph.d.  I til-
legg forsøker jeg som faggruppeleder å skape 
gode vilkår for en fortsatt positiv utvikling av 
energiforskningen ved instituttet. 
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Hva forsker du på nå? 

– Det er fantastisk å være her hvor jeg kan job-
be og være kreativ uten å være redd for hva som 
vil skje og hva myndighetene mener om mitt 
arbeid. Det er en lettelse for meg å ha kommet 
hit, for alle syriske borgere som har planer om 
å forlate landet, er potensielt utsatt for negativ 
propaganda og en svertekampanje fra myndig-
hetenes side, sier hun.

Naila skal være ved universitetet i et år som 
førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag, In-
stitutt for visuelle og sceniske fag. Hun har en 
spennende bakgrunn som skuespiller, regissør 
og underviser. Hun var blant annet med å byg-
ge opp skuespillerutdanningen ved The Syrian 
High Institute of Drama. 

I sitt virke som kunstner og underviser er hun 
blant annet opptatt av kvinners stilling i den 
arabiske verden og av menneskerettigheter. Da 
hun motsatte seg myndighetenes innblanding i 
pensum og undervisningsmetoder, ble hun av-
satt fra jobben ved instituttet, og det ble også 
vanskelig for henne å få oppdrag som regissør 

på grunn av sitt politiske virke. Det gjorde at 
hun etter hvert kom i kontakt med Scholars at 
Risk (SAR), og var på listen over aktuelle perso-
ner, da UiA hadde bestemte seg for å tilby et års 
opphold til en truet kollega.

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt 
nettverk av universitetet og høgskoler som 
forsvarer akademisk frihet og forsvarer men-
neskerettighetene til forskere, undervisere og 
studenter over hele verden. 

Universitetet i Agder har vært med i det inter-
nasjonale nettverket av utdanningsinstitusjo-
ner siden tidlig i 2010. Det er etter hvert blitt 15 
medlemsinstitusjoner i SAR-Norge, men etter 
UiO er Agder den andre institusjonen i Norge 
til å tilby opphold.

Og mens den blodige konflikten mellom 
opprørere og regjeringsstyrkene i Syria pågår,  
håper Naila Atrach at hun kan komme hjem til 
et fredelig Damaskus om ett år.

– Jeg håper virkelig at det skal bli fred i løpet 
av det året jeg er her i Kristiansand, sier hun.

(Foto: Vidar M
ortensen)

Forsker på flukt
I høst ankom syriske Naila Al Atrach Kristiansand 
og Universitet i Agder. Overgangen var stor fra  
krigstilstand i Damaskus.

ETT ÅR I NORGE: Naila Al Atrash er dramaforsker fra Syria. Nå er hun i Kristiansand på grunn av 
krigen i sitt hjemland. (Foto: Jan Arve Olsen)

RESPEKT: - Omsorg og en følelse av respekt 
er nødvendig når psykisk syke møter hjelpe-
apparatet. Det dreier seg om kjærlighet, ærlighet 
og sam arbeidsvilje, sier Inger Beate Larsen og 
Anders Johan W. Andersen.

– Vi er egentlig litt overrasket over dette.  
Pasientenes egne opplevelser synes å være det 
samme i dag som i tiden etter første verdens-
krig. Og det er jo egentlig rart, for pasientenes 
opplevelser er på ingen måte ukjente. Mange 
har sagt klart og tydelig ifra. Hele tiden. Det er 
ingen tvil om det.

Det sier førsteamanuensis Inger Beate Larsen 
og førstelektor Anders Johan W. Andersen ved 
Universitetet i Agders Institutt for psykisk hel-
searbeid. Sammen har de lest og analysert 12 
selvbiografier skrevet av pasienter fra Norge, 
Sverige og Danmark, som har vært i kontakt 
med psykisk helsevern. Den eldste boka er fra 
1918 og den yngste er fra 2008.

– Ved å studere selvbiografier utgitt i ulike 
land og til ulike tider får vi tilgang til opplys-
ninger om hvem disse menneskene er, hvorfor 
de skriver, deres personlige erfaringer med 
psykiske lidelser og hvordan de beskriver den 

hjelpen de har fått, i dette tilfellet i Norge og 
Skandinavia, forteller de to. 

Radikal medisinsk endring
I utgangspunktet skulle en kanskje tro at  
personlige beretninger om nettopp hvordan 
mennesker som blir diagnostisert som psykisk 
syke, opplever sitt møte med psykiatrien, vil be-
skrive hvordan et møte med det psykiatriske hel-
peapparatet har endret seg over en så lang tids-
periode som nesten 100 år. For selve psykiatrien 
som fag, dens tenkemåter og behandlingsopp-
legg, har i løpet denne tiden endret seg radikalt: 
På begynnelsen av 1900-tallet var det store 

asyl-institusjoner som var «i vinden». Tre av 
selvbiografiene som er lest er fra denne perio-
den. Så i midten av århundredet gjorde nev-
roleptika (kjemiske medisiner som påvirker 
hjernen) og fysisk lobotomi sitt inntog i psykia-
trifeltet. Fire av bøkene er fra denne perioden.  

Og på midten av 1980-tallet og fram til i dag er 
det desentralisering, tilbakeføring til kommu-
nene og brukermedvirkning som gjelder. Fire 
selvbiografier dekker denne perioden

Ingen endring i pasientens opplevelse
Men slik er det ikke. Forskerne har funnet langt 
flere likheter enn ulikheter i hvordan den enkelte 
pasient oppfattet sitt møte med psykiatrien for 
90 år siden, og i dag. 

– Det som er slående er ikke variasjonen, men 
hvordan dette beskrives likt i bøkene. Dette 
fremstår dermed som en klar motsetning til den 
delen av psykiatrihistorisk forskning som un-
derstreker fremskritt og endring, sier forskerne. 

Savner omsorg og kjærlighet
I selvbiografiene er det enkelte tema og beskri-
velser som går igjen i bok etter bok. Særlig pe-
ker de – over både tid og geografiske forhold – 
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TVERRFAGLIG: – Det har vært spennende  
å jobbe på tvers av fagfeltene våre, sier  
lingvisten Ingrid Kristine Hasund.på store likhetstrekk når det gjelder hjelpen de 

ble tilbudt. Forfatterne oppgir at hjelperne som 
var personlige, og som først og fremst evnet å 
bry seg på det menneskelige plan, ble beskrevet 
som «gode».   

–Det som kanskje er mest fremtredende, er 
betydningen av å være en hel person - og ikke 
bare et kasus -, og også bli møtt slik. I sitt møte 
med det psykiatriske hjelpeapparatet, er denne 
helheten noe alle peker på, helt uavhengig av 
den medisinske diagnosen hver enkelt har. 
Omsorg og en følelse av respekt er nødvendig. 
Det dreier seg om kjærlighet, ærlighet og sam-
arbeidsvilje, sier Inger Beate Larsen.

I dette inngår også omgivelsene. Samtlige for-
fattere peker på viktigheten av at også de mate-
rielle omgivelsene har hatt mye å si for hvordan 
møtet med psykiatrien er blitt oppfattet. 

–En hjemlig atmosfære, der den enkelte kan 
føle seg velkommen og hjemme, bidrar selv-
følgelig langt mer til en positiv opplevelse av et 
møte med psykiatrien, enn en isolasjonscelle 
med grå betongvegger. Det også noe selvbio-
grafiforfatterne påpeker igjen og igjen.

Sterkt kritiske til medisinering
Mest sammenfallende er imidlertid forfatter-
nes kritikk av medisineringen de er blitt utsatt 
for. Det være seg beroligende medikamenter 
i asylene i første del av forrige århundre eller 
nevroleptika fra 1950 og fremover til i dag. 

– Funnene våre viser at selve det kjemiske 
inngrepet som medisinering mot psykiske lidel-
ser innebærer, oppleves smertefullt uavhengig 
av hvilke type medikamenter det dreier seg om. 
Dette fordi bivirkningene er store, selvkontrol-
len reduseres og andre overtar styringen. Flere 
beskriver også at jo mer de prøvde å overbevise 
legen om sannhetsgehalten i det de opplevde, jo 
mer medisiner fikk de. Alt ble bevis på at de ble 
sykere, sier Inger Beate Larsen. 

Hun forteller også at til tross for dette, beskri-
ver forfatterne av tre av selvbiografiene at de li-

kevel vil ta medikamenter hvis de kan velge selv, 
fordi medikamentenes virkning er å foretrekker 
framfor en tilværelse uten denne virkningen.

Samme grunntanke  
Møtet med og hjelpen fra psykiatrien som for-
fatterne av selvbiografiene beskriver har man-
ge fellestrekk på tvers av geografi og tidsepoker. 
Forskerne mener dette kan bety at hjelpesyste-
mene i Norge og Skandinavia ikke har endret 
sin grunnforståelse i løpet av den mer enn 90 
år lange perioden som studien retter seg mot, 
og til tross for store og omfattende endringer 
i den kliniske psykiatribehandlingen i samme 
periode.

– For oss kan det se ut som om folks erfarin-
ger ikke har blitt tatt hensyn til når nye tjenes-
ter skulle utvikles. De samme beskrivelsene går 
igjen og igjen gjennom de siste nesten 100 åre-
ne. I selvbiografiene er det enighet om hva som 
oppleves godt og hva som ikke oppleves godt. 
Det er veldig tankevekkende, sier Inger Beate 

Larsen og Anders Johan W. Andersen.
Forskernes funn er publisert i fire vitenskape-

lige artikler i norske og internasjonale tidsskrif-
ter i løpet av 2011 og 2012, og de er nå opptatt av 
at de kan bidra inn i en faglig diskusjon rundt 
hva som er godt psykisk helsearbeid. 

– Med bakgrunn i selvbiografiene kan vi nå si 
klart at godt psykisk helsearbeid handler om 
et samarbeid mellom brukere, ansatte og pårø-
rende i hverdagslige situasjoner i hjemlige rom. 
Også medisinering skal være et samarbeidspro-
sjekt mellom brukeren og legen, sier de to.

Nye behandlingsformer
I et videre arbeid rundt hva som er godt psy-
kisk helsearbeid, mener forskerne at funnene 
også kan være med på å bane veien for aksjons-
forskningsprogrammer der en prøver ut og for-
sker på medikamentfrie hjelpetilbud i rom som 
fremmer ærlighet, kjærlighet og samarbeid. Slik 
forskning innebærer selvsagt også at en lytter 
til de som erfarer psykiske problemer. 
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«Dette fremstår som en klar motsetning til 
den delen av psykiatrihistorisk forskning 
som understreker fremskritt og endring.»

Inger Beate Larsen og Anders J. W. Andersen

- Du er ikke alene
Hovedmotivasjonen til forfatterne av selvbio-
grafiene har vært å fortelle andre som sliter, at 
de ikke er alene.

– Å ha en psykisk lidelse medfører mye en-
somhet, stor smerte, skam og håpløshet. Troen 
på at det kan hjelpe andre til å vite at de ikke er 
alene, har derfor vært en viktig motivasjonsfak-
tor for i det hele tatt å skrive selvbiografiene. 
Det viser gjennomgangen vår, forteller Inger 
Beate Larsen. 

De fleste har også skrevet selvbiografiene for 

å hjelpe seg selv. 
– Flere av dem har sett på det å skrive en selvbio-

grafi som en måte å rydde opp i et indre kaos på. 
Alle forfatterne, med ett unntak, oppgir også 

at et viktig mål med selvbiografien er å rette 
søkelyset mot det de oppfatter som klanderver-
dige forhold i institusjonene, først og fremst for 
at andre ikke skal oppleve det samme som dem. 
Det gjelder både den første boken, som kom ut i 
1918, og den siste, som kom ut i 2008.

– Dette var i utgangspunktet ukjent for oss, det 
var et aspekt som kom frem etter hvert som vi 
leste selvbiografiene, forteller Inger Beate Larsen.
En finlesning av de seks norske selvbiografiene 
som inngikk i forskningsprosjektet, avslørte at 
selv om fokuset for forfatterne ikke var religiøst, 
og heller ikke alle forfatterne var religiøse, var 
det påtakelig at de i en fremtredende grad brukte 
religiøse ord og beskrivelser både for å beskrive 
deres erfaringer med helsevesenet, og deres 
opplevelser av å ha psykiske problemer. 

–Eksempler på slike uttrykk er «Helvete num-
mer 1 – Ullevål sykehus», og «en ond vitenska-
pelig Gud har tatt over kontrollen», sier Inger 
Beate larsen. 

Som for 100 år siden
Forskerne fant også at det heller ikke her har 
skjedd noen nedgang i bruken av religiøse ord 
og vendinger, fra de eldste til de yngste selvbio-
grafiene.

–I utgangspunktet skulle en kanskje ha trodd 
det, i og med at mennesker med psykiske proble-
mer har vært sett på som medisinsk syke i over 
150 år nå. Det er med andre or lenge siden en 
mente at det å være psykisk syk har med en guds 
straffedom eller andre religiøse forhold å gjøre. 

I arbeidet med å kartlegge de religiøse ordene 
og uttrykkene som er brukt inviterte Inger Be-
ate Larsen og Anders Johan W. Andersen ling-
visten Ingrid Kristine Hasund fra UiAs Fakultet 
for humaniora og pedagogikk. Sammen utførte 
de en diskursanalyse av begrepene de fant.

–Våre tidligere lesninger av bøkene tydelig-
gjorde at det å ha psykiske problemer sterkt på-
virker din egen forståelse av hvem du er. Etter 
å ha lest dem på nytt i dette lyset, kan vi også 
legge til at de ulike referansene i tekstene sier 
oss at det  spirituelle helt tydelig også blir en 
sentral del av hvordan dette oppleves av den 
enkelte, sier Inger Beate Larsen.  

Religion og medisin
På bakgrunn av sine funn, foreslår forskerne nå 
at helsearbeidere i sterkere grad enn i dag tar den 
religiøse dimensjonen i betraktning i sitt arbeid 
og sine møter med psykisk syke og folk med 
psykiske problemer, samt at de i større grad re-
flekterer over forholdet mellom en religiøs og en 
medisinsk diskurs i en større historisk og sosio-
kulturell kontekst.

Tyr til religionen
Når mennesker med psykiske lidelser skal beskrive sine sterkeste 
opplevelser, bruker de i stor grad religiøse ord og vendinger. 

Brukerstemmer 
i tekst og film
Fokuset på selvbiografier av psykiatriske 
pasienter inngår som en del av prosjektet 
«Brukerstemmer i tekst og film», som er for-
ankret i UiAs institutt for psykososial helse i 
Grimstad. 

Prosjektet fokuserer både på å frembringe 
kunnskap om hva brukerne selv mener ska-
per helse og uhelse, samt få rede på de er-
faringene psykisk lidende mennesker gjør 
seg i møte med hjelpeapparatet. I tillegg til 
selvbiografier, omfatter prosjektet også fors-
kning på andre tekster, film og video.

Analysene av selvbiografiene har hittil ført 
til fire publiserte vitenskapelige artikler. Alle 
er skrevet av Inger Beate Larsen og Anders 
Johan W. Andersen. Ingrid Kristine Hasund 
har vært medforfatter på den siste av de fire:

•	 En hellig plikt – Hvordan beskriver bru-
kerne av psykisk helsevern seg selv, og hvilke 
motiver oppgir de for å nedfelle sine erfarin-
ger skriftlig? Klinisk Sygepleie, nr. 1, 2011.
•	 Tvangstrøye og ensomhet, blomsterva-
ser og kjærlighet. Skandinaviske brukere av 
psykisk helsevern sine erfaringer med den 
hjelpen de ble tilbudt? Tidsskriftet for psy-
kisk helsearbeid, vol 8, nr. 2, 2011.
•	 Hell on Earth: Textual reflections on the 
experience of mental illness. Journal of Men-
tal Health, April 2012.
•	 Heaven and Hell on Earth. A critical dis-
course analysis of religious terms in Norwe-
gian autobiographies describing personal 
experience of mental health problems. Men-
tal Health, Religion & Culture, 2012.

LIKE BESKRIVELSER:  – Det som er slående er 
ikke variasjonen, men hvordan dette beskrives 
likt i bøkene, sier Anders Johan W. Andersen.

SAMARBEID: – Også medisinering må skje i 
et samarbeid mellom brukeren og legen, mener 
Inger Beate Larsen.
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