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FORORD
Når denne omfattende undersøgelse har været mulig, skyldes det først og fremmest, at
patienter og pårørende har prioriteret tid og mange kræfter på at dele deres detaljerede erfaringer og oplevelser. Man skal ikke langt hen i resultatafsnittet, før man bliver berørt af
de personlige og åbenhjertige fortællinger.
Denne undersøgelse giver ny og værdiskabende indsigt i nogle af de centrale udfordringer, pårørende til retspsykiatriske patienter oplever i de forskellige faser før, under og efter
dom til behandling eller anbringelse. Undersøgelsen giver ligeledes detaljeret viden om
retspsykiatriske patienters oplevelser på forskellige tidspunkter i et ofte langstrakt behandlingsforløb. Denne viden er helt afgørende, når vi i Region Hovedstadens Psykiatri har fokus på læring og forbedring, når vi gerne vil navigere efter, hvad der har værdi for den enkelte patient, og gerne vil styrke deltagelse i eget behandlingsforløb, baseret på respekt,
ligeværd, faglighed og empati.
Retspsykiatriske patienter er lige så forskellige som alle andre mennesker. Derfor skal vi
fortsat have fokus på, hvad der opleves hjælpsomt for det enkelte menneske, og hvordan
vi i behandlingspsykiatrien bedst muligt kan understøtte den enkeltes personlige recoveryproces hen mod et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, trods begrænsninger knyttet til alvorlig sygdom og kriminalitet. Her har vi også en særlig forpligtelse til at adressere strukturelle og organisatoriske forhold, der kan stå i vejen for recovery-processer. Det gælder ikke
mindst den stigmatisering en del retspsykiatriske patienter og deres pårørende desværre
fortsat oplever.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har bidraget til Vendepunkter. Patienters og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom. KFR Arbejdspapir 6/2021.
God læse- og arbejdslyst.
København, marts 2021

Anne Hertz
Vicedirektør
Region Hovedstadens Psykiatri
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SAMMENFATNING
Undersøgelsens formål, design og udsagnskraft
Formålet med denne undersøgelse er at frembringe ny og detaljeret viden om patienters
og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom til behandling eller anbringelse. Vi
har i dette arbejde primært benyttet semistrukturerede forskningsinterviews suppleret med
tekstanalyse (af journalmateriale, domsudskrifter og mentalerklæringer) og deltagerobservation.
Undersøgelsen omfatter 10 forskellige patientforløb, og vi har i alt interviewet 23 informanter. Nogle er interviewet en enkelt gang, andre flere gange, og til sammen er der gennemført 38 interviews. Undersøgelsen er inspireret af tidligere studier med livshistorieperspektiver, den personlige fortælling og af casestudiet som samfundsvidenskabelig metode.
Begrebet vendepunkter anvendes ofte til at beskrive positive skift i en recovery-proces hen
imod mere magt i eget liv og mindre fokus på sygdom. I vores optik kan et vendepunkt
også være negativt eller alvorligt, og det kan f.eks. føre til restriktioner og begrænsninger i
selvbestemmelse. Vendepunkter anvendes derfor i denne undersøgelse som et bredt og
nuanceret udtryk for afgørende og betydningsfulde hændelser i de enkelte forløb.
Vi anskuer det empiriske materiale som én case, bygget over 10 forskellige patientforløb.
Det varierer, hvor meget information vi har om informanternes oplevelser, men samlet set
repræsenterer det kvalitative datamateriale informanternes blik på og erfaringer gennem
en lang periode. De faser og processer vi undersøger er:
•
•
•
•
•
•

Tiden forud for de kriminelle handlinger
Tiden i varetægt eller varetægtssurrogat
Mentalundersøgelse og retssag
Nyopstartede retspsykiatriske behandlingsforløb
Retspsykiatriske behandlingsforløb, der har varet i mange år
Retspsykiatriske behandlingsforløb, der er afsluttet som konsekvens af, at dommen er
ophørt.

Casen repræsenterer flere forskellige roller, positioner og ståsteder fra henholdsvis patienter, pårørende, netværk og enkelte professionelle. Den sammensatte case er selvsagt ikke
udtømmende, men det er vores vurdering, at den netop i kraft af variation, mangfoldighed
og detaljerede fortællinger om erfaringer og vendepunkter, har udsagnskraft og analytisk
generaliserbarhed, der rækker ud over de 10 patientforløb.
Undersøgelsens resultater
Den analytiske bearbejdning på tværs af det omfattende empiriske materiale er struktureret af fire hovedtemaer; vendepunkter i retspsykiatriske forløb, at være pårørende til en

KFR Arbejdspapir 6/2021

6

retspsykiatrisk patient, recovery og recovery-processer samt forebyggelse af kriminalitet
og retspsykiatrisk debut.
Vendepunkter i retspsykiatriske forløb
Et retspsykiatrisk forløb er, for de fleste deltagere i undersøgelsen, noget, der har eller har
haft en lang udstrækning, og som er kendetegnet ved mange forskellige faser med en
række op og nedture og en række signifikante vendepunkter. Det varierer, hvornår vi møder de enkelte informanters fortællinger, men tilsammen har de erfaringer fra før dom, under dom og efter dom.
Det er karakteristisk, at deltagerne på tværs af de undersøgte forløb, ofte har haft store
forventninger til, at overgangen til en ny fase ville indebære afklaring, og helst også, at udfordringerne ville blive mindre eller i hvert fald mere overskuelige. Erfaringen for de fleste
er imidlertid, at hver overgang og hver ny fase afstedkommer nye udfordringer og nye
uklarheder. De fleste af deltagerne havde særligt set frem til domsafsigelsen som et afgørende brud med den indgribende usikkerhed og uvished, der ofte præger tiden før dom.
Flertallet oplever imidlertid, at en dom uden længstetid indebærer en stor ny portion uvished, og at hverdagen efter dom i betydelig grad ligner hverdagen før dom. Det er karakteristik, at mange af deltagerne har forventet, at domsafsigelsen ville medføre en form for positivt vendepunkt. I stedet oplever flere, at fremtiden tegner udsigtsløs og uendelig. Det er
også karakteristisk, at der er mange forskellige tidsopfattelser på spil. For nogle er udsigten til en mangeårig anbringelse en uoverskuelig tidshorisont, for andre kan det være 14
dages ankefrist, der ikke er til at se en ende på.
Flere af deltagerne beskriver en udbredt magtesløshed; de oplever, at de er objekter og
genstand for andres observationer og beslutninger, og at de er uden mulighed for at gøre
indsigelser eller korrigere disse repræsentationer. Det gælder undervejs i behandlingsforløb, og for enkelte særligt i forhold til mentalundersøgelsen og måden mentalundersøgelsens konklusioner og sammenfatninger anvendes på i retten. Flere deltagere oplever usikkerhed i forhold til, hvad der forventes af dem som retspsykiatriske patienter. Især overgangen til nye behandlingssteder, f.eks. skiftet fra døgnindlæggelse til ambulant regi med
nye instanser og nye aktører, beskrives som krævende, og som noget, der indeholder
mange ubekendte.
For nogle af deltagerne er der derudover en række andre temaer, der bidrager til oplevelserne af manglende tydelighed eller logik, og som gør, at det kan være vanskeligt at
komme overens med den aktuelle situation. Det gælder f.eks. oplevelser af uretfærdighed i
retsbehandling og sanktionsvalg, eller at opleve sig utilstrækkeligt hjulpet og repræsenteret
af en beskikket forsvarsadvokat uden erfaring med det retspsykiatriske felt. Endelig er der
deltagere, der oplever sig dobbelt straffet når der lægges udvisning oveni foranstaltningen
og som er optaget af proportionalitet. F.eks. i forhold til, at tiden i varetægt før dom ikke
modregnes efterfølgende i det psykiatriske forløb, hvilket den ville være blevet, hvis vedkommende var fundet strafegnet og var endt i et forløb i kriminalforsorgen.
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At være pårørende til en retspsykiatrisk patient
I otte ud af de 10 forløb har pårørende indgående beskrevet deres oplevelser og erfaringer. Først og fremmest oplever pårørende at skulle varetage en række forskellige roller og
opgaver i forhold til den syge. Det kan være praktisk hjælp i hjemmet, hjælp i forhold bolig
og forsørgelsesgrundlag, eller at den pårørende skal overskue en række strukturelle og organisatoriske forhold og agere en slags case manager i patientens forløb på tværs af sektorer og aktører. Derudover har pårørende også relationelle roller som f.eks. far, mor, søskende eller partner. Flere pårørende beskriver deres roller og opgaver som hårdt og krævende arbejde, der til tider opleves som et fuldtidsarbejde. Det indebærer ofte et stort ansvar når man som pårørende f.eks. skal drage omsorg for en udskrevet patient, der kan
være i risiko for at skade sig selv eller andre, og som man ikke er tryg ved at lade være
alene. Flere betoner, at det ofte rammer og griber ind i hele familien, når et familiemedlem
er ramt af sygdom.
De fleste pårørende beskriver endvidere sorg over alvorlig sygdom hos deres nære, sorg
over begrænsninger i funktionsevne som følge af sygdom, og sorg over at være vidne til
forpinthed hos den syge. Mange oplever stor ensomhed og plages af tanker om utilstrækkelighed; f.eks. at de ikke har gjort nok for at passe på den syge, eller at de kunne eller
burde have forebygget en forværring af den syges tilstand.
Mange af de erfaringer, informanterne beskriver, ligner det, der tidligere er beskrevet i relation til pårørende til almenpsykiatriske patienter, men der er også nogle særlige erfaringer,
der knytter sig til at være pårørende til retspsykiatriske patienter. Nogle har påtaget sig rollen som bistandsværge, og mange har skullet sætte sig ind i nye regler, rammer og retningslinjer vedrørende besøg i arresthus eller på lukkede psykiatriske afdelinger, straffesager og at være i retten, forløb af anbringelses- eller behandlingsdom og domsændringer.
Nogle pårørende fortæller, at de undervejs i forløbet har mistet troen på og tilliden til myndigheder og professionelle, og at de ikke har oplevet en retfærdig rettergang. Flere har ligeledes erfaring med, at det har været vanskeligt at dele deres oplevelser og bekymringer
som pårørende med venner og netværk, og at man måske trækker sig fra sociale sammenhænge. Modsat har flere gode erfaringer med, at det er hjælpsomt at være i kontakt
med andre pårørende.
Pårørende til retspsykiatriske patienter beskriver også et behov for at skabe en meningsfuld fortælling eller forklaring på, hvordan deres nærtstående endte med at begå kriminalitet. Det kan være en nødvendig fortælling i forhold til omverdenen, ikke mindst når pårørende oplever, at der ofte knyttes stigma til psykisk sygdom og kriminalitet. Under alle omstændigheder tager det tid at nå frem til en bæredygtig fortælling om psykisk sygdom, kriminalitet og retspsykiatrisk debut. Det ser ud til at være nemmere for pårørende at komme
overens med en alvorlig kriminel handling, hvis patienten erkender skyld, og hvis patient
og pårørende har den samme forståelse og fortælling om den eller de kriminelle hændelser.
Det er et gennemgående træk, at pårørende til retspsykiatriske patienter savner mere specifik viden og fakta om forløb før og efter dom, herunder:
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•
•
•
•
•
•

Regler i forbindelse med varetægtsfængsling og brev- og besøgskontrol
Mentalundersøgelser: Hvem, hvad, hvor, hvordan; hvad bliver den brugt til og
hvem kan tilgå den?
De forskellige typer af psykiatriske særforanstaltninger, og evt. domsændring
Hvad der er anderledes i et retspsykiatrisk behandlingsforløb i forhold til et psykiatrisk behandlingsforløb uden dom
Hvordan kriminaliteten ”behandles” når formålet med foranstaltninger er at forebygge kriminalitetsrecidiv
Hvordan man kan tale om og forstå psykisk sygdom og kriminalitet.

Det er ligeledes gennemgående, at pårørende til retspsykiatriske patienter, undervejs i de
forskellige faser, savner nogen at tale med, der har specifikt kendskab til det retspsykiatriske område.
Recovery og recovery-processer
For de fleste af undersøgelsens deltagere har der været mange vendepunkter og mange
op- og nedture i deres forløb og i arbejdet med at komme sig. For flertallet af deltagerne er
det karakteristisk, at det fylder meget at komme overens med at have begået kriminalitet,
og at det lægger beslag på mange kræfter. Dette fænomen er, i den internationale litteratur
om retspsykiatri og recovery, beskrevet som offender recovery (kriminalitetsrelateret recovery). For flere af patienterne indebærer det et vedholdende arbejde med at forstå og
skabe meningsfulde fortællinger om, hvordan det kunne komme dertil, at de begik handlinger, de ellers aldrig havde forestillet sig, og ikke mindst hvordan de kan leve med det. For
flere af deltagerne er det især skyld og skam, der træder frem i bearbejdningen af de kriminelle hændelser.
Deltagerne har tilsammen mange erfaringer med centrale elementer, der har været, eller
fortsat er, betydningsfulde i deres recovery-processer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At have noget meningsfuldt at beskæftige sig med, herunder varierede aktivitetstilbud
At se positivt på eller tænke positivt om tingene
At tage ansvar for egne handlinger
At tage en dag ad gangen
At tilpasse sig miljøet
At tage mod hjælp fra professionelle og at blive mødt på en ligeværdig og respektfuld
måde
At modtage hjælp og støtte fra pårørende og netværk
At modtage målrettet medicinsk behandling
At lære symptomer og adfærd at kende og at agere i forhold til dem
At sikre boligsituation og forsørgelsesgrundlag.

Undersøgelsens deltagere har imidlertid også erfaringer med en række barrierer for recovery. Nogle har erfaringer med at blive mødt på ikke-imødekommende og dehumaniserende måder i interaktion med professionelle i såvel almenpsykiatriske som retspsykiatri-
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ske forløb. Mange beskriver oplevelser med intern stigmatisering i sundheds- og socialvæsen og ekstern stigmatisering i det omgivende samfund, herunder ikke mindst generaliserende og monstrøse fremstillinger af psykisk sygdom og personfarlig kriminalitet i medierne. Informanternes fortællinger vidner om, at stigmatisering, ikke mindst selvstigmatisering, kan være en væsentlig barriere for at komme til at leve et tilfredsstillende liv på trods
af kriminalitet og sygdom. Det princip, at en særforanstaltning først slettes af straffeattesten fem år efter foranstaltningsophør, bidrager til, at deltagernes muligheder for at skabe
nye fortællinger om sig selv, får en meget lang tidshorisont. Deltagerne har ligeledes erfaringer med, at de forventes at agere som patienter eller klienter på bestemte, og for velfærdssystemet, ”rigtige måder” for at kunne få hjælp og støtte. En række af undersøgelsens patientinformanter beskriver, at de savner samtalepartnere, som de har tillid til, og at
det kan være vanskeligt at få talt om og komme overens med sit sygdomsforløb, forholdet
mellem kriminalitet og sygdom, oplevelser af skyld og frygten for tilbagefald.
Forebyggelse af kriminalitet og retspsykiatrisk debut
Fælles for de 10 patientforløb er, at den retspsykiatriske debut har haft store omkostninger
for patienten selv, for ofrene og for de pårørende til både patient og ofre. Såvel patienter
som pårørende blev undervejs i interviewsituationerne spurgt, om de kunne pege på noget, der kunne have forhindret eller forebygget kriminalisering og vejen ind i et retspsykiatrisk forløb. Det er karakteristisk, at der ofte er høj grad af kongruens mellem udsagn fra
patienter og udsagn fra pårørende på dette område, og at de oftest peger på de samme
forhold og faktorer som risikofyldte og afgørende vendepunkter i forhold til, at forløbene
blev, som de blev.
Ud fra en umiddelbar betragtning er der to hovedtendenser på tværs af de undersøgte forløb. Enten kommer kriminaliteten tilsyneladende ”ud af det blå” og var i hvert fald uventet,
eller også var det nærmest et spørgsmål om tid, hvornår det ville gå galt – ”det måtte jo
ske”. Ved nærmere eftersyn, viser det sig dog, at der også kan identificeres risikofaktorer
og risikosituationer i de forløb, hvor kriminaliteten var mere uventet. Den samlede analyse
på tværs af forløbene viser, at der typisk er tale om komplekse samspil mellem en lang
række individuelle, strukturelle og organisatoriske risikofaktorer og beskyttende faktorer,
og at der ikke er tale om enkle årsags-virkningsforhold. Dette illustrerer, hvor udfordrende
og komplekst det kan være at vurdere og agere i forhold til risikofaktorer og beskyttende
faktorer i individuelle forløb. Der er imidlertid et mønster, der springer i øjnene ved en
række af de 10 undersøgte forløb. I flere forløb har enten patienten eller de pårørende
iagttaget et behov for psykosocial hjælp og støtte eller psykiatrisk udredning og behandling. Det er et tydeligt læringspunkt fra de undersøgte forløb, at når patienten, eller de pårørende omkring denne med indblik i den enkeltes stressbelastning, gør opmærksom på,
at noget er galt eller på vej i en risikofyldt retning, så er det relevant, at de professionelle
udviser lydhørhed og reagerer.

KFR Arbejdspapir 6/2021

10

Hvad kan vi lære af patient- og pårørendeperspektiver, erfaringer, fortællinger og
vendepunkter?
Denne undersøgelse føjer nye nuancer til allerede eksisterende viden fra f.eks. tidligere
arbejde i Sundhedsstyrelsens Havarikommission og fra kerneårsagsanalyser, der netop
ikke har haft fokus på patienters eller pårørendes perspektiver. Fortællinger fra pårørende
illustrerer, at de ofte sidder inde med væsentlig viden om patientens udfordringer og ressourcer, og at der bør være lydhørhed i forhold til dette. Fortællinger og erfaringer fra patienter kan bidrage til en bedre og mere detaljeret forståelse af forløb forud for kriminalisering og retspsykiatrisk debut, men patientens ekspertise på og forventninger til eget liv er
ligeledes centralt i den fremadrettede tilrettelæggelse af et rehabiliteringsforløb, der er
rammesat af en psykiatrisk særforanstaltning. Når formålet med en særforanstaltning er at
forebygge recidiv til kriminalitet, er det afgørende, at både patient, pårørende og de professionelle i patientens forløb har et helhedsorienteret fokus på samspillet mellem biologiske,
psykologiske og sociale forhold.
En række af undersøgelsens pårørende og patienter har ønsket at deltage i denne undersøgelse og at stille deres erfaringer til rådighed i forventning om, at der derved kan ske forandringer eller forbedringer for andre i lignende situationer. Det, der imidlertid springer i øjnene på tværs af de pårørendes fortællinger er, at der synes at være mange forskellige
forventninger til hvilken hjælp og støtte den syge skal have, og en række åbenlyse diskrepanser mellem det, pårørende forventer, og det, der faktisk sættes i værk eller lykkes i
praksis. Det er nærliggende at pege på, at der her synes at være et stort potentiale i at
bruge flere kræfter på forventningsafstemning mellem de forskellige parter:
•
•
•
•
•

Mellem patient og behandlingspsykiatri
Mellem patient/borger og den psykosociale rehabilitering i kommunalt regi
Mellem pårørende og behandlingspsykiatri
Mellem pårørende og den psykosociale rehabilitering i kommunalt regi
Mellem retsvæsen og pårørende, der påtager sig opgaven som bistandsværge.

Forventningsafstemning indebærer ikke nødvendigvis, at man som patient eller pårørende
får det man specifikt ønsker, men alene drøftelsen af, hvad man forventer, og hvad man
hver især betragter som det gode og rigtige, vil formentlig være afklarende. Det er oplagt,
at en række af de undersøgte forløb formentlig kunne have profiteret af grundig og løbende forventningsafstemning mellem patienter, pårørende, professionelle, region og kommune.
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INDLEDNING
Baggrund
Der er flere grunde til, at projekt Vendepunkter – patienter og pårørendes fortællinger og
erfaringer med forløb før og efter dom blev iværksat af Kompetencecenter for Retspsykiatri. Vi har igennem en årrække haft fokus på retspsykiatriske patienters erfaringer og oplevelser.1 Vi har ligeledes længe haft blik for relevansen af også at undersøge erfaringer
og oplevelser hos pårørende til retspsykiatriske patienter. En konkret henvendelse fra pårørende, der forgæves havde søgt efter viden og information om specifikke forhold vedrørende retspsykiatri, bekræftede os i, at det var på høje tid at iværksætte en undersøgelse,
hvori der også indgik pårørendeperspektiver. Endelig har arbejdet med §119-sager (vold
og trusler mod offentligt ansatte) øget vores fokus på situationer, hvor patienter, der allerede er kendt i psykiatrisk regi eller som har et behandlingsbehov i psykiatrien, ender med
at begå kriminalitet i relation hertil.2 Selvom der fortsat er mange demografiske, sociale og
kriminologiske forhold ved den retspsykiatriske patientpopulation i Danmark, der ikke er
systematisk undersøgt og beskrevet, ved vi, at der er stor variation blandt de ca. 4300 patienter, der aktuelt er idømt en psykiatrisk særforanstaltning og som derved er blevet retspsykiatriske patienter. Denne variation dækker over forskelle i psykopatologi, dobbeltdiagnoseproblematik, opvækstvilkår, sociale forhold og ikke mindst over stor bredde og variation i kriminalitetstype og kriminalitetsbelastning.3 Der er således mange veje og forhold,
der i et komplekst samspil, kan lede hen imod en debut som retspsykiatrisk patient. Vejene
til at blive retspsykiatrisk patient har også været i fokus i Sundhedsstyrelsens Havarikommission, der i perioden 2005-2009 gennemgik 50 alvorlige sager med personfarlig kriminalitet4, i case-gennemgange fra bosteder5 og senest i Danske Regioners undersøgelse fra
2019: Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?6
På sæt og vis er det allerede velbeskrevet, hvor galt det kan gå, hvis der ikke reageres og
sættes ind i tide i forhold til en række risikofaktorer. Men vi ved også fra forskningslitteraturen om risikofaktorer og beskyttende faktorer, at kriminalitetsforebyggelse er en vanskelig
og kompleks størrelse, ikke mindst på individniveau.7 Det kan være én af mange forklaringer på, at vi desværre fortsat ser forløb, hvor patienter, der allerede har kontakt med behandlingspsykiatrien, begår kriminalitet og debuterer som retspsykiatriske patienter.

1

Stølan & Møllerhøj, 2017, Møllerhøj & Stølan, 2018, Ucak & Møllerhøj, 2019, Møllerhøj et al. 2020 a).
Møllerhøj et al., 2016.
3 Stølan et al., 2016.
4 Sundhedsstyrelsen, 2011.
5 DEFACTUM, 2016; Region Midtjylland 2012 a) og b).
6 Danske Regioner, 2019 a).
7 Bjørgo, 2015; Jørgensen, 2012.
2

KFR Arbejdspapir 6/2021

12

Formål
Hvad vi ikke ved så meget om fra den eksisterende litteratur, er patienters og pårørendes
perspektiver på og erfaringer med at komme ind i retspsykiatrien.8 Det primære formål
med projekt Vendepunkter er derfor at frembringe ny viden om patienter og pårørendes erfaringer med forløb før, under og efter dom. Retspsykiatriske patienter har typisk lange forløb i psykiatrisk regi, og en del har en forudgående kontakt med almenpsykiatrien inden
kriminalitetsdebut. Derfor har vi interesseret os bredt for de mange erfaringer og oplevelser, der kan knytte sig til de forskellige faser før, under og efter et retspsykiatrisk forløb.
I de følgende kapitler vil vi argumentere for, at denne viden føjer nye og ekstra nuancer til
allerede eksisterende viden fra f.eks. Havarikommissionens arbejde og fra kerneårsagsanalyser, der netop ikke har haft fokus på patienters eller pårørendes perspektiver. Der er
generelt politisk fokus på at øge inddragelsen af patienters og pårørendes viden og ressourcer og på tilrettelæggelse af behandlingsforløb i overensstemmelse med patienters og
pårørendes ønsker og behov.
I vores undersøgelse har vi mødt en række familier, der sidder tilbage med oplevelsen af,
at det var vanskeligt at blive hørt, og at der ikke blev responderet på deres råb om hjælp
og professionel støtte. Om og hvordan dette kan ændres fremadrettet, kommer vores undersøgelse ikke med klare og entydige svar på, men den tydeliggør, at pårørende ofte sidder inde med væsentlig viden om patienters udfordringer og ressourcer, og at der bør
være en øget lydhørhed i forhold til dette.
En række af de forløb, der indgår i vores undersøgelse, har haft bevågenhed i offentligheden i form af hårdtvinklede avisrubrikker. I mediedækningen er der typisk fokus på de kriminelle handlinger og det voldsomme og dramatiske, ikke på omstændighederne eller
mennesket bag. En række af undersøgelsens informanter beskriver erfaringer med at blive
fremstillet som farlige eller monstrøse i mediebilledet og at være uden mulighed for at tage
til genmæle. Det er også denne undersøgelses ærinde at bibringe flere nuancer og perspektiver til de allerede eksisterende billeder og fortællinger og at repræsentere patienters
og pårørendes fortællinger som legitime og menneskelige stemmer i det samlede billede.
Derved håber vi at kunne bidrage til afstigmatisering af retspsykiatriske patienter.

8

Når vi undervejs i undersøgelsen taler om retspsykiatri og retspsykiatriske forløb kan det dække over behandling i såvel almenpsykiatri (hovedfunktion) som i specialiseret retspsykiatri (regionsfunktion). Der har gennem
de sidste 20 år været en voldsom vækst i antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark, og der er aktuelt ca.
4.300 personer, der er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Denne patientgruppe udgør ca. 4 procent af
den samlede psykiatriske population. De fleste retslige patienter (80-90 procent) behandles ambulant, mens
10-20 procent er indlagt. Mange patienter har forløb, hvor de primært er ambulante, men periodisk er indlagt i
henhold til dom som følge af f.eks. medicinsvigt, problematisk rusmiddelbrug eller anden risiko for kriminalitet.
Størstedelen, ca. 60 procent, af sådanne indlæggelser foregår i almenpsykiatrisk regi, mens patienter med
høj sygdomskompleksitet og/eller farlighed i reglen visiteres til den specialiserede retspsykiatri. Se Danske
Regioner, 2011; Sundhedsstyrelsen, 2019.
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Den personlige historie
Vigtigheden af at det enkelte menneske får mulighed for at skabe og fortælle sin egen personlige historie, er efterhånden veldokumenteret. At tage ejerskab over sin egen livshistorie kan være et centralt led i en recovery-proces, og det er f.eks. et væsentligt element i
den sygeplejefaglige model, Tidal Model, hvor der arbejdes med individuelt tilrettelagt
hjælp og støtte.

FAKTABOKS

Tidal Model
”Mennesker er ikke andet end historier. Historier de fortæller om sig selv og andre,
og historier, andre fortæller om dem. I The Tidal Model hjælper vi mennesker med
at gøre indsigelse i historierne om deres sammenbrud og deres nød og vanskeligheder, så de på ny kan tage ejerskab over deres erfaringer. Når folk bruger deres eget sprog og deres egne metaforer og personlige historier, begynder de at udtrykke meningen med deres liv. Ved at tale om sig selv bliver mennesker mere opmærksomme på, hvordan de lever. Måske kan de ved at gøre det, der er nødvendigt at gøre, overkomme deres problemer og selv fortælle nye historier, som de
selv har formet.”9

Betydningen af at få mulighed for at berette om større eller mindre dele af sit livsforløb, er
ligeledes central i arbejdet med livshistoriefortællinger på det sociale område og i arbejdet
med psykosocial rehabilitering. Livshistoriefortællinger kan have flere formål, f.eks. at
styrke netværk og venskab ved at erfaringer deles i en gruppe, at hjælpe det enkelte individ til at finde større forståelse for sin egen fortid og dermed større mulighed for at komme
videre efter en krise og bidrage til større selvaccept og et mere positivt selvbillede.10

9

Barker & Buchanan-Barker, 2018 s. 9 og 16.
Se https://vidensportal.dk/voksne/recovery/indsatser/livshistoriefortaellinger (tilgået 21/3 2021).

10
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FAKTABOKS

Livshistoriefortællinger - livshistorier og kriminalitet
At arbejde med livshistorier kan også være en metode til at udarbejde målrettede
indsatser for en defineret målgruppe. Bogen Livshistorier og kriminalitet er et eksempel på dette.11 Bogen baseres på gentagne samtaler og samvær med unge
mænd indsat i Københavns Fængsler. Formålet med undersøgelsen var at udvikle
indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Derfor var det afgørende at
kende de unges baggrund, selv- og gruppeopfattelse, ressourcer og tanker om
fremtiden. At inddrage de unges livshistorier var nødvendigt for at kunne opnå et
helhedsbillede af de risikofaktorer, der havde været afgørende for deres kriminelle
løbebane.

”Helt overordnet er erfaringen, at livshistoriefortællingen
kan give et væsentligt bidrag til at danne en mening og en
sammenhæng i et liv, som måske ellers er kaotisk og fragmenteret.” (Gustafsson, 2014)
Vendepunkter, faser og forløb
Udover livhistoriefortællinger og betydningen af den personlige historie er vi inspireret af
begrebet vendepunkter (turning points). Vendepunkter er et centralt begreb i den stadigt
mere omfattende litteratur om personlige recovery-processer. Begrebet anvendes almindeligvis til at beskrive afgørende skift i en recovery-proces og en bevægelse mod øget empowerment og mindre fokus på sygdom og begrænsninger. Vendepunkter er i denne optik
centrale trin på vejen mod social inklusion, og mod at det enkelte menneske kan komme til
at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.12
I denne undersøgelse anvender vi begrebet i en bred forstand. Det vil sige, at der kan
være mange vendepunkter, mange op- og nedture i et forløb, og at et vendepunkt også
kan være, når noget alvorligt eller problematisk indtræffer og medfører markante ændringer. Et vendepunkt er i vores optik dermed ikke nødvendigvis noget, der umiddelbart fører
til mere magt over eget liv. Det kan også være det modsatte; f.eks. at mulighederne for
selvbestemmelse og udfoldelse begrænses i kraft af en langvarig indlæggelse, som følge
af varetægt/varetægtssurrogat eller en psykiatrisk særforanstaltning. Uanset om vendepunktet medfører positive forandringer og nye muligheder eller begrænsninger og restriktioner, i yderste konsekvens frihedsberøvelse, så er det en afgørende og betydningsfuld
hændelse i et patientforløb. I en række af de undersøgte forløb har der været markante

11
12

Rasmussen, 2010.
Korsbek, 2004; Mancini, 2007; Borg et al., 2013; Oute & Jørgensen (red.), 2021.
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negative vendepunkter, typisk knyttet til kriminalisering og deraf følgende dom til behandling eller anbringelse. Det er ligeledes karakteristisk, at undersøgelsens deltagere har oplevet mange forskellige vendepunkter, men at de mest markante knytter sig til den retspsykiatriske debut og til de indgribende konsekvenser, det kan have for den enkeltes livsudfoldelse.
Vores undersøgelse sigter ikke mod at identificere og beskrive alle vendepunkter for den
enkelte informant, men der er et analytisk begreb, der har været meningsfuldt i forskningsprocessen, og som undervejs viste sig at være godt at tænke med. Ideen med at benytte
begrebet vendepunkter opstod initialt efter et møde med informanter i et patientforløb, der
efterfølgende blev inkluderet i undersøgelsen. Her beskrev pårørende, hvor voldsomt det
var at være vidne til kriminalitetsdebuten hos en mangeårig almenpsykiatrisk patient. Her
var der åbenlyst tale om et markant, og på mange måder negativt, vendepunkt med
mange implikationer for både patient og pårørende. I den videre rekrutteringsproces og i
de opfølgende interviews havde vi derfor fokus på, hvad der efter deltagernes opfattelse,
kunne defineres som centrale vendepunkter.
Vi anvender begreberne faser, forløb og patientforløb for at indfange de ofte lange forløb,
hvor undersøgelsens deltagere har været i kontakt med behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. En række af undersøgelsens deltagere betegner markante skift i deres forløb som
vendepunkter, mens andre beskriver ændringer og skift som f.eks. op- og nedture. Denne
variation i begrebsbrug går igen i vores analyse af materialet.
Undersøgelsens struktur og skrivestil
Undersøgelsens resultater afrapporteres i skriftrækken KFR Arbejdspapirer som nr.
6/2021. Arbejdspapiret er opdelt i tematiske kapitler. Kapitlet Vendepunkter i retspsykiatriske forløb har særligt fokus på faser og processer i forbindelse med patientforløb før, under og efter dom. Kapitlet At være pårørende til en retspsykiatrisk patient har særligt fokus
på pårørendes perspektiver, erfaringer og behov, mens kapitlet Recovery og recovery-processer har fokus på patienternes recovery-processer, herunder de særlige forhold, der
knytter sig til recovery fra at have begået (personfarlig) kriminalitet. Endelig har kapitlet Forebyggelse af kriminalitet og retpsykiatrisk debut særligt fokus på om nogle af disse forløb
og debuter som retspsykiatriske patienter, kunne have været forebygget, og ikke mindst
om der er noget, man kan lære af disse forløb, som kan bringes i spil fremadrettet? Afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder ved undersøgelsens design og metode, herunder
de mange varierende og forskellige nedslagspunkter i de ti forløb. Den sidste del af diskussionen rummer også en række forskningsetiske betragtninger og refleksioner i forhold til
deltagernes forventninger om forandringer og forbedringer. Arbejdspapiret er udformet
som en samlet syntese, men det er tanken, at de tematiske kapitler også kan læses hver
for sig, og at man som læser ikke behøver at starte fra en ende af. Vi anbefaler, at man i
så fald starter med at læse Sammenfatningen forrest i arbejdspapiret.
Vores analyser er baseret på et omfattende og varieret interviewmateriale. Vi anvender en
lang række citater fra materialet, der er skrevet ind i analysen som direkte tale. For at øge
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læsevenligheden er der foretaget grammatiske tilpasninger i enkelte citater. Enkelte citater
står for sig selv og er fremhævet med grønt i teksten. Disse citater er indsat for at markere
og illustrere analytiske pointer, mønstre eller temaer, som vi finder er sigende på tværs af
det empiriske materiale. Der refereres ikke til specifikke interviews, ligesom vi heller ikke
anvender informantnumre eller informant-id. Når der er behov for at skelne mellem flere
informanter i analyser af forløb, arbejder vi med informant A, B og C. Med en enkelt undtagelse (eftersom sagen er genkendelig og har været omtalt i pressen) omtales patientinformanter af anonymiseringshensyn som værende af hankøn. Der refereres heller ikke til
journalmateriale eller andet skriftligt kildemateriale, men det fremgår af brødteksten, hvilken kildetype, der er arbejdet med.13
Vi stræber efter at skrive i et flydende, tilgængeligt og varieret sprog. Deltagere i forskningsinterviews omtaler vi som informanter, deltagere, patienter/patientinformanter, pårørende/pårørendeinformanter osv. Begreber anføres første gange de anvendes i kursiv. De
anvendes så vidt muligt i dansk oversættelse, men enkelte termer har været vanskelige at
oversætte. Det gælder dels offender recovery, som vi oversætter til kriminalitetsrelateret
recovery og dels begreberne frame og reframe. Rammesætte fungerer fint på dansk, men
det gør re-rammesætte eller gen-rammesætte ikke. Vi benytter synonymerne kontekstualisering og at se noget i nyt lys eller med nye øjne.
Fagfællebedømmelse
Undersøgelsens videnskabelige arbejde er kvalitetssikret i form af fagfællebedømmelse
(peer review).14 Denne er foretaget af Morten Deleuran Terkelsen, seniorforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland og Jeppe Oute Hansen, førsteamanuensis, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge. Begge har, uafhængigt af hinanden, vurderet, at denne undersøgelse og afrapportering er ”en interessant og vigtig rapport” og ”en
god rapport med mange fine pointer.” Vi har i videst muligt omfang indarbejdet kommentarer og forbedringsforslag fra fagfællebedømmerne i den endelige version af arbejdspapiret.
Tak
Vi vil gerne sige stor tak til alle, der har bidraget til denne undersøgelse. Det gælder først
og fremmest undersøgelsens informanter, der har delt meget personlige oplevelser og erfaringer med os i interviewsituationer. En stor tak skal også lyde til de fagprofessionelle,

13

Fodnoter til kildemateriale giver mening i sammenhænge, hvor andre forskere skal kunne efterprøve udsagn
eller tolkninger. Som følge af regler vedrørende anonymisering og personfølsomt materiale kan andre forskere ikke få adgang til det anvendte journalmateriale eller interviewtransskriptioner fra dette projekt. Her er
det altså ene og alene undersøgelsens forskerne, som står på mål for, at bearbejdning og analyse af materialet er sket i overensstemmelse med god videnskabelig praksis og at vi har været tro mod materialet. Det vil
sige, at vi undervejs i forskningsprocessen er opmærksomme på kontekst, ophavssituationer og analytisk
generaliserbarhed, men også, at vi udnytter og repræsenterer materialets nuancer og variation mest muligt i
respekt for de mennesker, der har brugt tid og kræfter på at stille erfaringer og fortællinger til rådighed.
14 Jf. internt notat om indholdsmæssig kvalitetssikring af forskningsrapporter, der udgår fra PC Sct. Hans,
2017.
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der har hjulpet med at informere om projektet og med at rekruttere deltagere. Endelig takker vi referencegruppen, der løbende har givet sparring på undersøgelsens tilrettelæggelse og som i den sidste fase af skriveprocessen har givet meget nyttige tilbagemeldinger
i forhold til, om dette arbejde er relevant og anvendeligt for patienter, pårørende og professionelle.
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METODE OG MATERIALE
Undersøgelsen baseres hovedsagelig på kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews med personer, der er involveret i retspsykiatriske patientforløb som patient, pårørende, professionel eller offer for den kriminelle handling i de aktuelle sager. I alt indgår informanter fra 10 forskellige patientforløb, og vi har interviewet 23 personer. Nogle er interviewet en enkelt gang, andre er interviewet flere gange. Derudover har vi fået samtykke fra
patienterne til at se domspapirer fra fire patientforløb, to mentalerklæringer, der er udarbejdet i forbindelse med den aktuelle retssag og journalmateriale fra psykiatriske behandlingsforløb for en given periode.15
Formålet med undersøgelsen har været at frembringe ny og detaljeret viden om patienters
og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom til behandling eller anbringelse.
Undersøgelsens design
Vi er inspireret af andre studier med livshistorieperspektiver og fokus på vigtigheden af den
personlige fortælling16 og af casestudiet som samfundsvidenskabelig metode.

FAKTABOKS

Case-studie
”Case-studie, (af eng. case 'tilfælde' og studie), kvalitativ undersøgelse af et konkret og afgrænset tilfælde med det formål at opnå detaljeret og praktisk baseret viden. Case-studier finder først og fremmest anvendelse inden for human- og samfundsvidenskaberne, fx ved undersøgelser af små lokalsamfund, virksomheder,
ungdomsgrupper mv. Case-studier frembringer viden, som er afhængig af den konkrete sammenhæng, og metoden er ofte baseret på brug af flere forskellige dataindsamlingsteknikker: observation, kvalitative interviews, brug af dokumentarisk
materiale. […] I et case-studie finder generalisering sted ved en vurdering af, hvorvidt den undersøgte case kan siges at være strategisk optimal i forhold til den undersøgte problemstilling. Denne vurdering vil ikke nødvendigvis falde ud til fordel
for den typiske, gennemsnitlige eller repræsentative case, men kan lige så vel
pege på den ekstreme eller kritiske case.”17

15

Se Møllerhøj et al., 2020 a).
Barker & Buchanan-Barker, 2018, Gustafsson, 2014, Rasmussen, 2010.
17 https://denstoredanske.lex.dk/case-studie (tilgået 21/3 2021). Se også Flyvbjerg, 2020.
16
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Vores undersøgelse er bygget op omkring 10 patientforløb. Patientforløb kan defineres på
flere forskellige måder og afhænger f.eks. af kontekst, arbejdsdeling mellem afdelinger og
sektorer mv. I denne undersøgelse forstår vi patientforløb bredt og overordnet som et tidsforløb, hvor patienter er i kontakt med behandlings- eller socialpsykiatri.18 For de fleste deltageres vedkommende er det et forløb, der er startet før vi kom i kontakt med dem, og som
fortsætter efter deltagelse i forskningsprojektet. Vi er således i kontakt med patienter i et
udsnit af deres forløb, men de fleste har også berettet om vigtige begivenheder eller faser i
forløbet forud for interviewsituationen. Et patientforløb er altså i vores analytiske optik
struktureret med afsæt i patientens situation og beretning.
Nedslagspunkter og interviews – fra et til mange
I nogle tilfælde har vi fulgt patientinformanterne gennem en længere periode. F.eks. gennem processen fra at være varetægtsfængslet i arrest eller i surrogat, til tiden før og efter
domsafsigelse eller i overgangen fra at være indlagt til at blive ambulant patient med egen
bolig. Varigheden af det retspsykiatriske forløb varierer også, ligesom hvornår vores kontakt til patientinformanten etableres. I nogle tilfælde kom vi i kontakt med informanterne
kort tid efter den kriminelle handling, der ligger til grund for det retspsykiatriske forløb, i andre tilfælde er det mange år siden dommen blev afsagt.
Antallet af informanter varierer i de 10 forløb fra interview med en enkelt informant til interviews med fire. Der er også stor variation i, hvor mange gange vi har interviewet den
samme informant. 10 af informanterne er interviewet én gang, mens 13 af informanterne er
interviewet fra to til 10 gange. Derudover har den ene af undersøgelsens forfattere overværet to retssager i i alt fem dage, da retssagerne var centrale vendepunkter for de involverede informanter. At deltage som observatør i retssalen gav forskeren yderligere indsigt i
og forståelse for de konkrete sager og de involverede informanters fortællinger.
Vi omtaler både interviews med de relevante informanter i de enkelte patientforløb og andre hændelser, f.eks. deltagerobservation i retten, som nedslagspunkter i de enkelte patientforløb. Samlet set er undersøgelsens empiriske materiale omfattende, og antallet af
nedslag i det enkelte patientforløb varierer fra et enkelt nedslag til op til 17 forskellige. Vi
har flest nedslag i de patientforløb med flere informanter og i de forløb, hvor kontakten til
informanterne blev etableret tidligt i de retspsykiatriske forløb og hvor domsresultatet
endnu ikke var afklaret. Her har der været en samtidighed mellem signifikante begivenheder i deltagernes liv og forskningsprocessen. I nogle interviews har deltagerne været mest
optaget af aktuelle begivenheder og udfordringer, i andre interviews har tilbageblik på det,
deltagerne opfatter som signifikante processer eller hændelser i fortiden, været mere fremtrædende. Tilsammen danner de 10 forløb én case, der anvendes til at belyse undersøgelsens problemstilling og erkendelsesinteresse.
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Vi er bekendt med faglige diskussioner af, hvorvidt man bør erstatte begrebet patient med begrebet bruger
(fra det engelske service user). Men, som vi også tidligere har argumenteret for, er det meningsforstyrrende at
anvende brugerbegrebet i retspsykiatriske forløb, hvor mennesker dømmes til en ofte langvarig og ufrivillig
kontakt med behandlingspsykiatrien. I denne kontekst er det mere meningsfuldt at anvende begreberne patient og patientforløb. Se Stølan & Møllerhøj, 2017 s. 33.
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Via informanternes fortællinger får vi tilgang til detaljereret information om det, de selv anser for at være væsentlige faser, hændelser og oplevelser, og som vi ønsker at belyse
nærmere.
Vi har således valgt et undersøgelsesdesign og en metode, der giver mulighed for at lave
det antropologen Clifford Geertz beskriver som ”thick description”, dvs. tætte og detaljerede beskrivelser af det, deltagerne peger på som betydningsfulde oplever og erfaringer.19
Interviewsituationen giver mulighed for, at den enkelte kan italesætte sin egen oplevelse
og forståelse af, hvorledes livsbegivenheder er kædet sammen, og hvad der er, eller har
været, betydningsfulde sammenhænge i det enkelte forløb. Jo mere detaljerede beskrivelser af oplevelser og hændelser, desto bedre forudsætninger har forskeren for at kunne
fremanalysere, forstå og fortolke komplekse betydninger, der knytter sig til sociale interaktioner og kontekster, som undersøgelsens deltagere indgår i.
Rekruttering af informanter
De første informanter i projektet, var pårørende, der selv henvendte sig til KFR. Baggrunden for henvendelsen var et akut behov for information og viden om retspsykiatriske forløb. Efterfølgende blev der etableret kontakt til patienten og til andre pårørende i samme
familie. Informanterne fra de øvrige patientforløb er rekrutteret via ”sneboldsmetoden”. Det
vil sige, at informanter blev rekrutteret via kontakter i det professionelle (i et tilfælde det private) netværk, typisk via ansatte i behandlingsmæssig kontakt med patienten eller pårørende. De professionelle formidlede informationsmateriale om projektet, og de potentielle
informanter gav skriftligt samtykke til, at KFR kunne kontakte dem. Kontakt til andre informanter i samme behandlingsforløb (patient eller pårørende) blev enten formidlet af informanten selv, eller også blev der givet samtykke til, at KFR kunne tage kontakt.
Hvem har vi interviewet?
Der er i alt foretaget 38 interviews med 23 forskellige personer.20 Ni af informanterne er
patienter i et retspsykiatrisk behandlingsforløb, syv er forældre til patienter, fem er andre
nære pårørende (søskende/ven/tidligere ægtefælle) og to er ansatte i sundhedsvæsenet,
der har været i tæt kontakt med patienterne. En af de interviewede professionelle er offer
for en kriminel handling, der har ført til en psykiatrisk særforanstaltning.
I syv af 10 af de patientforløb deltager mere end én person som informant. I ét tilfælde er
den patient, der er omdrejningspunkt for patientforløbet, ikke interviewet. I dette forløb var
patienten under 18 år, og det var som følge af den aktuelle tilstand og situation ikke muligt
at foretage interview. Til gengæld er dette forløb detaljeret belyst i kraft af indholdsrige interviews med en nær pårørende.
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20

Flyvbjerg, 2020.
Hovedparten af interviews er foretaget af LOS.
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Figur 1. Oversigt over informanterne i de 10 patientforløb, der indgår i undersøgelsen
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De interviewede patienter er mellem 23 og 40 år. De øvrige informanters alder varierer fra
sidst i tyverne til midt i tresserne. 12 af de i alt 23 informanter er kvinder, 11 er mænd. De
fleste af patientinformanterne er mænd. Tre af de interviewede pårørende er i arbejde, tre
er i gang med en uddannelse og seks er førtidspensionister, pensionister eller hjemmegående.
Om interviewene
Interviewene er foretaget dér, hvor det var mest praktisk og bekvemt for informanterne, eller dér, hvor informanten var tvunget til at opholde sig. De fysiske rammer for interviewene
varierer derfor fra besøgsrum i arresten og på lukkede psykiatriske afsnit til KFRs kontorer
og i private hjem.
Det første interview med patientinformanterne tog afsæt i en semistruktureret interviewguide (se bilag 1). De eventuelt efterfølgende interviews tog afsæt i den omstændighed,
der aktualiserede nedslagspunktet for interview, f.eks. domsafsigelse, flytning til nyt afsnit
eller udskrivelse til ambulant regi. Forud for opfølgende interviews forberedte vi centrale
spørgsmål og mulige temaer, der var specifikt målrettet det konkrete forløb, samtidig med,
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at vi ønskede en åben og kontekstafhængig tilgang, hvor interviewet kom til at handle om
det, patientinformanten var mest optaget af på interviewtidspunktet. I nogle patientforløb
deltog flere pårørende i det samme interview, og i et patientforløb deltog patient og pårørende samtidig (i tillæg til evt. individuelle interviews). I 11 af de i alt 38 interviews, deltog
mere end én informant.
Interviewlængden varierer fra 30 til 90 minutter, og er i gennemsnit 60 minutter (medianlængde er 55 minutter). De korte interviews ses typisk i de tilfælde, hvor der er flere nedslagspunkter/interviews med samme informant, og hvor interviewlængden varierer fra
gang til gang. Med få undtagelser21 er alle interviews optaget på diktafon og efterfølgende
ordret transskriberet.22
Patientinformanterne: Sociale forhold og psykiatri- og kriminalitetshistorik
Patientinformanterne er mellem 23 og 40 år (median og gennemsnit = ca. 32 år). Ingen af
dem var i ordinært arbejde på tidspunktet for den aktuelle kriminalitet. Ved tidspunktet for
første interview modtager seks af de ni patientinformanter kontanthjælp og tre modtager
førtidspension. Nogle af patientinformanterne får bevilget førtidspension i løbet af den periode, vi er i kontakt med dem. Det er stor variation i patientinformanternes uddannelsesbaggrund. Nogle har ikke grundskoleeksamen, nogle har gennemført en mellemlang videregående uddannelse mens andre, for år tilbage, er droppet ud af et universitetsstudie. De
fleste har tidligere erfaringer fra arbejdslivet.
De fleste beskriver trygge opvækstforhold og nære og tætte relationer til familiemedlemmer. Enkelte fortæller om turbulente opvækstforhold, om anbringelser udenfor hjemmet og
om spinkle sociale netværk som unge voksne. Den store variation i patientinformanternes
sociale situation afspejles i deres boligsituation, der varierer fra at bo i egen ejerlejlighed
eller på socialpsykiatrisk botilbud, til at være hjemmeboende eller hjemløs. Ingen af patientinformanterne er i faste parforhold på interviewtidspunktet. En af patientinformanterne
har mindreårige børn, som han har tæt kontakt med.
Tidligere psykiatrihistorik
Alle ni patientinformanter har været i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem tidligere i livet, men i meget varierende grad. Seks af de ni patientinformanter har været i langvarige behandlingsforløb i psykiatrien forud for kriminaliteten, og var også i psykiatriske behandlingsforløb, da de begik den kriminalitet, de er nu dømt for. 23 To har kun haft enkeltstående og korte kontakter med det psykiatriske behandlingssystem. Den ene blev under
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Undtagelserne omfatter et interview, der ikke blev optaget på grund af misforståelser i forhold til, hvad forskeren måtte medtage i arresten, to interviews blev ikke fuldt ud transskriberet på grund af defekt lydfil, og et
interview blev ikke transskriberet som følge af optagelsens lydkvalitet. I disse tilfælde har intervieweren lavet
udførlige sammenfatninger af interviewene, som er lagt til grund for det efterfølgende kvalitative analysearbejde.
22 Transskriberingerne er foretaget af lægesekretærer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans.
23 Vi mangler information om tidligere psykiatri- og kriminalitetshistorik for en af patientinformanterne.

KFR Arbejdspapir 6/2021

23

afsoning af en fængselsstraf overflyttet til et psykiatrisk hospital, men blev efter kort tid tilbageført til fængslet. Den anden har, ifølge egne oplysninger, været psykisk syg i flere år
forud for den alvorlige kriminalitet han nu er dømt for at have begået. Han var endvidere
alvorlig psykisk syg under en tidligere afsoning af en fængselsstraf uden at blive overført til
psykiatrien og uden at blive tilbudt psykiatrisk opfølgning efter endt afsoning. Han oplyser
desuden, at han har været indlagt på psykiatrisk afdeling i en meget kort periode nogle
måneder forud for den aktuelle kriminelle hændelse.
Tidligere kriminalitetshistorik
Fire af de ni patientinformanter er tidligere idømt strafferetslige sanktioner. Tre er tidligere
straffet, og de idømte sanktioner varierer fra bøde til langvarige fængselsstraffe. De tre patientinformanter er nu for første gang idømt en psykiatrisk særforanstaltning. En af patientinformanterne har tidligere været idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Der er store variationer i, hvor omfattende disse fire patientinformanternes tidligere kriminalitet er. Den favner samlet set brud på færdselslovgivningen, berigelseskriminalitet, vold og trusler mod offentlig ansatte, simpel vold og røverier. For fem af de ni patientinformanter er det første
gang de idømmes en strafferetslig sanktion, hvilket betyder, at de er kriminalitetsdebutanter.
Aktuel kriminalitet
Den kriminalitet, de ni patientinformanterne aktuelt er dømt for at have begået, omfatter røverier, vold og trusler mod offentligt ansatte, kidnapning, frihedsberøvelse, voldtægt,
drabsforsøg og drab. Alle ni er dømt for personfarlig kriminalitet, men der er store variationer i alvorsgrad og konsekvenser for ofrene. Tre af dommene illustrerer yderpunkterne og
forskellene i kriminalitetens alvorsgrad og konsekvenser. I en af dommene er patientinformanten fundet skyldig i at have skubbet til en ansat på sit bosted. Patientinformanten og
offeret mødes fortsat jævnligt, eftersom de henholdsvis bor og arbejder samme sted. To
andre patientinformanter er dømt for drab på et nærtstående familiemedlem.
Aktuelle sanktioner
Fire af patientinformanterne er idømt en dom til psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen (herefter omtalt som B-dom).24 I denne domstype er det den behandlingsansvarlige overlæge, der i samråd med Kriminalforsorgen, kan beslutte om behandlingen
skal ske i ambulant regi eller om patienten skal være indlagt på en psykiatrisk afdeling.
Den behandlingsansvarlige overlæge har også beslutningsansvar i forhold til at regulere
patientens udgangsmuligheder i løbet af en indlæggelse. En B-dom er typisk tidsafgrænset
til 5 år. Fem af patientinformanterne er idømt en anbringelsesdom, hvilket indebærer, at de
skal være indlagt på en psykiatrisk afdeling (herefter omtalt som A-dom). Ved denne
domstype er det statsadvokaten, der regulerer muligheder for udgang fra den psykiatriske
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Fem af patientinformanterne har ved tidspunktet for det først interview endnu ikke modtaget endelig dom for
den aktuelle sag, men bliver domfældt i løbet af den periode, interviewene strækker sig over.
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afdeling. En dom til anbringelse er en af de mest indgribende psykiatriske særforanstaltninger og afspejler den pådømte kriminalitets alvorsgrad.
Empiriens omfang, kvalitet og udsagnskraft
Der er stor variation i, hvor meget information vi har om informanternes oplevelser i de 10
patientforløb, og det varierer, hvor mange forskellige ståsteder og perspektiver, der repræsenteres i de enkelte forløb. Samlet set repræsenterer det kvalitative datamateriale informanternes blik på og erfaringer fra et langt tidsspand og de mange faser og processer
dette rummer:
•
•
•
•
•
•

situationen forud for de kriminelle handlinger
tiden i varetægt eller varetægtssurrogat
mentalundersøgelse og retssag
nyopstartede retspsykiatriske behandlingsforløb
retspsykiatriske behandlingsforløb, der har varet i mange år
retspsykiatriske behandlingsforløb, der er afsluttet, som konsekvens af, at dommen er
ophørt.

De interviewede informanter er ikke tilfældigt rekrutteret, snarere tværtimod. De fleste er
adspurgt om at deltage netop fordi vi havde en forventning om, at de kunne bidrage med
erfaringer og oplevelser, der var særligt egnede til at belyse undersøgelsens problemstilling. Vi har dermed bestræbt os på en ”informationsorienteret udvælgelse” i sammensætningen af casen.25
Vi anskuer det empiriske materiale som én case, bygget over ti forskellige patientforløb,
der på forskellig vis og i forskelligt omfang kan anvendes til detaljeret at belyse den hovedproblemstilling, der rammesætter casen; vendepunkter i retspsykiatriske patientforløb – før
og efter dom. Alle 10 patientforløb udgør hver især et betydningsfuldt element i den samlede analyse, selvom antal informanter og antal nedslagspunkter knyttet til de enkelte patientforløb, er stærkt varierende.
Det analytiske arbejde med det empiriske materiale
Den forskningsanalytiske proces starter allerede i selve interviewsituationen, hvor forskeren undervejs i samtalen med informanten søger at sikre en intersubjektiv validering Det vil
sige, at forskeren forstår og fortolker informantens udsagn på en måde, der er genkendelig
for informanten.26
Bearbejdningen af det omfattende kvalitative datamateriale kan beskrives som en ”kreativ,
søgende og detektivagtig tilgang til analyse af det råmateriale, der er genereret gennem
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Jf. Flyvbjerg, 2020 s. 475 og https://denstoredanske.lex.dk/case-studie (tilgået 21/3 2021).
Kvale og Brinkmann, 2015.
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interviews, deltagelse, observationer og gennemgang af dokumenter.”27 Vores grundforståelse er, at den kvalitative forskningsproces er en hermeneutisk, fortolkende proces.28 Det
har været vores ambitionen at opnå en genuin forståelse af informanternes oplevelser, erfaringer og personlige fortællinger knyttet til eget livsløb og til konkrete hændelser, som de
opfatter som signifikante vendepunkter.29
Undersøgelsens forfattere har hver især gennemlæst de transskriberede interviews, evt.
suppleret med gennemlytning af interviews, og andet skriftligt materiale30, og har i fællesskab drøftet erfaringerne fra den ene forskers deltagerobservationer. Derefter er der ved
fælles drøftelse udpeget temaer, som forskerne finder betydningsfulde, både i de enkelte
interviews, i de enkelte patientforløb og i fortolkningen og forståelsen af de 10 patientforløb
som helhed. 31 Det kvalitative datamateriale fra de 10 unikke patientforløb er således analyseret vertikalt, det vil sige separat, som selvstændige bidrag til analyser af, hvad informanterne har oplevet som centrale vendepunkter i retspsykiatriske patientforløb før og efter
dom. Derudover er materialet analyseret horisontalt, således at forskernes analytiske
blikke er anvendt på tværs af det samlede materiale.
Analysearbejdet er en kompleks og en gentagende proces, hvor forståelser og fortolkninger kontinuerligt afstemmes med det empiriske materiale, og hvor både ligheder og forskelle i materialet, på kryds og tværs af de ti patientforløb, er genstand for interesse og
diskuteres op imod teori og anden litteratur. Denne tilgang kan beskrives som en abduktiv
forskningsproces, hvori fortløbende samspil og veksling mellem empiri og teori genererer
forskerens analytiske blik på det givne materiale.32 Vores anvendelse af teori og sekundær
litteratur er eklektisk og pragmatisk. Det vil sige, at vi ikke inddrager eller tester store teorikomplekser, men anvender dele heraf, hvor det er relevant i forhold til at kvalificere det
analytiske arbejde, og hvor det kan hjælpe os til en mere nuanceret, detaljeret eller forfinet
forståelse af informanternes udsagn. Vi anvender teorielementer eller centrale pointer fra
sekundær litteratur til ”at tænke med” og til at kvalificere vores ambition om at lave empirinære, tætte og detaljerede beskrivelser og fortolkninger af deltagernes erfaringer.33
Formalia og forskningsetiske udfordringer
Rammer og formalia for projektet
Projektet er godkendt af Datatilsynet (j.nr. 2012-58-004). Alle informanter er blevet informeret mundtligt og skriftligt om projektet og om rammerne for at deltage og har givet skriftligt samtykke til at deltage. I syv af de 10 patientforløb deltager flere informanter fra det
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Johannessen, 2018, s. 167
Kvale og Brinkmann, 2015.
29 Barker & Buchanan-Barker, 2018; https://vidensportal.dk/voksne/recovery/indsatser/livshistoriefortaellinger
(tilgået 21/3 2021); Gustafson, 2014; Rasmussen, 2010.
30 I de fire patientforløb hvor mentalerklæringer, domspapirer eller journalmateriale indgår som supplerende
datamateriale.
31 Jf. Kvale og Brinkmann, 2015; Malterud, 2017.
32 Skilbrei, 2019; Johannesen, 2018.
33 Jf. Geertz, 1973.
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samme patientforløb. I disse tilfælde blev der givet mundtligt og skriftligt samtykke til at forskerne kunne kontakte andre potentielle informanter i det pågældende patientforløb.
Forskningsetiske udfordringer og etiske overvejelser
I vores undersøgelse indgår en lang række hændelser, situationer og processer, der har
haft og stadig har vidtrækkende konsekvenser for de mennesker, vi har interviewet. For
nogle er interviewtidspunktet tidsmæssigt tæt på de hændelser, der har udløst det retspsykiatriske behandlingsforløb de nu er involveret i som patient eller pårørende. For andre er
interviewet tidsmæssigt tæt på betydningsfulde faser i de retspsykiatriske behandlingsforløb. Alle forskningsprojekter bør forholde sig til spørgsmål om, hvilke forskningsetiske udfordringer og etiske overvejelser, der er på spil i det konkrete projekt. Vi vil derfor se nærmere på de centrale etiske dilemmaer i dette projekt.
Informanternes motivation for at deltage – en forskningsetisk udfordring?
Der kan være mange grunde til, at en person ønsker at deltage som informant i et kvalitativt forskningsprojekt. For nogle kan interviewet være et afbræk og en mulighed for refleksion i en travl hverdag eller udgøre en aktivitet i en monoton hverdag i et lukket institutionsregi. For andre kan det give mulighed for, at man kan fortælle sin historie til en genuint
interesseret lytter. Nogle savner at kunne tale med en udenforstående om, hvad der er
sket for en selv eller ens pårørende, og et forskningsinterview kan her give en anledning til
en koncentreret italesættelse af noget, der opleves som svært, og som noget, der er knyttet mange spørgsmål til. Spørgsmål, man måske håber, at forskeren kan bidrage til at belyse og besvare.
Fælles for alle informanter er, at de har haft lyst til at deltage i undersøgelsen, fordi de har
noget på hjerte. De har erfaringer, de har lyst til at dele, og som de håber kan bidrage med
nyttig viden. I de fleste af de aktuelle patientforløb er der, også fra informanternes side, et
udtalt ønske om at bidrage til ændringer eller forbedringer af noget, der ifølge deres erfaring ikke har fungeret godt nok, eller noget, der efter deres opfattelse, er forkert. Ønsket
om at bidrage til en forandring af eksisterende praksisser blev udtrykt spontant af en
række deltagere, men kan også være fremkommet, fordi vi i rekrutteringen af deltagere betonede, at viden og erfaringer fra patienter og pårørende er væsentlige for udvikling af det
psykiatriske praksisfelt. Informanternes ønske om at bidrage til forskning, der forandrer,
kommer vi tilbage til i rapportens diskussionsafsnit, men i det følgende ses nærmere på informanternes forventninger til interviewet, og hvad et forskningsinterview kan og ikke kan.
Forskningsinterview – ikke en terapeutisk samtale
Et semistruktureret kvalitativt forskningsinterview tager udgangspunkt i en interviewguide,
hvor bestemte temaer og emner, som forskeren ønsker at informanten skal belyse, er skitseret. I interviewsituationen vil forskeren formulere opfølgende spørgsmål, afhængigt af
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hvordan informanten svarer. Det hele foregår, i bedste fald, som en samtale mellem to (eller flere) personer, der har en interesse i emnet til fælles.34 I udgangspunktet er det forskeren, der har inviteret informanten ind i processen med ønsket om at få kendskab til og indblik i dennes erfaringer og oplevelser på et givet emne. Selv om enhver samtale kan medføre, at deltagerne får ny indsigt i egne erfaringer og oplevelser, så er det ikke formålet
med et forskningsinterview. Her adskiller forskningsinterviewet sig markant fra en terapeutisk samtale, hvor målet, for den der deltager, er at få ny indsigt, mulighed for ændring eller
hjælp til at bearbejde noget, der nager.35
Temaerne i de semistrukturerede interviews er informanternes oplevelser, erfaring og reaktioner på hændelser og processer, der har haft stor indvirkning på deres eget og andres
liv. Alle informanter har, på forskellig vis, været dybt emotionelt berørt af de omtalte hændelser og processer. Nogle af informanterne har været i kriseprægede livssituationer på
interviewtidspunktet. For andre informanter har en tidsmæssig afstand til de centrale hændelser og processer gjort, at de er mere emotionelt afklarede med situationen. Det betyder,
at krisebetonede oplevelser af f.eks. sorg, smerte, vrede og fortvivlelse er længere væk,
og et mere nøgternt tilbageblik er muligt. Den norske teolog Leer-Salvesen, der har interviewet drabsdømte fanger om skyld og soning, valgte i sit projekt ikke at interviewe informanterne i det han beskriver som særlige sårbare livsfaser. Det kunne f.eks. være mens
de var varetægtsfængslede, dvs. lige umiddelbart efter drabet eller lige efter løsladelse.36 I
vores projekt var det derimod væsentligt, at vi så vidt muligt kunne interviewe informanterne mens oplevelserne af de forskellige led i processerne var tæt på. For at få en så fyldestgørende og tæt beskrivelse af informanternes oplevelser af og blik på centrale vendepunkter i processen som muligt, var det en pointe, at vores nedslag var tidsmæssigt tæt på
centrale hændelser. I de tilfælde, hvor patientinformanter blev rekrutteret via personale i
psykiatrien, blev tidspunktet for interviews afstemt med personalet, så forskerne ikke kontaktede informanten i faser, hvor personalet vurderede, at det var uhensigtsmæssigt i forhold til patientens situation og tilstand. I et par tilfælde blev forskernes første kontakt til patientinformanten derfor udsat, indtil det ud fra en sundhedsfaglig vurdering var forsvarligt.
Der har kun været tale om tidsmæssig forskydning af interviewtidspunktet, og vi er ikke på
noget tidspunkt i forskningsprocessen blevet forhindret i at tale med patienter, der havde
samtykket til at deltage i undersøgelsen, eller som vi ønskede at komme i kontakt med.
Nogle af informanterne har private eller professionelle samtalepartnere, som de taler med,
andre har i udgangspunktet en begrænset mulighed for at tale med andre om det, der opleves som vanskeligt. Det er derfor en central forskningsetisk forpligtelse at tydeliggøre forskellen på et interview og en terapeutisk samtale, og at denne løbende formidles til informanterne. Det gælder ikke mindst, når der gennemføres flere interviews med samme informant, hvor man følger en lang proces over tid og har mange nedslags- og kontaktpunkter.
For informanter, der har oplevet forskeren som en god samtalepartner, kan det opleves
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vanskeligt at afslutte et længerevarende interviewforløb og kontakten til forskeren. Interviewer har i disse tilfælde forsikret sig om, at informanten havde adgang til andre samtalepartnere, og at det ville være muligt at få fulgt op på reaktioner eller at få bearbejdet tematikker, der fremkom i interviewsituationerne.
Anonymitet og tavshedspligt
Det kvalitative forskningsinterview er en fortrolig samtale mellem de deltagende parter. Informanterne er lovet anonymitet, og forskeren skal ikke viderebringe oplysninger eller information, der gør informanterne identificerbare. I de tilfælde, hvor flere personer, der er
involveret i det samme patientforløb, deltager i individuelle interviews, bør forskeren have
en skærpet opmærksomhed på ikke at lække information i interviews med de forskellige
informanter. Ligeledes er det ikke forskerens opgave at påtage sig rollen som budbringer
mellem informanterne, selv om dette i en given situation kan være informantens ønske.
Det er er vores vurdering, at begge problemstillinger er varetaget i det foreliggende projekt.
Udover denne afrapportering fra projektet, er der publiceret en artikel, der fokuserer på to
af de i alt ti patientforløb.37 På grund af de berørte patientforløbs karakter og omtale i medierne vil det være muligt at genkende de omtalte sager. Informanterne, der er involveret i
disse patientforløb, har derfor givet særligt og yderligere samtykke til at indgå i artiklens
analyser, velvidende at de ikke kan anonymiseres fuldstændigt.
Vi har undervejs i hele forskningsprocessen bestræbt os på at være opmærksomme på
ovennævnte forskningsetiske udfordringer og vurderer, at de er håndteret forsvarligt.
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RESULTATER
Vendepunkter i retspsykiatriske forløb
I dette kapitel er der fokus på de undersøgte patientforløb som processer og faser, og på
de mange skift, bølgegange, op- og nedture og vendepunkter, der kan være i disse både
før dom, i forbindelse med retssagen, efter domsafsigelse og efter ophævelsen af dom.
Der ses nærmere på tid som faktor og på forskelle i tidsperspektiver, på retssikkerhedsmæssige aspekter, herunder oplevelse af retfærdighed/uretfærdighed, advokathjælp og de
særlige omstændigheder, der knytter sig til forløb, hvor der udover foranstaltningen dømmes til udvisning. En samlet oversigt over patientforløb kan ses i bilag 2.
Før dom
Flere af patientinformanterne har oplevet meget lange varetægtsfængslinger i surrogat inden sagerne kom for retten, typisk mellem et halvt og et helt år.

”Man skal være meget tålmodig. Jeg har ventet i
10 måneder nu” (patient)
Det er karakteristisk, at flere af patienterne har oplevet perioden som en langsommelig
ventetid og som et limbo med stor usikkerhed om det videre forløb. F.eks. ift. om de skulle
forblive i psykiatrisk regi, eller de skulle til at indstille sig på frihedsstraf og afsoning. De er
alle per definition uskyldige i de forskellige sigtelser og anklager, indtil der afsiges dom,
men flertallet af dem har i perioden op til retssagen erkendt eksempelvis personfarlig kriminalitet. For dem var det logisk at begynde at forholde sig til, hvilken sanktion de kunne forvente i retten. For deltagere, som var uenige i sigtelserne, eller nogle af dem, var det mindre oplagt at forestille sig det konkrete udfald af dommen.
På trods af frustration over den lange ventetid, usikkerhed og uvished, har flere af deltagerne samtidig oplevet, at ventetiden også indebar, at der kom mere ro på, f.eks. ved at
antipsykotisk medicin fik tid til at virke, eller at de i kraft af frihedsberøvelsen blev skærmet
lidt i forhold til omverdenen og nogle af dens fristelser, så som nem tilgang til illegale stoffer. For flere af deltagerne har en langvarig varetægtsfængsling medført et markant skift i
forhold til den kaotiske livssituation, de befandt sig i op til gerningstidspunktet. En informant beskriver, at den langvarige ventetid frem mod en retssag, gav ”en eller anden ro på
over tid”, og at den lange indespærring og begrænsning af interaktion med omverdenen
”har hjulpet mig i mange henseender ved at kunne holde roen lidt bedre.” Han arbejdede
blandt andet med at genskabe en form for struktur, der kunne give en mærkbar forskel på
hverdag og weekend.
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Også nogle pårørende har iagttaget, at ventetiden før dommen kan medføre bedring i den
syges tilstand og bidrage til en form for stabilitet.

”Det er rigtig mange år siden jeg har set min bror på den
måde. Altså det er som om de faste rammer han sidder i
nu, det gør, at han kender strukturen” (søsken)
Nogle pårørende beskriver også, at det, der ser ud til at hjælpe, er rammer og struktur og
begrænsning af stimuli: ”Jeg tror ikke, jeg har oplevet ham sådan i mange år. Kontakten…
den er nærværende på en helt anden måde, end den har været i mange år.” Denne ro tilskriver den pårørende, at hans bror ikke skal ”tage stilling til særlig meget”, og at han er i
et regi, hvor ”han ikke kan blive fristet af alt muligt, som ikke nødvendigvis er så godt.” I et
andet forløb beretter de pårørende forældre, at en langvarig varetægtsfængsling indebar,
at sønnen i højere grad ”kom i balance” i denne periode. Dels fordi han igen kom i medicinsk behandling, og dels fordi ”der var han afskærmet fra mange indtryk, motionerede…
levede det der regelmæssige liv og var i strukturerede rammer.” Varetægtsfængslingen
udgør, i flere af de undersøgte forløb, et centralt vendepunkt, hvor både patienter og pårørende kan opleve, at der endelig bliver taget hånd om det kaos, der har præget forløbet
frem til den kriminelle handling.
Flere deltagere beskriver, at de på én gang ser frem til og frygter retsbehandlingen, men
det er samtidig karakteristisk, at de forventer, at retssagen og den efterfølgende domsafsigelse vil eliminere noget af den usikkerhed og uvished om det videre forløb, der stresser
dem. En informant fortæller, at han forventer, at retssagen bliver et vendepunkt, og at han
”glæder sig til, at der bliver afsagt en eller anden form for afklaring.” Samtidig med at tiden
går, og at ventetiden på mange måder har givet mere ro og færre indtryk, begynder han
også at gøre sig tanker om, hvordan det vil være at komme ud igen. Det indebærer f.eks.
uro og bekymring om de ændringer og skift, det vil medføre. Han siger: ”Det er begyndt at
virke lidt skræmmende det udenfor, fordi jeg har været her så længe.”

”Mentalundersøgelsen - skulle lige sluge den der…” (patient)
For flere af informanterne går noget af ventetiden frem mod retssagen med at få foretaget
en mentalundersøgelse. Nogle af informanterne ser ikke ud til at have været optaget af
dette, og det er ikke noget, de beretter særligt meget om. For andre, er det længe siden
mentalundersøgelsen blev foretaget, og det er derfor ikke noget, der aktuelt fylder.
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FAKTABOKS

Mentalundersøgelse og mentalerklæring
•
•

•
•

•

•

En mentalundersøgelse er en psykiatrisk undersøgelse af en person sigtet for
en straffelovsovertrædelse, der sammenfattes i en mentalerklæring.
Mentalerklæringen indgår som led i domstolens behandling af en straffesag, og
mentalundersøgelsen har til formål at bidrage til straffesagens oplysning i relation til sanktionsvalget, og til hvorvidt den sigtede er egnet til almindelig straf eller skal have en psykiatrisk særforanstaltning (behandlingsdom eller anbringelsesdom).
En mentalerklæring udfærdiges alene til brug for domstolen ved afgørelse af en
straffesag og er ikke et led i patientbehandlingen.
Alle mentalerklæringer udarbejdes af speciallæger i psykiatri. I erklæringen indgår en undersøgelse af sociale forhold foretaget af en socialrådgiver. Ofte indgår også en psykologisk undersøgelse. Det er psykiateren, der har ansvaret for
erklæringens konklusion.
Mentalundersøgelsen sker som udgangspunkt ambulant, dvs. uden indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller ophold på institution. Både arrestanter og personer på fri fod kan undersøges ambulant. Hvis den sigtede nægter at medvirke
til en ambulant mentalundersøgelse, eller hvis den undersøgende læge anbefaler det, skal undersøgelsen foretages under indlæggelse på et psykiatrisk hospital.
Det er typisk anklagemyndigheden, der anmoder om, at der iværksættes en
mentalundersøgelse.

Men for især en af informanterne, var mentalundersøgelsen en form for afveksling fra en
monoton hverdag, hvor f.eks. det at se på landskabet og byen fra politibilen til og fra
Justitsministeriets Retspsykiatrisk Klinik, i første omgang var et positivt afbræk. Han oplevede, at samtalerne og undersøgelsen på klinikken gav anledning til ”gode snakke”, og at
de gav ham mulighed for at reflektere over sin situation. Samtidig er han helt på det rene
med, at samtaler i forbindelse med en mentalundersøgelse ”jo ikke er en normal fortrolighedssamtale”, for ”der et formål med det”, nemlig at foretage en vurdering og udarbejde en
erklæring til retten. For denne informant var det åbenlyst, at ”det skal bruges i en retssal
imod mig”, og som konsekvens heraf var han opmærksom på ”ikke at tale over sig” og at
lade være med ”at sige for meget”. Informantens oplevelse ændredes dog i forbindelse
med færdiggørelsen af erklæringen og det sidste møde, hvor han fik konklusionen læst op.
Her kunne han ikke genkende erklæringens udlægning af, at han mangler ”selvindsigt” og
”ikke forstår sin sygdom”. Han kunne heller ikke genkende vurderingen af, at han skulle
have været sindssyg/psykotisk på gerningstidspunktet, da hans egen oplevelse var, at han
slet ikke var syg på den måde. Med vurderingen af ham som sindssyg på gerningstidspunktet og anbefalingen af en særforanstaltning, oplever han at blive set på som skyldig
allerede inden retssagen. Han oplever at løbet er kørt, at banen er kridtet op og at nogen
allerede har besluttet, hvordan det kommende forløb bliver. Det ser ud til, at han, selv helt
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frem til præsentationen af mentalerklæringens konklusion, har håbet på, at forløbet kunne
ende med en eventuelt betinget frihedsstraf: ”Jeg håber hundrede procent på en betinget
dom.” I mødet med mentalerklæringens konklusion bliver det klart for ham, at det ikke er
det scenarie, der lægges op til. En del af samtalerne i forbindelse med mentalundersøgelsen har handlet om, hvorvidt han var egnet til fængselsstraf eller anden behandling, og
han har haft en opfattelse af, at ”de [undersøgerne] var på min side, på en eller anden facon, og det har jeg nok lagt for meget i, [at de var optaget af], at jeg kom det rette sted
hen.” Med mentalerklæringens konklusion om sindssygdom på gerningstidspunktet er der
peget på et forløb i psykiatrien, som ikke var det, informanten håbede på. Dette efterlader
ham i en situation, hvor han oplever sig observeret, undersøgt og gjort til objekt, og hvor
han er uden mulighed for at tage til genmæle i forhold til den udlægning og repræsentation, mentalerklæringen dermed får monopol på. Han sidder tilbage med oplevelsen af, at
der er blevet fortolket hårdt på udsagn, han er kommet med i løbet af undersøgelsen. Det
undrer ham, at det har været muligt at nå frem til så detaljerede konklusioner og beskrivelser efter relativt få samtaler i en afgrænset tidsperiode: ”Nogle af de ting, der er blevet
sagt, synes jeg ville forudsætte to til fire måneders samtaleforløb for at kunne sige det om
en person.” Samtidig med denne frustration og oplevelse af, ikke at være blevet rigtigt forstået, mobiliserer informanten også en pragmatisk tilgang og trækker på tidligere erfaringer
fra møder med sundhedsprofessionelle med definitionsmagt, der rammesætter, hvordan
man forventes at agere som patient: ”Det er lidt mærkeligt, men samtidig noget man vænner sig til som patient i psykiatrien. Autoriteter og sygeplejersker, der giver deres mening
om, hvad jeg burde gøre eller ikke gøre.” I det efterfølgende interview vender han igen tilbage til oplevelserne med mentalundersøgelsen og sammenfatter, at ”der står nogle ting i
mentalerklæringen, som gjorde lidt ondt, som jeg lige skulle forholde mig til, fordi det var
langt fra, hvordan jeg så mig selv.” Han gentager oplevelsen af, at den ikke tegnede et retvisende billede: ”Så det bliver ikke et retmæssigt billede af det, af den man er, og den sygdom man måske har eller de behov, man egentlig har. Så ja, det skræmte mig en lille
smule, da jeg læste den, fordi der var ting, som jeg ved, at jeg ikke har sagt.”
For denne deltager har selve mentalundersøgelsen fyldt meget, mens det for flere af undersøgelsens andre deltagere ikke har fyldt så meget. For flere af dem, har det dog været
voldsomt at lytte til mentalerklæringernes konklusioner, når de blev gengivet i forbindelse
med retssagen.
Retssagen
Selvom de fleste af deltagerne har set frem til retsbehandlingen som et vendepunkt, der
ville medføre en form for afklaring af det videre forløb, er det at skulle møde i retten også
noget, de har frygtet og bekymret sig for. Ventetiden frem mod retsbehandlingen har for
mange været præget af spænding, uro og bekymringer, samtidig med, at de længtes efter
at få det overstået og få mere vished om det videre forløb.

”Det var jo lidt specielt, men det var jo rart nok, at det endeligt blev afklaret” (patient)
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Flere fortæller, at det var ubehageligt at være til stede i retten og at skulle gennemgå hændelsesforløbene op til de kriminelle handlinger. ”Det var ubehageligt, at man skulle igennem det hele igen”, siger en patientinformant og peger også på, at det var overvældende
at ”sidde i retten med alle de her mennesker og journalister.” Det gav anledning til mange
overvejelser om, hvordan man skulle udtrykke sig, og hvordan det kunne medføre et bestemt udfald. I forløbet med to gerningspersoner, hvor begge forløb indgik i samme retsbehandling, gjorde den ene deltager sig mange tanker om, hvorvidt udsagn kunne komme
den anden til skade: ”Men jeg var bange for, at jeg måske sagde noget, der kunne skade
[XX] sag endnu mere, og det havde jeg ikke lyst til, og det kom jeg heller ikke til. Altså jeg
fortalte jo… det jeg kunne huske, som ikke var særlig meget.”
Flere deltagere peger på, at især gennemgangen af mentalerklæringen, herunder levnedsbeskrivelse og detaljer vedrørende opvækstvilkår, var voldsom og ubehagelig. Både patienter og pårørende betoner, at det at høre personlige detaljer om eksempelvis opvækst og
skolegang udlagt og fremstillet af andre uden at kunne gøre indsigelser, opleves ubehageligt. Det grænseoverskridende i oplevelsen forstærkes for nogle af informanterne af, at der
er mennesker til stede i retten, som de ikke kender (f.eks. journalister eller andre tilhørere),
der dermed delagtiggøres i meget personlige forhold. Disse oplevelser af objektivering og
manglende muligheder for at tage til genmæle er helt i tråd med tidligere beskrivelser fra
mentalobservander.38
Flere patientinformanter har oplevet frygt for at blive genkendt i pressens beskrivelser og
dækning af sagen på trods af navneforbud. Èn beskriver, at ”jeg var bange for at pressen
var der, så de ville filme mig”, og at netværk eller familiemedlemmer så ”kunne se, at det
var mig, fordi der er nogen jeg ikke har fortalt, at jeg har været indlagt, eller hvorfor jeg
skulle i retten. Så hvis de så mig i fjernsynet, hvordan ville de så reagere?” Bekymringerne
i forhold til pressens gengivelser illustrerer også patienternes oplevelse af ikke at have
kontrol over, hvilke fortællinger, der skabes om deres situation og handlinger. Selvom de
er blevet udspurgt i retten, kan de alligevel sidde tilbage med oplevelsen af, at det ikke har
været muligt at få deres fortælling eller perspektiv tilstrækkeligt frem, og at de overhales af
bastante udlægninger fra mentalundersøgelsen eller pressens dækning af sagen.
Netop fordi det kan opleves så belastende og krævende at være i retten, er det afgørende
for informanterne at få hjælp og støtte fra familiemedlemmer, og at nogle af dem er til
stede i retten i nogle af retsdagene. En informant beskriver, at hans bror var med i retten,
og at det var en stor støtte og gav en oplevelse af at være sammen. På spørgsmål om,
hvordan det var at have ham med i retten, svarer informanten, at ”jamen han var faktisk
rigtig god at have med i retten. Han tog mig på skulderen og sagde: Jeg ved godt, at det er
svært og det her [sagens detaljer] det skal vi nok ikke fortælle til vores forældre.”
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Ligesom i tiden forud for retsbehandlingen, er der også i denne fase mange forskellige
tidsopfattelser på spil. For nogle er udsigten til en mangeårig anbringelsesdom en uoverskuelig tidshorisont, for andre kan det være de 14 dages ankefrist, der næsten ikke er til at
se en ende på.

FAKTABOKS

En retspsykiatrisk patient er skyldig, men straffes ikke
Ifølge Straffelovens § 16 skal en person, som på gerningstidspunktet for en kriminel handling var utilregnelig på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, ikke straffes. For at forbygge yderligere lovbrud, kan personen, i
stedet for straf, idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, jf. Straffelovens § 68.
Personer, som på anden måde er psykisk forstyrrede, kan også idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, jf. Straffelovens § 69.
•

•

Behandlingsdom: En dom til psykiatrisk behandling betyder ikke nødvendigvis, at patienten skal være indlagt. De fleste patienter behandles ambulant,
som oftest med tilsyn af Kriminalforsorgen. Dommen giver som regel mulighed
for indlæggelse, også imod patientens vilje, hvis behandlingen ikke overholdes.
Det er overlægen, der kan beslutte, hvornår patienten kan udskrives.39 En behandlingsdom kan være med eller uden længstetid. Længstetiden er typisk 5
år.40
Anbringelsesdom: Ved meget alvorlig kriminalitet og samtidig sindssygdom
kan man idømmes en anbringelsesdom. Det betyder, at den dømte skal være
permanent indlagt på en psykiatrisk afdeling og kun har udgang efter restriktive
regler. En anbringelsesdom kan kun ændres til en behandlingsdom ved en
domsændring i retten.

Efter domsafsigelse
En af informanterne havde set frem til en afklaring i forbindelse med retssagen, og at der
derefter ville komme en form for struktur for det efterfølgende forløb. Sådan blev det imidlertid ikke, og i et interview to måneder efter domsafsigelsen er informanten trykket og
”mere ked af det nu, end før dommen.” Det skyldes først og fremmest, at han endnu ikke
er flyttet fra afsnittet, hvor han også var varetægtssurrogeret. Han oplever stor kedsomhed
i hverdagen, og at der er stor udskiftning blandt patienterne. Det betyder, at der er mange
nye han skal forholde sig til og lære at kende. Han siger om afsnittet, at ”det er ikke er
særligt hyggeligt, og ikke beregnet til folk som mig, der skal være her i længere tid.” Det
scenarie, der er udsigt til, er, at han overflyttes til et andet center. Det vil betyde, at der er
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længere rejsetid for familien, når de skal på besøg, men ”bedre for mig, hvis jeg kommer et
andet sted hen.”
Om selve dommen siger han: ”Jeg sidder for drab, ikke. Det kunne have været meget
værre. Jeg kunne være kommet i fængsel.” I den forstand er han glad for, at det endte
med en anbringelsesdom i psykiatrisk regi. Udsigten til langvarig indlæggelse og begrænset udgang har imidlertid store omkostninger i forhold til familien: ”Det er meget svært, når
man har børn og sådan. De vokser jo op uden deres far.” I forlængelse heraf beskriver
han, at det er svært for ham at give sine børn gode svar på spørgsmål som ”hvornår er du
færdig? Hvornår kommer du ud?” Det han vælger at svare er: ”Snart…” For denne informant har retsbehandlingen og den afklaring, det trods alt indebar, alligevel været et antiklimaks og noget, der først og fremmest har medført langvarig indespærring.
Det er karakteristisk for flere informanter, at de har set hen mod retssag og domsafsigelse
som et vendepunkt, der ville bringe klarhed. Men selvom en dom betyder afslutning på et,
for flere meget langt forløb i varetægtssurrogat og dermed langvarig indlæggelse, er det
også karakteristisk, at tiden efter domsafsigelse typisk byder på nye udfordringer og nye
ting, der skal afklares eller arbejdes med. For dem, der fortsat skal være indlagt med en
anbringelsesdom eller en behandlingsdom, der starter med indlæggelse, indebærer det
ofte mere af det, som også prægede hverdagen og ventetiden frem mod retssagen. For de
informanter, der overgår til ambulant behandling, indebærer dette mange nye skift og udfordringer, herunder en masse krav til, at man kan håndtere et langt mindre reguleret liv,
hvor man forventes selv at kunne forvalte nye friheder og tilrettelægge et hverdagsliv: ”Så
det er jo en helt anden ansvarsprocent jeg kommer ud til nu… Det er noget mærkeligt noget, altså lige at finde tilbage til det at styre sin økonomi”, siger en informant. En anden betoner, at ”jeg prøver at få lidt struktur og nogle hverdage ind, så der er lidt adskillelse mellem hverdage og weekender, så det giver fornemmelsen af, nå, nu har jeg fri.”
For ambulante patienter kan det også være en udfordring at finde ud af, hvilke rammer,
der gælder for behandlingsdommen, og hvad man forventes at gøre og måske især ikke
gøre. Det tager tid at blive bekendt med nye behandlere og nye kontaktpersoner, og for
især én informant har det taget tid at vænne sig den konstante risiko for eller eksplicitte
trussel om at blive indlagt i henhold til dom: ”Så jeg føler jo, at jeg kan blive rykket rundt på
som en lille kugle på to sekunder, hvis de [behandlingsansvarlige overlæge og personale]
vurderer, at der er et eller andet, de lige pludselig har set eller læst i journalen. Jeg er
bange for… at blive indlagt og for den måde de håndterer mig på… så kommer de med
flere restriktioner om et eller andet, så er det indlæggelse de truer med.”
Denne informant oplever, at det er svært at holde sig indenfor de rammer, der bliver sat:
”Det er jo bare, når de nedsætter sådan nogle arbejdsrammer, som er sådan lidt voldsomme og lidt svære at være i, nogle gange, synes jeg, så gør det det lidt besværligt at
samarbejde. Det er bare det der med, at jeg skal være den store i en situation, hvor jeg i
virkeligheden er blevet trådt på… Jeg kan godt se, at der lidt er nogle ting… man skal ligesom sluge nogle kameler i det her behandlingsdomsforløb med sig selv.” Denne informant
oplever et stort behov for at få afklaret rammer og regler for, hvad det vil sige at være i den
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ambulante fase af et retspsykiatrisk behandlingsforløb. Han oplever også, at det måske bliver opfattet som modstand og manglende samarbejdsvilje, når han stiller spørgsmål: ”Men
hver gang jeg stiller spørgsmål, så er det som om det skaber frustrationer, og som om de
føler, at jeg stiller spørgsmålstegn ved deres faglige kunnen. I stedet for at det egentlig er
mig, der bare gerne vil have en forståelse af helhedsbilledet og begrundelsen bag”. På
spørgsmål om, hvorvidt informanten tror, at han bliver set som en ”besværlig patient”, svarer informanten: ”Jeg ved ikke, om jeg er besværlig, men jeg kan måske godt føle, at jeg er
en lidt mere krævende patient end mange af dem, de ellers møder…”
Især ambulante patienter forventes at kunne navigere i en række arbejdsgange og samarbejdsrelationer, f.eks. mellem ambulant enhed, Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), misbrugsbehandling i kommunalt regi, egen læge og kommunal sagsbehandler. For flere er det en
stor mundfuld at skulle navigere i forhold til de mange instanser, og et endnu større antal
professionelle, der på forskellig vis er involveret i deres forløb.
I et konkret forløb får informanten en god relation til den tilsynsførende fra KiF. Informanten konstaterer nøgternt, at ”jeg føler også lidt mere, at hun er min medspiller end DPC [distriktspsykiatrien], altså hvor hun er på mit hold… De er ikke på mit hold, men de skal jo
også være dommens vogter på en eller anden måde.” Ved det sidste interview beretter informanten om en nylig indlæggelse i henhold til dom som følge af medicinsvigt. Han havde
igennem nogen tid selv seponeret den antipsykotiske medicin, og det blev opdaget i forbindelse med blodprøvetagning. Informanten beskriver stor frustration over at skulle indlægges i henhold til dom, uden det blev tidsfastsat, om der var tale om uger eller måneder. Informanten beskriver ligeledes frustration over, at der ikke er lydhørhed i forhold til, at han
er generet af bivirkninger fra den antipsykotiske medicin: ”Altså jeg vil sådan set gerne
samarbejde og følge et behandlingsforløb. Det er bivirkningerne af præparatet, som er så
voldsomt for mig og som har stor indflydelse på min hverdag.”
På dette tidspunkt har informanten været fulgt i forskningsprojektet gennem næsten to år.
Ved det afsluttende interview er der fortsat betydelige udfordringer i samarbejdet med de
professionelle. Informantens egen analyse af forløbet med behandlingsdommen er, at han
vedholdende, men forgæves, har efterlyst rammer og forventningsafstemning: ”Altså de
kunne i princippet have undgået, at jeg brød rammerne, hvis de havde været tydeligere
omkring hvad jeg selv har af muligheder indenfor de her rammer. Og havde de gjort det
tidligere, så tror jeg sgu egentlig, at jeg havde samarbejdet, hvis jeg havde fået en fin forklaring.”
Et eksempel på ophævelse af dom
En informant får under deltagelse i denne undersøgelse ophævet sin foranstaltning. Dette
er noget han har set hen imod længe, og i det første interview afventes dette vendepunkt
med spænding: ”Jeg er spændt, for så starter jeg jo ligesom et nyt kapitel… altså det bliver
frihed på en anden måde.” Han har på dette tidspunkt været i kontakt med behandlingspsykiatrien som almenpsykiatrisk og retspsykiatrisk patient igennem mere end 15 år. Ved
næste interview er dommen blevet ophævet, men forventninger og glæde er blevet afløst
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af opgivenhed. Den gennemgående oplevelse hos informanten er at være blevet overladt
til sig selv, og at der ikke har været nogen hjælp og nogen at tale med. Han var efter egen
opfattelse ”klar til at blive rullet ud i systemet [normalsamfundet] igen” og ”havde håbet at
kunne få noget hjælp til det.” Den manglende hjælp gør, at informanten føler sig fanget og
fastlåst: ”Altså jeg føler mig fanget. Jeg er stadig i fængsel, hvilket ved jeg ikke, men det er
skruet sammen, så jeg ikke kan komme ud.” Det betyder, at den domsophævelse, der forventedes at være et positivt vendepunkt, har vist sig at være vanskelig og har skabt nye
udfordringer. For denne informant blev domsophævelsen et vendepunkt, der noget overraskende blev præget af skift fra noget langvarigt stabilt tilbage til noget ustabilt og usikkert.
”Jeg havde gået og haft det stabilt… jeg havde bare ikke forventet, at det ville slå så hårdt
ned på mig.”
Nogle af disse udfordringer ser ud til at være strukturelle og organisatoriske. F.eks. bliver
det at være tilkendt førtidspension en barriere i forhold til at komme i en form for arbejde.
Informanten beskriver, at han gerne vil arbejde, men når man får førtidspension ”så kan
man ikke få hjælp af kommunen eller Jobcenteret til at komme i arbejde.” Han gentager
mange gange ønsket om at være beskæftiget med noget meningsfuldt: ”Det er det eneste
jeg har skreget på i årevis: Lad mig lave et eller andet.” Informanten udtrykker et grundlæggende behov for at kunne bidrage og at være forbundet til fællesskabet: ”Det der i
bund og grund er mit problem er, at jeg føler mig tilovers. Jeg kan ikke se mit eksistensgrundlag.”
En anden udfordring består i, at noget falder bort, når man afsluttes fra et behandlingsforløb, f.eks. muligheden for psykologsamtaler. Det er lidt uklart af sammenhængen om der
ved dommens ophævelse og afslutning fra det ambulante tilbud, blev visiteret videre til distriktspsykiatrien, men det ser ikke ud til, at informanten er opstartet der. Han beskriver
samtidig et behov for hjemmebesøg og hjælp til at holde sin bolig: ”Jeg har brug for, at der
kommer en hjem til mig og for hjælp til at rydde op.” Også vurdering af funktionsevne og
hjælp til at anmode om støtte efter Serviceloven, er tilsyneladende faldet bort sammen
med afslutningen af det retspsykiatriske behandlingsforløb.
Denne informant har oplevelsen af, at hjælpeapparatet standsede med ophævelse af dommen, og at dette indebærer, at man bliver fastholdt i sygdom og i en låst situation: ”Jeg kan
ikke komme i arbejde” og ”jeg kan heller ikke få hjælp til at få det bedre. De vender ryggen
alle vegne.” Domsophævelsen er et centralt og tilbagevendende tema for denne informant
i alle interviews igennem et års tid. Det er også tydeligt, at dette tema præges af betydelig
ambivalens; på den ene side stærke ønsker om ophævelse, og at det er den rigtige vej, på
den anden side stor bevidsthed om, at ophævelsen efterlader et mærkbart tomrum og fravær af hjælp, støtte eller efterværn, og en oplevelse af at blive afskrevet og ikke hjulpet videre til et liv uden en retspsykiatrisk foranstaltning. For denne informant er domsophævelsen et markant, men meget tvetydigt vendepunkt, der er forbundet med stor ambivalens.
Det skulle have været et positivt vendepunkt på vej mod en tilværelse uden en psykiatrisk
særforanstaltning og de begrænsninger i friheder og muligheder, der knytter sig til at have
en dom til behandling. I praksis opleves det ikke som noget positivt og frisættende, men
som et vendepunkt fyldt med udfordringer og barrierer.
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Hver fase - nye udfordringer
Det er karakteristisk på tværs af de undersøgte forløb, at deltagerne ofte har haft store forventninger til, at en overgang til en ny fase, vil indebære afklaring, og at udfordringerne bliver mindre eller i hvert fald mere overskuelige. Erfaringen for de fleste er imidlertid, at hver
overgang og hver ny fase afstedkommer nye udfordringer og nye uklarheder. Det gælder
ikke mindst i relationen til nye instanser og nye aktører, som f.eks. at skulle forholde sig til
nye professionelle i et nyt behandlingstilbud med en anden intensitetsgrad, hvis man udskrives til ambulant behandling. De fleste af deltagerne havde særligt set frem til domsafsigelsen som et afgørende vendepunkt og et afgørende brud med den indgribende usikkerhed og uvished, der præger tiden før dom. Flertallet oplever imidlertid, at en dom uden
længstetid indebærer en ny stor portion uvished, og at hverdagen efter dom i betydelig
grad ligner hverdagen før dom. Flere oplever, at fremtiden tegner udsigtsløs og uoverskuelig.
For nogle af deltagerne er der derudover en række andre temaer, der bidrager til oplevelserne af manglende tydelighed eller logik, og som gør, at det kan være vanskeligt at
komme overens med den aktuelle situation. Det gælder f.eks. oplevelser relateret til uretfærdighed og forskelsbehandling, og dermed til mere principielle retssikkerhedsmæssige
og retssociologiske aspekter.
Oplevelser af retfærdighed og retssikkerhed
I et af de undersøgte forløb er der tale om to gerningspersoner. De er tiltalt og dømt for de
samme alvorlige lovbrud (frihedsberøvelse og gidseltagning) og er begge idømt psykiatriske særforanstaltninger. Sagerne blev behandlet i den samme retssag og er sammenfattet
i det samme domsudskrift.41 Begge gerningspersoner blev fundet omfattet af straffelovens
§ 16, stk. 1, dvs. at de på grund af sindssygdom var utilregnelige på gerningstidspunktet.
De er skyldige, men straffri. Deres livshistorier ligner hinandens; de er jævnaldrende, de
har begge været i kontakt med behandlingspsykiatrien i mange år, og de har, efter eget
udsagn, været ”lige gode om” at gennemføre gidseltagningen. De idømmes derimod to forskellige psykiatriske særforanstaltninger: A idømmes en anbringelsesdom, mens B idømmes en behandlingsdom med mulighed for indlæggelse. Forløbet mellem pågribelse og
dom er også forskelligt for de to: A var varetægtsfængslet i surrogat i hele perioden, dvs. i
12 måneder. B var varetægtsfængslet i surrogat i 6 ½ måned, før hun blev udskrevet og
kunne flytte hjem i egen bolig.
Både gerningspersonerne og de pårørende oplever disse forskelle som dybt uretfærdige
og uforståelige, og er optaget af, at der ikke er tale om en lige behandling af de to gerningspersoner. I A’s forståelse er der tale om forskelsbehandling på grund af køn. Hverken
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I det følgende gøres en undtagelse i forhold til at omtale alle patienter som ’han’. I dette forløb var der tale
om en mand og en kvinde og de er selv optaget af, om forskellene i sanktionstype var relateret til køn. De to
patienter har givet samtykke til indgående omtale af denne sag og er indforstået med, at de ikke kan anonymiseres fuldstændigt. Manden benævnes i det følgende A og kvinden benævnes B. Se også Møllerhøj et al.,
2020 a).
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A, B eller de interviewede pårørende, der var til stede i retten, har oplevelsen af, at sanktionsvalgene blev begrundet af anklager eller dommer, bortset fra at anklageren i sin procedure plæderede for, at A havde været syg i længere tid end B. Især de pårørende til A sidder tilbage med oplevelser af manglende transparens. De undrer sig over, at retten ikke
ville tage stilling til, hvor meget bedre patienten havde fået det efter knapt et års behandling, og at det derfor ville være logisk, at det ikke længere var nødvendigt med den mest
indgribende foranstaltning i form af en anbringelsesdom, for ”der er ingen mennesker, der
har den samme status hele livet.” Denne familie oplevede retssagen som en skueproces
og gik derfra med oplevelsen af, at retfærdigheden ikke skete fyldest: ”Jeg synes det var
uretfærdigt, hvorfor skulle han igennem alt det. Hvis han alligevel fik den dom, som de ville
give ham fra starten.” Sanktionsvalget har formentlig sin egen logik i en juridisk kontekst42,
men for de involverede patienter og pårørende har det været svært at finde en logik og at
forstå dette som andet end forskelsbehandling og som valg, der har haft indgribende, men
meget forskellige konsekvenser for de to, deres indbyrdes relation og for især de pårørende til A.
For informant B ophævedes surrogatvaretægtsfængslingen efter ca. et halvt år, hvilket betyder, at hun havde en lang periode hjemme og i frihed, mens informant B forblev varetægtssurrogeret frem til retssagen i december 2018. Denne forskel i situation og konsekvenser forstærkes af, at hun er indstillet til en behandlingsdom og han til en anbringelsesdom. Noget de begge finder mærkværdigt og uretfærdigt: ”Vi var jo fælles om det, og var
lige gode om det. Det kan vi altså ikke helt forstå… altså vi havde jo lavet det samme,
hvorfor kan vi ikke få behandlingsdom begge to?”
Efter domsafsigelsen, der ender med de to forskellige foranstaltningstyper, opsummerer A:
”Jeg tror der er... kønssexisme i det, at man vælger at give hende en behandlingsdom,
fordi man er dømt for det samme og dømt skyldig i det samme, og hun sad med kniven og
pistolen og pegede på dem, og det kom også frem i retten. Og så er det jo lidt mærkeligt,
at man dømmer hende til en behandlingsdom og sådan en mild dom, ik.”
Forskellene i sanktionsvalg piner også informant B, fordi det er vanskeligt at være den, der
er kommet ud i frihed: ”Jeg har det faktisk også lidt skidt med, at A stadigvæk er indlagt, og
jeg er herude i det fri.” Dette er heldigvis noget de kan tale om og bearbejde sammen:
”Men jeg glæder mig også over, når han siger, at han har det godt og at jeg ikke skal
tænke så meget over det. Han siger jo, at det var stemmerne, der sagde til ham, at vi
skulle gøre det. Så det trøster mig lidt, men jeg synes da, at det er lidt hårdt, at vi skal
straffes hver for sig.”

42

Det er påfaldende, at der i domsudskriftet ikke fremgår nogen begrundelse for de to forskellige sanktioner til
henholdsvis A og B. Når man nærlæser mentalerklæringerne, er der imidlertid enkelte nuancer i risikovurderingerne. Hvor det hos A anføres, at risikoen for fremtidig ligeartet kriminalitet er ”betydelig”, anføres for B en
”vis risiko for ligeartet kriminalitet”. Dette kan være lagt til grund i retten, men kan ikke ses ud af domsudskriften. På samme måde er det sandsynligt, at retten også har lagt Retslægerådets udtalelser til grund. I vurderingen af B er der ingen ændringer i forhold til mentalerklæringens risikovurdering, og det gentages, at der er
tale om ”en vis risiko for ny ligeartet kriminalitet.” I udtalelse om A hedder det: ”Trods væsentligt og relativ hurtig bedring af tilstanden, god sygdomsindsigt og behandlingsmotivation, findes det påsigtede af særdeles alvorlig karakter og sygdommen så alvorlig, at han har brug for langvarig indlæggelse i lukket regi.”
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Også A’s forældre udtrykker undren over, at retssagen endte med to forskellige foranstaltningstyper til A og B, og de sidder tilbage med en stærk oplevelse af, at det var afgjort på
forhånd. Ifølge deres oplevelse i retten, var anklagerens eneste argument for en anbringelsesdom til A, at ”han havde været syg i flere år end B.” Hele den lange proces har været
belastende for dem som pårørende, ikke mindst retssagen, men ved afslutningen af det
sidste interview opsummerer de: ”Jo altså, skaden er sket, og han har gjort noget forfærdeligt og er nu igennem systemet og får den hjælp han skal have. Nu går vi mere op i, at
han bliver ordentligt behandlet, så han altså ikke laver ulykker mere.”
A valgte ligeledes en pragmatisk tilgang og accepterede dommen. Han undlod at anke og
at få prøvet sanktionsspørgsmålet i landsretten, for ”at kunne komme videre”. Forsvarsadvokaten oplyste til informanten, at det formentlig ville tage et halvt år før sagen kunne berammes i landsretten. En anke ville i praksis betyde, at dommen ikke var endelig, og at A
skulle forblive i det lukkede afsnit, hvor han havde været varetægtssurrogeret, indtil sagen
igen kom for retten. Det ville indebære endnu et halvt år med f.eks. begrænsninger i adgangen til internet og telefoni43, ligesom det ville have betydning i forhold til hans muligheder for udgang.
Også en anden familie beretter om oplevelser af uretfærdighed. En familie med mellemøstlig migrant-baggrund beskriver eftersøgningen af deres syge søn som ”en amerikansk
actionfilm” med politihelikoptere, projektører, politihunde og aktionsstyrken, og oplever det
som strukturel diskrimination. Faderen i familien beretter, at politiet opsøgte mindst 10
muslimske familier i nærområdet, og undres over, at de ikke kunne differentiere mellem
forskellige udseender og oprindelseslande. Dette bekræfter især faderens tidligere oplevelser af tiltagende stereotypisering og strukturel racisme, at alle skæres over en kam, og at
der har været en stigende mistænkeliggørelse af muslimer i Danmark siden terrorangrebet
9/11 og forløbet med Muhammedtegningerne. Faderen bidrog selv til at lede efter sønnen,
men undervejs gik det op for ham, at det specifikt var ”blandt muslimer, de leder.” Ifølge
denne families oplevelse, var den måde myndighederne foretog eftersøgningen på, temmelig voldsom og dramatisk – ”som en krigszone.” Især faderen betoner, at han lige siden
han kom til Danmark som flygtning fra en krigszone, har været en aktiv og deltagende
samfundsborger og har bidraget til det lokale foreningsmiljø. Dengang oplevede de sig velkomne og blev mødt med smil i Danmark, men nu oplever de markante ændringer i måden
de bliver set og mødt på. Denne oplevelse af udenforskab og at blive behandlet anderledes, er ikke kommet pludseligt, men blev mere tydelig og forstærket i forbindelse med sønnens eftersøgning og anholdelse og beskrives af de pårørende som chokerende og markant.
Advokathjælp
Flere af informanterne beskriver, hvor afgørende det er at opleve sig godt repræsenteret
og hjulpet af advokater, der har erfaring med det retspsykiatriske område. Nogle beskriver
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Fordi nogle indlagte patienter i afsnittet har brev- og besøgskontrol, er alle patienters tilgang til internet og
telefoni reguleret og begrænset.
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også modsatrettede erfaringer, og at de har måtte skifte advokat undervejs for at få en, der
var mere erfaren og med specifikke kvalifikationer. I nogle forløb har patienter og pårørende oplevet retssikkerhedsmæssig usikkerhed i forhold til tilskikkede forsvarsadvokater,
der ikke nødvendigvis er eksperter på det retspsykiatriske område. I et forløb beretter de
pårørende, at ”det synes jeg også er ærgerligt, fordi ham her var boligadvokat. Og han
spurgte [de pårørende] hvad han skulle gøre. Han virkede uerfaren i det her game.” De pårørendes erfaring er, at den juridiske assistance var utilstrækkelig: ”Det er derfor jeg er lidt
negativ i forhold til politi og advokater. Fordi de syltede… de psykisk syge.”
Mødet med advokater, der har begrænset kendskab til eller erfaring med retspsykiatri, ser
ud til at forstærke den uvished og usikkerhed, der allerede knytter sig til retspsykiatriske
forløb, for både patienter og pårørende i denne undersøgelse.
Proportionalitet
Pårørende til patienter, der har været langvarigt varetægtsfængslet gør sig ligeledes tanker om varighed og proportionalitet i forhold til den strafferetslige sanktion: ”Det er ikke så
meget straffen jeg går ind i… selvfølgelig skal han dømmes, men han skal bare ikke vente
dobbelt så lang tid… og det har han faktisk gjort.” I det pågældende forløb varede varetægtssurrogeringen ca. 11 måneder, og den pårørende ræsonnerer, at ”hvis han havde
været normal, så havde han været ude for syv måneder siden…. Det synes jeg er et problem.” De pårørende i dette forløb udtrykker undren over, at det har varet så længe inden
sagen kom for retten.
En helt særlig omstændighed vedrører udvisning. Dom til udvisning er en retsfølge, der i
overensstemmelse med det aktuelle politiske flertals ønsker, lægges oveni sanktionen,
hvis man har begået alvorlig kriminalitet og ikke er dansk statsborger.44 I et af undersøgelsens forløb dømmes en ung mand til udvisning, når den langvarige anbringelsesdom engang kan ændres. Den pågældende er far til flere mindreårige børn, og deres mor stiller
sig uforstående over udsigten til, at han skal udsendes fra det land, hvor børnene og anden nær familie bor: ”Jeg kan slet ikke forstå det, at man overhovedet kan tænke på at udvise en mand, som er havnet i den her situation, fordi vi har jo råbt om hjælp i lang tid. Og
hvad har de så tænkt sig med at udvise ham?” I det pågældende forløb er den pårørende
ikke optimistisk i forhold til at få omstødt denne retsfølge: ”Jeg tror mere, jeg tænker, at det
her det er Danmark, vi har set mange blive udvist, så jeg har ikke tiltro til det.” Hos pårørende i dette forløb er der en stærk oplevelse af dobbelt straf; at man bad om hjælp uden
at få den, og at der efterfølgende sanktioneres med dom til udvisning, jf. den sædvanlige
praksis, når ikke-danske statsborgere dømmes for kriminalitet.
Den samme oplevelse af dobbelt straf beskrives også af patienten: ”Fordi jeg var syg på
gerningstidspunktet. Så tænker jeg, at jeg burde hjælpes, ikke udvises. Det var ikke med
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Udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, kan i forbindelse med en dom for kriminalitet blive dømt til
udvisning. Udsendelse vil først ske, når fængsling eller særforanstaltning er afsluttet. Når en domstol skal
tage stilling til en mulig udvisning af Danmark, bliver der blandt andet lagt vægt på kriminalitetens karakter,
tidligere domme og tilknytning til Danmark. Se Rigsadvokaten, 2020.
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vilje.” Hermed italesætter informanten det paradoks, at der på den ene side lægges til
grund, at han var utilregnelig på grund af sindssygdom og derfor skal være fri for straf,
mens han på den anden side idømmes en dom til udvisning. Informanten har mindreårige
børn, og ikke mindst derfor er han meget ked af og frustreret over dommen til udvisning.45
Særligt i sager vedrørende udvisning kan det være afgørende at få bistand fra en advokat,
der har erfaring med både retspsykiatri og udlændingeret.
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På interviewtidspunktet (2. nedslag) er udvisningsdommen anket og patienten venter på at få den prøvet i
anden instans. Dommen til udvisning blev efterfølgende stadfæstet i landsretten.
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At være pårørende til en retspsykiatrisk patient
”Jeg synes fandme, at man skulle snakke med de pårørende” (forælder)
Pårørende har, ligesom patienter, unikke, individuelle forløb, oplevelser og erfaringer, der
påvirkes af omgivelser, omstændigheder og hvad man i øvrigt har med i rygsækken. Pårørende har også mange ting til fælles og en række erfaringer, der går på tværs af sygdomsforløb, familier og relationer.
I dette kapitel er der fokus på tematisk at sammenfatte hovedtræk og nuancer i de fortællinger de pårørende er fremkommet med i otte ud af 10 forløb i undersøgelsen.46 Temaerne er: Roller som pårørende, at det ofte rammer hele familien, når der er sygdom hos et
familiemedlem, at det er hårdt arbejde at være pårørende og ofte forbundet med sorg, ensomhed og oplevelse af utilstrækkelighed, samt at de pårørende har en væsentlig og vedholdende rolle som bærere af håb på patientens vegne. En række af de erfaringer, der beskrives, ligner det, der tidligere er beskrevet i relation til pårørende til almenpsykiatriske
patienter47, men der er også særlige erfaringer, der knytter sig til det at være pårørende til
en retspsykiatrisk patient.
I slutningen af kapitlet ser vi nærmere på, hvilke behov for viden, hjælp og støtte de pårørende peger på som noget de har savnet eller kunne tænke sig mere af, samt på erfaringer
med at miste tro på og tillid til myndigheder og professionelle. Der peges endvidere på, at
mange forløb formentlig kunne have profiteret af tydeligere forventningsafstemning mellem
pårørende, professionelle, region og kommune. Det er karakteristisk for en række af de pårørende, at de aktivt har ønsket at stille op til interviews og at dele erfaringer og viden om
at være pårørende til patienter, der debuterer som retspsykiatriske patienter. Flere af dem
betoner, at de ønsker at dele deres oplevelser, så situationer som de eller deres nære har
været i, i fremtiden kan forebygges eller forbedres.
Roller som pårørende
De pårørende i denne undersøgelse udgøres af forældre, søskende, partner/ægtefælle og
nære venner til de otte patienter. Deres relationer og roller i forhold til patienterne er vidt
forskellige, og flere af dem beskriver, hvordan roller og opgaver ændrer sig i intensitet og
over tid, afhængigt af, hvorvidt patienten er i en akut sygdomsfase eller i en mere stabil periode.
Det er et velkendt fænomen blandt pårørende, at man nogle gange har mulighed for at
være tæt på den syge og andre gange afvises. Denne erfaring med skiftevis at blive ”fyret
og hyret” i kontakten som pårørende, deles også af de pårørende, vi har talt med. Det er

46
47

Se figur 1 side 22 og bilag 2.
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KFR Arbejdspapir 6/2021

44

imidlertid karakteristisk for de forløb, der indgår i denne undersøgelse, at der som hovedregel har været og er relativ tæt kontakt mellem patient og de interviewede pårørende.
Dette er ikke altid tilfældet, og det er vigtigt at holde sig for øje, at denne undersøgelse
ikke repræsenterer forløb, hvor der er sket fundamentale sammenbrud i relationer mellem
patient og pårørende, og hvor den ene eller begge parter aktivt har fravalgt at have kontakt.48 I to af undersøgelsens forløb, hvor patienterne har begået drab i nære relationer, er
de pårørende også selv ofre og har mistet familiemedlemmer. Det sætter dem i situationer,
hvor de både skal være pårørende til den syge og samtidig skal håndtere deres egen sorg
over tab og død.
Rollerne som pårørende er mangeartede. De varierer fra at være praktisk hjælper, der varetager økonomi/bolig/forsørgelse og bevarer det strukturelle og organisatoriske overblik,
til at have en følelsesmæssig og relationel rolle, f.eks. at være mor eller far, og endelig til
at have en mere formel rolle som eksempelvis bistandsværge. For nogle er rollen i perioder defineret ved, at man løfter mange praktiske opgaver og f.eks. hjælper den syge med
konkrete ting i hverdagen: ”Altså, det bliver en meget praktisk rolle. Sådan noget med at
købe ind til ham og gøre rent på hans værelse og komme med smøger…” Det kan være
grænseoverskridende f.eks. at sanere en lejlighed, der er groet til i opvask og affald, og
samtidig kan man som pårørende komme i tvivl om, hvorvidt det er i orden at blive vred eller sige fra. En informant fortæller, at hans bror i perioder udstikker ordrer eller har en kommanderende tone, som kan være svær at sige fra overfor: ”Jeg har haft sådan nogle vredesudbrud, men altså så bliver han sådan meget ”nå, uh ja”… jeg bliver altid overrasket
over, hvor pænt han tager det, hvor vred jeg bliver. Det gør, at man ikke har lyst til at blive
alt for vred.” Hun beskriver også, at han så siger ”undskyld, undskyld, undskyld […] det er,
fordi jeg er syg.” Dette efterlader den pårørende i et krydspres, hvor hendes eget behov for
at reagere eller sige fra, bliver tilpasset hensynet til, at det er jo den anden, der er syg og
at der dermed grænser for, hvorledes man selv kan reagere.
I andre perioder er pårørenderollen i højere grad defineret ved fokus på det overordnede
og langsigtede forløb. F.eks. ved, at man er den, der gør opmærksom på, hvad der synes
at være behov for af hjælp og støtte, og måske ligefrem agerer en slags casemanager, der
har overblik over organisatoriske og strukturelle forhold og udfordringer. Flere af informanterne beskriver, hvordan dette får betydning for relationerne mellem den, der er syg og de
omgivende familiemedlemmer, og at det kan ændre på og forskyde balancen i det, der måske forud for sygdomsforløbet, var en ligeværdig relation. Dette kan især ske, hvis det hele
tiden er den ene, der oplever at skulle give og være der for den anden. En søster, der over
en årrække har været vidne til udvikling af svær psykisk sygdom hos sin bror, beskriver, at
”han giver intet tilbage.” Noget er kommet i vejen for oplevelsen af en ligeværdig og gensidig relation. På samme måde kan det forstyrre relationen, hvis man som pårørende skiftevis bliver ”hyret og fyret.” Det vil sige, at man nogle gange får lov at komme tæt på den
syge, men andre gange afvises eller i perioder helt afskæres for kontakt med den syge:
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”Men nogle gange, så har han de der huller eller åbninger […] han kan også godt være rigtig tarvelig. Altså… han er tryg ved mig, og derfor så siger han alt muligt crap til mig.”

”Det har jo været et fuldtidsarbejde” (forælder)
Flere informanter beskriver, hvordan rollen som pårørende er en 24-7-opgave i de perioder, hvor patienten er akut dårlig, men måske ikke dårlig nok til at være indlagt. Det opleves som et kæmpe ansvar at tage imod og være pårørende til en patient, der eksempelvis
udskrives hurtigt, og hvor man i bogstaveligste forstand oplever at få overdraget ansvaret
for den syges liv og overlevelse. En informant beskriver f.eks., at den syge under indlæggelse ofte fik tilbagefald umiddelbart efter en weekend, der ellers havde været god, men at
personalet ikke tog denne bekymring og iagttagelse alvorligt: ”Hvis man ikke passede på,
så var der et nyt selvmordsforsøg eller selvskade. Det var sådan nogle af alle de her ting.
Det var vi [de pårørende] helt sikre på. Og vi sagde også, at nu har [patienten] haft en rigtig god weekend, så ved vi at næste dag, så skal han ikke ud [af sengeafsnittet]. Og hvad
gør de – de sætter faktisk [patienten] ud og så går det helt galt. Typisk.”
Sådanne oplevelser af, at der ikke er lydhørhed overfor de pårørendes indgående kendskab til patienten og fornemmelse for skift i dennes tilstand går igen i flere beretninger: ”Og
så kunne jeg sidde derhjemme. Jeg havde med en søn at gøre, der overhovedet ikke
kunne noget som helst. Og jeg kunne ikke forlade ham, for jeg vidste ikke, hvad han kunne
finde på. Og jeg sagde: Det vil jeg ikke have noget med at gøre. Det er ikke mit arbejde.”
En anden informant fortæller om en lignende oplevelse med, hvad der efter familiens oplevelse var en for tidlig udskrivelse: ”Så kommer vi ind til sådan en pårørendesamtale, og
der siger de så, at de vil sende ham hjem for de kan ikke gøre mere for ham… altså der får
jeg verdens største chok, fordi jeg tænker, hvordan kan I sende ham hjem, han er jo ikke
normal. De siger, at de slet ikke ser det vi ser, at han snakker med sig selv, de ser ikke at
han griner og alle de mærkelige ting, som vi ser. Og jeg tænker også, han har lige slået en
ned for ingen grund, altså hvorfor sende ham hjem?” Det samme gælder i de forløb, hvor
de pårørende har forsøgt at råbe vagt i gevær og forsøgt at få hjælp fra myndigheder i et
kaotisk forløb: ”Jeg føler jo, at vi er blevet svigtet. Gang på gang har vi råbt om hjælp. Vi
havde prøvet alle steder. Vi vidste ikke, hvem vi mere skulle spørge.”
Rollen som omsorgsperson, den der tager vare på og passer på, er et stort ansvar for flere
af informanterne og indebærer langvarig bekymring for eksempelvis udadreagerende adfærd, nye selvmordsforsøg eller selvskade: ”Jeg havde det sådan i lang, lang, lang tid, da
han flyttede hjem [i egen lejlighed]. Så sagde jeg: Jeg vil forlange at høre fra dig hver dag
senest kl. 8 om morgenen. Ja, hvad fanden skulle jeg gøre? Jeg sagde til ham: Jeg stoler
ikke på dig. Jeg stoler simpelthen ikke på dig.”
Samtidig med, at de pårørende varetager en lang række praktiske opgaver, har de følelsesmæssige bånd til den, der er syg. Det er ikke mindst tydeligt i relationen mellem forældre og syge voksne børn og hos forældre til børn i børne- og ungdomspsykiatrien. Her udfordres forældrerollen på særlige måder, når man skal overlade ansvaret for omsorg for
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barnet til andre, og man som mor eller far har begrænsede muligheder for at være til stede
i et lukket sengeafsnit: ”Altså vi er jo blevet frataget muligheden for at yde omsorg for vores søn, og det er jo ubærligt. Det er ikke fordi vi ikke tror han bliver behandlet godt, for det
gør han. Han bliver vejet, og han får vitaminpiller og får taget blodprøver og han kommer i
seng og alt det der, så den ydre omsorg er jo helt i top og de prøver også at være mennesker for ham.”
Hele familien rammes - ”vi er jo lige så berørte som patienterne er”
Flere af informanterne beskriver, hvordan psykisk sygdom hos et familiemedlem griber ind
i mange aspekter af familiens liv.

”Det har implikationer for hele familien” (forælder)
Eksempelvis kan en langvarig indlæggelse gribe ind i relationen til bedsteforældre: ”Det er
jo sværere for bedsteforældre at håndtere det her end for os. Min mor besøger næsten
ikke min søn. Hun har det simpelthen så svært ved det.” Denne informant beskriver, at det
er overvældende for bedsteforældrene at forholde sig til denne komplekse og voldsomme
situation med sygdom, kriminalitet og barnebarnets langvarige ophold i en lukket psykiatrisk afdeling. Forløb med alvorlig psykisk sygdom og kriminalitet, kan ligeledes have store
implikationer for patienters mindreårige børn: ”Min ældste på seks […] har været meget
påvirket af det, og har for eksempel ikke kunnet sove ude mere.” Implikationerne for børn,
der er tæt på forløb med alvorlig psykisk sygdom og kriminalitet, har mange ligheder med
det, der er velbeskrevet for børn af fængslede: At det f.eks. påvirker kontakt og kontakthyppighed mellem forældre, børn og søskende, at det kan være voldsomt at komme på
besøg i institutionelle rammer, at omstændighederne omkring anholdelse og fængsling kan
være voldsomme for børn, og at det kan medføre behov for bearbejdning og forklaringer. 49

”Man rammer jo aldrig kun et individ, man rammer jo hele
det individs netværk” (søsken)
Hvis medlemmerne af en familie ser forskelligt på sygdom eller hjælpebehov, og f.eks. har
svært at forholde sig til, at ens søn eller bror er alvorligt syg, kan det også give udfordringer i rollefordelingen. Det kan efterlade nogle familiemedlemmer i et krydspres, hvor de
påtager sig mere ansvar, men kan have svært ved at tilgodese både den syge og resten af
den nære familie. En søster beskriver, at forældrene har haft begrænsede ressourcer til at
være aktive pårørende, og at dette er en rolle hun derfor har påtaget sig: ”Altså de sidste
tre år har jeg taget sådan en aktiv rolle med ham.” I denne familie ser der ud til at bestemte
sociokulturelle syn på psykisk sygdom har gjort det vanskeligt at erkende og acceptere, at
49
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deres voksne barn er blevet psykiatrisk patient. Pårørende har derudover også en opgave
med at tage hensyn til og beskytte hinanden: ”Der har bestemt været perioder, hvor jeg
har følt mig rigtig ensom, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke kan læne mig op ad mine forældre,
for de hænger knapt nok sammen, og hvor jeg skal, hvad skal jeg så gribe og gøre i.”
Også denne beretning illustrerer, at sygdom hos én i familien griber dybt ind i en lang
række aspekter af familiens relationer og dynamik.
Hårdt arbejde – op ad bakke, op ad bakke, op ad bakke…

”Det er først lige nu [et år efter første interview] jeg synes jeg sådan har fået fodfæste igen” (forælder)
Det er et gennemgående og stærkt tema i en række pårørendeinterviews, at det at være
pårørende er hårdt og vedholdende arbejde, og at det kræver mange kompetencer og
mange ressourcer at være pårørende. Der er mange grunde til, at det opleves som hårdt
arbejde, ikke mindst, at der er meget andet end selve sygdommen og tilstanden, man er
nødt til at forholde sig til. Som en mor siger, er det ”op ad bakke, op ad bakke, op ad bakke
fordi det er ikke kun sygdom, det er alle mulige ting, der er vanskelige.” Eksempelvis er det
krævende at skulle overskue struktur og organisering i det psykiatriske system og at skulle
forholde sig til mange professionelle: ”Det er jo meget anstrengende… der er enormt meget personale. Vi har været der i to år nu [med et barn indlagt] og så kan jeg faktisk stadig
ikke rigtig huske, hvad de hedder alle sammen. De er alle sammen rigtig søde, men alligevel så føler vi, at det er svært at knytte sig til nogen… Jeg kan heller ikke se, hvordan de
kan organisere det på nogen anden måde, men når du står der som pårørende, så bliver
det uoverskueligt, fordi der er så mange.” Pårørende skal ligeledes forholde sig til og indstille sig på skift i behandlingsregimer, når en ny læge træffer beslutninger om ændringer i
behandlingsforløbet: ”Så kommer der en ny overlæge, som skal opfinde den dybe tallerken.” Pårørende oplever også, at de skal kunne læse det hierarki, der præger praksisser i
sundhedsvæsenet og rolle- og magtfordelingen mellem faggrupper: ”Så overlægen har jo
magten. Hun blev så vores overordnede, altså.” Da først dette var på plads beskriver informanten, at denne overlæge ”hun var ligesom ankeret, ik”, og en tryg og hjælpsom relation
var etableret.
På et spørgsmål om, hvorfra informanterne henter styrke til at håndtere det hårde pårørendearbejde over tid, er det karakteristisk, at flere af dem svarer, at de har en særlig styrke.
Én siger, at ”jeg oplever at jeg er selvstændig, tror jeg, at det er det, der gør mig stærk.” En
anden siger, at ”jeg er født med en ekstrem styrke.” Flere beskriver det også som et aktivt
valg, en viljeshandling, som de har besluttet sig for: ”Så et eller andet sted traf jeg et valg
om at det var det værd, at jeg skulle være der…” En sådan selvopholdelsesdrift begrundes
også af hensyn til mindreårige børn: ”I starten tror jeg bare, at jeg hang sammen for mine
børns skyld.” Et sidste element, der går igen i flere interviews vedrører tålmodighed og udholdenhed: ”Så det handler også om at være tålmodig”, som en af de pårørende siger.
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Indsatsen som pårørende bliver ekstra hårdt arbejde, hvis man også selv har en psykisk
sårbarhed. På den ene side kan der være fordele ved at have indgående kendskab til
symptomer og mestringsstrategier, på den anden side kan det være belastende at rumme
andres lidelser oveni det, man selv kæmper med. En pårørende beskriver, at ”en ting er
min egen proces, men jeg bliver altid rigtig påvirket af hans [patientens] udsving også. Min
fornemmelse er, at han er meget bedre til at blive ovre i sig selv. Altså han bliver ikke så
påvirket af, når jeg er syg.” En anden pårørende fortæller, at ”jeg ved godt, at jeg skal tage
hensyn til mig selv, men jeg ville også gerne tage hensyn til [bror].” Samtidig beskrives det,
at der også kan være en særlig styrke i at have egenerfaring med psykiatri og psykisk sygdom: ”I starten var det svært at være syg, men sådan som jeg har det nu, tænker jeg, at
det ekstra lag man får, den indsigt som det giver, den vil jeg da helst ikke være foruden.”
Sorg, ensomhed, utilstrækkelighed
Flere af informanterne udtrykker sorg over at se deres nære pårørende så syge og forpinte: ”Jeg synes det er svært at være tæt på én, som er så syg.” Dette bliver for nogle
særlig udtalt i forbindelse med besøg i sengeafsnit under indlæggelse: ”Det gør sådan helt
ondt i livet, bare at være der [på hospitalet] i nogle timer, når man har en pårørende, når
man har sådan en bror, at det er hvidt, at det føles ligesom at blive lukket inde i de her klinisk hvide værelser.” En anden pårørende beskriver, at ”jeg kan virkelig få det meget
smerteligt over at tænke over, hvorfor han skal have det så dårligt.” Pårørendes ubehag
kan altså både være knyttet til det at se et nærtstående menneske så forpint, men også til
de fysiske rammer patienten opholder sig i, når han er dårlig.
Sorgen ser også ud til at være koblet til følelser af utilstrækkelighed: ”Det der pinte mig allermest efter dommen, det var, at jeg følte, at jeg ikke havde passet på min søn [og ikke
forhindret, at han kom til at begå den kriminelle handling], jeg følte bare, at han var i en så
udsat position, at jeg ikke skærmede ham.” En anden pårørende beskriver ligeledes oplevelse af utilstrækkelighed og tanker om, hvad man kunne eller burde have gjort for at
undgå, at det gik så galt: ”Lige efter alt det her var sket [personfarlig kriminalitet], så fik jeg
selv en krisereaktion… Hva’ kunne jeg have gjort, kunne jeg have gjort noget andet, skulle
jeg…”
Pårørende oplever også en fundamental ensomhed, og at de er alene med deres sorg og
bekymringer for den, der er syg. Dette kan være koblet med skyldfølelse over ikke at være
der nok for den syge, samtidig med, at man skal værne om og passe på sig selv. En informant fortæller om at have ”fundet nogle strategier for ikke at have dårlig samvittighed… at
jeg giver mig selv lov til at sige, ”nå men nu må jeg gå”, eller sådan at der er grænser for,
hvor meget tilstede jeg kan være der.” En anden pårørende beretter, at ”jeg har også følt
mig ensom i hele den her periode, fordi alle dem, der kendte mig – jeg var kendt for at
være den stærke. Jeg var kendt for at være den person, at hvis noget var galt, så kom de
til mig og nu var det mig, der var… ”
Flere beskriver behov for at kunne tale med nogen om at være pårørende, men flere har
også oplevet, at ikke alle i deres vennekreds eller netværk kan håndtere dette, og at det
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kan betyde, at man må sortere lidt ud: ”Der er rigtig mange, jeg har kostet ud… jeg har det
sådan, at vil de ikke lytte til mig, så var de fandme ikke mine venner.” Nogle pårørende beskriver også, hvordan de tager hensyn til, hvad man belemrer andre med: ”Vi ønsker heller
ikke at belaste dem med alt muligt, som vi går og roder med, så bliver det jo lidt andet, lidt
mere overfladisk.” Til gengæld bliver relationer til andre med pårørendeerfaringer værdifulde: ”Vi har et hold venner, som vi mødte til sådan en pårørendegruppe… Så de kender,
altså de har lignende omstændigheder. De er meget forstående, og de er rigtig gode at
snakke med for os. Altså fordi der kan vi bare læsse af, og det er lidt vanskeligere med
vennepar, som ikke har kendskab til psykiatrien, altså de kan godt nikke og gøre ved, men
der er også grænser for…” Alvorlig psykisk sygdom griber således også ind i de pårørendes relationer og interaktion med netværk og omgivelser.
Bærere af håb
Flere informanter beskriver, at de kender til recoverylitteratur og principper for recovery, og
at det ofte er dem, der bærer håbet på vegne af de syge, og også nogle gange må minde
personalet om, at det er muligt at få det bedre, og for nogle også muligt at blive sygdomsfri. Dette kommer særligt stærkt til udtryk hos en mor, der oplevede, at hun som pårørende
måtte minde psykiatrien om vigtigheden af håb og recoveryperspektiv: ”Så siger jeg til ham
[en leder]: Nu skal du høre her, hvordan jeg håndterer det her. Det gør jeg simpelthen ved
at håbe på, at min søn han bliver rask. Det er sådan jeg kommer igennem det på, og det
forstod han ikke.” Informanten udtrykker undren over at skulle forklare dette for en højt placeret ansat i psykiatrien: ”Og så skal jeg sidde og forklare det for en [chef] – det forstår jeg
simpelthen ikke. Der blev vi som forældre ikke mødt.”
En anden pårørende beretter, at hendes største ønske er, at den syge ”bliver lindret, at
han fik en grad af normalitet, at han kunne få bugt med noget af det her. Så ville han få det
bedre, han ville få en større selvfølelse. For det kan han jo godt få, og det er mit håb for
ham. At han de næste 5-10 år bare ligesom kan få lidt mere ro.” En tredje pårørende siger,
at ”jeg lever jo sådan i et håb, det har jeg gjort mange gange, når der er sket et eller andet.
Så tænker jeg… fordi han har så meget potentiale, så tænker jeg, at det må være nu han
siger, at nu skal mit liv ikke være så rodet.”
I interviewmaterialet findes også eksempler på, at pårørende ikke har haft kendskab til viden om muligheder for bedring og personlig recovery. En mor beretter om sin søn, der nu
har fået det væsentligt bedre, efter opstart af det retspsykiatriske behandlingsforløb, at ”jeg
vidste ikke, at han kunne blive så god… jeg kunne godt have tænkt mig at være mere oplyst om, at man faktisk kan blive så rask som han er nu. Det vidste jeg ikke, at man kunne
blive. Det er der ingen, der har fortalt mig, Jeg har aldrig vidst det.”
En pårørende understreger, at der er et stort behov for flere positive fortællinger, fordi det
er vigtigt, at psykiatrien også skaber positive fortællinger og håb, og at der frembringes fortællinger om, når psykiatrien gør det godt. Beretninger om gode og vellykkede forløb har
det, ifølge denne informant, med at drukne i mindre positive eller direkte psykiatrikritiske
fortællinger.
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”Der er et stort behov for flere positive fortællinger” (forælder)
En anden pårørende peger på, at det er fundamentalt vigtigt for patientens bedringsproces
med en god og tillidsfuld relation til den behandlende psykiater. Denne relation skal være
båret af gensidig respekt ifølge denne pårørende mor til en voksen søn. Det kræver ”en
psykiater, der kan lige som fange ham, dem respekterer han og dem der er ikke mange
af.” Det interpersonelle og relationelle tilskrives her afgørende betydning for en bæredygtig
behandlingsrelation, der kan understøtte patientens recovery-proces. Hvis der ikke er resonans mellem patient og den professionelle, er det vanskeligt at komme nogle vegne.
Særlige erfaringer når man bliver pårørende til en retspsykiatrisk patient

”Altså vi har jo ikke været en del af Kriminalforsorgen på
den måde, altså det var virkelig et chok for hele familien”
(søsken)
Mange af de aspekter vi har set på i det foregående, er karakteriseret ved, at de også
kunne være til stede hos pårørende til almenpsykiatriske patienter. Men når en psykiatrisk
patient begår kriminalitet og debuterer som retspsykiatrisk patient, føjer det yderligere
kompleksitet til, og ofte også mere arbejde til de pårørende. En pårørende beretter, at den
kriminelle handling indebar, at de som familie skulle sætte sig ind i et helt nyt system på
samme måde, som de tidligere havde sat sig ind i det psykiatriske system: ”Vi kender psykiatrien rigtig godt, så det føles lidt ligesom at starte forfra, fordi vi ved ingenting om Kriminalforsorgen.” En familie beskriver, at overgang og skift fra f.eks. arrest til et åbent psykiatrisk afsnit var vanskeligt at håndtere for patienten, og at ingen havde informeret om, hvad
der forventedes af en retspsykiatrisk patient: ”Men så kom NN, som er overlæge… og først
da fik [søn] at vide, hvad han skal passe på. Der var ikke andre der havde sagt det til ham
på et tidligere tidspunkt, hvad en retspsykiatrisk patient skal vise, eller i hvert fald passe
på, og hvad konsekvensen så vil være. Han var simpelthen så glad og lettet. Nu vidste
han, hvad han måtte og hvad han ikke måtte. Så kan man sige, det burde han vide, næh
det synes jeg faktisk ikke.”
Besøg i arresthus, lukket psykiatrisk afdeling eller retspsykiatrisk afdeling
Flere af de pårørende beskriver, at det kan være en voldsom oplevelse at komme på besøg i arresthus eller lukkede psykiatriske afsnit og at skulle forholde sig til forskellige sikkerhedsprocedurer.50

50

Jf. Retsplejelovens §765/777. Retten kan bestemme, at en varetægtsfængslet person skal anbringes i surrogat på psykiatrisk afdeling.
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”Jeg ved ikke om man kan vænne sig til det, men altså det der med, at man skal søge om
tilladelse til at besøge sin egen bror, det er en ting. En anden ting er, at når man kommer
derop, så forstår jeg godt rationelt den sikkerhed, der skal være der, men jeg tænker bare,
undskyld, jeg er ikke kriminel… hvorfor skal de se sådan på mig? Er det fordi du [fængselsbetjent] inde i dit professionelle hoved tænker, at pårørende til en mulig kriminel også
er kriminel?” Samtidig beskriver denne pårørende, at man også vænner sig til de sikkerhedsmæssige arbejdsgange, der f.eks. knytter sig til besøg i arresthus: ”Altså efter jeg ligesom har været der første gang og havde håndteret den situation, så har det været ok.”
Det er blevet ”placeret et eller andet sted inde i mig, så jeg ikke bliver fornærmet eller
krænket eller vred over, at de passer deres arbejde.” Også pårørende på besøg i psykiatrisk regi oplever, at det er grænseoverskridende at skulle lade sin taske undersøge i slusen eller at blive adspurgt, om man har noget med ind: ”Det er lukket, lukket, lukket, lukket… det er bare det med at de skal nærmest undersøge os alle sammen, når vi kommer
ind. Det kan jeg næsten ikke have. Jeg… hva’ fa’en skulle jeg komme med? En nedstryger
eller en pistol eller sådan noget?” Også denne pårørende oplever sikkerhedsrutiner som
en mistænkeliggørelse og som noget, der er forbundet med ubehag.
Behov for en fortælling om den kriminelle handling
Når et menneske debuterer som retspsykiatrisk patient indebærer det også, at de pårørende får brug for at skabe en forståelse af og fortælling om, hvad der førte til kriminalitet:
”Noget af det jeg synes har været udfordrende, har været, hvad jeg skulle fortælle til omverdenen. Det var virkelig et dilemma for mig… jeg kunne ikke rumme og holde det for mig
selv, men jeg ville også gerne være rigtig loyal overfor ham [den syge bror].” For denne informant har det været hjælpsomt at lave en fortælling, der ikke går i detaljer med de aktuelle sigtelser: ”For jeg har fortalt, at jeg ikke ved, hvad han er sigtet for, og det er en omgåelse af sandheden, men jeg har heller ikke lyst til at vide det, for jeg vil gerne bevare det
billede jeg har af min bror så lang tid som …, eller i hvert fald sådan som det er lige nu. Så
jeg har bare sagt, at situationen er, at han er varetægtsfængslet lige nu, at jeg ikke ved det
og jeg vil heller ikke vide det. Jeg venter til at [bror] kan fortælle mig det selv, efter han har
fået sin dom.” Citatet illustrerer, at der kan være behov for at konstruere én fortælling for
sig selv, og en anden i forhold til omverdenen. Informanten beretter også, at der har været
behov for noget tid til at komme overens med det forhold, at ens nære pårørende måske
har begået en alvorlig kriminel handling: ”Jeg var så bange for, at han havde gjort noget,
som ville ændre mit syn på ham.”
En pårørende til en anden patient siger, at ”han har jo aldrig været et voldeligt menneske.”
Den konkrete hændelse (vold og trusler mod offentligt ansatte), der førte til broderens debut som retspsykiatrisk patient, forklares hos denne pårørende med henvisning til strukturelle rammer og omgivelser på bostedet, og den utryghed det kan give at skulle interagere
med personale, herunder vikarer, som man ikke kender: ”At de skal forholde sig til pædagoger hele tiden, og sådan nogle nye måske, hvor de måske taler til dem på en bestemt
måde. Fordi han er jo ekstremt paranoid, om folk taler dårligt om ham eller om de har en
eller anden hensigt, tager pis på ham… Og det ved han jo meget bedre med folk han er
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tryg ved.” Den pårørende opsummerer, at ”jeg tror helt sikkert, at det kunne have indflydelse på, hvor langt ud han kom hen i det der [vold mod personale].”
Der kan ligeledes være behov for at få noget meningsløst til at give en form for mening,
f.eks. ved at henvise til sygdom som forklaringsramme. I en anden familie er den forklaring, man vælger at fokusere på, at den alvorlige kriminelle handling var afledt af alvorlig
psykisk sygdom: ”Det er jo sygdommen. Han ville aldrig have gjort noget sådant, hvis han
havde været rask. Aldrig. Vi har heller aldrig tænkt tanken, at han kunne gøre nogen fortræd. Det er jo ikke fordi [patienten] er et ondt menneske, men han har en sygdom, der har
gjort, at han gjorde det her, ik’. Det er jo det, der er så forbandet… men altså, det er et sygt
menneske, der har gjort det her.” Her bliver det tydeligt, at pårørende i nogle af forløbene
også selv har oplevet tab og er ofre for den kriminalitet, som patienten har begået. De skal
således håndtere både at være pårørende og ofre.
Fortællingerne fra de pårørende illustrerer også, at det ofte tager lang tid at få stykket en
meningsfuld historie sammen, og at tiden før retssagen kan være særlig udfordrende:
”Men jeg har ikke hele historien, synes jeg. Fordi der er sådan et mørkt felt, som vi gerne
vil have belyst på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad der gik galt den dag, han
gjorde det her. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er…” Udsagnene fra denne informant illustrerer, at det kan være en stor opgave at komme overens med selve kriminalitetsdebuten eller den kriminelle hændelse, og at der derefter genstår et arbejde med at
finde ud af, hvordan man skal forklare baggrunden for den. Dette kan også ledsages af
skyld eller selvbebrejdelser over, om man selv gjorde nok for at undgå det: ”Fordi vi var
hjemme. Og så kunne jeg have stoppet ham, ik’. … men jeg forstår simpelthen ikke, at han
kom så langt ud, jeg kan ikke forstå det.” I dette forløb ville den pårørende meget gerne
have været orienteret om den forestående udskrivelse. Det kan imidlertid være vanskeligt,
hvis patienten er over 18 år, og dermed selv bestemmer, om behandlingspsykiatrien må
informere pårørende.
Flere pårørende kredser om forholdet mellem sygdom og ansvar for det hændte. En siger:
”Jeg er søster til et menneske, som helt klart er endt i denne situation på grund af sygdom,
men det fratager ham ikke et ansvar. Selvfølgelig er han ikke ansvarlig, hvis han har lavet
noget, hvor han har været psykotisk, men jeg synes bare heller ikke at sygdommen kan
fratage ham alt. Og han har også taget nogle valg i sit liv, som ikke har hjulpet og han er
også stædig omkring medicin.” I dette forløb har patienten haft stor modstand mod at fortsætte med medicinsk behandling, og er dermed i opposition til de pårørende, der tror på,
at medicin har en effekt.
Ikke mindst i forløb, hvor der har været tale om alvorlig personfarlig kriminalitet, kan det
være vanskeligt at komme overens med, hvorledes der kan eller skal tales om dette. Det
bliver ikke mindre kompliceret, hvis patient og pårørende ser forskelligt på sagen: ”Og der
spurgte vi på et tidspunkt, altså skal vi forsøge at virkelighedskorrigere ham, og så sagde
vedkommende, nej det var behandlingssystemets ansvar at gøre det. Men hvis han så
bare får medicin, så bliver han jo ikke korrigeret for det, i hvert fald.” I dette forløb benægter patienten at have udført nogle af de kriminelle forhold, han er blevet dømt for. Dette giver anledning til bekymring hos de pårørende: ”Han føler sig dømt forkert. Og hvis der ikke
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er nogen, der tager hånd om det, kan jeg være bekymret for, at han ryger ind i kriminalitet,
fordi hans temperament… Han har jo en aggressor, og det kan han ikke styre. Det siger
han også selv.” Ifølge de pårørende har patienten ”ikke så forfærdelig meget sygdomserkendelse. Han ved, hvad der er godt for ham osv. Der er meget få professionelle han respekterer og har tillid til, fordi han vil hellere behandle sig selv, og det er jo problematisk,
altså at han har den opfattelse.” Familien har forsøgt at tilbyde patienten den forklaringsramme, at den kriminelle handling var afledt af sygdommen, og at dette er en formildende
omstændighed. Denne forklaringsmodel har patienten kortvarigt abonneret på, men siden
forladt igen: ”At det ikke var ham, men det var hans sygdom, der havde gjort det her. Så
tænkte jeg, at det gav mening for ham. Og det troede jeg så ville hænge fast, men det
gjorde det ikke. Den krog blev ikke hængende der og så vendte han tilbage til, at han ikke
havde været der, han havde gjort det… ” Det ser ud til at være nemmere for pårørende at
komme overens med en alvorlig kriminel handling, såfremt patienten erkender skyld, og
når patient og pårørende har samme forståelse og fortælling. En anden pårørende siger,
at ”jeg tænkte, at det var godt, at kan kender sig skyldig i det her han har gjort. Det var
godt. Han nægter det ikke. Han står helt ved det.”
Stigma og revision af egne tidligere opfattelser
Når fortællingen om den kriminelle handling er så central, handler det bl.a. om, at både kriminalitet og alvorlig psykisk sygdom kan være belagt med stigma. En ting er at skabe et
narrativ internt i familien, noget andet er, hvorledes man fortæller om det, der er hændt, til
omgivelserne. En informant fortæller, at de var proaktive i forhold til at orientere børnenes
institutioner og forældrekredsen om det dramatiske forløb med sygdom og kriminalitet: ”Så
tænkte jeg, vi lægger bare kortene på bordet, og er ærlige og fortæller det, som det er.”
Dette har ifølge informanten virket positivt og ikke ført til afstand eller stigmatisering: ”Det
var jeg lidt bekymret for: Hvad tænker folk om os? Men nej, folk har været støttende.” I en
anden familie har man været mere tilbageholdende med at berette åbent om, hvad der er
sket: ”Vi har jo sådan set ikke haft mod til at tale åbent om det med alle vores venner.”
Selvom man får skabt en sammenhængende, virksom og meningsfuld fortælling om at ens
nære pårørende både er syg og har begået kriminalitet, kan det alligevel give anledning til
bekymring om vedvarende stigmatisering: ”Jeg synes det er svært. Balancen mellem at
man selvfølgelig gerne må fortælle, hvad der sker i ens liv [i relation til pårørendes forløb
som retspsykiatrisk patient] men spørgsmålet er, om det er et stempel man kan komme af
med igen.” En familie beretter, at det retspsykiatriske forløb betød, at andre familiemedlemmer tog afstand: ”Altså jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet. De besøgte
ham ikke. Altså det gjorde de så til sidst… men hvor han også kunne mærke, at deres
holdning til ham var ændret. Altså fordi han var dømt for det her… men altså, hun er sundhedsfagligt uddannet, og jeg havde måske nok forventet, at hun ligesom kunne abstrahere
fra, jamen netop det med, at det ikke er ham, det er hans sygdom og sådan noget, men
det tror jeg ikke rigtig de kunne. Det tror jeg gjorde rigtig ondt på [søn]. Og det gør selvfølgelig også ondt på os.”
En anden pårørende siger, at ”der er trods alt forskel på at have et sygt barn med en diagnose og så have et sygt barn med en diagnose og en dom.” På et opfølgende spørgsmål
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fra forskeren om, hvori denne forskel består svarer den pårørende: ”Det er måske nok i virkeligheden, at det er sværere at tale om. Altså fordi i starten der syntes jeg måske nok, at
det var svært at tale om … bare det at være psykisk syg. Men det har vi ligesom vænnet
os til. Det er blevet normalt. Men jeg har ikke vænnet mig til at have et barn, som har en
dom. Det har jeg ikke, og jeg ved heller ikke om det er noget man nogensinde skal. Men
jeg kunne godt tænke mig, at det blev lige så afslappet, som det er med den psykiske diagnose.” Formuleringerne hos denne pårørende vidner om, at en psykiatrisk diagnose i sig
selv kan være forbundet med stigma, og at dette forstærkes, hvis der også er kriminalitet
og et retspsykiatrisk forløb inde i billedet.
Flere af de pårørende har også oplevet, at de selv er blevet genstand for de fortællinger,
de tidligere også selv har haft om retspsykiatriske patienter. De har dermed måttet gøre op
med eller revidere stigma, som de selv tidligere har været repræsentanter for: ”Man har
nok en anden holdning, når man ikke har nogen tæt på, i hvert fald til at starte med. Når
man får noget indsigt og viden om, hvad der foregår, så er jeg ret sikker på, at man kan
bevæge alle væk fra, at man bare siger, at de skal spærres inde, og at det er nogle idioter.” En anden pårørende siger, at ”altså når man selv har en søn. Så ser man jo også, at
der er mennesker bag denne her sygdom, og det ser man ikke ellers. Man sidder bare og
tænker: ”De skal bare sidde derinde, de skal aldrig ud.” Altså man glemmer, at der er mennesker bagved, når man ikke har det tæt på sig.” Dette fører videre til en samtale med intervieweren om, at retspsykiatriske patienter ofte beskrives som monstre og i stereotype
vendinger. I forlængelse af dette erkender den pårørende, at ”ja, det har jeg fundet ud af,
men det har jeg jo også selv været en del af på et tidspunkt. Fordi man ikke har vidst det.”
Uvished og ukendte tidsperspektiver
Flere pårørende beskriver meget kaotiske og bekymringsfulde situationer i forbindelse
med anholdelse og varetægtsfængsling. Dels chokket over at en nær pårørende er kommet i karambolage med politiet og dels usikkerhed og uvished om, hvor den pågældende
konkret opholder sig (politistation, arresthus) mv., og hvad der kommer til at ske: ”Det var
så forfærdeligt, fordi jeg fik jo ikke noget at vide i tre dage. Jeg anede ikke hvor han var.
Jeg anede ikke, hvad der var sket. Så blev jeg ringet op af en politimand og han beklagede
meget, at vi ikke havde fået nogen besked.” Denne familie oplevede, at de som pårørende
havde meget begrænsede muligheder for at blive informeret om det konkrete forløb: ”Og
så fandt vi ud af, at vi ikke havde, sådan som jeg forstod det, ret til at få noget at vide, fordi
han er over 18 år.” Dette blev forstærket af, at der var knyttet brev- og besøgskontrol til varetægtsfængslingen i surrogat: ” Da jeg så kommer derud [til den psykiatriske afdeling], så
må jeg jo ikke komme ind. Jeg må ikke se ham, ikke snakke med ham, jeg skal bare aflevere det der tøj ved døren, ja så bryder jeg jo helt sammen, jeg vidste jo ikke hvad der var
sket.” I den konkrete sag får de pårørende efterhånden stykket et billede af hændelsen
sammen, ikke mindst ved hjælp af presseomtale: ”Men vi havde jo gættet lidt, fordi der var
jo TV2 Lorry.” Den manglende kontakt til sønnen stod på i hele efterforskningsperioden:
”Der er jo fuldstændig lukket af, indtil de har efterforsket hele sagen, før jeg må besøge
ham.”
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Retspsykiatriske forløb er ofte præget af ukendte tidshorisonter. Det gælder foranstaltninger uden længstetid, hvor hverken patienten eller de pårørende ved, hvor længe forløbet
kan forventes at vare. Det gælder også i allerhøjeste grad forløb op til en domsafsigelse,
med f.eks. langvarig varetægtsfængsling, ventetid i forhold til mentalundersøgelse osv. Det
er hårdt for patienten, men også for de involverede pårørende. En af dem erkender nøgternt, at: ”jeg må forholde mig til at tackle, at han sidder der, og jeg kan ikke gøre nogen
forskel overhovedet andet end at besøge ham.”
Rollen som bistandsværge
Nogle af informanterne har påtaget sig rollen som bistandsværge, og dette ser ud til at forstærke forpligtelsen som pårørende og betyde, at de knyttes endnu tættere til patientforløbet.
En informant fortæller, at ”i og med jeg er hans bistandsværge, så kan man komme ind
[f.eks. i forbindelse med bæltefiksering] og så kan jeg se alle de her ting, fordi det kan du
normalt ikke se som pårørende.” Denne dobbelthed beskrives også af en anden pårørende. På den ene side er denne rolle belagt med stor usikkerhed og uvished om, hvad
hvervet egentlig indebærer, på den anden side giver denne funktion adgang til noget.
Nogle af de pårørende, der har påtaget sig hvervet som bistandsværge har oplevet store
udfordringer i forhold til at få information om, hvori opgaven som bistandsværge består:
”For det første så tog det rigtig lang tid at få skriftligt, at jeg var bistandsværge.” Denne pårørende fortæller endvidere, at hun ikke fik beskrevet opgaven: ”Jeg ved jo ikke, om jeg
udfylder min opgave, for jeg ved jo ikke hvad forventningerne er, så det er bare sådan noget jeg gør.”
Det er også karakteristisk, at det er dilemmafyldt at være pårørende og bistandsværge,
ikke mindst i forhold til, hvordan man agerer, hvis man får viden om risikoadfærd eller ny
kriminalitet og føler sig forpligtet til at informere den behandlingsansvarlige i psykiatrien.
De fleste pårørende til retspsykiatriske patienter er formentlig på den ene eller anden
måde nødt til at forholde sig til den kriminalitet, der har ført til dom, og flere gør sig også
tanker om risiko for tilbagefald og ny kriminalitet. Dette ser ud til at blive forstærket, hvis
man som pårørende også har påtaget sig hvervet som bistandsværge. Bistandsværger
med personlig relation til den syge risikerer også at skulle kunne udholde vrede fra patienten over, at de har reageret i forhold til risiko for recidiv til kriminalitet og kunne holde ud at
agere ”politibetjent”. Dette er, som en bistandsværge opsummerer, vanskeligt at navigere
i: ”Altså det er jo virkelig et dilemma, hvor der ikke var nogen god løsning.” På den ene
side, følte vedkommende sig forpligtet til at reagere og videregive besked om mistanke om
recidiv til kriminalitet, på den anden side vidste han også, at det kunne gå ud over relationen til den syge.
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FAKTABOKS

Bistandsværgens opgaver
•

Alle, der er idømt en psykiatrisk særforanstaltning, der giver mulighed for at
man i henhold til dom indlægges på et psykiatrisk hospital, skal have beskikket
en bistandsværge. Det er retten, der beskikker en bistandsværge, og denne
skal så vidt muligt være en af den dømtes nærmeste pårørende.

•

Bistandsværgen skal så vidt muligt handle i samråd med den dømte, og bistandsværgens opgaver er overordnet:
o At holde sig underrettet om den dømtes tilstand og drage omsorg for, at
indlæggelser og den idømte foranstaltning ikke udstrækkes længere end
nødvendigt (§8)
o At rådgive og vejlede den dømte om muligheden for at søge om ændring af
eller ophævelse af den idømte foranstaltning samt om klageadgang i forhold til brug af tvang i henhold til psykiatriloven.

•

Bistandsværgen har ret til information om:
o Retsmøder: Politiet skal holde bistandsværgen underrettet om, hvornår der
afholdes retsmøder vedrørende den dømte, herunder retsmøder med henblik på beskikkelse af ny bistandsværge
o Domme: Udskrifter af domme og kendelser angående den dømte skal efter
anmodning udleveres til bistandsværgen, med mindre efterforskningsmæssige hensyn undtagelsesvis taler herimod
o Personlige forhold og mental tilstand: Oplysninger om den dømtes personlige forhold og mentale tilstand skal efter anmodning udleveres til bistandsværgen, hvis den dømte giver samtykke til det
o Den dømtes folkeregisteradresse og sidst kendte opholdssted
o Indlæggelser på sygehus e.l.: Sygehus/institution skal give bistandsværgen
besked, når den dømte indlægges eller udskrives
o Enhver oplysning, som er nødvendig for at kunne varetage sit hverv på forsvarlig måde. Dog må oplysninger, som af lægefaglige grunde ikke kan gives til den dømte, heller ikke gives til bistandsværgen
o Oplysninger i tvangsprotokollen
o Den dømtes journal, herunder behandlingsplanen, såfremt den dømte giver
samtykke til, at bistandsværgen får adgang til journalen. 51

Behov hos pårørende
Når de pårørende i vores undersøgelse blev spurgt om, hvad de kunne have behov for, er
det karakteristisk, at de først og fremmest efterspørger mere viden om retspsykiatriske pa-
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tientforløb. En pårørende siger, at ”det virker som om, at systemet tænker, at alle og enhver ved, hvad det indebærer at blive retspsykiatrisk patient.” Det er ligeledes karakteristisk, at de pårørende efterlyser et sted, hvor man kan henvende sig og få vejledning og
viden og mulighed for at drøfte en ofte kaotisk situation med nogen, der har specifik viden
på området.
En pårørende fortæller, at hun forgæves forsøgte at finde ud af, hvor man kunne henvende sig umiddelbart efter anholdelsen af hendes bror: ”Så ringede jeg til 114 og sagde,
prøv og hør her, min bror er lige blevet anholdt, har I et sted man kan ringe hen som pårørende? Og så var det en, der overhovedet ikke havde nogen forståelse for hvad jeg ville,
jeg tror ikke hun forstod mit spørgsmål og hun var ikke imødekommende. Så sagde hun,
nå men du kan få et nummer til offerrådgivningen. Så tænkte jeg bare, er det en joke. Altså
det min bror har begået, altså der er nogle andre, der er ofre… jeg tror ikke i denne sammenhæng at jeg må blive betragtet som offer. Altså hvis jeg ringede til den [offerrådgivningen], så tror jeg måske de ville synes, at jeg havde ringet forkert.” Denne pårørende kunne
have haft brug for at blive oplyst om rammer og retningslinjer vedrørende varetægtsfængsling mv. og konstaterer: ”Men det kan da ikke være første gang, at der er nogen pårørende, der er bekymret for deres kære eller nære.” Hun er fuldt ud opmærksom på, at der
er regler og retningslinjer for, hvad myndigheder kan informere om, men samtidig beskriver
hun frustrationen over ikke at være informeret om broderens aktuelle situation: ”I hvert fald
føler jeg, at jeg også er blevet straffet fordi jeg bliver sat i en situation, hvor man jo ikke
kan få noget at vide, og jeg ved godt, at der er nogen procedurer [tavshedspligt osv.], men
jeg følte virkelig, at jeg også blev straffet. Jeg tænkte, jeg har jo ikke gjort noget.” Efterfølgende korrigerer hun oplevelsen til at handle om at blive ”indirekte straffet, fordi der ikke er
en instans, der siger, vi vil gerne informere pårørende om hvad der sker, hvad der kommer
til at ske. Det der sker nu er, at han bliver kørt derhen, derefter sker der sådan og sådan.”
Hun sammenfatter, at det, der kunne have hjulpet, var faktuelle oplysninger om, hvad en
varetægtsfængsling indebærer: ”Ja, det kunne have hjulpet sådan en som mig, sådan helt
faktuelt. Hvad kommer der til at ske med min bror?” Flere af undersøgelsens pårørende
deler oplevelsen af at blive indirekte straffet og oplever stor frustration over ikke at have
haft mulighed for at blive informeret.
En kvinde, der er pårørende til en syg partner, der også er far til deres mindreårige børn,
efterlyser vejledning i, hvordan man skal forklare børnene om deres fars sygdom: ”Jeg fik
aldrig den børnesamtale, jeg bad om, selvom de faktisk sagde, at jeg havde mulighed for
at få det.” Hun beskriver, at der var ”behov for en der gik ind og lærte mig nogle ting og fortalte mig, at det kommer til at være sådan og sådan, og dine børn, deres reaktion kan
være sådan og sådan og sådan, og så skal du...”

”Jeg har i hele forløbet manglet nogen at snakke med.
Altså nogen, der ved noget om retspsykiatrien, enten
nogle, der kendte til den konkrete situation, uden at de
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måtte udtale noget, eller nogen jeg kunne fortælle om
hele situationen” (søsken)
Flere pårørende beskriver behovet for nogen at tale med: ”Jeg kunne virkelig have brug for
en sådan en som dig [interviewer], en ekspert, en der har været inde i det, men også er
kritisk. En som kunne vejlede mig i, hvad det er for nogle muligheder din bror har, som så
syg… Jeg ville bare have en, der kunne vejlede mig eller sige: Måske kunne han prøve det
her, eller…” En anden siger, at ”jeg savner helt klart at have en velovervejet samtale omkring ham, med en som kender ham. Det kan jeg ikke have.” Det tydeligt, at det er meget
erfarne pårørende, der er helt på det rene med, at der er regler, rammer og tavshedspligt,
der begrænser pårørendes muligheder for at tale specifikt om det konkrete forløb med professionelle. Men selvom man kender regelværket og dets logik, ændrer det ikke ved, at pårørende kan have behov for at drøfte specifikke forhold. Dette dilemma kendes fra meget
andet pårørendearbejde, ikke mindst fra komplekse forløb, hvor patienter ikke ønsker pårørende inddraget.52
Forventninger til hjælp og støtte
En række af informanterne har oplevelser af, at der gøres for lidt for den syge, og at den
iværksatte hjælp og støtte er utilstrækkelig eller decideret forkert, både før, under eller efter dom. Flere har erfaringer med at skulle argumentere for at opnå ting, der efter deres
opfattelse, er fundamentale. F.eks. en ikke-nedsættende tone i personalets omgang med
patienten eller medpatienter eller mulighed for at få aktivitetstilbud eller undervisning.
En pårørende har arbejdet hårdt for mere undervisning til en langvarigt indlagt mindreårig,
og beskriver, at ”jeg var meget bekymret for hans uddannelse… Hospitalsskolen er god,
men har jo ikke fået noget fuldt skema. Han er blevet sat noget tilbage. Der var så nogle
diskussioner med kommunen, inden han endelig fik lov til at gå til sit 2. skoleår på hospitalsskolen, fordi det var jo dyrere end hvis han tog et læringsforløb. Det er så grotesk, at
man skal kæmpe sådan for det.”
En anden pårørende fortæller, at hun undrer sig over, at hendes bror ikke får hjælp og
støtte til tøjvask og at holde sin bolig ren: ”De tager ikke hånd om her på stedet [botilbud]
med at hjælpe med de konkrete ting. De rør ikke hans værelse, selvom det ligner… Det
synes jeg egentlig er underligt. Men jeg forstår det godt principielt, at han er psykisk syg,
men han er stadigvæk et frit menneske… han har stadig ret til privatliv og de kan ikke
tvinge ham.” Hun beskriver ligeledes, at broderen har oparbejdet en betydelig gæld, men
at dette heller er ikke noget, der adresseres af de professionelle. På samme måde oplever
denne informant, at tilbuddet i behandlingspsykiatrien er for reduktionistisk, og fortrinsvis
har fokus på den medicinske behandling: ”Jeg ved, at der findes andre strategier for at få
det bedre end bare medicinen, end bare at symptombehandle hele tiden… altså sådan
nogle basisting, altså han skal lindres på en eller anden måde emotionelt.” Hun efterlyser
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således en bredere tilgang, men konstaterer, at det aktuelt bare handler om, at ”han skal
proppes med medicin.” Dette fører informanten videre til en refleksion over, at hjernen ”jo
er ekstremt kompleks”, og at alt det broderen rummer som menneske reduceres til, at han
er ”patient, der bare skal have noget fucking medicin, altså for at få det hele til at køre. At
det er sådant sjæletomt.” I dette forløb har den pårørende en forventning om, at den hjælp
og støtte det offentlige hjælpeapparat sætter i værk, skal være helhedsorienteret, afhjælpende og forløsende i forhold til patientens problemkompleksitet. Den pårørende oplever
imidlertid, at det modsatte sker; hjælpen er enstrenget, ikke alle problemer adresseres eller løses, og de pårørende savner en helhedsorienteret tilgang.
Tone, menneskesyn og faglighed
Fra tidligere undersøgelser af stigmatiseringsprocesser er det velbeskrevet, at patienter
desværre også oplever stigmatisering i mødet med sundhedsvæsenet og sundhedsprofessionelle.53 Dette overhøres og opleves ligeledes af pårørende, og det beretter flere af undersøgelsens pårørende om.
En informant fortæller, hvordan hun reagerede mod tonen fra et personalemedlem, der
sagde: ””Vi ved jo ikke hvordan vi skal opføre os overfor en arrestant [på en psykiatrisk afdeling].” Så tog jeg hende i enrum og så kan jeg love dig for, at hun fik at vide, at sådan
talte hun aldrig nogensinde til mig og min søn nogensinde mere.” Den samme informant
har ligeledes taget til genmæle, når hun var vidne til episoder med andre patienter: ”Jeg
har set folk ikke opføre sig særlig pænt overfor klienter. Og dem tager jeg simpelthen fat i.
Der var en unge pige på [xx afsnit], der havde det rigtig dårligt. Så sagde jeg: ”Jeg synes
du skal gå hen til kontoret og banke på døren”, men hun var bange. ”Bank hårdere, de skal
komme ud”. Så lige pludselig så åbnede døren og – så lukkede de døren i hovedet på
hende. Jeg gik helt amok. Så sagde jeg til hende: ”Nu går vi hen, og så skal du have hjælp
nu”. Tænk sig, at jeg skulle gå hen og sige det… Jeg kan slet ikke have sådan noget. Og
det har jeg set rigtig mange gange.” Informanten konkluderer, at ”jeg kommer aldrig nogensinde til at elske det psykiatriske system. Jeg har sagt til dem ”I er ekstremt gammeldags – I er 50 år bagud. Hvad med, at I lyttede til nogle ting, og tog pårørende meget mere
med”, men det er der jo en del arbejde i. Jeg synes fandme, at man skulle snakke med de
pårørende.”
Pårørende beskriver også, at de kan komme i tvivl om, hvorvidt faglighed og professionalisme er tilstrækkeligt til stede i pleje og behandling af deres syge familiemedlem: ”Jeg kan
huske, at jeg når at tænke; jamen de er jo uddannet til det her, de ved jo, at det kan ske [at
patienter er udadreagerende]. Ikke fordi, selvfølgelig er der ingen, der skal trues, men det
er jo ikke købmanden nede på hjørnet han har truet. Han har jo truet personalet, der er
trænet i sådan nogle ting her.” En anden pårørende er i tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have vikarer i aften- og nattevagter, hvor personalenormeringen er mindre:
”Jeg synes det er en stor fejl, at man ansætter vikarer… Hele sikkerheden er jo i fare, fordi
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vikaren er så uerfaren, og der ikke er nogen hjælpemidler… Det tænker jeg, er et stort ansvar at give en, der kun er vikar.”
Tab af tillid og tiltro
En del af de frustrationer pårørende beretter om, vedrører konkret indhold i støtte og behandling; at man kunne have tænkt sig flere eller andre tiltag, der kunne have lindret eller
hjulpet, f.eks. længere indlæggelse, en anden eller mere eller mindre medicinsk behandling eller mere bostøtte.
Derudover er der pårørende, der undervejs i forløbet har oplevet fundamentale brud i deres tillid til myndigheder, autoriteter eller til at velfærdssystemet udviser villighed til at
hjælpe og afhjælpe. En pårørende beskriver, at han både har kæmpet for kommunal støtte
i form af bolig og forsørgelse og for hjælp i psykiatrien, men har oplevelsen af at være gået
forgæves: ”Der var ikke nogle tilbud. Ja, det var simpelthen hele kampen med os og kommunen, bare for at [patienten] kunne få kontanthjælp. Hele den der mølle, den var ekstrem…. Og hvor der har været rykket for en §107 plads igen og igen, og blive afvist. Det
var sådan, at vi tog derind til dem i [kommunen], hvor vi kom 3 dage i træk bare for at få en
aftale med hans socialrådgiver. ”Nej, hun er lige gået ud ad døren. Hun sidder i møde. Hun
er syg” igen og igen. Bare den totale afvisning. Det var grumt.”
En anden pårørende beskriver, at hun har været nødt til at revidere sin opfattelse af og sin
tiltro til politiets upartiskhed efter en pressemeddelelse og politiets brug af et billede af broderen: ”Jeg skulle lige igennem en proces, hvor jeg var vred på politiet og på hele systemet over, at man havde udstillet min bror. Jeg tænkte, så kommer han jo aldrig tilbage til
samfundet, hvis det der, det ligger ude på nettet for evigt.” Informanten oplevede, at det
var uretfærdigt og at ”det kan ikke passe, at man skal udstille mennesker på den måde.”
Forløbet har gjort, at hendes autoritetstro og troen på ordentlighed er ændret: ”Jeg har altid været autoritetstro og tænkt, jamen politiet i Danmark, de er gode og der er ikke noget
der hedder korruption, og når det så kommer tæt på, kan jeg mærke, at jeg er blevet meget mere opmærksom og hvor jeg bare tænkte, ok måske er det danske system ikke sådan…, vi er i hvert fald ikke fejlfrie. Vi skal ikke gå og fortælle ude i verden, at vi er så
gode, hvis vi ikke er gode.” Flere af undersøgelsens pårørende har oplevet ubehagelige og
grænseoverskridende fremstillinger af deres syge familiemedlemmer i mediebilledet. De
oplever, at der er blevet rykket ved deres tillid til, at der er en human tilgang og forståelse i
det omgivende samfund i forhold til komplekse situationer med alvorlig psykisk sygdom og
kriminalitet.
Når nogen slipper grebet for tidligt
Blandt de pårørende genfindes en række oplevelser af, at der ikke bliver gjort nok eller at
der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed, når patienter udskrives og overgår til mindre intensive tilbud. En familie fortæller, at ”vi synes jo, at han bliver lidt for tidlig udskrevet, så vi
er meget nervøse i sådan et tilfælde, for han er jo ikke i balance endnu, og så bliver han
lukket ud. Lige så snart han bliver udskrevet som nu ikke, så stiger der et eller andet inde i
mig, som er konstant i alarmberedskab, specielt når han ikke er i balance, ikke.” En anden
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pårørende har oplevelsen af, at der ikke rigtig er sket noget: ”Så synes jeg ikke vi er kommet videre behandlingsmæssigt.” De pårørendes forventninger til intensitet, form og indhold i behandlingsindsatserne kan være præget af dobbelthed og dilemmaer. På den ene
side kan det være svært at have tiltro til, at behandlingen er god nok, på den anden side
kan man samtidig have forventninger om, at der skal gøres noget mere eller noget andet,
og opleve at en udskrivelse kom for tidligt.
I en anden familie betød en oplevelse af ikke at blive taget alvorligt i henvendelsen til
sundhedsvæsenet, at patienten mistede modet og troen på at kunne få hjælp. Denne familie havde ambitioner om at støtte og hjælpe den syge søn/bror, men har oplevet sig utilstrækkelig i og med, at familiens egen indsats ikke var nok til at afbøde for de psykiatriske
problemstillinger, som patienten havde kæmpet med igennem nogen tid. Netop derfor bliver det for denne familie ekstra frustrerende, når de oplever, at der ikke er et velfærdsstatsligt hjælpeapparat, der kan træde til. Familien oplever, at de selv har forsøgt at kompensere for fraværet af offentlig støtte og hjælp, men at de ikke var tilstrækkeligt klædt på
til det, og at de som familie ”ikke har det rette udstyr til at håndtere det, uanset hvor meget
kærlighed og omsorg man viser, så kan det ikke reparere på, at noget indeni ham er i stykker.”
Lydhørhed, grundig og løbende forventningsafstemning
Det er et centralt tema på tværs af alle pårørendeinterviews, at de professionelles lydhørhed i forhold til de pårørende er alfa og omega. Hvis de pårørende oplever lydhørhed, kan
det danne udgangspunkt for et bæredygtigt og hjælpsomt samarbejde. En pårørende beskriver, at det er afgørende ”at der er nogle i systemet, som hører os. Det er meget betydningsfuldt.” Hvis de pårørende ikke oplever lydhørhed i mødet med professionelle i de forskellige sektorer, kan pårørendesamarbejdet blive meget vanskeligt, og det kan ”føles som
en meget tung institution [behandlingspsykiatrien], hvor man ikke rigtig kan gøre noget.
Hvis man ikke har nogen magt, så kan man ikke rigtig gøre noget.”
En forælder med mange års erfaring som pårørende beskriver, hvor betydningsfuldt det er
at opleve, at nogle lytter til og forstår ens perspektiv: ”Derfor har jeg haft et rigtig godt forhold til dem på afsnit [xx]. Da jeg begynder at omtale ting, hvad der foregår, hvordan tingene er… hvordan og hvorledes med [patienten] så forstår hun [en overlæge] præcis,
hvad jeg siger... Det gjorde de andre ikke. Fordi jeg fortæller hende, hvad det vil sige, når
man har et barn [der er så alvorlig syg]. Så vidste hun hvad jeg mente med det, men det
var der ingen andre der vidste. Men hun kunne forstå og vidste jo godt, hvad jeg havde
været igennem.” En anden informant siger om et forløb i den specialiserede retspsykiatri:
”Så synes jeg de har været rigtig gode til at lytte til os. Jeg synes virkelig de har lyttet til os,
når vi har sagt noget. Jeg synes de har været helt fantastiske. Der var ikke noget jeg
manglede derude.”
Når man analyserer udsagn om oplevelser og indtryk hos pårørende er det et vilkår, at forskeren ikke har adgang til den specifikke situation eller oplevelse, som informanten beretter om, og dermed heller ikke viden om, hvordan eksempelvis sundhedsprofessionelle har
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ageret. Det, der imidlertid springer i øjnene på tværs af de pårørendes fortællinger er, at
der ofte synes at være mange forskellige forventninger til hvilken hjælp og støtte, der sættes i værk i forhold til den syge. Der ses en række åbenlyse diskrepanser mellem det pårørende forventer, og det der faktisk sættes i værk eller lykkes i praksis.
Det er nærliggende at pege på, at der synes at være et stort potentiale i at bruge flere
kræfter på forventningsafstemning mellem de forskellige parter:
•
•
•
•
•

Mellem patient og behandlingspsykiatri
Mellem patient/borger og den psykosociale rehabilitering i kommunalt regi
Mellem pårørende og behandlingspsykiatri
Mellem pårørende og den psykosociale rehabilitering i kommunalt regi
Mellem retsvæsen og pårørende, der påtager sig opgaven som bistandsværge.

Forventningsafstemning indebærer ikke nødvendigvis, at man som pårørende får det, man
forestiller sig, men alene drøftelsen af, hvad man kunne ønske sig, og hvad man betragter
som det gode og rigtige, vil formentlig være afklarende. Det er typisk også afklarende, hvis
man får en god forklaring på, hvorfor noget ikke kan lade sig gøre, eller at det ud fra et fagligt synspunkt er bedre at starte med at gøre noget andet. Pårørende ser ud til at have
mange forventninger til længden af en indlæggelse, og hvornår patienter er tilstrækkeligt
klar til at blive udskrevet. Forventningerne vil formentlig ikke altid kunne indfries i de aktuelle psykiatriske tilbud, men er dette gjort tilstrækkeligt tydeligt for de pårørende? Pårørende har ligeledes mange forventninger til, hvori behandlingen skal bestå; medicin/ikke
medicin, dosis/præparat, psykoterapi, dobbeltdiagnosebehandling osv. Også her er det oplagt, at det i nogle af de undersøgte forløb havde været hjælpsomt at tydeliggøre, hvad
man kan tilbyde i psykiatrisk regi, og hvad man ikke kan tilbyde, eller kun kan tilbyde i mindre grad. Det er oplagt, at mange af de undersøgte forløb formentlig kunne have profiteret
af grundig og løbende forventningsafstemning mellem patienter, pårørende, professionelle,
region og kommune.
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Recovery og recovery-processer
I dette kapitel er der fokus på deltagernes erfaringer med recovery-processer, og de muligheder og barrierer for at komme sig, som de har oplevet på egen krop og sjæl. Deltagernes recovery-processer er vidt forskellige, og de befinder sig forskellige steder i deres forløb; nogle er lige debuteret i en retspsykiatrisk sammenhæng, enkelte har langvarige erfaringer med en eller flere domme til behandling eller med det skift, der sker når en anbringelsesdom ændres til en behandlingsdom og frihedsgraderne langsomt øges. De fleste
retspsykiatriske patienter har årelange forløb. Det er typisk forløb, der præges af flere forskellige faser og stadier med mange forskellige behov og udfordringer og variationer i muligheder og begrænsninger. For de fleste har der været mange vendepunkter og mange
op- og nedture, og alle repræsenterer en stor mængde af erfaringer med at komme sig og
at komme overens med alvorlig psykisk sygdom og kriminalitet. For flertallet af deltagerne
er det karakteristisk, at det at komme overens med at have begået kriminalitet, fylder meget og lægger beslag på mange kræfter. Dette fænomen beskrives som offender recovery
(kriminalitetsrelateret recovery) i den internationale litteratur om retspsykiatri og recovery.
Dette kapitel har særligt fokus på recovery-processer og på deltagernes arbejde med at
forstå og skabe meningsfulde fortællinger om, hvordan det kunne komme dertil, og ikke
mindst hvordan man lever med konsekvenserne af en kriminel handling. For flere af deltagerne træder især skyld og skam frem i bearbejdningen af kriminaliteten. I den sidste del
af kapitlet er der fokus på en række af de barrierer, der kan vanskeliggøre eller forhale recovery-processer og på oplevelser af at skulle være patient eller klient på den rigtige
måde.
Recovery og retspsykiatri
I den internationale litteratur om retspsykiatri og recovery er der udbredt enighed om, at
det ikke mindst for retspsykiatriske patienter, er vigtigt med recoveryunderstøttende indsatser. Der er ligeledes udbredt enighed om, at det kan være nødvendigt med nogle tilpasninger, og at recoveryunderstøttende indsatser kan være begrænsede eller forsinkede af
strukturelle eller juridiske rammer. Det vil f.eks. sige, at den enkeltes rehabiliterings- og recovery-proces kun kan finde sted i det omfang, det er sikkert for det omgivende samfund.54
I en retspsykiatrisk kontekst beskrives dette ofte som dobbeltopgaven eller dobbeltforpligtelsen. Det at yde den bedst mulige pleje, behandling og rehabilitering i forhold til den enkelte patient skal ske under hensyntagen til det omgivende samfund, ikke mindst af hensyn til eventuelle ofre for den kriminalitet, patienten har begået.55
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Centrale elementer i recovery-processer
Der er mange individuelle erfaringer og forskelle, men der er samtidig påfaldende mange
ligheder i det, patientinformanterne peger på som centrale elementer i deres recovery-processer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At have noget meningsfuldt at beskæftige sig med, herunder varierede aktivitetstilbud
At se positivt – tænke positivt på tingene
At tage ansvar for egne handlinger
At tage en dag ad gangen
At tilpasse sig miljøet
At tage mod hjælp fra personalet
At modtage hjælp og støtte fra pårørende og netværk
At modtage målrettet medicinsk behandling
At lære symptomer og adfærd at kende og at agere i forhold til dem.
At sikre boligsituation og forsørgelsesgrundlag

”Når man arbejder, hører man færre stemmer” (patient)
Når deltagerne peger på erfaringer med disse elementer, er det typisk erfaringer, der er
høstet fra langvarige forløb, hvor de i kraft af den psykiatriske særforanstaltning har været i
kontakt med behandlingspsykiatrien over lang tid. For mange har det lange tidsspand været præget af en række forskellige faser, hvor de forskellige stadier har budt på nye variationer og på mange forskellige udfordringer. Et langvarigt forløb indebærer typisk kontakt til
forskellige enheder og mange forskellige professionelle i behandlingspsykiatrien. Ikke
mindst i overgangen fra sengepsykiatri til et ambulant forløb, hvilket indebærer mange skift
i frihedsrettigheder og i forventninger til, hvad man kan klare selv og hvad man kan få
hjælp og støtte til.
En række af de elementer deltagerne i denne undersøgelse peger på, er ligeledes velbeskrevne i den internationale recoverylitteratur og i CHIME-modellen.56
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FAKTABOKS

CHIME
Recovery beskrives ofte som et helhedsorienteret og holistisk perspektiv, hvor der
er fokus på mange aspekter af et menneskes liv og livskvalitet og ikke kun på eksempelvis symptomreduktion. Den internationale recoverylitteratur peger på fem
afgørende elementer, der fremmer personlige recovery-processer. Disse udgør til
sammen den såkaldte CHIME-model:
•
Connectedness - tilknytning og samhørighed
•
Hope and optimism – håb og optimisme
•
Identity – identitet og selvværd
•
Meaning of life – mening og mestring
•
Empowerment – empowerment og selvstændighed.
På baggrund af brugererfaringer er det påvist, at disse elementer, enten hver for sig
eller i samspil, er centrale for den enkeltes recovery-proces.57

Det er også karakteristisk, at flere af deltagerne peger på, hvor betydningsfuldt det er for
dem at opleve hjælp og støtte fra netværk og pårørende, og at de pårørende holder ved og
er bærere af håb og vedholdende tro på, at ting kan blive bedre eller forandres. En af deltagerne beskriver, at hjælp og kontakt til pårørende i bogstaveligste forstand, er det, der
har holdt ham i live: ”Hvis min mor ikke havde været der, så havde jeg ikke været her.”
Som det er beskrevet i kapitlet om pårørendeperspektiver er det langt fra alle pårørende,
der har været bekendt med begrebet personlig recovery og bekendt med, at en del kan
komme sig over alvorlig psykisk sygdom, selvom det ikke nødvendigvis indebærer totalt
ophør af symptomer. Flere pårørende har heller ikke tidligere i forløbene haft troen på, at
det var muligt for deres syge familiemedlemmer at få det bedre. En deltager beskriver
dette markante skift fra behandlingspessisimisme til ny tro på bedring: ”Jeg vidste ikke, at
han kunne blive så god… jeg kunne godt have tænkt mig at være mere oplyst om, at man
faktisk kan blive så rask som [patienten] er. Det vidste jeg ikke, at man kunne blive. Det er
der ingen, der har fortalt mig, Jeg har aldrig vidst det.” For flere er disse perspektiver og
denne indsigt kommet undervejs i forløbene. Under alle omstændigheder viser vores undersøgelse, at det er afgørende for den der er syg at mærke hjælp og støtte fra netværk
og familie.
Det er ligeledes karakteristisk, at hjælp og støtte fra professionelle har spillet en central
rolle i recovery-processerne for nogle af deltagerne. Men der er også eksempler på at fravær af hjælp og støtte på essentielle tidspunkter, har ført til forværring og uhensigtsmæs-
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sige forløb (se kapitel om pårørendeperspektiver og det efterfølgende kapitel om kriminalitetsforebyggelse). Der er også stor entydighed i informanternes oplevelser af, hvornår de
bliver mødt på en human og imødekommende måde i mødet med professionelle fra forskellige sektorer.

”De smilede […] og jeg følte mig pludselig som et menneske igen” (patient)
Den betydning af professionelle og professionelles ageren, der betones af nogle af denne
undersøgelses informanter, bekræfter i betydelig grad fund fra tidligere undersøgelser.58
Noget af det der går stærkest igen i beskrivelsen af, hvad der kendetegner en god og
hjælpsom relation til de professionelle, er menneskesyn og den måde, patienten oplever
sig mødt på. At man f.eks. mødes med åbenhed, venlighed og nysgerrighed, og at den
professionelle signalerer, at han eller hun gerne vil denne relation. Måden man mødes på
synes endnu vigtigere end den konkrete indsats. En deltager siger f.eks., at det under en
indlæggelse ”betød virkelig meget for mig, at de var der og de var gode og de passede på
mig og var opmærksomme, og de var synlige i miljøet.” Betydningen af lydhørhed og oplevelsen af ligeværdighed mellem patient og professionel er ligeledes velbeskrevet i nyere
litteratur om resonansbegrebet.59
Tid og tålmodighed
Flere af informanterne beretter med afsæt i mangeårige erfaringer fra forløb i psykiatrien,
at ændringer i recovery-processen sker gradvist og over lang tid. For nogle af deltagerne
indebærer dette også skift i behandlingstilbuddenes intensitetsgrad. Det gælder f.eks. en
informant, der har erfaringer både fra meget intensive og restriktive afsnit og fra mindre intensive døgnindlæggelser med lavere sikkerhedsniveau. Denne erfaring illustreres med
beskrivelsen af det markante skift fra at være på ledsaget udgang med flere personaler til
nu at kunne drage alene afsted på fisketur udenfor hospitalets område. Det har taget
mange år at komme hertil, og det er da også karakteristisk, at denne informant peger på,
at tålmodighed er en væsentlig faktor, og at det kan lykkes, hvis man bliver ved med at tro
på, at ”der kommer en dag, hvor det holder op.”
Man skal ikke gi’ op
Især én informant har mange bud på gode råd til andre patienter:
• ”Man skal ikke gi’ op”
• ”Man skal ikke tage beslutninger, når man er sur”.
• Det er bedst, hvis man har nogen i sit netværk, der kan hive fat i en, for ”nogle gange
har man brug for et los i røven.”
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Denne informant taler på baggrund af et langvarigt sygdomsforløb, og har arbejdet meget
med at komme overens med sygdommen. Det indebærer bl.a., at han har arbejdet indgående med at forstå og håndtere symptomer og sygdomsudtryk, og hvad han skal gøre,
”når hjernen spiller mig et pus.” Han har lært sig en række strategier i forhold til at regulerelære sin adfærd, og til at ”bestemme over egen krop.” Informanten beskriver, at det er et
langt sejt træk over tid, som stadig pågår: ”Jeg prøver at arbejde med mig selv. Det er sådan set det eneste jeg kan gøre.”
Medicin som krumtap i en recovery-proces
Det er velkendt og velbeskrevet, at behandling med f.eks. antipsykotisk medicin ikke kan
stå alene. For nogle patienter indgår medicinsk behandling i komplekst samspil med hjælp
fra netværk, psykosocial støtte, meningsfulde aktiviteter, tid og vedholdenhed.60 I en række
af de forløb, der indgår i denne undersøgelse, er medicinsk behandling et centralt tema.
Særligt dér, hvor medicinsvigt eller utilstrækkelig medicinsk behandling har spillet en afgørende rolle på vejen mod kriminalitet.
I især ét forløb, er det åbenlyst for de pårørende, at en adækvat medicinsk behandling er
hovedomdrejningspunktet. Familien beskriver, hvordan der over tid er blevet ændret i de
officielle vejledninger i forhold til høje doser antipsykotika, og at denne ændring efter deres
opfattelse, i praksis har haft stor betydning i patientens forløb og hans debut i det retspsykiatriske felt: ”Så kommer den der ændring, hvor man ikke må få så meget, så man skal
ned i dosis… og så begynder det jo at gå galt, fordi det ikke virker…” Efter den kriminelle
hændelse sættes patienten op i dosis, og de pårørende fortæller flere gange, at det var et
centralt vendepunkt: ”For jeg kan jo se, hvor rask han er nu, altså jeg har ikke set ham sådan i mange år.” Denne pårørende er helt på det rene med, at medicin har bivirkninger og
kan have uønskede sideeffekter, men er ikke i tvivl om, hvad der foretrækkes: ”Jamen jeg
vil hellere ha’, og det er også hårdt sagt, men at [søn] lever 10 år kortere og har et godt liv,
fremfor at leve 10 år længere og have et rigtig skidt liv.”
Der er mange forskellige erfaringer med og holdninger til medicinsk behandling blandt psykiatriske patienter og pårørende. For de fleste af denne undersøgelses deltagere er det erfaringen, at medicinsk behandling ofte er et væsentligt og nødvendigt element i forløbet.
Det er samtidig karakteristisk, at en række af deltagere har oplevet, at de efterhånden blev
inddraget i planlægning og justering af den medicinske behandling. Det at opleve lydhørhed i forhold til den medikamentelle behandling i forhold til dosis eller præparatvalg har for
mange afgørende betydning i deres recovery-processer.
Offender recovery
Vi ved fra den generelle recoverylitteratur, at det kan være en langvarig og stor opgave at
komme overens med det at have en alvorlig psykisk sygdom og at være frivilligt eller ufrivilligt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. For mennesker der derudover
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kommer på kant med loven og, som det er tilfældet for denne undersøgelses deltagere, får
et mellemværende med retssystemet og efterfølgende dømmes til et typisk mangeårigt,
ufrivilligt forløb med behandlingspsykiatrien, er der endnu flere elementer, der skal på
plads. Hvilken fortælling skaber man for sig selv? Og hvilken fortælling vælger man at formulere til f.eks. familie eller netværk? Arbejdet med at frame eller reframe, kontekstualisere og at skabe bæredygtige fortællinger, er noget de fleste deltagere bruger mange
kræfter på, og disse kontekstualiseringer er centrale i forhold til kriminalitetsrelateret recovery.
Hvordan skal man få fortalt familien, at man har gjort noget voldsomt og hvordan vil de reagere?
Flere af deltagerne har skullet forholde sig til, hvordan de kunne få fortalt familien, at der
var rejst sigtelse for et kriminelt forhold, og flere har gjort sig mange tanker om, hvorledes
familiemedlemmer ville reagere. En af deltagerne beskriver, at ”jeg havde det meget svært
med i starten i fængslet med at tænke, jamen hvad tænker min familie og vil de cutte hånden af mig for det jeg gjort altså.” Denne deltager endte med at berette om kriminaliteten i
et brev til de nære pårørende: ”Så skrev jeg et brev til dem, og det ved jeg så ikke om de
har fået, fordi første gang, der glemte jeg at putte frimærke på. Så anden gang kom der frimærke på, men de har ikke snakket om det der brev.” I dette forløb er der ifølge deltageren ikke blevet talt eksplicit om indholdet i brevet, men de pårørende har efterfølgende signaleret, at de gerne vil komme på besøg: ”De har sagt, jamen de vil jo rigtig gerne komme
og de siger, at vi skal igennem det der er sket, og sket er sket og kan vi ikke gøre noget
ved, og så må vi jo bare se fremad. Og det er jo også, det jeg så prøver at sige, jamen jeg
kan ikke ændre, det der er sket, altså. Og så må jeg jo komme videre derfra.” For denne
deltager er sygdom et centralt element i hovedfortællingen om, hvordan han debutererede
som retspsykiatrisk patient samtidig med, at han vedkender sig ansvar og skyld: ”Jeg står
ved det, jeg var også en stor del af det, der er sket, men altså det vigtigste det var, at det
skete i en psykose og at det ikke er noget jeg kunne finde på at gøre, hvis jeg er velmedicineret og har det godt.”
En anden informant beskriver, hvordan han var nødt til at håndtere, at familie og venner fik
detaljeret kendskab til de kriminelle forholde i forbindelse med retssagen. Han betoner,
hvor afgørende det var, at familiemedlemmer mødte frem og støttede ham under retssagen, og at de stolede på hans udlægning og uskyld, ”at de stolede på, at jeg talte sandt,
når jeg nægtede [dele af anklagerne], og det gav en vis ro.” På den ene side er informanten glad for, at familiemedlemmer var til stede i retten, på den anden side er han bekymret
for, hvordan det påvirkede dem, og om det influerer på deres syn på ham: ”Jeg ku’ se på
dem, at det var hårdt, og at det ikke var behageligt. Altså der er to sider af det her, for jeg
er jo glad for, at de er kede af det på mine vegne, men jeg er også ked af, at de skal udsættes for den her situation og skal sidde og høre på sådan noget om, hvad [anklageren]
mener jeg har gjort. Så der var både noget smukt i det og noget trist i det.”
En anden deltager har aktivt valgt, at hans forældre ikke skulle være med i retssalen. Dermed blev de fritaget fra at lytte til gennemgangen af detaljer, der knytter sig til den kriminelle handling, patienten blev dømt for. For denne deltager var det i situationen det rigtige
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valg, at forældrene ikke var til stede. Til gengæld fik han betydningsfuld hjælp og støtte under retssagen fra et andet familiemedlem: ”Jamen han var faktisk rigtig god at ha´ med i
retten. Han tog mig på skulderen og sagde: Jeg ved godt, at det er svært og det her det
skal vi nok ikke fortælle vores forældre.” Tilsammen når de frem til, at det er det bedste, at
kun disse to har viden om, hvad der præcist udspillede sig i retten og at: ”det var godt min
mor ikke havde været der, for så… – hun var brudt fuldstændig sammen.”
Hvem kan man bearbejde de svære ting sammen med?
Det kendetegner flere forløb i undersøgelsen, at udvikling af forståelser af og fortællinger
om sygdom og kriminalitetsker over lang tid. Det ser ud til, at nogle af deltagerne undervejs i de langvarige varetægtssurrogatsforløb er blevet præsenteret for den forståelsesramme og forklaring, at kriminaliteten er afledt af den psykiske sygdom. Det vil sige, at det
er noget man ikke kan gøre for og derfor ikke skal straffes for. For nogle deltagere, ser det
ud til, at denne forståelse er vokset frem i takt med, at den antipsykotiske behandling virker, og at de dermed ser med nye øjne tilbage på et ofte kaotisk forløb, hvor de havde en
helt anden opfattelse af, hvad der var virkelighed.
Selvom læge eller plejepersonale har præsenteret det mulige narrativ, at man kom til at
kriminalisere sig selv, fordi den psykiske sygdom var ubehandlet eller utilstrækkeligt behandlet, ser det alligevel ud til, at det fortsat er noget, deltagerne har behov for at frame og
reframe. Det ser i flere tilfælde ud til, at det kan være vanskeligt at finde nogle at bearbejde
det sammen med. På et spørgsmål om, hvorvidt kriminaliteten er noget, der tales med
f.eks. kontaktpersonen om, svarer en deltager: ”Nej vi har ikke snakket så meget. Jeg har
mest snakket med [navn på pårørende nævnes] fordi han var med i retten.” Her er det således en pårørende, der har hjulpet med at bearbejde og komme overens med at have begået alvorlig kriminalitet, mens det ikke ser ud til at fylde i patientens kontakt med de professionelle. Informanten bemærker nøgternt, at der for så vidt ikke er noget, der er ændret
i den psykiatriske kontakt trods behandlingsdommen, da behandlingsforløbet ligner det,
der var før: ”Jeg har fået en behandlingsdom og det har ikke ændret i hvad det er min behandling er – altså.”
Varierede og tilpassede fortællinger
En række af deltagerne giver eksempler på, at de vælger at tilpasse og variere fortællingerne om kriminalitet og sygdom. Det betyder f.eks. at nogle i netværket får hele historien
og andre får en tilpasset version, mens nogen slet ikke får en fortælling, fordi det er for
vanskeligt: ”Jamen jeg synes bare, at det er svært at … Altså jeg har fortalt mange af mine
venner, hvad det er jeg har gjort… Og heldigvis de fleste de har taget det med kyshånd.
Men der er to, som ikke har kunnet rumme det, fordi de synes jeg var farlig og jeg var syg.”
En anden informant har fortalt om behandlingsdommen til nogle i sin omgangskreds, men
ikke til alle, fordi han ikke tror, at de ville kunne rumme og forstå det: ”Det der med at fortælle mine venner: Jamen grunden til, at jeg har været indlagt det er, at jeg har lavet det
her [personfarlig kriminalitet], og så tror jeg at så vil de begynde at tage afstand fra mig,
fordi når man er psykisk syg, så er man farlig.”
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På samme måde har en deltager valgt ikke at berette om sagens forløb og behandlingsdommen til nogle nære venner. Han beskriver stor dobbelthed og mange overvejelser; på
den ene side stor trang til at få det fortalt, på den anden side, at det føles som en uoverstigelig opgave. Han havde ligeledes mange overvejelser om, hvorvidt han skulle berette om
sagen i forløbet op mod retssagen eller efter domsafsigelsen, men endte med at beslutte
sig for ikke at fortælle om noget af det: ”Så var det jo bare med at lægge låg på sagen.”
Det viser sig imidlertid ikke at være nogen nem beslutning, fordi der stadig er et element af
frygt for, at disse nære venner kommer til at høre om sagen ad omveje. Det er således
ikke en nem viden at være tavs om, selvom det for denne informant er et aktivt valg.
Når referencen til sygdom ikke er tilstrækkelig bæredygtig
For flere af undersøgelsens deltagere ser det ud til at være hjælpsomt at få alvorlig psykisk
sygdom ind i ligningen af mulige forklaringer på, hvorfor de endte med at begå kriminalitet.
Det betyder også, som en af deltagerne betoner, ”at man skal ikke dømmes for noget, som
man ikke har gjort med vilje.” For nogle er det dog ikke en helstøbt eller bæredygtig forståelsesramme, i og med det afstedkommer refleksionen: Hvis dette skete som følge af sygdom, ville det så kunne ske igen, f.eks. i forbindelse med tilbagefald?

”Det sætter sig også … sådan jamen er jeg farlig? Kunne
jeg finde på at gøre det igen?” (patient)
Selvom en informant minder sig selv om de særlige omstændigheder, der knytter sig til
gerningstidspunktet og at det er meget usandsynligt, at en lignende situation vil opstå igen,
kan det være svært at slippe bekymringen: ”Altså, men det ligger jo ikke i mig, altså sådan
er jeg jo ikke som person… Nej, og det prøver jeg også. Når de der tanker kommer, så
tænker jeg ”Nej det er ikke dig… Det var et engangstilfælde og det har jeg lært af, og så
skal jeg videre med mit liv.” I interviewsituationen får en anden informant præsenteret en
forståelsesramme, der lægger vægt på, at han har begået kriminalitet som følge af sin psykiske sygdom, jf. mentalerklæringens vurdering. Dette overvejer han, men det opleves ikke
som en virksom eller tilstrækkelig god forklaringsramme: ”På grund af sygdom. Det er jo
også fint nok… men det er jo det som har været så underligt i hele det her forløb, Det er
hele den her …, jeg er blevet nødt til at forholde mig til, selvom jeg har nægtet den slemme
ting, som de siger, jeg har gjort [alvorlig personfarlig kriminalitet].” Ved dette nedslagspunkt
er sygdom således ikke en tilstrækkelig god og overbevisende forklaringsramme for ham. I
et efterfølgende interview kommer temaet sygdom og kriminalitet op igen. Det sker i forbindelse med, at informanten har skullet forklare over for nogle kammerater, hvordan forløbet
har været, og hvorfor han er endt med en dom til behandling. Her ser det ud til, at han har
forsøgt sig med at forklare, at han begik kriminalitet på et tidspunkt, hvor han var meget
syg. Men det synes endnu sværere at få denne forklaring til at virke overbevisende på et
tidspunkt, hvor informanten igen fremstår stabil og habituel: ”Hele det her forløb, hvor jeg
skal møde folk igen og forklare dem det. Og der ser de jo bare mig og mit ydre og at jeg er
i balance, så er det sværere at sætte sig ind i og hvis man ikke har kendskab til psykisk
sygdom, at man så siger, okay fint nok, men hvor meget kan vi tillægge det sygdommen,
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og er det egentlig ikke alligevel ham?” Det er muligt, at informanten her sammenfletter sin
egen tvivl om sygdomsperspektivet som narrativ forklaring og ramme, men han vender
flere gange tilbage til, at også venner i omgangskredsen er usikre på, hvordan de skal forstå hans adfærd og handlinger. Han rejser spørgsmålet: ”Usikkerheden bunder den så
ikke i, at de sådant set ser det som mig, mere end sygdommen, der har gjort det her?” Udsagnet fra denne informant vidner om, hvor mange kræfter, det kræver at spekulere på andres opfattelser eller det man antager, at andre tænker om f.eks. psykisk sygdom og kriminalitet. Udover at arbejde med ens eget selvbillede skal der også arbejdes med at placere
og håndtere opfattelser i omgivelser og omgangskreds.
Skyld – ”for jeg var jo ikke ude efter dem”
En række af undersøgelsens deltagere beskriver et behov for at forklare sig for ofrene:
”Jeg sagde til dem, at jeg undskyldte mine handlinger, selvom jeg var psykotisk og psykisk
syg, og at jeg ikke kunne gøre for det.” Flere patienter betoner, at de har vanskeligt ved at
forstå, at de er kommet i situationer, hvor disse alvorlige hændelser er sket: ”Jeg havde aldrig nogensinde gjort de her ting [under normale omstændigheder]”, eller som en anden
siger ”normalt er jeg sådant et menneske, at jeg aldrig kunne finde på at gøre en flue fortræd.” For flere af patienterne er skam og skyldfølelse tæt knyttet til det forhold, at ofrene
for den kriminelle handling, var tilfældige og uden andel i det der skete: ”Jeg kendte dem
ikke, de var bare ude og købe ind… jeg blev ked af det, da jeg hørte det.”
En anden informant beskriver, hvor svært det er at forlige sig med at have skræmt andre:
”Jeg kunne slet ikke se mig selv i det, jeg ser ikke mig selv som sådan en, der truer folk eller noget som helst… det er ikke noget vi kunne finde på at gøre, hvis det er vi er velmedicinerede og har det godt.” I et interview ca. et år efter hændelsen kigger informanten tilbage og sammenfatter: ”Det er et år siden, at jeg og [XX] tog den forfærdelige tur til [XX
Afdeling] og truede to mennesker og låste dem inde, og åbenbart også ville slå dem ihjel…
det har været lidt hårdt at tænke på.” I dette forløb, hvor der var to gerningspersoner, har
de begge haft udtalte behov for at meddele og forklare sig til de forurettede. Den ene patient har på et tidspunkt skrevet et brev til ofrene, som hun på interviewtidspunktet (forud for
retssagen) ikke ved, om de har læst. I brevet betonede hun, at hun var ked af det, der var
sket, at hun ikke kunne huske særlig meget fra hændelsen og at det ikke var intentionen at
gøre skade på dem.61
Også den anden patient i denne sag udtrykker behov for, at ofrene får mulighed for at ”se,
at jeg ikke er noget monster” og at forklare, at ”jeg var jo ikke ude efter dem… det var jo
bare generelt psykiatrien, jeg var utilfreds med og stemmen beordrede mig alle mulige
frygtelige ting…” I et interview efter retssagen fortæller han, at det var ”hårdt at høre på,
hvilken ravage man har lavet… at der har været så store efterfølger af det… skadespåvirkninger af dem og det synes jeg selvfølgelig er forfærdeligt.” Han fortæller endvidere, at det
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var betydningsfuldt, at han havde blikkontakt med den ene af de to forurettede under retssagen: ”Og så smilede hun en gang til mig, så der var ikke sådan noget ondt i det. Så…”
Da undersøgelsens interviews blev foretaget, havde dette offer og de involverede patienter
ikke haft mulighed for at mødes i eksempelvis konfliktråd eller mediering. I en interviewsituation med den forurettede fortæller denne selv spontant om den samme blikkontakt i retten, som patienten også har tillagt stor værdi, og det bliver klart, at dette ”møde” indebar
en form for mægling eller udligning af den situation de havde oplevet: ”Vi havde faktisk en
rimelig øjenkontakt eller vi udvekslede i hvert fald smil til sidst. Sådan lidt… okay… shit
happens - nu står vi her-agtigt… altså sådan lidt beklagende… jamen, det var noget lort
det her, men sådan er det.”
Beretningerne fra patienterne vidner om, at skyld og anger over kriminelle handlinger fylder meget for flere af dem, og at de bruger mange kræfter på at arbejde med, hvordan de
kan leve med visheden om at have påført andre mennesker smerte, og måske endda fysisk skade. For især en af patienterne har blikkontakten med den ene forurettede i retssalen haft enorm betydning, fordi han oplevede en gensidig, stiltiende forståelse, måske
endog en form for soning i dette møde, der udspillede sig over få sekunder uden ord. Det
er ligeledes tankevækkende, at den samme situation også beskrives af offeret som betydningsfuld og signifikant. Dette vidner om, at der fremadrettet er behov for at arbejde med
konfliktmægling og genoprettelse, ikke mindst i forløb, hvor konflikten har udspillet sig mellem patienter og sundhedsprofessionelle.62
Hvordan kan man recover fra at have slået ihjel?
En af deltagerne har i en svær psykotisk tilstand dræbt sin mor, hvilket piner ham meget:
”Det er min største udfordring her og nu, fordi det gør rigtig ondt at tænke på, at det var
min mor, det gik ud over.” At det var en nær relation, det gik ud over, er først noget informanten bliver klar over senere: ”Så den der aften… jeg hørte stemmer og noget der angreb mig lige pludselig. Og på det tidspunkt var jeg ligeglad, for da troede jeg ikke det var
min mor. Jeg troede bare, at det var en robot eller en skikkelse.” I løbet af varetægtssurrogeringen bliver det imidlertid klart for ham, at det var hans mor, der var offeret: ”Efter jeg
begyndte at få medicin og fik det bedre, så fandt jeg ud af, at det var min rigtige mor. Så
efter en måned eller to måneder, så begyndte jeg at blive rigtigt ked af det.” Han beskriver
dette som en erkendelsesproces over tid: ”Jeg forstod det ikke i lang tid. Jeg troede, at det
jeg gjorde, var min ret, at der ikke var noget galt [i det]. Så det er noget, der gør rigtig ondt,
da jeg fandt ud af, at det var min egen mor.”
For denne informant har muligheden for psykologsamtaler været central. Han beretter ligeledes, hvordan det var hjælpsomt at høre om en anden i samme situation [TV2-dokumentar De sindssygt farlige, 2017/2018]: ”Så så jeg et program i fjernsynet om en dreng, der
havde det ligesom mig – skizofreni. Han havde også dræbt sin mor, og når jeg ser det program, så kan jeg godt genkende meget af det… jeg kan huske, han sagde, at det var sygdommen, der slog hans mor ihjel, det var ikke ham selv.” I denne spejling sammenfatter
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informanten, at ”det kan jeg godt genkende mig i, for jeg kunne aldrig gøre min mor fortræd i virkeligheden.” Henvisning til uforskyldt sygdom bliver for denne informant det, der
kan skabe en form for mening i og give en forståelsesramme for noget, der fremstår uforståeligt og meningsløst.
Dobbelt sorg og tab
Informanten beskriver også den dobbelte sorg hos mennesker, der har begået drab i nære
relationer. Det vil sige dels sorgen over at have slået ihjel, og dels sorgen over tabet og det
at have mistet: ”Det er en af de sværeste ting jeg kæmper med at komme over, fordi jeg
elskede hende rigtig meget. Det var min egen mor og hun var et rigtigt roligt menneske.
Hun var sådant et menneske alle ville kunne lide, hvis de mødte hende.”

FAKTABOKS

Skyld, sorg, skam og behov for bearbejdning
Fra interviews med mennesker, der har begået drab, er det beskrevet, hvorledes
de drabsdømte oplever skyld og skam over at have slået ihjel.63 For dem, der har
dræbt en nærtstående, er der ofte i tillæg en sorg over tabet af den anden. Drab
begås typisk i følelsesmæssig affekt eller i en tilstand med alvorlig psykisk sygdom64, og den andens død var ikke nødvendigvis udtryk for en rationel handling.
Drabsdømte, der er idømt fængselsstraffe, beskriver den dobbelte betydning af at
sone:
• Afsoningen af fængselsstraffen, som er af strafferetslig karakter, og noget man
bliver færdig med
• Den eksistentielle og følelsesmæssige soning, som man aldrig bliver færdig
med. Handlingen kan ikke reverseres, uret kan ikke forandres til ret
• For mange dømte er det betydningsfuldt at kunne tale med nogen om sorg,
skyld og skam. Via samtaler med andre kan de negative og svære følelser bearbejdes og den enkelte kan finde måder at leve med dem på.

De undersøgelser, der hidtil er lavet i Danmark og Norge om bearbejdning og soning af
drab, stammer fra fængselsregi. Oplevelser af skyld, sorg og skam er imidlertid også noget
retspsykiatriske patienter fortæller om i denne undersøgelses interviews. Det gælder ikke
mindst de negative konsekvenser, som deres handlinger har for oplevelsen af egen identitet, selvbillede og selvforståelse. Dette er særligt udtalt i de to forløb, hvor der er tale om
drab i en nær relation, men det er også karakteristisk, at skyld, skam og sorg over at have
påført andre smerte eller skade, fylder for nogle af de andre informanter, der har begået
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anden personfarlig kriminalitet. Denne undersøgelses patientinformanter beskriver, ligesom de strafdømte, oplevelser af dobbelt skyld: Den juridiske og den personlige skyld.65
Mens den juridiske skyld håndteres i retten, og for denne undersøgelses informanter medfører straffrihed, men samtidig en strafferetslig sanktion i form af en psykiatrisk særforanstaltning, efterlades den personlige skyld til bearbejdning hos den enkelte.
I de forløb, hvor der er tale om drab i en nær relation, er der også en familie, der har lidt
tab, som oplever sorg og som skal finde ud af, hvordan man lever videre med den, der har
slået ihjel i egne rækker. I den forbindelse betoner en af patienterne, hvor afgørende det er
for ham, at familien fortsat er til stede og støtter ham: ”Det er jeg meget glad for. De har
ikke bare taget hånden væk, fordi de fandt ud af, at jeg var syg, ik. Af den grund tænker
de, okay han gjorde det jo ikke med vilje, han var meget syg.” Sygdom som forklaringsmodel er således også central i denne families recovery-processer; at dette frygtelige kunne
ske, fordi deres pårørende var så syg. I det samme forløb er det også den forklaring, den
pårørende støtter sig til: ”Det er en rigtig stor sorg. Vi har valgt at sige, at min svigermor,
hun ofrede sit liv for at han [patienten] kunne få det bedre. Sådan har vi valgt.”
Barrierer for recovery
Undersøgelsens deltagere beretter, hvilke forhold og menneskelige handlinger, der har
været med til at fremme og understøtte deres recovery-processer. Der gælder ikke mindst
interaktion med professionelle, hvor patienter oplever resonans, håb og optimisme. Men
flere af dem fortæller også om modsatrettede erfaringer og barrierer for recovery. Nogle
har erfaringer med at blive mødt på ikke-imødekommende og dehumaniserede måder i interaktion med professionelle, såvel i almenpsykiatriske som i retspsykiatriske forløb: ”Jamen, jeg har fået så mange ubehagelige beskeder og kommentarer og trusler om foranstaltning. Hvis jeg ikke tager mig sammen eller hvis jeg ikke gør det og det, så sker det og
det.” Denne informant sammenfatter, at ”så har jeg følt, at jeg blev behandlet som et dyr.”
En anden beskriver, at det kan være vanskeligt at være patient i et sengeafsnit, hvor han
ikke oplever, at personalet er synligt og signalerer tilgængelighed. En deltager har oplevet,
at ”de sad jo bare inde på kontoret med deres mobiler eller sad og hyggesnakkede om alle
mulige forskellige ting og hvor jeg bare tænkte, hvordan kan de skrive på mig, når de ikke
har snakket med mig en hel dag? Hvordan kan de skrive, om jeg har haft det godt eller jeg
har haft det skidt, når jeg slet ikke har haft nogen kontakt med dem? Jeg synes de havde
travlt med alt muligt andet end patienterne.”
Behovet for kontakt og samtale med professionelle kan være vidt forskelligt fra patient til
patient, ligesom indhold og intensitet i møder og interaktion mellem patienter og professionelle varierer. Endvidere vil det udfoldes forskelligt afhængigt af, hvor den enkelte patient
er i sit retslige forløb. Et tema, der imidlertid går igen på tværs af forløb og tidshorisonter,
er, at flere af deltagerne oplever, at det kan være vanskeligt at finde samtalepartnere, som
man kan have tillidsfulde samtaler med.
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I de forløb, hvor der er tale om drab som følge af sindssygdom og utilregnelighed, ser det
ud til, at patienterne undervejs i den første kriseprægede fase har fået præsenteret en forklaringsramme, hvor der blev lagt vægt på, at dette frygtelige var sket på et tidspunkt, hvor
de var meget syge og ikke forstod implikationerne af deres handlinger og derfor ikke kunne
gøre for det. Det er imidlertid påfaldende, at ingen af undersøgelsens deltagere beretter
om, at de i løbet af den tid særforanstaltningen står på, får eksplicit hjælp til at formulere
forklaringsmodeller eller forståelser af forholdet mellem sygdom og kriminalitet, og hvad
der præcist gjorde, at den enkelte endte med dette forløb. Flere af deltagerne deler den
erfaring, at det kan være vanskeligt at få talt om disse ting.66
Der kan være mange faglige hensyn i forhold til, om og hvornår de professionelle indleder
samtaler med patienten om den pådømte kriminalitet. Men det indtryk deltagerne efterlader på tværs af denne undersøgelse, er betydelige behov for at samtale om sygdomsforløbet, hvordan de kan forholde sig til, at de kom i en situation, hvor de endte med at begå
personfarlig kriminalitet, deres bekymringer for tilbagefald og deres fortsatte kredsen om,
hvordan det kunne komme så vidt. Patienterne oplever stor variation ift. om og hvordan kriminalitet italesættes af professionelle undervejs i et langstrakt behandlingsforløb. Det indtryk man som forsker efterlades med, er det helt banale, at informanterne er fyldt af, og
måske endog plages af, mange tanker, bekymringer og overvejelser i relation til sygdom
og kriminalitet, hvad enten disse temaer og følelser italesættes af professionelle omkring
dem eller ej. Som det er beskrevet i kapitlet om pårørendeperspektiver, er der også en
række af de pårørende, der har et udækket behov for at kunne samtale, bearbejde og reflektere sammen med nogen og dermed komme nærmere en forståelse af de nogle gange
meget voldsomme og kaotiske forløb, de har været igennem.
Stigma som barriere for recovery
Såvel selvstigmatisering som stigmatisering i det omgivende samfund eller i mødet med
sundhedsprofessionelle kan komme til at stå i vejen for den enkeltes recovery-proces. Det
er velbeskrevet i den internationale litteratur om retspsykiatri og recovery, at stigmatisering
kan være en væsentlig barriere for at komme til at leve et tilfredsstillende liv trods kriminalitet og sygdom.67

”Det bliver et stort vendepunkt den dag, hvor jeg får en
ren straffeattest” (patient)
Flere deltagere beskriver oplevelser med stigmatisering, og at der knytter sig stigma til
både psykisk sygdom og til kriminalitet. Det gælder ikke mindst fremstillingerne i medierne,
der nogle gange vinkler hårdt, f.eks. med fokus på den personfarlige kriminalitet, og som
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ikke udfolder beskrivelser af omstændigheder eller optakt. En deltager beskriver også mødet med Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) som noget, der relaterer sig til stigma: ”Hver gang
jeg går derud, så føler jeg mig sådan rigtigt ubehageligt [til mode]… Altså man føler sig
som kriminel.”
En anden informant er optaget af det langvarige stigma, der knytter sig til psykiatrisk særforanstaltning, også efter ophævelsen. Det tager fem år fra domsophør til man igen har en
ren straffeattest, og dette kan have betydning for eventuel beskæftigelse: ”Jeg har en plettet straffeattest og jeg har en registreret psykisk sygdom. Der er ikke nogen der vil bruge
en, når man har haft de her ting.” Informanten beskriver, at han føler sig ”stemplet” og
”usynligt brændemærket med straf”, og at det opleves som dobbeltstraf, når det figurerer
på straffeattesten i fem år efter ophævelse af foranstaltningen. Oveni dette beretter informanten om selvstigmatisering, og at han ”skammer sig” over sin straffeattest og over at
have en psykisk sygdom.
Fortællingerne fra denne informant illustrerer, at der også kan være behov for bearbejdelse efter en domsophævelse, fordi man fortsat qua straffeattesten bliver mindet om kriminalitet og sygdom. Denne informant minder om, at den bearbejdning ikke nødvendigvis
afsluttes ved domsophør. For denne informant fylder det fortsat, og han oplever, at det
fortsat er ”svært at acceptere de ting, jeg har gjort.” Dermed orienterer informanten sig
også fremad mod et nyt vendepunkt, når der er gået fem år efter domsophævelse: ”Det bliver et stort vendepunkt den dag, hvor jeg får en ren straffeattest.” Når den tid kommer, vil
der minimum være gået 20 år siden informanten kom i kontakt med behandlingspsykiatrien
for første gang.
Frygten for tilbagefald
I nogle forløb ser det ud til, at pårørendes bekymring for sygdomstilbagefald forstærkes, og
i hvert fald ikke mindskes, efter patientens debut som retspsykiatrisk patient. Situationen
med en psykiatrisk særforanstaltning minder om, at det er gået galt én gang, hvilket har
haft indgribende konsekvenser for patienten selv, men typisk også for omgivelser og pårørende. Dette ser ud til at skærpe opmærksomheden i forhold til risiko for tilbagefald. En pårørende siger: ”Nu går vi mere op i, at han bliver ordentligt behandlet, så han ikke laver
ulykker mere… at han hele tiden er velmedicineret, ikke. Det er jo min største skræk, at
det en dag ikke virker. Hvad så? Har man så svært ved at få ham tilbage på rette spor?”
Medicinsk behandling er som tidligere beskrevet et centralt tema for en del af undersøgelsens deltagere. Det har formentlig at gøre med, at medicinsvigt spillede en væsentlig rolle
for de kriminelle handlinger og vejen ind i retspsykiatrien i de pågældende forløb.
Opmærksomhed på og tidlig genkendelse af tilbagefaldssymptomer kan være væsentlige
elementer i en recovery-proces, men som det beskrives af disse pårørende er det også
nært forbundet med bekymring og frygt; hvad nu, hvis det går lige så galt endnu en gang?
Dette kobles for denne pårørende også til patientens egen frygt for tilbagefald: ”Så jeg tror
da også, at han selv er bange for, at han skal blive syg igen.”
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En patient er meget optaget af, hvad han selv skal gøre fremadrettet og betoner sin egen
aktive rolle og ansvar: ”Der bliver jeg nødt til at råbe højere op, hvis jeg kan mærke, at medicinen svigter – så bliver jeg nødt til at reagere hurtigt på det.” Patienten peger på præcis
det samme, som han forsøgte at gøre gældende under den indlæggelse, der kulminerede
med alvorlig personfarlig kriminalitet. Denne patient oplever således at blive efterladt med
et betydeligt personligt ansvar for det videre forløb og for at navigere i det psykiatriske behandlingssystem. Personlig ansvarliggørelse kan være et vigtigt element i en recovery-proces, men det kan også være en risiko eller en barriere for det enkelte menneske at skulle
overkomme strukturelle eller systemiske begrænsninger og logikker.
Når man oplever sig uskyldigt dømt
Én ting er at skabe narrativer og udlægninger af alvorlige handlinger, som man kan vedkende sig. Som vi har set i det ovenstående, er det i sig selv et stort og krævende arbejde.
Men hvis man ikke kan vedkende sig en eller flere tiltaler og alligevel bliver fundet skyldig
og dømt i retten, så føjer det nye udfordringer til erkendelsesprocessen. Især én informant
vender tilbage til denne problemstilling en række gange i interviewsituationerne: ”Det er
ubehageligt at blive dømt for noget, jeg ikke mener at have gjort” og ”at sidde for noget, jeg
ikke mener, jeg selv har gjort. Altså det skaber en eller anden dissonans i kroppen.” I den
forbindelse har informanten fået hjælp af en professionel til en hjælpsom udlægning og reframing: ”Så sagde han, fordi jeg snakkede om, hvad jeg havde lavet før. Jeg er ikke blevet taget i nogle af de ting, jeg har jo været inde… Så sagde han: ’Så tænk over, at du afsoner tid for det, du ikke er blevet taget for, fremfor at føle, at du afsoner tid for det du bliver dømt for [men ikke mener at have begået]’. Og det giver en ro på en eller anden
måde.”
Nogle informanter har ligeledes svært ved at komme overens med sygdom som medvirkende forklaring på et forløb, der ender med kriminalitet og oplever, at de ensidigt bliver
set som deres sygdom. En siger, at ”sygdommen er en del af mig, men det er jo ikke mig”
og henvendt til de professionelle siger han ”du behøver ikke se dine patienterne som en
sygdom”. Han fortsætter: ”Jeg ser ikke mig selv som en kriminel. Jeg vil hellere se mig selv
som menneske eller ven, studerende, eller…” Han er opmærksom på, at der skal være
mange aspekter i narrativet om og defineringen af sig selv, og at det er ”vigtigt at køre videre med andre ting, man har i sit liv, så det ikke bliver dem [kriminalitet/indespærring] jeg
definerer mig ud fra.”
Et sådant helhedsorienteret blik ville formentlig i andre sammenhænge blive set som udtryk for, at patienten er godt på vej i sin recovery-proces. I det konkrete tilfælde ser det
imidlertid ud til, at dette ikke anerkendes som entydigt positivt eller som tegn på bedring.
Det ser tværtimod snarere ud til at give anledning til tvivl hos professionelle og behandlingsansvarlige om, hvorvidt patienten nu også har tilstrækkelig indsigt i sin sygdom og kriminalitetsportefølje. I det afsluttende interview beretter informanten om uenigheder i relationen til sine behandlere, der eksplicit formulerer forventninger til, at han erkender de kriminelle forhold, han er dømt for: ”Jamen det fordi [de siger], hvis vi kan få dig til at erkende,
så er det for os et tegn på sundhed. Det er godt, for så har du psykiatrisk fået en eller anden forståelse oppe i hovedet. Så har du fattet hvad det handler om. Hvis du erkender
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overfor os, så bliver dit behandlingsforløb kortere.” Denne konfrontation oplever informanten, som ”sådan en eller anden skjult agenda, der er meget ubehagelig. For de har ikke
udtrykt det før. Det synes jeg er meget ubehageligt, når det er forhold jeg nægter. Jeg har
nægtet det lige siden varetægten. Altså der er ikke noget i den historik, der lægger op til, at
jeg skulle forandre min holdning.”
I dette kapitels analytiske fokus opholder vi os primært ved patientens oplevelser. Da der
er ikke foretaget interviews med det behandlende team, kan vi således ikke gengive deres
udlægninger eller synspunkter. Set med mere generelle øjne, er der dog åbenlyse dilemmaer i dette forløb. Patienten er idømt en psykiatrisk særforanstaltning, og retten har på
baggrund af anklagemyndighedens tekniske beviser fundet ham skyldig, også i et alvorligt
forhold, han vedholdende nægter at have begået. Hvordan skal den behandlingsansvarlige
agere her og løse sin dobbeltforpligtelse og sikre hensynet til såvel patienten som det omgivende samfund? Det er der næppe noget enkelt eller entydigt svar på, men i den konkrete situation oplever patienten, at der er ganske bestemte måder, han forventes at agere
og at erkende på som retspsykiatrisk patient.
At være patient og klient på den rigtige måde
På tværs af undersøgelsens interviews findes en række eksempler på, at der er rigtige,
forkerte eller uhensigtsmæssige måder patienter kan agere på. Flere deltagere har oplevet, at de ikke lykkedes med at være patienter eller klienter på ”den rigtige måde”, og at
det havde store konsekvenser for den hjælp og støtte de kunne få.

”Man skal, hvis man vil være en del af psykiatrien, så
skal man passe ind i denne her kasse og hvis man ikke vil
indordne sig og passe ind i den der kasse, så kan psykiatrien ikke hjælpe” (patient)
Nogle af de forventninger og kategoriseringer patienter og klienter kan opleve at blive
mødt med i velfærdssystemet, og som har afgørende betydning for, om de vurderes til at
kunne modtage hjælp og støtte, er bl.a. undersøgt og beskrevet af psykolog Agnes Ringer,
sociologerne Margretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer.
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At være patient og klient på den rigtige måde
•

•

•

•

•

I socialt arbejde kan professionelle komme til at kategorisere klienter, og de
problemer de søger hjælp til at løse eller mindske, på værdiladede måder. Det
kan f.eks. komme til udtryk i distinktioner mellem værdigt og uværdigt trængende, i stillingtagen til, hvorvidt problemer er selvforskyldte eller hvorvidt borgeren er tilstrækkelig erkendt eller udviser samarbejdsvilje på den måde, systemet eller de professionelle definerer det
De institutionelle rammer og forventninger kan være befordrende og hjælpsomme for borgere, der kan leve op til dem eller som er i stand til at forhandle
med de professionelle. For borgere, der har vanskeligt ved at navigere i dette
felt, kan det føre til konflikter eller i værste fald manglende hjælp
Agnes Ringer har bl.a. identificeret ”rigtigt syg”- diskursen og ”manglende sygdomsindsigt” - diskursen som centrale for de måder, patienters problemer anskues på i behandlingspsykiatrien
Patienter er nødt til at forstå og navigere i overensstemmelse med diskurserne
og tænke over, hvordan de fremstår som patienter, hvis de vil have indflydelse
på deres behandling
Hvis patienter ikke lykkes med at aflæse normerne ”på den rigtige måde” risikerer de at blive uforståelige eller at få deres oplevelser og forståelser af en
problemstilling afvist.68

En af deltagerne i denne undersøgelse har oplevet, at man som patient forventes at frembyde bestemte psykotiske symptomer på en voldsom måde, før det bliver taget alvorligt og
som udtryk for sygdom: ”Jamen man skal jo nærmest snakke med stemmen hele tiden, eller også virkelig psykotisk, altså før man bliver taget alvorligt… eller råbe ad dem eller kaste med ting, altså før der ligesom sker noget.” Denne informant sidder tilbage med oplevelsen af, at der først for alvor var lydhørhed og adgang til hjælp i psykiatrisk regi efter han
havde begået kriminalitet. Dermed beskriver han en erfaring, der også er italesat af patienter før ham; at det er kriminalitet og debut som retspsykiatrisk patient, der er adgangsbilletten til en længevarende indlæggelse og et intensivt behandlingsforløb i en presset behandlingspsykiatri.69 Som patient kan det opleves som en smal sti, man forventes at holde sig
på. På den ene side skal man være tilpas syg og udvise passende symptomer, på den anden side, må man ikke være for højtråbende, utålmodig eller agiterende.70
Det samme fænomen kan iagttages i et forløb, hvor en deltager falder ud af både det kommunale og det behandlingspsykiatriske hjælpeapparat. Han visiteres til herberg som følge
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Ringer, 2013; Järvinen & Mik-Meyer (red.), 2003.
Danske Regioner, 2019 a); Stølan & Møllerhøj, 2017.
70 Møllerhøj et al., 2016.
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af massiv belastning (hjemløshed, misbrugsproblemer, psykisk sygdom, usikkert forsørgelsesgrundlag mv.), men bortvises som følge af en for systemet uhensigtsmæssig og uacceptabel udadreagerende adfærd. De problemstillinger man har brug for hjælp til at løse,
er altså samtidig noget af det, der er med til at diskvalificere én til at modtage denne hjælp.
Det samme gør sig gældende, når sociale ydelser standses som følge af manglende fremmøde, alt imens det manglende fremmøde er en væsentlig grund til, at man har behov for
sociale ydelser. Dermed bringes borgeren i en paradoksal catch-22 situation, der er vanskelig at bryde.
Patientens ønsker og behov versus ensartethed og standardisering
Nogle af de erfaringer patienter og pårørende bidrager med i denne undersøgelse, vidner
om, at de er brugere af et system, der på den ene side, i overensstemmelse med de politiske forventninger, søger at tilrettelægge individuelle forløb efter patienters ønsker og behov, mens de på den anden side møder en systemlogik, der stiller mange krav til ensartethed, standardisering og evidens. Det gælder ikke mindst i kravene til dokumentation, der
f.eks. understøttes af generiske it-systemer med mange foruddefinerede beskrivelser af
tilstande og adfærd, der kan anvendes i dokumentationsarbejdet. På nogle måder bidrager
det måske til mere ensartet dokumentation af en række fænomener, men det kan også indebære en risiko for, at det er vanskeligt at få beskrevet i detaljer, hvad der er på færde for
den enkelte.
Dette dilemma er meget tydeligt i et forløb, hvor vi har nærlæst journaldokumentationen fra
to måneders indlæggelse frem til kriminalitetsdebuten. Der er tale om omfattende dokumentation fra en lang række faggrupper. Mere end 30 sundhedsprofessionelle, heraf 11
psykiatere, dokumenterede på denne patient. Trods denne omfattende dokumentation var
det vanskeligt præcist at få greb om, hvordan patienten egentlig havde det, hvad han var
bekymret for, og at han ikke oplevede sig tilstrækkeligt hørt. Dette tyder på, at der er nogle
strukturelle barrierer for videndeling mellem et stort antal professionelle i tre vagtlag i et
døgnafsnit. Professionelle kan her komme i et krydspres, hvor de skal leve op til flere modsatrettede principper: På den ene side arbejdet hen imod øget brugerdeltagelse og individuelt tilrettelagte indsatser, fordi det forventes at kunne understøtte den enkeltes recoveryproces. På den anden side indsatsen for øget standardisering, ensartethed og evidens i
sundhedsvæsenets behandlingstilbud og evidens.
Vendepunkter i recovery-processer
I patientinformanternes beskrivelser af deres personlige recovery-processer indgår en lang
række vendepunkter af forskellig karakter. Det har vist sig at være både store og små vendepunkter og positive, negative eller tvetydige vendepunkter. Fælles for alle undersøgelsens patientinformanter er, at de har oplevet mange forskellige udfordringer og begrænsninger undervejs i deres forløb som retspsykiatriske patienter. For de fleste har kriminalitetsdebuten været et afgørende, voldsomt og negativt vendepunkt. Dels fordi den alvorlige
personfarlige kriminalitet i en række tilfælde har haft store implikationer for ofrene, dels
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fordi den kriminelle handling har medført en række langvarige og indgribende konsekvenser for patienten. Typisk langvarig varetægtsfængsling efterfulgt af en idømmelse af en
psykiatrisk særforanstaltning, der strækker sig over en årrække. For de fleste indebærer
det pådømte mellemværende med behandlingspsykiatrien, i hvert fald i den tidlige fase, en
betydelig begrænsning af frihedsrettigheder og selvbestemmelse. Flere af undersøgelsens
deltagere oplever udfordringer med at komme overens med, at de er endt i situationer med
kriminalitet som følge af alvorlig psykisk sygdom. Skyld og skam er fremtrædende i en
række af de undersøgte forløb. Til trods for denne problemkompleksitet bekræfter patienternes fortællinger, at arbejdet med personlige recovery-processer er muligt, også for
denne patientgruppe. Denne erfaring ligger helt i tråd med den internationale litteratur om
retspsykiatri og recovery.71 For de fleste af denne undersøgelses deltagere står arbejdet
med at komme overens med både sygdom og kriminalitet på over lang tid og kan variere i
intensitet. Det er ligeledes tydeligt, at det ikke er kun er et individuelt og personligt arbejde
og ansvar for den enkelte, men at der er behov for recovery-understøttende hjælp fra professionelle. Der er ikke mindst brug for, at professionelle hjælper med at italesætte og nedbryde strukturelle barrierer for recovery, som f.eks. stigma eller manglende muligheder for
deltagelse i det omgivende samfund.

71

Jf. Møllerhøj, 2019.
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Forebyggelse af kriminalitet og retspsykiatrisk
debut
Både patienter og pårørende blev undervejs i interviewsituationerne spurgt, om de kunne
pege på noget, der kunne have forhindret eller forebygget kriminalisering og vejen ind i et
retspsykiatrisk forløb. Det er karakteristisk, at der typisk er en høj grad af kongruens mellem udsagn fra patienter og udsagn fra pårørende på dette område, og at de oftest peger
på de samme forhold og faktorer som risikofyldte og afgørende vendepunkter.

”Der er meget, der kunne have været anderledes, hvis…”
(forælder)
Når slutresultatet kendes, er det selvsagt nemmere at regne baglæns og iagttage og udpege forhold, som man kunne have ønsket sig anderledes. Dette kunne måske, måske
ikke, have medført et andet og måske mindre alvorligt forløb. Et sådant retrospektivt blik er
en privilegeret position og indebærer en risiko for at operere i ”bagklogskabens ulideligt
klare lys”, som det engang blev formuleret af byggematadoren Kurt Thorsen. Dermed kan
man komme i en position, hvor det er nemt at pege på, hvad andre måske kunne eller
burde have set eller gjort. Det er ikke denne undersøgelses ærinde at indtage et bagklogt
perspektiv eller at pege fingre ad andres handlinger, vurderinger eller indsatser. Når det
retrospektive blik er relevant og legitimt her, er det fordi, det giver mulighed for at undersøge og reflektere over, om det vil være muligt at forebygge lignende situationer. Når vi
analyserer forløb, og når vi har spurgt interviewpersoner, om de kan identificere noget, der
måske kunne have forebygget kriminalitet, er det fordi vi er optaget af læringspotentialer.
Et retrospektivt blik kan give mulighed for at se noget i en ny eller større sammenhæng og
derved også potentiale for at fremdrage læring.
I dette kapitel ser vi nærmere på risikofaktorer og beskyttende faktorer på tværs af undersøgelsens patientforløb. Især to overordnede mønstre skiller sig ud; i nogle forløb sker kriminaliteten, i hvert fald ud fra en umiddelbar betragtning, uden synlige varsler eller tegn
”ud af det blå”, i andre forløb var det i højere grad forventeligt; ”det måtte jo ske” som flere
af deltagerne siger, og kriminaliteten er altså i disse forløb noget, der på forskellige måder
havde været optakt til. En analyse af forebyggelsesmuligheder forudsætter indgående
kendskab til de risikofaktorer og beskyttende faktorer, der kan have været på spil for det
enkelte individ.
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Kriminalitetsforebyggelse
Kriminalitet er uønskede handlinger, der kan sanktioneres med straf eller strafferetslige sanktioner. For at forebygge kriminalitet må der fokuseres på en række risikofaktorer og beskyttende faktorer, der henholdsvis øger eller mindsker sandsynligheden for, at en person begår kriminalitet.
Risikofaktorer og beskyttende faktorer omfatter:
• Individuelle faktorer; f.eks. intelligens, evne til selvkontrol, psykiatriske lidelser
• Familie- og opvækstforhold; f.eks. forældrenes indkomst- og uddannelsesniveau, forældrenes omsorgsevne, evt. anbringelse udenfor hjemmet i løbet af
opvæksten
• Skolegang og uddannelse; f.eks. er gennemførsel af uddannelse en klar beskyttende faktor
• Livsstil; f.eks. kammerater og sociale relationer, brug af rusmidler
• Aktuelle levevilkår; f.eks. økonomiske forhold, tilknytning til samfunds- og arbejdsliv, partnerskab og forældreskab.72

Der skelnes typisk mellem dynamiske og statiske risikofaktorer.73 Statiske risikofaktorer
vedrører forhold der ikke kan ændres, som f.eks. køn, etnicitet eller tidligere erfaringer i livet. Dynamiske risikofaktorer er omvendt faktorer, der kan ændres, f.eks. de aktuelle levevilkår, livsstil og håndtering af psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Professionelles ageren overfor den enkelte borger/patient er også et væsentligt element. At møde den
enkelte med respekt, lydhørhed og ligeværd er væsentlige kriminalitetsforebyggende elementer.74
Selv om man på populationsniveau ved, hvilke psykologiske, psykiatriske, strukturelle og
kontekstuelle faktorer, der er klare risikofaktorer i forhold til kriminalitet, ved man ikke,
hvordan de enkelte faktorer påvirker og interagerer i forhold til det enkelte individ. Tilstedeværelsen af en eller flere risikofaktorer fører ikke automatisk til kriminel adfærd, og langt
de fleste, der i barndom og i voksenliv oplever mange risikofaktorer, begår ikke kriminalitet.75 Kriminalitet må forstås som et resultat af komplekse og mangefacetterede problemstillinger og må derfor mødes med tilsvarende komplekse og mangefacetterede tiltag med
afsæt i den konkrete situation og målrettet det enkelte individ.76
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Jørgensen et al., 2012; Jørgensen et al., 2015.
Christoffersen et al., 2011.
74 Jørgensen et al., 2012; Stølan og Møllerhøj, 2017.
75 Østergaard et al., 2015.
76 Bjørgo, 2015.
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Risikofaktorer og beskyttende faktorer på tværs af patientforløb
To hovedtendenser skiller sig ud på tværs af de undersøgte forløb; enten at kriminaliteten
tilsyneladende kommer ”ud af det blå” og i hvert fald var uventet, eller at det nærmest har
været et spørgsmål om tid, hvornår det ville gå galt, ”det måtte jo ske”. I det følgende gennemgås en række eksempler på disse mønstre, og der kigges detaljeret på to patientforløb, der repræsenterer de to tendenser, vi kalder ”ud af det blå” og ”det måtte jo ske”.
Det er karakteristisk for flere forløb, at patienterne har oplevet forværring i deres psykiske
tilstand, men at det ikke er blevet afhjulpet i tide. Det gælder f.eks. for en patientinformant,
der i tiltagende grad hørte stemmer og følte sig forfulgt under indsættelse i fængsel i forbindelse med en tidligere dom. Dette blev ikke behandlet, og den psykiske tilstand var forværret ved løsladelse. I dette forløb havde familien forsøgt at få professionel hjælp, men
det endte med, at informanten begik alvorlig personfarlig kriminalitet (drabsforsøg og kidnapning) og blev idømt en anbringelsesdom. På spørgsmålet om, hvorvidt dette kunne
være undgået svarer informanten, at det kunne det, såfremt der var blevet sat ind med
psykiatrisk behandling tidligere: ”Det skulle jeg have haft noget før. Det skulle jeg.”

”Men egentlig skulle jeg jo have haft den hjælp i mange år”
(patient)
I dette forløb tilskriver informanten hjælp og støtte fra familien afgørende betydning, men
han beskriver også, at der kom et tidspunkt, hvor det ikke længere var muligt for familien at
nå ham: ”Men da jeg blev psykotisk, da kunne de ikke støtte mig mere… jeg droppede
kontakten til dem, fordi jeg troede, at de også var efter mig.” Dette forløb er også et eksempel på, at patient og pårørende identificerer præcis de samme risikofaktorer og situationer som afgørende; en tilsyneladende pludselig og ikke planlagt løsladelse med uklarhed
om boligsituation, forsørgelse og psykiske tilstand, samt vanskeligheder i forhold til at få
hjælp hos praktiserende læge og i behandlingspsykiatrien. Hos både patient og pårørende
er der en genuin oplevelse af at være blevet ladt i stikken og at være gået forgæves efter
hjælp hos en række instanser.
I et andet forløb har familien ligeledes forsøgt at gøre opmærksom på de sygdomstegn, de
så, og på behovet for professionel støtte: ”Min familie har kæmpet for det faktisk. Det var
dem, der sagde, at jeg var syg.” På dette tidspunkt oplevede informanten ikke sig selv som
syg, ”fordi jeg vidste ikke, at jeg var syg.” Efterfølgende udtrykker han, at han nu ser, at det
han oplevede som en parallelverden, hvor han var ”lagt i koma af regeringen”, var udtryk
for alvorlig sygdom.
Flere patienter og deres pårørende beskriver meget kaotiske forløb, hvor de på forskellige
måder har forudset, at det ville ende galt. En pårørende beskriver f.eks., at ”jeg har tænkt,
at der blev nødt til at gå et eller andet galt, før han stoppede op, fordi han ville jo ikke tage
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medicin. Jeg tænkte, at det måtte ende med et eller andet. Jeg havde faktisk ikke lige forudset, at det ville blive noget kriminelt. Jeg havde egentlig tænkt, at han ville give op og
måske blive sådan en, der sad med en øl i hånden ned på bænken.” Denne pårørende
havde altså visualiseret et forløb med tiltagende social deroute og intensivering af en rusmiddelproblematik, men ikke egentlig kriminalitetsdebut. Enkelte andre har italesat, at det
kunne ende med alvorlig personfarlig kriminalitet, og en pårørende siger, at ”til sidst bestiller jeg en tid hos hans egen læge og tænker, nu bliver jeg nødt til at presse dem og sige til
dem: ”Hvad skal der ske?”. Skal han slå nogen ihjel før I hjælper os eller gør noget?”
Analyse af forløb Y: ”Det måtte ske”
I et forløb, der endte med drab på patientens morfar, har såvel patient (C) som pårørende
oplevelsen af, at det kaotiske forløb ville ende galt, og at ”det kunne ikke undgås, at der
skete noget… at det så blev det… [drab], det er jo hårrejsende.” Udover en række interviews har vi i dette forløb også fået samtykke til at nærlæse mentalerklæring og journalmateriale fra ca. 2 måneder forud for gerningstidspunktet. Formålet med at udnytte dette
skriftlige materiale er at kunne fremanalysere flere træk og omstændigheder knyttet til kriminalitetsrisiko og at få dybere indblik i de komplekse samspil og processer.
I forløb Y er det dokumenteret i journalmateriale, at der i månederne op til den kriminelle
hændelse i september 2018 fandt en forværring i patientens tilstand sted. Ultimo juli 2018
noterer en psykiater i gadeplansteamet betydelig bekymring: ”Vi er bekymrede for pt. Tilstanden er forværret betydeligt over den sidste måneds tid. Pt fremstår kaotisk og forpint.
Han kan ikke finde rundt i dagene eller tidspunkter, hvilket bl.a. gør det svært for ham at få
taget sin medicin regelmæssigt, selvom han egentlig gerne vil tage medicin […] Pt. har i
dag ikke ønsket at tale med læge. Situationen vurderes uholdbar, pt. forekommer ude af
stand til at tage vare på sig selv.” En uge senere noteres det, at C er blevet udskrevet fra
herberg: ”Pt. d.d. udskrevet fra herberget. Pt. var til middag meget truende, politiet måtte
tilkaldes og har fjernet pt. fra herberget.” I slutningen af august hjælpes C til psykiatrisk
akutmodtagelse med henblik på indlæggelse. Denne iværksættes, og C overnatter på psykiatrisk afdeling. Herefter aftales overflytning til et andet psykiatrisk center. Det ser ud til, at
det aftales, at C selv skal sørge for transport til dette center. C dukker aldrig op i det sengeafsnit, han var planlagt overflyttet til, og den psykiatriske kontakt bliver herefter sporadisk. Den 28/8 2018 hedder det i et notat: ”Vi opsøger pt. i natcafeen. [..] Pt. har øjensynligt opsøgt akut modtagelsen på [xx center] og der var aftalt overflytning til [YY center],
hvilket aldrig blev effektueret. Der er i februar ’18 ordineret medicin, Abilify 10 mg morgen,
og dette udleveres til d.d. til patienten, da han ikke ønsker indlæggelse her og nu, men
gerne vil starte på medicinsk behandling.” Den 4/9 2018 er der kortvarig kontakt: ”Jeg træffer pt. i natcafeen, hvor han ligger i sengen, kan ikke overtales til at stå op. […]. Vil gerne
have medicinen jeg har med til ham. Abilify til en uge, har taget den nogenlunde regelmæssigt og angiver at have effekt af den. Ønsker dog ikke at uddybe tanker eller symptomer i øvrigt. Vi aftaler at mødes igen om to dage i natcafeen. Personalet fortæller, at pt er
meget forpint, græder om natten og er bange. Vi forsøger at holde lidt tæt kontakt mhp alliance og måske mulighed for at komme igennem med yderligere tiltag.” C ses igen to dage
senere: ”Pt. opsøges som aftalt i natcafeen. Pt. kan ikke overtales til at stå op. […] Pt. er
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venlig men ønsker ikke samtale i dag.” Herefter mister gadeplansteamet kontakten med C,
og i det sidste notat inden drabet d. 15/9 anføres det: ”Vi har i dag forsøgt at opsøge C på
natcafeen, desværre uden held. På natcafeen fortæller de, at han ikke har opholdt sig på
stedet i flere dage og har derfor heller ikke fået medicin i 3 dage.”
Patient og pårørende har ligeledes en række beskrivelser af forløbet. I det første interview,
der foretages ca. otte måneder efter drabet, peger C selv på, at der var en række forhold
og omstændigheder, der var medvirkende til den alvorlige hændelse: Dels at han var misbrugende, ”ikke medicineret rigtigt [med antipsykotisk medicin]”, og at han var hjemløs og
på daværende tidspunkt ”havde ventet på et §108 botilbud i to år.” Han beskriver ligeledes
et meget kaotisk forløb, hvor det var vanskeligt at få kontakt og at møde frem til aftaler i
henholdsvis kommunalt og regionalt regi. C beretter om sine erfaringer med hjemløshed,
og at han periodisk overnattede på herberg eller var ”sofa-sover.” Som følge af udadreagerende adfærd og misbrugsadfærd kunne han i juli/august 2018 ikke længere være på herberget: ”Så får man et lille udbrud, og så bliver man smidt ud.” Herefter var informantens
eneste mulighed at overnatte i natcafe.77 I forhold til forløbet beskriver han, at ”jeg føler
ikke, at jeg har haft en chance”, og nuancerer herefter ved at betone sit eget ansvar ”eller
at jeg ikke har udnyttet mine chancer rigtigt.” I et senere interview opsummerer han, at ”det
har taget en hel livstid at ende sådan her”, og at det har været ”en lang kamp, hvor der var
brug for hjælp.”
Der er foretaget i alt fem interviews med en pårørende, som er en nær ven af C. Denne
ven beskriver, på samme måde som C, en række centrale risikofaktorer i det hændelsesforløb, der ender med drab; at han ikke fik regelmæssig medicin, stofmisbrug, hjemløshed
og det at blive ekskluderet fra et herberg. Den pårørende har oplevelsen af, at ”alle andre
svigtede…” og at der er tale om ”et stort samfundsvigt.” Det er hans klare opfattelse, ”at
kommunen har hele tiden vidst, at det ville gå galt”, og at det nærmest er tragikomisk, at
der efter lang ventetid kom et tilbud om et §108-botilbud syv dage efter drabet. Som pårørende har han oplevet, at det var en belastning at skulle blive ved med at kæmpe for at få
kontakt med en sagsbehandler og at få udbetalt kontanthjælp til C. Han beskriver ligeledes
en række henvendelser i forskellige psykiatriske tilbud; OPUS78, distriktspsykiatri og psykiatriske akutmodtagelser, og at det var ”en kamp om, hvor C kunne få sin medicin.”
Analyse af forløb X: ”Ud af det blå”
Det andet hovedmønster, der går på tværs af de undersøgte forløb er, at kriminaliteten forekommer uden man har bemærket optakt eller tegn i den retning. I et forløb, der endte
med frihedsberøvelse og gidseltagning, har vi ligeledes i tillæg til en række interviews fået
samtykke til at se mentalerklæringer og journaldokumentation. I dette forløb er det umiddelbart overraskende for alle parter, at patienten debuterer med kriminalitet, og at det sker
på en så voldsom måde. Set udefra og i retrospektiv, er det imidlertid ikke helt så overraskende, at patienten reagerede voldsomt. Det bliver i interviews med patienten (A) og den
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Natcafe er i modsætning til herberg, ikke noget man visiteres til. Borgeren skal selv møde op hver aften og
får ved lodtrækning tildelt en seng at være i til næste morgen, hvis der er nogen ledige.
78 OPUS er et intensivt tilbud til unge med psykoselidelser.
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ven (B), der også deltog i den kriminelle handling, tydeligt, at forklaringen på, hvordan
dette kunne ske, kan føres tilbage til omstændigheder vedrørende behandlingsforløb i psykiatrisk regi.
Begge gerningspersoner i dette forløb har været i langvarig kontakt med behandlingspsykiatrien som almenpsykiatriske patienter. A havde flere langvarige indlæggelser i året op til
den aktuelle hændelse og var på gerningstidspunktet indlagt i et åbent sengeafsnit.79 Der
var planlagt udskrivelse den førstkommende mandag, og der var lavet aftale om, at informanten skulle på orlov i weekenden og sove hjemme. Fredag aften udspillede der sig dog
en situation, hvor informanten blev vred og frustreret på personalet. Som konsekvens
heraf forlod han afsnittet, uden at have fået medicin med til weekenden. Han vendte senere på natten tilbage til sengeafsnittet sammen med B, hvor de truede med våben og
holdt to nattevagter som gidsler.
Det er et gennemgående tema for A, at han igennem nogen tid ikke havde følt sig hjulpet.
At der ikke blev lyttet til hans oplevelse af utilstrækkelig effekt af den aktuelle medicinske
behandling, og at han ikke følte sig taget alvorligt. Dette tema går også igen i de forklaringer, der blev afgivet under retssagen. Her fortalte A, at han under den pågældende indlæggelse oplevede, at medicinen ikke virkede, og at der var ikke nogen, der ville lytte til
ham, selv om han bad om hjælp. Ifølge A kontaktede hverken sygeplejersker eller læger
ham i de 7 timer, han var hjemme i sin lejlighed. Det oplevede han som et stort svigt. Det
forhold, at han ikke blev forsøgt kontaktet på telefon mens han var borte fra afsnittet den
pågældende aften og nat er et tema, informanten vender tilbage til mange gange i interviewsituationerne, og det bliver en manifestering og en illustration af oplevelsen af en lang
række svigt og fravær af hjælp i behandlingspsykiatrisk regi. A beskriver, at han nok kan
være ”svær at læse”, at han ikke altid giver udtryk for, når han har det psykisk dårligt og at
han ikke ser åbenlyst syg ud, selv når han er psykotisk, men alligevel er ”forpint indeni”.
Personalet på A’s daværende bosted havde ligeledes udfordringer med at læse og tyde A,
når hans psykiske tilstand var forværret. I et interview beretter kontaktpersonen fra bostedet: ”Han virker utrolig velfungerende, han vil gerne det hele og har rigtig meget sygdomsindsigt… han har været indlagt to eller tre gange i den tid han har boet her, og ikke én af
gangene var der nogen af os, der overhovedet havde en forventning om, at manden var
taget på psykiatrisk afdeling.” Han har efterfølgende givet udtryk for overfor bostedspersonalet, at det var dilemmafyldt at fremstå så velfungerende og velsoigneret for ”så kommer
der ikke nogen og snakker med mig, når jeg har det dårligt.” Kontaktpersonen opsummerer, at når de på bostedet har haft svært ved at læse ham, så er det forståeligt, at ”det nok
var lige så svært for dem [i sengeafsnittet].”
Kontaktpersonen beskriver endvidere de generelle udfordringer der knytter sig til, at beboere ofte udskrives om fredagen, hvilket kan være uhensigtsmæssigt, fordi der ikke er personale på bostedet i weekenden. I det konkrete forløb med A, vidste de godt, at han skulle
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Et åbent afsnit er mindre intensivt end et lukket sengeafsnit, og i mange forløb er det at blive flyttet til et
åbent afsnit et tegn på forbedring i den psykiske tilstand og på at være på vej mod udskrivelse.
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hjem og sove i weekenden og efterfølgende udskrives om mandagen, ”men der var jo ingen her.” Personalet på bostedet deltager kun i udskrivningssamtaler, hvis borgeren ønsker det. Det samme gælder for udveksling af information mellem hospitalspsykiatri og socialpsykiatri. Kontaktpersonen sammenfatter, at det jo er ”ideelt, hvis vi bliver informeret”,
men at det er ikke altid borgeren har overskud eller vil samtykke til det. Dette sætter kontaktpersonen i et frustrerende krydspres, hvor det ikke mindst set i retrospektiv, havde været nyttigt med mere videndeling: ”Det kan faktisk godt undre mig, når det er et bosted, at
man ikke, altså, får noget mere information.” Det efterlader kontaktpersonen i en situation,
hvor A havde berettet for hende, at han var frustreret over den forestående udskrivning,
men at det er information, som hun ikke kan handle på: ”Han siger så til mig, at han havde
sagt til dem, at han havde det simpelthen for dårligt til at tage hjem… alligevel presser de
ham og siger, at han skal.”
Nærlæser man journalnotater fra månederne op til gidseltagningen i januar 2018, genfindes nogle af de karakteristika, som både de pårørende og bostedets kontaktperson har
peget på: At det kan være vanskeligt at læse, hvordan A egentlig har det psykisk. Men det
bliver også meget tydeligt, at der er modstridende meldinger fra A, eller hvad der måske
kan forstås som ambivalens.80 Den 9/1, dvs. fire dage før gidseltagningen, dokumenterer
en sygeplejerske: ”Adspurgt omkring resten af forløbet foreslår pt. selv udskrivelse mandag. Ønsker ikke at komme hjem en fredag, da der ikke er noget personale på bostedet i
weekenden og pt. synes dette vil være for hård en overgang. Ønsker at sove hjemme onsdag-torsdag i denne uge. […] Pt. vil desuden sove hjemme i løbet af weekenden, men har
ikke planlagt hvornår endnu.” Her har den professionelle fået det indtryk fra samtale med
A, at han selv ønskede at overnatte hjemme på bostedet i løbet af ugen og i weekenden,
men at aftalen var, at selve udskrivelsen først skulle ske den efterfølgende mandag. Sådan har A måske også oplevet det på tidspunktet for samtalen. Måske har A’s syn på planen om at træne overnatning ændret sig efterfølgende, eller også har han i samtalen ikke
fået meddelt sin uro eller bekymring over at være på vej til udskrivelse? Ved en stuegangssamtale samme dag, er det efterfølgende noteret: ”Adspurgt siger pt., at han ikke på
samme måde er bekymret for at skulle udskrives om nogle dage, som han tidligere har
været omkring udskrivelse. Pt. beskriver, at han har en fornemmelse af, at det nok skal
gå.” Længere tilbage i journaldokumentationen findes beskrivelser af, at de professionelle
godt er klar over, at pludselige og utilstrækkeligt planlagte skift er vanskelige for A, og at
det kan føre til uro eller forværring. F.eks. træffes, på grund af pladsmangel i det lukkede
sengeafsnit, medio december beslutning om, at A kan flyttes til åben afdeling. Det bemærkes i et notat, at det er vigtigt, at A informeres og forberedes bedst muligt på flytningen.
Når journalakterne læses i sammenhæng og over tid, tegner der sig et billede af, at A
nogle gange ikke får udtrykt det, der måske egentlig er på færde og andre gange måske
får udtrykt sig modstridende. Det gælder i forhold til udskrivelse, men også i forhold til den
farmakologiske behandling. I journalmaterialet findes en række udsagn fra A med ønske
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Termen ambivalens stammer fra psykiater Eugen Bleuler og kan være et af flere sygdomstræk ved f.eks.
skizofreni, hvor patienten har modsatrettede følelser, ønsker eller ideer.
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om at skifte antipsykotika som følge af manglende effekt. Der udtrykkes samtidig også bekymringer om bivirkninger, men samlet set er A rimelig kongruent i sit ønske om medicinskift: ”Er fortsat plaget af stemmer som kan opfordre til selvskade m.m. samt intermitterende tanker om voldeligt indhold […] Har selv tænkt at skift af AP [antipsykotika] måske
ville kunne hjælpe […] han synes, at der er brug for at skifte til noget andet, da han ikke
synes at den nuværende medicin har samme effekt som tidligere.” I en lægesamtale d. 12.
december drøftes behandlingen, og det konkluderes, at det ikke er relevant at skifte præparat: ”Vi taler om, hvordan det går. Pt. siger ”det går ikke så godt. Jeg hører stemmer og
er paranoid. Jeg har også forfølgelsesforestillinger” […] Vi taler om medicinen, og om den
virker. […] Der er for nuværende ikke indikation for skift til andet antipsykotikum, men vi aftaler derimod at forsøge os med […] tabl. Lyrica 75 mg. x 2.”81
I det privilegerede retrospektive perspektiv er det meget tydeligt, at A er præget af ambivalens, og at det ser ud til, at det ikke i de konkrete situationer bliver læst som et muligt sygdomstegn. Det kan der være mange grunde til, men en oplagt forklaring kan være, at der
er nogle lavpraktiske udfordringer i de professionelles vidensdeling. I de to måneders journaludtog, der er analyseret her, er der ca. 30 forskellige sundhedsprofessionelle, heraf 11
psykiatere, der gør notater om A. Det vil sige, at der er rigtig mange forskellige blikke og
vurderinger i spil omkring A’s forløb.
Kunne disse forløb have været undgået?
Den detaljerede gennemgang af disse forløb med alvorlig personfarlig kriminalitet giver anledning til at overveje, hvorvidt de kunne have været imødegået og forebygget, hvis der
var blevet sat ind tidligere.
For en umiddelbar betragtning er de to forløb meget forskellige. I forløb X ser det ud som
om den alvorlige kriminalitet kom ud af det blå, mens det i forløb Y er mere åbenlyst, at det
var et spørgsmål om tid, før det gik galt. Det er ikke åbenlyst, at det ligefrem skulle ende
med drab, men det var tydeligvis et meget kaotisk forløb.
I forløb Y kan man iagttage en række alvorlige kriminalitetstruende risikofaktorer:
• Hjemløshed
• Uklarhed om forsørgelsesgrundlag (hjemløshed gør det vanskeligt at få udbetalt kontanthjælp)
• Misbrug af multiple illegale rusmidler
• Alvorlig psykisk sygdom og usikkerhed i kontakten til det psykiatriske behandlingssystem
• Ustabil psykofarmakologisk behandling
• Spinkelt socialt netværk.
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Lyrica er et middel på epilepsi, men det anvendes også i behandlingen af psykoselidelser med henblik på at
dæmpe angst.
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I forløb X var der omvendt en række beskyttende faktorer, der i teorien kunne have mindsket risikoen for kriminalitet:
•
•
•
•

Boligsituation var i orden
Forsørgelsesgrundlag var i orden
Ressourcestærke pårørende
Kontakten med behandlingspsykiatrien er intensiveret i efteråret 2017, hvilket indebærer et intensivt tilbud i form af døgnindlæggelse.

Men når man går baglæns i forløbet, kan der alligevel iagttages en række risikofaktorer,
der knytter sig til udskrivelsesproces, utilstrækkelig psykofarmakologisk behandling og
gennemgående oplevelser af, ikke at blive hørt og ikke at modtage, hvad der efter patientens opfattelse, er adækvat hjælp. Her er der tale om konflikter eller frustrationer, der udspiller sig på mere interpersonelt niveau men med en gennemgående oplevelse af, ikke at
blive mødt og forstået. A beskriver i flere omgange, at han nok ikke har været patient ”på
den rigtige måde” og ikke har fremstået tilstrækkelig syg. Dette kulminerer da en medpatient italesætter, at A ikke fremstår særlig syg, og dermed betvivler om han har ret til at optage en sengeplads. A’s forløb illustrerer ligeledes, at udskrivelsen også var en risikosituation, som han frygtede for, selvom den på papiret var velforberedt. Det kendetegner begge
forløb, at der var tale om almenpsykiatriske patienter, der havde været i langvarig kontakt
med behandlingspsykiatrien, og som herefter debuterer som retspsykiatriske patienter.
Både A og C har oplevelsen af, at den rette hjælp først kom efter de havde begået kriminalitet: ”Så får man guldkortet til psykiatrien, ik… men hvis man er almindelig borger og man
skal ind i [senge]psykiatrien, det er jo et helvede… for at du overhovedet kan blive indlagt… altså der skal virkelig meget til.”
På spørgsmålet om, hvorvidt det vil kunne undgås, at noget lignende sker igen, er A meget
klar og betoner sin egen aktive rolle og sit ansvar fremadrettet: ”Så bliver jeg nødt til at
råbe højere op, hvis jeg kan mærke, at medicinen svigter – så bliver jeg nødt til at reagere
hurtigt på det.” Det samme gør sig gældende for C, der flere gange i interviewsituationer
betoner, at ”nu bliver det anderledes”, fordi der nu er iværksat hjælp og støtte, og der er
udsigt til ”at få en behandling som gør at jeg kan leve med mig selv… og håndtere en hverdag. Nu har jeg et sted at sove, og jeg får medicin.” Den anden deltager i gidseltagningen
ræsonnerer i retrospektivt lys: ”Altså jeg tror måske at det havde været en god ide, hvis det
var jeg havde været blevet indlagt inden, fordi jeg havde det skidt. Jeg gik og hørte stemmer og havde det dårligt med mig selv.” Deltageren beretter endvidere, at kontaktpersonen
”vidste jo også godt, at jeg havde været lidt dårlig og op til, ikke rigtigt sovet rigtigt og sådan spise noget mere, nogen flere benzodiazepiner end jeg normalt skulle”, men at det
ikke var noget, der konkret havde givet anledning til at overveje indlæggelse.
Der er foretaget interview med den ene af den de to forurettede i forløb X. Den anden forurettede har udtalt sig detaljeret til pressen i tiden op til retssagen, hvorved det bliver tydeligt, at de har forskellige oplevelser af hændelsen. ”Jamen det var ubehageligt”, siger den
første forurettede, ”men, ikke så traumatiserende, som det er lagt ud i pressen.” Hun har
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ligeledes fokus på, at begge gerningspersoner var alvorligt syge, og at de ikke var ude efter hende som person: ”De er jo syge for pokker. Altså de har jo ikke gjort det med fuldt
overlæg for at genere mig, altså det var jo ikke personligt rettet mod mig… det var ikke
mig, de var vrede på altså.” På spørgsmålet om, hvorvidt denne alvorlige hændelse kunne
være undgået svarer hun ligeledes nøgternt: ”Jamen det var meget mærkeligt, fordi [A] var
jo i klar bedring, og hvad der så skete, det er der jo ingen der ved. Man skulle muligvis
have taget signalerne lidt mere alvorligt.” Men samtidig lægger hun vægt på, at ”jeg ville
have lukket ham ind under alle omstændigheder” og at ”jeg ved ikke, hvad vi skulle have
gjort anderledes.” Der var efter hændelsen mange drøftelser omkring sikkerheden ved det
pågældende afsnit, alarmsystemer, vagter osv. Dette mener forurettede ikke er relevant:
”Altså jeg har jo læst i pressen om, at de vil ha’ vagter og de vil ha’ det ene og det andet,
og de er ikke rigtig kloge.” Oplevelsen hos denne forurettede er, at det ikke er åbenlyst,
hvad man kunne have gjort for at forebygge situationen. Det er ligeledes klart for hende, at
hun formentlig igen vil åbne døren til afsnittet næste gang en patient med relation til afsnittet henvender sig.
En pårørende beskriver, at hun har måttet revidere sit syn på sagen og nu tilskriver velfærdsstaten ansvaret for, at tingene har udviklet sig i en helt gal retning for hendes søn:
”Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at han når at komme så langt ud. Og normalt vil jeg aldrig
sige, at det er samfundets skyld, men det synes jeg, det er… at han ikke har fået den behandling han skulle have haft. Kommet ud for tidligt, ik. Altså han har været ud og ind, ud
og ind.” Denne informant oplever, at den konkrete indsats og forsøget på at hjælpe den
syge i tiden op til kriminalitetsdebut var utilstrækkelig og at der ikke var planlagt tilstrækkelig opfølgning efter udskrivelse: ”Jeg tror, at man gerne vil af med dem så hurtigt som muligt, så behandlingsforløbet er ikke afsluttet inden, og så siger man ”nu skal du hjem…” Så
det kunne være undgået, hvis han havde fået den rigtige behandling.” Denne pårørende
har samtidig stor forståelse for, at personalet måske ikke kunne handle anderledes, hvis
de har været presset strukturelt, organisatorisk og ressourcemæssigt: ”Jeg er sikker på, at
de gerne vil behandle så godt de kan, men de er så begrænsede… De bliver presset, men
så var det her måske ikke sket [debuten med kriminalitet]. Eller jeg vil sige det sådan, jeg
er sikker på, at alle dem, der går og laver noget skidt, fordi de er psykisk syge, hvis de blev
behandlet færdigt, så var de færre i hvert fald.”

”Jeg er godt klar over, at det ikke er nemt. Det er jo forfærdeligt, at der ikke er plads til dem alle sammen” (forælder)
I relation til det forløb, hvor deres søn, efter langvarig kontakt med psykiatrien, begik alvorlig personfarlig kriminalitet mod personale i psykiatrien, konstaterer de pårørende nøgternt,
at ”det er lidt ærgerligt, at det skal være nogen syge mennesker, som skal sørge for, at det
alle siger, er rigtigt, skal ske. Men så kan det være, at der er nogen der kommer til skade
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og får ar på sjælen og det er jo unødvendigt.” I det konkrete forløb har deres syge søn betalt en høj pris: ”Det er jo faktisk synd, at vi skal helt derud, men det er måske godt for [patienten], fordi nu får han den hjælp han skal have, men hvor er det forfærdeligt. Ja for vi
har siddet sammen og sådan sagt til hinanden: Det er måske godt for noget, men hvor er
det forfærdeligt.” Dette følges op af overvejelser om de samfundsmæssige omkostninger:
”Jeg tænker, at hvis man laver en cost benefit på den, så er jeg ret sikker på, at det bliver
dyrere at lave en forbrydelse først.” I denne families optik, havde det været langt billigere
for alle parter med en indlæggelse, der havde varet lidt længere, og at personalet havde
udvist større lydhørhed i forhold til patienten. Sådanne oplevelser af, at det kunne være
undgået og forebygget, at et forløb endte så katastrofalt med alvorlig personfarlig kriminalitet og langvarige psykiatriske særforanstaltninger, deles af en række pårørende på tværs
af undersøgelsen.
De farlige overgange
En pårørende beskriver et forløb, de som familie ikke har oplevet som særligt sammenhængende, hverken på tværs af sektorer eller indenfor sektorer, f.eks. imellem de forskellige psykiatriske afdelinger eller tilbud. En anden pårørende udtrykker undren over, at
manglende samarbejde og videndeling også er et problem indenfor samme sektor eller
endog indenfor samme hospital: ”Ja de er jo alle sammen på [XX] hospital. Ja, pas, jeg forstår det heller ikke, at de ikke kan arbejde sammen.” I andre forløb beskriver pårørende
oplevelsen af farlige overgange i skiftet fra fængsel til løsladelse, at løsladelsen ikke var
forberedt og at der eksempelvis ikke var sikret en bolig.

”De der overgange. Hold fast hvor er de farlige”
(forælder)
For en familie, der har migrant-erfaringer, er det karakteristisk, at der peges på mange livsomstændigheder, der kan være med til at forklare, hvorfor det er endt med et kaotisk forløb
for deres søn. At skulle finde balancen mellem de familienormer, man har med sig fra
hjemlandet, og samtidig finde ind i nye normer og forventninger i det danske samfund, er
noget, der især bringer den unge generation i et krydspres. Det kan bidrage til forvirring
om, hvorvidt man skal følge forældrenes regler eller tilpasse sig de regler og normer, der
findes i det danske majoritetssamfund, og det kan føre til ensomhed og usikkerhed. Også
denne familie har oplevelsen af, at nogen ”gav slip for tidligt”. F.eks. da de finder sønnen
siddende forhutlet og forvirret med en sort skraldesæk med tøj og ejendele på trappestenen foran deres hjem, løsladt fra fængsel uden at de var orienteret herom. Familien observerer, at sønnen ikke har det godt mentalt, ”ikke er sig selv”, og de forsøger at skaffe lægehjælp. Hvordan forløbet præcist har været, er uklart af sammenhængen, men familien
sidder tilbage med en oplevelse af, at man rakte ud efter hjælp, men blev afvist. I beskrivelsen af dette peger familiemedlemmerne på elementer af strukturel racisme og forskelsbehandling, og en oplevelse af ikke at blive lyttet til. Faderen beskriver, at den syge søn
oplevede sig afvist og ikke respekteret, og at dette skyldtes, ”at hans tøj ikke var pænt
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nok”. Løsningen på denne oplevelse var ifølge familien, at patienten iklædte sig jakkesæt
ved næste forsøg på at søge professionel hjælp.
I et forløb, hvor patienten endte med at begå alvorlig personfarlig kriminalitet (drab), er oplevelsen hos den pårørende, at ”hele kommunen, hele det offentlige system svigtede”, og
at det var som om de sagde: ”Her er der en pistol, vil du også have nogle kugler?” Han ræsonnerer i retrospektiv, at ”kommunen har hele tiden vidst, at de ville gå galt.” At den pågældende kommune en uge efter den alvorlige kriminelle hændelse, fremsendte tilbud om
et §108-botilbud efter næsten to års ventetid, oplever informanten som tragikomisk, og
som noget, der understreger oplevelsen af svigt: ”Det er jo et stort samfundsvigt.”
Det er imidlertid ikke i alle forløb, at man, selv i tilbageblik, kan pege på, at noget kunne
være gjort anderledes. En pårørende opsummerer f.eks. om kriminalitetsdebuten, at ”jeg
havde ikke lige forudset, at det var det, der ville ske. Nej, jeg tror ikke, at der var noget
samfundet kunne have gjort”.
Risikofaktorer – ikke årsag-virkning
Det er karakteristisk, at især patienter og pårørende peger på risikoforhold, der relaterer
sig til sygdomsbelastning og den professionelle håndtering af dette, når de i retrospektiv
inviteres til at reflektere over forebyggelsesmuligheder. Den samlede analyse på tværs af
forløb viser imidlertid, at der typisk er tale om interaktion mellem en lang række af individuelle, strukturelle og organisatoriske risikofaktorer og beskyttende faktorer.
Dette illustrerer, hvor vanskeligt det kan være at arbejde med risikofaktorer og beskyttende
faktorer i individuelle forløb. Én ting er at kunne påpege et antal risikofaktorer, der kan give
anledning til bekymring, noget andet er, hvorledes der skal ageres i forhold til dem. Der er
ofte tale om et meget komplekst samspil af risikofaktorer, og der er ikke nødvendigvis en
sammenhæng mellem tilstedeværelsen af mange risikofaktorer og en alvorlig kriminel
handling. Der kan også, som i forløb X, være tale om færre eller ingen åbenlyse risikofaktorer. De velbeskrevne risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til kriminalitet er
identificeret på populationsniveau, og det er ikke muligt at prædiktere på individniveau,
hvem der evt. kommer til at begå kriminalitet.82: Når kriminalitet må forstås som et resultat
af komplekse og mangefacetterede problemstillinger, må den således også mødes med
tilsvarende komplekse og mangefacetterede tiltag med afsæt i den konkrete situation og
målrettet det enkelte individ.83 Der er ikke noget quick fix og ingen enkle eller entydige veje
eller tiltag i en kriminalitetsforebyggende indsats.
Der er imidlertid én ting, der springer i øjnene ved en række af de 10 forløb, der indgår i
denne undersøgelse. I flere forløb har enten patienten selv eller de pårørende iagttaget
behov for hjælp, støtte eller psykiatrisk udredning og behandling. Det er ligeledes karakteristisk, at patienter og pårørende står tilbage med fortvivlende oplevelser af, at der ikke
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blev lyttet, eller lyttet tilstrækkeligt, til deres råb om hjælp i de forskellige sektorer og instanser.
Det har ikke ligget inde for denne undersøgelses ramme at kigge på henvendelser og respons, og vi kan derfor ikke vide om og i hvilket omfang, eksempelvis myndigheder har reageret. Det ændrer imidlertid ikke ved, at især pårørende står tilbage med oplevelsen af, at
der ikke altid er blevet reageret adækvat. Det er et tydeligt læringspunkt fra de undersøgte
forløb, at når patienten selv eller de pårørende med indblik i den enkeltes stressbelastning,
flager for, at noget er galt eller på vej i en risikofyldt retning, så er det relevant, at de professionelle og deres sektorer udviser lydhørhed og opmærksomhed.
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DISKUSSION
Undersøgelsens styrker og svagheder
Denne undersøgelse er baseret på analyser af 10 retspsykiatriske patientforløb, som de er
oplevet og bliver genfortalt af de centrale aktører, primært patienterne og deres pårørende.
Fælles for de 10 patientforløb er, at de har haft alvorlige konsekvenser for patienten selv,
for kriminalitetens ofre og for de pårørende til både patient og ofre. De fleste af de involverede gerningspersoner har også det til fælles, at de havde behov for psykiatrisk hjælp i tiden forud for den kriminalitet, de blev dømt for. Syv ud af 10 var allerede i psykiatriske behandlingsforløb, mens to havde forsøgt at få hjælp i psykiatrien i tiden før kriminalisering.
Der er også væsentlige forskelle i de 10 forløb; f.eks. patientens alder på gerningstidspunktet, hvor omfattende deres psykiatrihistorik var forud for hændelserne, deres sociale
situation og livsomstændigheder og den konkrete kontekst for de kriminelle handlinger.
Denne bredde og variation vurderer vi først og fremmest er en styrke ved materialet, der
samlet set er omfattende og detaljeret. Variationer og forskellighed kan imidlertid også
være en svaghed, for er det så overhovedet muligt at udsige og udlede mere generelle
mønstre på tværs af disse forløb?
Variation i antal nedslagspunkter
Kvaliteten af de i alt 38 interviews er varierende i den forstand, at det er forskelligt, hvor
detaljerede og informationsmættede de er. Der kan være mange fordele ved flere interviews; flere nedslagspunkter giver mulighed for at få indblik i informantens oplevelser af
nye vendepunkter og hændelser undervejs i den aktuelle proces, og opfølgende interviews
giver mulighed for en yderligere intersubjektiv validering84 i tillæg til den, der sker i løbet af
interviewet. Intervieweren kan kvalificere sin forståelse af informantens fortælling, og informanten får mulighed for at nuancere, uddybe og perspektivere sine svar fra tidligere interviews. I fagfællebedømmelsen af undersøgelsens delstudie af to forløb, der er publiceret
som artikel85, blev det problematiseret, at de forskellige forløb ikke var blevet undersøgt på
samme måde og med det samme antal nedslag og interviews. Det har imidlertid ikke været meningsfuldt i undersøgelsesprocessen at insistere på denne form for ensartethed.
Dels har det ikke været praktisk muligt eller etisk forsvarligt med et eller flere opfølgende
interviews i alle forløb, og dels har det ikke altid været relevant med geninterview i forløb,
hvor der var foretaget et rigt og fyldestgørende førsteinterview.
Rekruttering og patientforløb som strukturerende princip
Som det er beskrevet i metodeafsnittet, har vi benyttet en informationsorienteret udvælgelse i sammensætningen af casen. Informanterne i de 10 inkluderede forløb er rekrutteret
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dels i form af selvhenvendelser til Kompetencecenter for Retspsykiatri, dels primært ved
hjælp fra professionelle i behandlingspsykiatrisk regi. Det bør selvsagt overvejes, hvilken
betydning de to forskellige rekrutteringsstrategier kan have haft for forskningsprocessen og
besvarelsen af undersøgelsens problemstilling. Det kan f.eks. tænkes, at personalet mere
eller mindre bevidst har selekteret i, hvilke patienter der præsenteres for projektet, og der
er givetvis også tilfældigheder i, hvem man som professionel kommer i tanke om som en
oplagt kandidat til et forskningsprojekt. Det kan ligeledes tænkes, at det er særligt ressourcestærke patienter eller pårørende, der selv retter henvendelse. Det vi har været optaget
af i rekrutteringen, er imidlertid at sikre bredde og erfaringer fra forskellige faser i et retspsykiatrisk forløb, og dette er sket. Derved er variation i rekrutteringsmåder mindre afgørende. Deltagerne har alle haft væsentlige og varierede erfaringer at bidrage med i forhold
til undersøgelsens problemstilling. Det er vores erfaring, også fra tidligere interviewundersøgelser, at personalet i f.eks. sengeafsnit spiller en afgørende og hjælpsom rolle i arbejdet med at rekruttere deltagere. Vi har ikke oplevet, at personalet agerede såkaldte gatekeepers, der aktivt begrænsede vores tilgang til potentielle informanter, snarere tvært i
mod.
På samme måde må det overvejes, hvorvidt vores fokus på patientforløb som strukturerende princip har været begrænsende for vores afdækning af centrale erfaringer og oplevelser hos informanterne. Har det f.eks. blokeret for at få øje på og spørge ind til forhold og
faktorer, der ikke har relation til kontakten med behandlingspsykiatrien? Rækken af betydningsfulde forhold, som patientinformanterne har beskrevet som afgørende for deres personlige recovery-processer, er et meget klart eksempel på, at der i interviewsituationer er
fremkommet temaer og aspekter hinsides den behandlingspsykiatriske kontekst. Når vi har
valgt patientforløbet som optik, er det fordi en psykiatrisk særforanstaltning, og den deraf
afledte forpligtelse til at være i langvarig kontakt med psykiatrien og en behandlingsansvarlig overlæge, er grundlæggende strukturerende og ofte meget indgribende for den enkelte
retspsykiatriske patient igennem en årrække. Det gælder ikke mindst for den del af patientgruppen, der kan indlægges i henhold til dom på en bred indikation (risiko for kriminalitetsrecidiv). En psykiatrisk særforanstaltning kan ligeledes være begrænsende for jobsøgning,
hvor der kræves straffeattest, for frit sygehusvalg, skift af behandler, udlandsrejser osv.
osv. I vores optik er undersøgelsens deltagere meget mere og andet end henholdsvis patienter og pårørende i retspsykiatriske forløb. Men deres mellemværender med behandlingspsykiatrien som følge af kriminalitet og psykisk sygdom, fylder og har fyldt meget i
centrale perioder i deres liv.
Hvorfor case-studier?
Det er en gængs indvending mod case-studier som forskningsmetode, at man ikke kan generalisere ud fra case-studier, at de er subjektive og giver forskerens fortolkning for meget
plads, og at deres videnskabelige gyldighed er begrænset.86 Den samfundsvidenskabelige
forsker Bent Flyvbjerg har argumenteret for, at disse indvendinger er baseret på misforstå-
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elser, og at case-studier egner sig godt, hvis erkendelsesinteressen er at få detaljeret viden om oplevelser og erfaringer i specifikke sammenhænge og kontekster. Derudover beskriver Flyvbjerg, at case-studier ofte rummer ”et betydeligt fortællende element” og handler om ”det virkelige livs kompleksitet, modsigelser og dilemmaer”.87 For den erfarne er ”en
særligt rig og vanskelig sammenfattelig fortælling ikke et problem. Tværtimod er den et
tegn på, at studiet har fået afdækket en særlig dyb problematik.”88 Detaljer, tvetydighed og
mangfoldighed er i Flyvbjergs optik ikke et problem, men en styrke ved en case. Flyvbjerg
har ligeledes argumenteret for, at når opsummering af case-studier kan være vanskeligt,
skyldes det først og fremmest egenskaber ved den undersøgte virkelighed, og i mindre
grad egenskaber ved case-studier som forskningsmetode: ”I mange tilfælde er det ikke
hensigtsmæssigt at sammenfatte eller generalisere casestudier. Casestudier bør læses
som fortællinger i deres helhed.”89
Vi anskuer undersøgelsens empiriske materiale som én case, bygget over 10 forskellige
patientforløb. Alle 10 patientforløb udgør hver især et betydningsfuldt element i den samlede analyse, selv om antal informanter og antal nedslagspunkter knyttet til de enkelte patientforløb, er stærkt varierende. Samlet set repræsenterer vores case en lang række erfaringer med mange forskellige faser i forløb før og efter dom. Casen repræsenterer ligeledes flere forskellige roller, positioner og ståsteder hos henholdsvis patienter, pårørende,
netværk og enkelte professionelle. Den sammensatte case er selvsagt ikke udtømmende,
men det er vores vurdering, at den netop i kraft af variation, mangfoldighed og detaljerede
fortællinger om erfaringer og vendepunkter har udsagnskraft og analytisk generaliserbarhed, der rækker ud over de 10 patientforløb. Det er vores ambition fremadrettet at undersøge, afprøve og validere undersøgelsens udsagnskraft, når vi efter publicering anvender
dens resultater i forskellige undervisnings- og formidlingssammenhænge tæt på klinisk
praksis.
Intersubjektiv validering
I interviewsituationer har vi arbejdet med løbende at sikre, at forskerens forståelse og fortolkning af informanternes udsagn og pointer er genkendelige for informanten. Der er ikke
på samme måde foretaget intersubjektive valideringer, når vi har anvendt eksempelvis
journalmateriale som kilder til at skabe dybere og bredere forståelse af to af undersøgelsens patientforløb. Når vi har udnyttet journalmateriale som kilde er det sket med størst
mulig opmærksomhed på dets ophavssituation og kontekst: Journalen har igennem de seneste 10 år har ændret status fra at være et internt arbejdsredskab til at dokumentere faglige vurderinger, observationer og interventioner, til i højere grad at være fælleseje og en
genre, som patienten også har adgang til. I vores udnyttelse af journalmateriale har vi først
og fremmest fokus på dets funktion som dokumentation af professionelles observationer i
de specifikke forløb. I en undersøgelse, hvis hovedærinde er at frembringe viden om patienters og pårørendes perspektiver, kommer de professionelles oplevelser af de samme
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begivenheder eller forløb til at stå i baggrunden. Vi gør enkelte steder i analysen opmærksom på, at vi kun kan repræsentere patienters eller pårørendes oplevelser i dette undersøgelsesdesign, men at professionelle, der måtte have været en del af samme hændelse kan
have oplevet det helt anderledes.
Undersøgelsens resultater og eksisterende viden
Når vi påstår, at undersøgelsen har udsagnskraft, der rækker ud over de undersøgte patientforløb, hvad er det så for en viden der er frembragt, og hvorledes adskiller den sig fra
eksisterende viden på området?

”Opdraget for en kvalitativ studie er ikke å bekrefte andres forskning, men å tilføre noe nytt” (Malterud, 2017)
Først og fremmest illustrerer undersøgelsen, at der er mange forskellige veje hen mod debut som retspsykiatrisk patient. Det er også karakteristisk, at en del af patientinformanterne allerede var i kontakt med behandlingspsykiatrien som almenpsykiatriske patienter
på tidspunktet for kriminalisering. Som det blev omtalt i indledningen, findes der allerede
en del viden om og undersøgelser af forløb, der ender med alvorlig personfarlig kriminalitet
eller nærved-hændelser.90 En række af de organisatoriske og strukturelle udfordringer, der
peges på i disse undersøgelser, genfindes også i vores materiale:
• Manglende eller utilstrækkelig koordinering og videndeling indenfor sektorer og på
tværs af sektorer
• Manglende fleksibilitet i tilbud. F.eks. at patienter afsluttes ved manglende fremmøde
eller diskvalificerer sig til hjælp eller støtte som følge af bestemt adfærd.
• Forskellige syn på og forståelser af psykisk sygdom og deraf afledte problemstillinger.
Det er karakteristisk, at de hidtidige undersøgelser er foretaget ud fra et systemperspektiv
eller en tilgang præget af kerneårsagsanalytik: Hvad var det, ud fra et fagligt eller organisatorisk blik, der gjorde, at det gik så galt? Dette kan være meget væsentligt i organisationer, der skal lave forbedringsarbejde og forsøge at forebygge lignende situationer fremadrettet. Det er imidlertid tankevækkende, at patient- og pårørendeperspektiver ikke er fremtrædende i disse undersøgelser.91
Hvad er det nye i projekt Vendepunkter?
Det der adskiller Vendepunkter… fra tidligere undersøgelser er en grundlæggende anden
erkendelsesinteresse: Vi har ønsket at undersøge, forstå og repræsentere patienters og
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pårørendes erfaringer over tid fra forløb før og efter idømmelsen af en psykiatrisk særforanstaltning, herunder:
• at få indblik i patienters og pårørendes erfaringer og oplevelser med de forskellige faser
før og efter dom
• at få indsigt i deres perspektiver på og forklaringer af afgørende og skelsættende vendepunkter i deres forløb og i forhold til en retspsykiatrisk debut.
Hvor Danske Regioner (2019) sammenfatter, at der i 74% af de undersøgte forløb var tale
om ”utilstrækkelig behandling” forud for kriminalisering og retspsykiatrisk debut92, så kan
vendepunkts-optikken bidrage med detaljeret viden om, hvorledes det kan opleves af patienter og pårørende, og hvad det vil sige, når hjælp og støtte opleves som fraværende eller
utilstrækkelig. I og med vi også følger forløb efter dom, er det ligeledes muligt at få indblik i
patienternes erfaringer med og muligheder for personlige recovery-processer, herunder
ikke mindst at bearbejde og at komme overens med det at have begået alvorlig personfarlig kriminalitet (offender recovery). Så vidt vi har kendskab til, er der ikke hidtil udført større
systematiske undersøgelser af, hvilke specifikke udfordringer, erfaringer og vidensbehov,
der kendetegner pårørende til retspsykiatriske patienter i en dansk kontekst.93 Undersøgelsens deltagere har erfaringer med en række af de tidligere velbeskrevne strukturelle og organisatoriske forhold, der kan komme til at stå i vejen for sammenhængende og koordinerede forløb, og som udfordrer et tværsektorielt samarbejde. Derudover er det også tydeligt,
at mange deltagere har betydelige eksistentielle problemer, og for eksempel oplever stor
ensomhed, sorg over sygdomsforløb, tab af funktionsevne og fravær af fortrolige samtalepartnere.
Forskningsetiske udfordringer
Når man ulejliger patienter og pårørende, og beder dem om at dele personlige erfaringer
og oplevelser, indebærer det for os som forskere også en forskningsetisk forpligtelse til at
repræsentere og formidle undersøgelsens resultater tilbage til såvel de deltagere, som
måtte være interesserede heri, og til det praksisfelt og de fagmiljøer undersøgelsen vedrører. Dette har undervejs vist sig at være en udfordrende forpligtelse at leve op til.
En del af undersøgelsens deltagere har eksplicit udtrykt, at de gerne ville deltage i forskningsprojekter, fordi det kunne være med til at påvirke eller forbedre praksisser, fortrinsvis i
behandlingspsykiatrien, som de ikke har oplevet som optimale. Logikken for flere deltagere
har været, at de gerne ville stille deres erfaringer til rådighed, hvis det kunne betyde, at an-

92

Danske Regioner, 2019.
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dre kunne undgå at komme i lignende alvorlige situationer med eksempelvis en retspsykiatrisk debut.

”At man på den måde virkelig kan få indflydelse på fremtiden. Det er en god ting, synes jeg ” (patient)
Flere deltagere har således også haft forventninger om, at bidrag til denne forskningsproces ville kunne forandre praksis på en synlig og mærkbar måde. Dette er helt legitime og
logiske forventninger, som i praksis møder forskellige logistiske og organisatoriske udfordringer. Det tager f.eks. uforholdsmæssigt lang tid fra et interview er gennemført, transskriberet og anvendt i en analyse, til der rent faktisk publiceres på baggrund af det. I hvilket
omfang forskningsresultater indarbejdes og omsættes i praksisfeltet afhænger ligeledes af
faglige, politiske og organisatoriske prioriteringer. Vi har undervejs stillet os selv spørgsmålet, hvorvidt vi har lovet deltagerne for meget, og overgjort betydningen af viden og erfaringer fra patienter og pårørende. Den foreløbige konklusion er, at dette først og fremmest
handler om divergenser i synet på og forventninger til tempo og impact. Verden bliver
næppe et markant bedre sted i morgen med publiceringen af en forskningsartikel eller en
rapport, men forhåbentlig kan vidensproduktion og formidling være med til at sætte aftryk
og bidrage til forandring på længere sigt.
Formidlingsmæssige udfordringer – når det kommer tæt på praksisfeltet
Formidlingsforpligtelsen har også givet udfordringer i praksisfeltet, hvor vi et par gange har
delt præliminære resultater og perspektiver på centrale temaer fra undersøgelsen, f.eks. i
forhold til patienters oplevelser af ikke at have fået hjælp eller at være blevet hørt i behandlingspsykiatrisk regi. Selvom sundhedsprofessionelle er skolet i kvalitetsarbejde, i at
stille undrende hvem, hvad, hvordan-spørgsmål i forbindelse med utilsigtede hændelser
eller nærved-hændelser, og der som udgangspunkt er konsensus om vigtigheden af et læringsperspektiv på klinisk praksis, kan det alligevel være vanskeligt at fastholde et analytisk perspektiv, hvis problemstillinger kommer tæt på egen praksis. Vi er således klar over,
den fremadrettede formidling fra denne undersøgelse stiller store krav til tydeliggørelse af
undersøgelsens formål og erkendelsesinteresse; at frembringe genuin viden om patienters
og pårørendes perspektiver og erfaringer. Når en organisation efterspørger viden og erfaring fra brugere, bør man efter vores opfattelse også løbende reflektere over, hvordan man
tager imod den og har tænkt sig at anvende den.94
Hvad kan man gøre?
Et sidste, men ikke mindre, forskningsetisk dilemma, opstår, når en undersøgelse ikke kan
komme med klare og entydige svar eller handleanvisninger. Vi stillede indledningsvist
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spørgsmålet, om der dog ikke var noget man kunne lære af nogle af disse forløb og dermed forsøge at forebygge nogle retspsykiatriske forløb fremadrettet. I vores analyser af risikofaktorer og beskyttende faktorer i de undersøgte forløb, peger vi på den forskningslitteratur, der betoner, at selvom risikofaktorer og beskyttende faktorer er velbeskrevet på populationsniveau, så er det meget vanskeligt at forudsige på individniveau, hvem der kommer til at begå kriminalitet. Selv de færreste med et stort antal risikofaktorer begår kriminalitet. Selv i et privilegeret og bagklogt perspektiv, er det vanskeligt at pege på, hvad der
præcist kunne have været gjort anderledes i de undersøgte forløb, og hvilken effekt det
ville have haft, hvis risikofaktorer var blevet reduceret og beskyttende faktorer var blevet
øget. Denne usikkerhed kan gøre det meget vanskeligt at agere i praksis: For hvilken patient i en psykiatrisk akutmodtagelse med et stort antal risikofaktorer skal man for en sikkerheds skyld tilbyde en døgnindlæggelse, og hvem, der måske har et lige så stort antal risikofaktorer, kan man lade gå? Eller hvem af rækken af patienter med mange risikofaktorer
skal man pege på til udskrivelse inden weekenden, og hvem skal blive for en sikkerheds
skyld?
Det er dilemmafyldt som forsker på den ene side at være videnskabeligt forpligtet til at
frembringe flest mulige nuancer og at pege på problemkompleksitet og tvetydigheder, og
på den anden side gerne at ville levere mere entydige eller handleanvisende pointer. Vores mindst ringe bud er, at det er afgørende, at der i klinisk praksis fortsat er vedholdende
opmærksomhed på følgende:
• at identificere og holde øje med ændringer i risikofaktorer og beskyttende faktorer i det
enkelte individuelle forløb
• et mere sammenhængende tværsektorielt forløb og adressering af risikofaktorer som
f.eks. bolig og forsørgelsesgrundlag, der hører hjemme i andre sektorer og under anden
lovgivning end sundhedsvæsenets.
Der findes allerede en del litteratur og viden, hvor der påpeges en lang række forhold, der
kan understøtte et intensiveret tværsektorielt samarbejde og sammenhængende forløb:
• Mere intensiveret samarbejde med de aktører, der er omkring en patient, f.eks. bosted
og/eller psykosociale støtte i socialpsykiatrisk regi, herunder lempelse af reglerne vedrørende udveksling af relevant information om en borger på tværs af sektorer.95 Dette
kan være ressourcekrævende og udfordrende for professionelle, uanset om patienten
er imod det eller gerne vil samtykke til udveksling af information på tværs af sektorer
• Mere aktivt brug af udskrivningsaftaler96 (eller alternativt koordinationsplaner), samt koordinerede indsatsplaner ved samtidig tilstedeværelse af psykisk sygdom og rusmiddelproblematik97

95

Socialstyrelsen, 2017; SUS, 2019.
Med den seneste revision af Psykiatriloven i 2019, er det lovbestemt, at alle patienter, der også modtager
støtte efter Serviceloven, skal have lavet udskrivningsaftale (alternativt, koordinationsplan, såfremt patienten
ikke vil medvirke til udskrivningsaftale). Det er åbenlyst, at dette skal ske i forbindelse med udskrivelse fra
sengeafsnit, men det er pt. uafklaret, om lovgiver også har tænkt, at udskrivningsaftaler kan og skal anvendes
i ambulant regi.
97 Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, 2014.
96
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• Mere differentieret, individualiseret og opsøgende ambulant indsats, der kan justeres
ved behov, f.eks. at patienter har mulighed for telefonisk kontakt med kontaktpersoner i
behandlingspsykiatrien og/eller kommunalt akuttilbud på alle tider af døgnet, ikke
mindst i aften og nattetimer.98
Derudover er det væsentligt at have blik for det individuelle forløb, herunder:
• Fokus på forventningsafstemning med såvel pårørende som patienter. Hvad kan og
skal der komme ud af eksempelvis en indlæggelse? Hvor længe skal man forvente at
vente på effekt af antipsykotisk medicin? Hvad er plan B, hvis de opsatte mål for indlæggelse og behandling ikke indfries indenfor rimelig tid?99
• Lydhørhed i forhold til patientens egen erfaring med og ønsker til pleje og behandling,
herunder f.eks. psykofarmakologisk behandling100
• Systematisk revurdering af psykopatologi og drøftelse af eventuelt behov for ændringer
eller justeringer i pleje og behandling, herunder psykofarmakologisk behandling, i forbindelse med årlig gennemgang af den ambulante behandlingsplan og i forbindelse
med døgnindlæggelse101
• Vedholdende fokus på stressbelastningsniveauet hos den enkelte patient, og på tegn
og signaler på forværring heraf102
• Lydhørhed i forhold til pårørendes iagttagelser og viden om den enkelte patients livshistorie, ressourcer og udfordringer.103
Risiko for stigmatisering og risiko for reduktionisme
Det er væsentligt at være opmærksom på, at et øget fokus på risikofaktorer også indebærer en risiko for, at man udpeger enkelte faktorer, og kommer til at operere reduktionistisk
eller miste blikket for det helheden og det komplekse samspil. ”Hvis bare patienten havde
fået den rigtige medicin, eller ”hvis bare der var blevet sørger for den bolig, så…”. Der vil
alt andet lige være tale om komplekse samspil hos det enkelte individ, hvor adressering af
en ud af flere risikofaktorer ikke nødvendigvis vil være kriminalitetsforebyggende. Det er
ligeledes vigtigt at reflektere over, hvorvidt øget fokus på risici og kriminalitetsforebyggelse
indebærer en risiko for øget stigmatisering af store dele af den psykiatriske patientpopulation. Den tendens ses til dels allerede i forhold til beboere på botilbud, der ofte beskrives
som ”farlige” og i risiko for at begå personfarlig kriminalitet. Udfordringen er ligeledes, at
det i de allerfleste forløb med mange risikofaktorer alligevel går godt, eller i hvert fald ikke
så galt som i de psykiatriske behandlingsforløb, der er undersøgt i denne sammenhæng.

98

Danske Regioner, 2019 b).
DEFACTUM, 2019 b).
100 Betydningen af sundhedsprofessionelles lydhørhed i forhold til justering af medicin og at føle sig set og hørt
som patient er veldokumenteret. Se f.eks. Stølan & Møllerhøj, 2017; Møllerhøj & Stølan, 2018; Møllerhøj et
al., 2020.
101 Vi takker overlæge og seniorforsker Mette Brandt-Christensen for at have foreslået indholdet i en sådan systematisk psykopatologisk og psykofarmakologisk revurdering.
102 DEFACTUM, 2016.
103 Ibid.
99
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Der er et stort behov for, at der i den offentlige og faglige debat på dette område er vedholdende fokus på, at risikoscenarier er dynamiske og foranderlige, at de kan kræve komplekse indsatser, og at det enkelte individ fortsat mødes på en ikke stigmatiserende måde,
hvor der både er fokus på risici og ressourcer.
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BILAG
Bilag 1: Interviewguide (tematisk)
Introduktion
• Tak for at du vil mødes med mig!
• Tavshedspligt/samtykkeskema
• Om baggrunden for projektet ”Vendepunkter…” (bygger videre på ”Drømme & Muligheder) – behov for mere viden om patienternes egne erfaringer og synspunkter – og evt. pårørendes.
• [Der informeres om at samtalen optages (hvis accept) og hvorfor]
• Der indhentes både mundtligt og skriftligt samtykke
• Mulighed for at trække sig fra undersøgelsen m.m.
Aktuel situation
• Hvad er din aktuelle livssituation? (Beskriv...)
IFT. NYLIGT INDTRUFFET NEGATIVT VENDEPUNKT: Tanker og viden om fremtiden som følge
af den aktuelle situation
• Hvad tænker du er konsekvenserne af det der er sket/den nye situation? (forestillinger om fremtiden; hvem/hvad/hvorfor/hvorledes)
IFT. POSITIVT VENDEPUNKT: Hvad bidrog til at tingene ændret sig til noget mere positivt?
• Egen beslutning; andres indsatser; tilfældigheder og sammentræf… (Beskriv…)
Vendepunkter – overordnede spørgsmål
• Hvad tænker du selv har været vigtige/betydningsfulde hændelser for at du er i den situation du
nu befinder dig i? (Beskriv… hvem/hvad/hvorledes/på hvilken måde…)
• Hvad kunne have været håndteret anderledes (og af hvilke aktører)?
• Hvad/hvem/hvilke hændelser har været betydningsfulde for dine vendepunkter (positive og negative), og hvad er konsekvenserne af vendepunktet/-ene?
• (Vendepunkter: som følge af egen beslutning; som følge af ekstern påvirkning i form af en bevidst indsats fra en anden person; som følge af en række tilfældigheder og sammentræf)
Tidligere og nuværende erfaring med psykiatrien
• Hvor længe har du været i kontakt med psykiatrien (ambulant/indlagt…)?
• Erfaringer som retspsykiatrisk patient? Forestillinger om det at være retspsykiatrisk patient/om
retspsykiatriske patienter og retspsykiatrisk behandling?
• (Oplevelse af tilstrækkelig støtte og hjælp?)
Kontakt med kommunale tjenesteydere og socialpsykiatri
• Har evt. møder/erfaringer med fx socialkontor/ydelseskontor/socialpsykiatri oplevedes som vigtige/centrale? (Beskriv...)
Kriminalitetserfaringer
• Erfaringer med varetægtsfængsling? Tidligere domme? Fængselserfaringer? (Beskriv…)
• [Hvilken type kriminalitet er du dømt for/mistænkt for at have begået?]
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Opvækst & skolegang
•
•
•
•

Hvilken opvækstbaggrund har du?
Skolegang/skoleerfaringer/uddannelse?
Hvad/hvem var vigtige for dig?
(oplevelse af tilstrækkelig støtte?)

Erfaringer med arbejdsliv
• Har du erfaringer fra arbejdslivet?
Hverdagsliv og private sociale relationer
• Hvordan ser en typisk hverdag ud/hverdagssituation og oplevelser (før/efter/ønsker for fremtiden)
• arbejdsliv/uddannelse?
• familie/venner/aktiviteter?
Rusmiddelbrug
• Fylder rusmiddelbrug i dit liv? (Beskriv...)
• Erfaringer med/ønsker om misbrugsbehandling?
Relationen til det professionelle netværk
• Betydning af kontakten til lægen/plejepersonale
• Hvem er de vigtigste samarbejdspartnere for dig i behandlingsforløbet?
Patientrollen
• Oplever du dig selv som patient? (situationer/hele eller dele af tiden… beskriv)
• Hvad er vigtigt for dig som patient? – / hvad er vigtigt for dig som person?
Mål for behandlingen
• Er du i behandling med psykofarmaka? [Hvad er det den psykofarmakologiske behandling skal
for dig?]
• Patientens egne mål for behandlingen
• Hvad skal til for at målene nås? (betydning af medicin/andre indsatser)
• Patientens tanker om lægens/KP’s/de professionelles mål for behandlingsforløbet
Sygdomserfaring
•
•
•
•

Første kontakt med behandlingspsykiatrien (år; type kontakt)?
Indlæggelser på grund af psykisk sygdom (antal gange)
Oplevelse af og syn på egen sygdom/Er du i behandling med antipsykotisk medicin/hvorfor?
Ændringer i oplevet belastningsgrad af sygdom?

Fremtiden…
• Hvilke udfordringer synes du at du står overfor lige nu?
• Hvad/hvem kan bidrage på hvilken måde?
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Bilag 2: Patientforløb - antal interviews & patientinformantens psykiatri- og kriminalitetshistorik
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