
Lige en tilføjelse til mit første indlæg: 

Angående udviklingen i psykiatrien i 1960èrne skete det jo at socialrådgiverne eller plejerne rejste 

med en patient hjem, hvis dette fandtes eller på familiebesøg som en tilbagevenden til samfundet.  

Ligeledes var ergoterapeuterne i gang med at genopfriske patienters færdigheder i alm. husholdning 

og trænede disse ved at købe ind i butikker, tage med bus eller lign.   Der blev etableret et hus på 

psykiatrisk område til disse aktiviteter, hvor man købte ind, lavede mad, spiste sammen ved 

dækkede  borde.   Der blev også arr. ugentlige ture til svømmehaller om sommeren. Plejerne stod 

for små ”skolehaver” hvor ptt. kunne dyrke, hvad de havde lyst til.   Det var en optøning af tidligere 

lukkede grænser.  

 

Jeg har mine erfaringer fra  ”kvindesiden”  før de kønsblandede afdelinger. Da disse blev indført i 

70èrne medførte dette ikke større problemer. Ptt. indrettede sig og tog for så vidt hensyn, men det 

havde nok været godt, hvis personalet også havde været kønsblandet, der var enkelte praktiske  

problemer  såsom at kvinderne ikke var opmærksom på at barbermaskinerne blev renset og 

mændene ikke huskede på at der skulle være tilgang til hygiejnebind. Det skulle nok ha` været oppe 

på  møderne, da der var enkelte af andet køn. Toiletterne blev adskilte og badeværelset brugt efter 

aftale. De  faste badedage afskaffet.   

Det var meget blandede ptt.kategorier, svært psykotiske-debile-agressive- neurotiske og fysisk 

handicappede og personalenormeringen blev ikke øget.   Ca 1950 eller deromkring   blev der 

dispenseret for medicingivning så de plejere  der ville måtte ophælde og give denne oralt, det 

skyldtes sygeplejemangelen.   Var en plejer alene i vagt, hvilket var sædvanen og ikke ønskede at 

give medicin tilkaldtes en spl. fra anden afd. Undervisning i at håndtere medicin var afd.spl.`s 

ansvar. 

Fra at personalet havde taget sig af al personlig pleje kom der tilgang udefra i form af  frisør, 

fodterapeut, gymnastiklærer  og med større antal lommepenge  ophørte ordningen med at ptt. blev 

ekviperet med så at sige alt hos oldfruen, til at der blev købt tøj i byens butikker sammen med ptt. til 

eget brug. Enkelte afd. fik tildelt vaskemaskine så tøjet kunne vaskes i afd. For de ptt. der havde 

været indlagt adskillige år var det en længer tilvænning, derfor var der også afd. I  80èrne  som fik 

tilladelse til at et-to personaler spiste sammen med ptt. og maden skulle den, der skulle spise den, 

selv hælde op.   Det afstedkom ”sjove” situationer, bl.a. iagttog jeg én der brugte det smørbare som 

et tommetykt lag pålæg.  På en tur til et større supermarked med rullende trapper greb jeg én der 

faldt bagover da hendes fødder fortsatte med trappen opad. 

Med  venlig hilsen     

elin h.hansen. 

 

 


