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Forslag til tematisk session på Den Nordiske retorikforskerkongres, Lund 2014: 

 

Psykiatriens stemmer  
En retorisk kritik af den danske psykiatris handlekraft i samtidens offentlighed 

 

Introduktion ved Jette Barnholdt Hansen (Retorik, KU), Nana Kongsholm (Filosofi, KU) og 

Klemens Kappel (Filosofi, KU):  

 

Psykiatrien står svagt i Danmark. Selvom den nuværende regering har gjort psykiatrien til en 

mærkesag, er der stadig stor forskel på, hvor hurtigt en dansker kommer i behandling, hvis han får 

en psykisk eller en somatisk sygdom. Antallet af psykisk syge er konstant, ca. en femtedel af 

befolkningen. Alligevel er et stort antal sengepladser på de psykiatriske afdelinger lukket siden 

1976, og ventelisterne med patienter, der har akut brug for psykiatrisk hjælp, er lange. Denne 

tværfaglige session afdækker aspekter af den danske psykiatris agency og vil bruge lidelsen ADHD 

og den diskurs, som omhandler den, som et eksempel. Hvorfor har psykiatrien så lidt 

gennemslagskraft og politisk appel, når så stort et antal af danskere rammes af psykisk sygdom? 

Hvordan karakteriseres psykiatrien som institution i medier, film og andre æstetiske artefakter?  

Hvilke retoriske begrænsninger har psykiatrien, og hvor, i hvilke sammenhænge og hvordan 

kommunikerer dens forskellige afsendere? Er psykiatere som faggruppe fx mere uenige end andre 

læger, og udgør deres ”stemmer” derfor en kakofoni, der forvirrer fremfor oplyser borgerne?  
 

Paper 1 ved Kristine Berg (Retorik, KU):  

 

Personae i personlige fortællinger om psykisk sygdom 

 

Hvordan taler forskellige danske retorer i berøring med psykisk sygdom om sig selv og om og til 

hinanden? På hvilke måder kan de siges at underminere eller understøtte hinandens taleposition? 

Den personlige fortælling om psykisk sygdom anses ofte for en brugbar måde at bearbejde egne 

erfaringer, hjælpe andre med lignende erfaringer og modvirke stigmatisering af psykisk syge. Flere 

store danske patientorganisationer som SIND og Det Sociale Netværk opfordrer deres medlemmer 

til at skrive personlige fortællinger og dele dem på organisationernes hjemmesider. Det samme gør 

kampagnen En Af Os, søsat af Den Fælles Indsats bestående af Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden, 

Danske Regioner m.fl. I dette paper vil jeg lave en tekstnær retorisk læsning af disse personlige 

fortællinger med fokus på 1., 2. og 3. personae. Formålet er større forståelse af de talepositioner 

folk berørt af psykisk sygdom tildeler sig selv og andre og en diskussion af den personlige 

fortællings potentiale til at skabe disse positioner. 

 

Paper 2 ved Jette Barnholdt Hansen (Retorik, KU):  

 

Holder kunst antipsykiatrien i live? 

 

En film har mere end noget andet æstetisk artefakt påvirket psykiatriens etos: ’Gøgereden’ (1975) 

af Milos Forman om den voldtægtssigtede Randall McMurphy, der foregiver psykisk sygdom for at 

undgå fængsling og derfor bliver indlagt på et psykiatrisk hospital. Filmen er baseret på en roman af  

Ken Kesey (1961), som igen er inspireret af den antipsykiatriske bevægelse. Med hjemmel i bl.a. 

Michel Foucaults Histoire de la folie (1961), Thomas Szasz’ The Myth of Mental Illness (1969) 

anses psykiatribrugere ikke for at være syge men derimod for at ’have problemer med at leve’ 

(Thomas Szasz). Paperet har form som en retorisk kritik af ’Gøgereden’ med inddragelse af teori af 
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Walter Fisher, Kenneth Burke og Edwin Black. Formålet er at afdække filmens karakteristik af 

psykiatrien og at diskutere filmens debatskabende potentiale og betydning for andre æstetiske 

repræsentationer af psykiatrien i samtiden. Genbruges ’Gøgereden’s karakteristiske metaforer og 

persona-konstruktioner, og kan filmen derfor også være med til at holde antipsykiatrien i live? 

 

Opponent Klemens Kappel 
 


