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Hvem er jeg?

 Danmarks første og eneste psykolog med speciale i 
‘psykoser’(privat praksis) www.Psycovery.com

 Tidligere psykiatrisk sygeplejerske

 Jeg kender begge sider af psykiatrien

 Medstifter af: 

 Det Danske Stemmehørernetværk

 IIPDW (International Institute for Psychiatric Drug 
Withdrawal)

 Død i psykiatri

 Bestyrelsesmedlem af:

 Intervoice

 IIPDW

 Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

 Mad in America

 Stemmehørernetværk

www.psycovery.com



Aktivist / Hverdagen

 De fleste kender mig som aktivist. 

 Dem som kender mig ved hvorfor jeg er kritisk 

vedrørende diagnoser, psykofarmaka og tvang. 

 Men kun meget få kender til hvordan jeg arbejder i 
hverdagen med mennesker som har alvorlige kriser 

som ønsker at stoppe deres psykofarmaka. 

 Det er det jeg ønsker at dele med jer i dag.
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Psykiske problemer?

Årsagsforklaring

Biogenetisk

Livshistorie

??

Hvad tror I?





Psykiatrien mener

Jagten efter psykopatologien
”linkage analysis, gene expression, Gene Ontology 

annotations, protein-protein interaction networks, 

KEGG pathways, and microRNAs and their target 

sites.” Derfor…” Although dissimilar phenotypes 

(clinical heterogeneity) could suggest aetiological 

heterogeneity, such inferences must be conservative 

because homogeneous aetiologies can manifest with 

variable expressions in the presence of moderating 

variables, such as environmental factors” 

Skizofreni



Vi er mange der mener

Der er ingen

menneskelig 

psyke/psykologi 

uden kontekst



Der er mange måder at fortolke 

stemmehøring på:

Stemmer

Aliens

Biogenetisk

Åndlige

TeknologiReligøse

Trauma/livet

CIA

Religøs



Katolikker, Stemmehørere og 

Profeter
 Katolske religion største i verden

 Største antal tidligere og nuværende 

stemmehørere

 Mange er helgener i dag

 ”Mariology” er opstået på grund af folk, 

der så og hørte Maria 

 Vassula Ryden (ortodokse) Eksempel på 

en nulevende profetiske person



Der er mange måder at fortolke 

stemmehøring på:

Stemmer
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CIA

Spiritual



Der er mange måder at fortolke 

stemmehøring på:

Stemmer

Aliens

Biogenetisk

Åndelige

TeknologiReligøse

Trauma/livet

CIA

Aliens



Den International UFO 

Kongres i Arizona Sept. 2019
 Største årlige kongres i verdenen

 Varer 5 dage

 “Experiencer Sessions – Lead by a qualified 
therapist

 These sessions are held in a private side 
room in the conference center and seating 
is limited to the first 100 attendees. If you 
want to share your story of a sighting, 
visitation or abduction or just sit and listen to 
others share their story then this is the session 
for you. This environment is designed to be a 
safe and comfortable place for people to 
gather knowledge and guidance with their 
experiences. No Press is Allowed in any 
session.”



Den International UFO 

Kongres i Arizona Sept. 2019

Kan psykiatrien virker 

så fremmed nogle 

gange at det er som 

om de kommer fra 

en anden planet?



Hvad tror folk på?



De tror på
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Danmarks første og eneste 

Gallup undersøgelse var en stor 

overraskelse
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Befolkningen tror psykiske 

problemer primært skyldes 

vanskelige livsbegivenheder
South Africa     China

Egypt       Turkey

Fiji       Japan

Malaysia       Switzerland

Ethiopia     Greece

Bali          Brazil

England      Ireland 

Germany      India

Italy Russia 

Mongolia    New Zealand 

Australia



Hvad med 

psykiatribrugerne?

 En international undersøgelse viste at 297 af 306 'typisk 

skizofrene’ (97%) mener ikke, at de havde en sygdom.

 Dette afvises som værende 'manglende 

sygdomsindsigt’, og forklares som et "symptom" på 

sygdommen 'skizofreni'

(Murray and Dean 2008: 285).



Hvad med psykiaterne?

 "hovedsageligt social" 0,4%

"hovedsageligt biologisk '46,1%

”Begge to” 53,5%

 For hver britisk psykiater, der mener skizofreni skyldes 

primært sociale faktorer, er der 115, der synes, at det 

er primært forårsaget af biologiske faktorer

(Kingdon et al, 2004)





Hvem har ret?

Millioner af mennesker i hele 

verden herunder psykiatribrugere, 

pårørende og de fleste 

psykiatriske medarbejder

Eller

Biologiske psykiatere og 

medicinalindustrien.



Der er mange måder at fortolke 

stemmehøring på:

Stemmer

Aliens

Biogenetisk

Åndelige

TeknologiReligøse

Trauma/livet

CIA

Trauma/
Life 



Psykose, trauma og 

dosiseffekt
 Mennesker der har oplevet tre typer af traumer 

(seksuelle krænkelse, vold mm.,) er 18 gange 

mere tilbøjelige til at blive psykotiske end 

mennesker, der ikke har oplevet traumer. 

 Folk, der har oplevet fem typer af traumer er 193 

gange mere tilbøjelige til at blive psykotisk end 
mennesker, der ikke har oplevet traumer

Shevlin et al. 2007 Schizophrenia Bulletin. 



Professor John Read

fortæller 

 Da han startet for 25 år siden næsten ingen forskning 

vedrørende relationen mellem psykose og trauma

 I dag er der så mange artikler om det, at han næsten 

ikke kan holde sig ajour…

 Hvorfor spiller det ikke en 

afgørende rolle i psykiatrien?
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Enhancing Country Action on Mental health



Hvad gør behandlingen?
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”normal
”

”normal”

Krise

Krise

Forandret
Psykofarmaka, 
ECT

Terapi

Potentielt 

permanent 

hjerneskade

Adapted from Peter Gøtzsche



Teorien om Afkoblingslogik

 Teorien er 
udviklet af Olga 
Runciman 
baseret på egne 
erfaring samt 
mange års 
praktisk erfaring 
med mennesker 
som har svær 
psykiske kriser 
typisk beskrevet 
som ’psykoser’.

© www.psycovery.com

The Wall of Disconnection model



Fælles verden
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Koblet til fælleskabet 
kulturelt, 

følelsesmæssig på 

en meningsfuld 

måde med andre, 

har en fornemmelse 

af tilhørsforhold



Fælles verden
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TRAUMA



Fælles verden
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TRAUMA



Fælles verden Privat verden
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Privat verden
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Ingen virkeligheds check
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opbygningen af 
en privat verden

frygt Isolation

tilbagetrækning



Privat verden
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Privat verden
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Fælles verden Privat verden
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Fælles verden Privat verden

© www.psycovery.com

A
fk

o
b

le
t 

fr
a

 f
æ

lle
ss

k
a

b
e

Bro bygger

frygt Isolation

tilbagetrækning



Fælles verden Privat verden
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Fælles verden

© www.psycovery.com

Koblet til fælleskabet 
kulturelt, 

følelsesmæssig på 

en meningsfuld 

måde med andre, 

har en fornemmelse 

af tilhørsforhold



Skizofren
Skizofreni skyldes en ubalance i 
de kemiske stoffer, der sender 
signaler til hjernen, hvilket fører til, 
at patienten opfatter ting, der 
ikke har hold i virkeligheden. 
skizofreni [kan] endnu ikke 
helbredes
(Lundbeck 2017)

OR…
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