Sidste udvej?
Træk af psykokirurgiens historie i Danmark
Af Jesper Vaczy Kragh

Den 27. december 1935 ankom en 47-årig portugisisk kvinde til den neurologiske afdeling på Santa Marta Hospitalet i Lissabon. “Patienten blev
indlagt på vores afdeling på Santa Marta i en stærkt urolig tilstand”, berettede afdelingens leder, professor Egas Moniz. “Hun skriger, er i konstant
bevægelse, hun trygler om, at man ikke må gøre hende fortræd” (1). Hun
modsatte sig at blive fotograferet og måtte holdes af to af hospitalets plejere, så billedet af patienten kunne tages. Fotografiet skulle senere indgå i
Egas Moniz’ afhandling om en ny hjernekirurgisk behandlingsmetode, som
han i slutningen af 1935 havde foretaget de sidste forberedelser til. I Paris
havde han fået fremstillet et særligt instrument – en tynd, rørformet kanyle
på 11 centimeter, der skulle fungere som en kniv. Gennem en åbning kunne en skarp ståltråd skydes ud ved et tryk ovenfra, således at tråden dannede en halvcirkel nederst på det smalle instrument. Ved at dreje instrumentet rundt, kunne der med tråden skæres runde snit på ca. en
centimeter i diameter. Som mål for operationen havde han overvejet et
område i hjernens frontallapper med en stor tæthed af hvide nervetråde.
Den nye terapi var beregnet til psykiatriske patienter og skulle hedde “leukotomi” efter det græske ord for hvid: “leukos” og det græske “tomia”, som
betyder snit (1, 2).
Behandlingen med det nye instrument skulle for første gang prøves på
den 47-årige kvinde, som Egas Moniz havde fået stillet til rådighed fra et
nærliggende psykiatrisk hospital. Operationen skulle udføres af Moniz’
assistent Almeida Lima. Større kirurgiske indgreb kunne Moniz ikke selv
udføre, da den aldrende portugisiske professor i flere år havde lidt af svær
gigt i hænderne. Men han havde imidlertid etableret et tæt samarbejde med
Almeida Lima, der var vant til at fungere som Moniz’ forlængede arm i operationslokalet (3).
Samme dag, som kvinden blev indlagt, fik hun fuld anæstesi og blev
gjort klar til operationen. Instrumentet eller leukotomen, som Egas Moniz
benævnte den, blev ført ind i kvindens hjerne i en dybde på fire centimeter, hvorefter det første runde snit blev lavet. Endnu tre snit, som fuldførte
indgrebet, blev foretaget. Der var ingen komplikationer efter leukotomien,
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men “patienten klager over hovedpine”, og forsøger at fjerne bandagen om
hovedet, noterede Moniz. Hun blev derfor lagt til at sove efter at have fået
en passende dosis af sovemidlet Veronal.
Udfaldet af operationen var dog ikke en ubetinget succes, måtte Moniz
erkende. Kvinden var helbredt for sin angst, hævdede han, men var dog
stadig depressiv og var desuden blevet apatisk. Han overvejede derfor i
sine afsluttende notater, om hun på et senere tidspunkt skulle have foretaget en ny operation, som ville give “et mere fuldstændigt resultat” (1).

Fig.1. Fremstilling af operationen fra Egas Moniz: ”Tentatives opératoires dans le
traitement de certaines psychoses” (1936). Til venstre ses leukotomen, som Moniz
fik udviklet i Paris til de første operationer. De runde cirkler til højre i billedet markerer de udvalgte områder, hvor snittene blev foretaget. (E. Valenstein)”

Efter den første leukotomi blev antallet af snit øget på de næste patienter,
som fik op til seks snit i hjernen. I den første serie af operationer, der tidsmæssigt strakte sig frem til begyndelsen af 1936, fik i alt 20 patienter med
flere forskellige psykiatriske diagnoser den hjernekirurgiske behandling på
Santa Marta Hospitalet. Egas Moniz publicerede samme år resultaterne i
monografien Tentatives opératoires dans le traitement de certaines psychoses, hvori han hævdede, at syv patienter var blevet helbredt, mens andre
syv var bedret betragteligt. Endelig var seks patienter uforandrede.
Egas Moniz’ udsagn om helbredelser og bedringer af op til 70 % af patienterne var bestemt ikke en almindelig succesrate inden for psykiatrien i
1930’erne; og der var hurtigt interesserede læger, der var villige til at under-
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søge den nye kirurgiske metode (4, 5). Blandt disse operatører var ingen
mere entusiastisk end den amerikanske neurolog, Walter Freeman (6, 7).
I september 1936 udførte Freeman sammen med kirurgen James Watts
den første operation i USA. Dette indgreb blev fulgt op af en række nye
operationer, hvor de to amerikanere forsøgte at forbedre Moniz’ teknik. I
stedet for at operere fra toppen af kraniet begyndte de at lave indgrebene
fra siden ved at bore huller i tindingeregionen på begge sider af hovedet
på patienterne. En ny type skæreredskab, som mindede om en papirkniv,
blev derefter ført horisontalt ind i frontallapperne, hvorefter et vifteformet
snit i den hvide substans blev foretaget. Ved at operere fra siden var der
mindre fare for at ramme blodkar i hjernen, men indgrebet blev samtidig
udført, uden at kirurgen præcist kunne se, hvor i hjernen der blev skåret.
Freeman og Watts kaldte indgrebet “lobotomi” efter det græske ord for lap:
“lobos” og “tomia”: snit (6).

Fig. 2. Operationsteknikken fra Walter Freeman og James Watts monografi
”Psychosurgery” (1942). Til venstre viser koordinaterne for borehullet markeret
med sort og til højre det vifteformede snit i den hvide substans.”

Ligesom Moniz publicerede de to amerikanerne hurtigt en række artikler
om behandlingen, og i 1942 udgav de den store monografi Psychosurgery,
som for alvor gjorde lobotomien kendt (8, 9).
Både de to amerikanere og Egas Moniz var dog klar over, at de kirurgiske indgreb havde bivirkninger. I sin monografi rapporterede Moniz om en
række fysiske mén som inkontinens, øjenproblemer og opkastninger, samt
psykiske som apati, tab af initiativ, stumhed og sløvhed efter operationen.
Freeman og Watts observerede også personlighedsændringer, hvor patienterne kunne blive følelseskolde, hensynsløse eller løsslupne. Mange af de
opererede blev dorske og fantasiløse eller syntes at mangle dømmekraft og
evne til planlægning. Freeman og Watts konstaterede desuden alvorlige
fysiske mén i form af krampeanfald og beskadigelser af vitale centre i hjernen. Ved lobotomien blev snittet ofte meget uensartet, da metoden blev
udført i blinde og ikke tog nøje højde for hjernens forskellige udformning
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hos patienterne. Arvævet efter snittene i frontallapperne kunne desuden få
patienterne til at udvikle epilepsi, og Freeman og Watts havde observeret
krampeanfald hos 10 % af deres patienter efter lobotomierne. Den mest
alvorlige komplikation var imidlertid blødninger under operationen. I en
del tilfælde døde patienterne under eller efter operationen, og i Freeman
og Watts tidlige forsøg lå mortaliteten på 5 % (8).
Trods dødsfaldene og bivirkningerne blev metoden ikke betragtet som
en brutal eller uetisk behandling af mange læger. Der var kritiske røster og
indædte modstandere af lobotomien, men behandlingen blev samtidig
afprøvet af flere af verdens førende neurologer og neurokirurger, der udtalte sig til fordel for Moniz’ metode (10, 11). Nye operationsmetoder blev
også opfundet, og de nye teknikker kom ind under begrebet “psykokirurgi”, som Egas Moniz havde dannet som en samlebetegnelse for leukotomien, lobotomien og de senere variationer. Af lægerne blev de psykokirurgiske indgreb ofte fremhævet som en sidste udvej over for patienter, hvis
sygdom virkede kronisk, og som ikke syntes at bedres af anden behandling. I den populære presse fik lobotomien desuden en meget rosende
omtale og blev ved flere lejligheder beskrevet som et avanceret indgreb
med fantastiske resultater (12, 13). Den positive opfattelse af den nye terapi førte endda til, at dens opfinder blev indstillet til den højeste æresbevisning, som en videnskabsmand kan modtage for sin forskning.
I 1949 dukkede Egas Moniz’ navn således op blandt kandidaterne til
Nobelprisen i medicin og fysiologi. En af de i alt ni forskere, der opfordrede Nobelkomiteen til at give den ærefulde pris til den portugisiske professor, var den verdensberømte danske neurokirurg Eduard Busch. I sit brev
til komiteen fremhævede Busch, at “indførelsen af operative indgreb på
frontalhjernen såvel terapeutisk som videnskabeligt har været epokegørende”. Og alene denne opfindelse og dens “revolutionerende betydning”
måtte gøre Moniz fortjent til Nobelprisen, skrev Busch i sin indstilling i
januar 1949 (14).
Opfordringen blev fulgt, og i september samme år besluttede en enig
Nobelkomite at tildele Egas Moniz prisen i medicin og fysiologi sammen
med Walter Rudolf Hess, der fik den for studier af mellemhjernens funktionelle organisation (15).
Med tildelingen af Nobelprisen fik psykokirurgien et yderligere løft i
mange lande, hvor der skete en intensivering af operationerne, og flere
tusinde patienter blev lobotomeret. Som et bud på et samlet antal lobotomier, er det for nylig blevet anslået, at mellem 60.000 og 80.000 mennesker
verden over blev opereret i perioden fra 1936 til1956 (16). Et af de lande,
hvor psykokirurgien fik sin allerstørste udbredelse, var i Eduard Busch
hjemland – Danmark, hvor der blev udført over 4.400 operationer hovedsageligt på patienter fra landets psykiatriske hospitaler (17).
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To hovedforklaringer
Hvorledes kunne en risikobetonet behandling opnå en så stor udbredelse?
Og hvad var det for forhold, der fik lægerne til at anvende det hvide snit?
Sådanne spørgsmål er ofte blevet stillet i forbindelse med historien om det
hvide snit, men svarene har ikke været entydige. To forskellige hovedforklaringer har hidtil domineret litteraturen om psykokirurgiens historie (17).
Den ene del af historieskrivningen har været præget af et kritisk syn på
behandlingen. Ifølge denne litteratur var lobotomien ikke en behandling,
der havde til formål at helbrede patienterne, men den tjente til at pacificere og disciplinere de indlagte, der ikke ville indordne sig under et autoritært hospitalssystem. Det var især særlige typer af afvigende adfærd som
uro, aggressivitet og trodsighed hos patienterne, der medførte, at de blev
indstillet til det hvide snit. Som en af denne litteraturs forfattere skriver:
“Psykokirurgien var ikke beregnet på at gavne patienten, men personalet,
den skulle ikke bedre patienten, men gøre ham lettere at håndtere. Dette
må erkendes for hvad det er, social kontrol frem for en behandling” (18).
Den anden del historieskrivningen har fremført et helt andet syn på psykokirurgien (17). Ifølge denne litteratur var psykiaternes motiver ikke at
kontrollere afvigende adfærd, men at hjælpe meget forpinte patienter. Det
hvide snit var en “sidste udvej”, en behandling, som kun blev prøvet på
patienter med meget lange indlæggelser, efter at al anden behandling havde svigtet (7). Målet var at gøre patienterne bedre, således at de kunne
udskrives fra hospitalerne, og man foretog også etiske, lægelige skøn.
Lægerne tog således højde for forhold som længden af patientens sygdom
og prognoser omkring diagnosen. I denne udlægning vendes den kritiske
historie på hovedet, og det fremhæves, at lobotomien blev brugt ud fra et
humanitært sigte, og at behandlingen ikke repræsenterede en afvigende
del af lægevidenskaben.
Selvom der eksisterer et stort antal historier om psykokirurgien skrevet
ud fra disse to synsvinkler, findes der samtidig få grundige historiske studier, der har søgt at benytte arkivmateriale til reelt at belyse teorierne (17).
Der er således kun enkelte historikere, der har anvendt patientjournaler til
at undersøge lægernes overvejelser i forbindelse med indstillinger til de
hvide snit. Samtidig har disse studier af patientjournaler ikke været særlig
omfattende, og der har langt fra været enighed i fortolkningen. De to forskellige historier om “social kontrol” eller “sidste udvej” gør sig også gældende her.
Hvordan løser man dette problem, som de to forskellige hovedforklaringer
frembyder? For at komme spørgsmålet om psykokirurgiens anvendelse
nærmere, må der foretages mere omfattende, systematiske kildestudier, der
ikke alene omfatter patientjournaler, men også meget andet arkivmateriale
fra perioden. Man bliver også nødt til at se nærmere på den særlige situation, der herskede på de psykiatriske hospitaler i den første halvdel af 1900-
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tallet, og den gruppe af patienter, der dengang blev indlagt på hospitalerne. Danmark med det exceptionelt store antal lobotomipatienter udgør i
denne forbindelse en velegnet case. En case, der viser, at anvendelsen af
psykokirurgien var en mere kompleks proces end hidtil antaget.

Dansk psykiatri
Da lobotomien blev anvendt i Danmark i 1940’erne og 1950’erne, var både
hospitalssystemet og indlæggelsesmønstrene et helt andet end i dag. Til
patienter, der krævede længere indlæggelser, var der syv store statslige
sindssygehospitaler fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland. Under statshospitalerne, der blevet ledet af et direktorat i Indenrigsministeriet, var der desuden en række mindre amtskommunale plejestiftelser til de ældre psykiatriske patienter. De statslige hospitaler var enorme institutioner, der i
begyndelsen af 1950’erne til sammen havde ca. 7.500 sengepladser. Til de
lange indlæggelser var der udover disse syv kun to andre psykiatriske
hospitaler, det kommunale Sct. Hans Hospital i Roskilde med rundt regnet
faste 2.100 sengepladser, og det mindre private hospital Kolonien Filadelfia
i Dianalund med ca. 200 senge. Til de kortere indlæggelser fandtes der ved
de større sygehuse i København psykiatriske afdelinger på Kommunehospitalet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet, der i fællesskab rådede over ca. 500 pladser. Hele hospitalspsykiatrien inklusiv pri-

Fig. 3. Oversigt over alle
psykiatriske hospitaler og
afdelinger i Danmark på
kort fra 1952. Begrebet
”branch institutions
omfatter de amtskommunale anstalter, der var
underlagt de statslige
sindssygehospitaler
(Bendt Borup Svendsen).”
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vate nerveklinikker og nervesanatorier (Montebello) omfattede i alt 11.351
sengepladser i 1952 (19).
Hovedårsagen til de mange sengepladser var, at patienterne dengang var
indlagt i meget lange perioder på hospitalerne. Det var en tendens, der var
blevet forstærket år for år. I 1937 havde andelen af patienter med over 10
års hospitalsophold udgjort 34,6 %, ifølge en optælling på en udvalgt dag
dette år på alle de statslige psykiatriske hospitaler. Ved en ny optælling
samme dato ti år senere var gruppen vokset til 49,7 %. I 1952 var tallet 51,3
%. Langt hovedparten af disse patienter havde diagnosen skizofreni. Da
man lavede den første tværsnitsoptælling på alle de psykiatriske hospitaler
i 1950’erne, var resultatet, at de skizofrene udgjorde 62,2 % af de indlagte.
De to næststørste grupper var manio-depressiv psykose (biopolar affektiv
sindslidelse) med 6,6 % og senile psykoser med 5,6 % (20).
Derudover var de fysiske forhold på hospitalerne langt fra optimale. Patienterne lå ofte på meget store stuer, der kunne rumme op til 30 senge.
Kvindelige og mandlige indlagte blev holdt adskilt på hver deres del af
hospital, og blev derefter grupperet efter et overordnet adskillelsesprincip,
hvor rolige og urolige patienter blev placeret på afdelinger hver for sig. Det
samlede antal sengepladser for afdelinger med urolige patienter udgjorde
som regel 40-50 % af alle hospitalernes pladser. De mest urolige blev mange steder samlet på store vagtafdelinger, hvor der ikke fandtes døre, men
buegange mellem rummene, der alle kunne overskues fra en vagtstue
bagest i lokalet. Resultatet deraf kunne ikke blot ses, men også høres. Som
forfatterne til en statslig betænkning pragmatisk bemærkede, var det vanskeligt ”at skaffe ro på afdelingerne og give patienterne en differentieret
behandling“ (21).
Mulighederne for en differentieret behandling blev ikke kun vanskeliggjort af de fysiske rammer på de urolige afdelinger. Et stærkt begrænset
antal læger på hospitalerne var også et problem. I perioden frem til midten
af 1950’erne var der kun en overlægestilling ved hvert af de statslige hospitaler. Under sig havde overlægen som regel to til tre afdelingslæger, et tilsvarende antal reservelæger og to til fire kandidater. Det var langt fra nok,
hvis der skulle gives en tilfredsstillende behandling, mente psykiaterne, der
i pressen beklagede sig over, at de på hospitalerne blot var ”seks læger til
op til 1.000 Patienter“ (22).
Samtidig gav de eksisterende behandlingsmetoder ikke større forhåbninger om, at man ad den vej kunne bedre situationen og få patienterne hurtigt udskrevet. I 1936 var de første krampechokbehandlinger med insulin
og cardiazol blevet introduceret i dansk psykiatri, og man havde til at
begynde med haft forventninger om et gennembrud i behandlingen (17,
23). Kort efter blev elektrochokket indført på de første hospitaler (24). Men
da man i 1942 foretog en stor samlet vurdering af chokbehandlingerne,
havde resultatet været nedslående. Behandlingerne havde ikke haft en
nævneværdig effekt på den store gruppe af skizofrene patienter, som psy-
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kiaterne anså for det største problem for de psykiatriske hospitaler (25).
Udover chokbehandlingerne havde psykiaterne forskellige sedativa og
hypnotica, men ingen længerevirkende effektiv medicin, og psykoterapi
eller psykoanalyse blev anset for at være for tidskrævende og vanskelig at
udføre, når man tog forholdet mellem antal læger og patienter i betragtning
(26).
På denne baggrund blev lobotomien, som skulle virke på den tungeste
patientgruppe, mødt med forhåbninger af de danske psykiatere, der
begyndte at overveje at indføre behandlingen i begyndelsen af 1940’erne.

Sindssygehospitalet i Vordingborg
Sindssygehospitalet i Vordingborg også kaldet Oringe var det første danske
psykiatriske hospital, der fik indstillet en patient til lobotomi. Hospitalet var
et af landets ældste statslige sindssygehospitaler. Det var blevet opført på
halvøen Oringe tæt ved Vordingborg by og indviet den 3. april 1858, hvor
den første patient blev indlagt. Hospitalet modtog i de følgende år patienter fra Frederiksberg, Maribo, Præstø, Sorø og Bornholms Amt og var det
fjerde største af landets syv statslige sindssygehospitaler. Da hospitalet i
1944 fik lobotomeret den første patient, havde det en normering på 845
sengepladser.

Fig. 4. Luftfotografi af Sindssygehospitalet i Vordingborg fra 1940’erne (Jesper
Vaczy Kragh)
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Det var en ung 24-årig mand, som skulle blive første kandidat fra Vordingborg til en hjerneoperation, der skulle udføres hos Eduard Busch på den
neurokirurgiske afdeling på Rigshospitalet i København. I lægeerklæringen
til indlæggelsen i 1943 konstaterede lægen, der observerede ham, at der
ikke var nogen større disposition for sindssyge i familien, at patienten kom
fra et ”økonomisk velstillet hjem“ og havde taget en gymnasieuddannelse.
Han havde efterfølgende arbejdet i farens virksomhed, indtil han ”begyndte at gå i stå, blev ligegyldig, adspredt og sjusket”. Derefter havde han haft
indlæggelser på forskellige psykiatriske afdelinger i København. Efter lidt
over et halvt års indlæggelse på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling
måtte lægerne til sidst give op, og lod ham i 1943 overføre til Vordingborg.
Det var, som en psykiater fra sjette afdeling skrev i et brev til kollegerne på
Oringe, “den rene tragedie” for forældrene, “han er deres eneste barn, og
jeg har selv efter deres opfordring forsøgt, hvad der kunne praktiseres af
behandling overfor ham”. Kort før overførelsen kunne lægen på Kommunehospitalet notere, at patienten stadig var præget af “autisme, sløvhed og
impulsivitet”. Det sidste dækkede over, at patienten tidligere havde overfaldet sin mor og også udvist aggressiv adfærd under sine hospitalsophold,
men uden dog at være “særlig voldsom”, forklarede lægen.
På hospitalet i Vordingborg var der heller ikke problemer ved indlæggelsen på den rolige afdeling BI. Psykiateren, der undersøgte ham, fandt patienten passiv og sløv. Han “taler ikke spontant, svarer kun yderst langsomt”
og “ansigtsudtrykket er dystert, ligegyldigt”, noterede lægen i slutningen af
juni 1943. På journalens forside under rubrikken “diagnose ved indlæggelsen” skrev lægen: “skizofreni”.
I de følgende uger kom forskellige psykiatere forbi den unge mands
seng under stuegangen. I journalen bemærkede de, at patienten kunne
“ligge autistisk hen lang tid ad gangen” og havde “svært ved at samle sig
om noget”. Forsøg på at sætte ham i gang med beskæftigelsesterapi på
arbejdshold i nyttehaverne medførte ingen større ændring, og hospitalets
plejere kunne som regel meddele, at han blot havde stået stille i haven det
meste af dagen.
I 1944 begyndte de første meldinger om aggressivitet at optræde i journalen. “Rejste sig i går, da han spiste til middag og gik ned med sit glas
efter vand ved kummen. På vejen tilbage slynger han vandet efter plejeren
og senere glasset efter en medpatient”. I løbet af januar kom der flere
anmærkninger om pludselige “eksplosioner”, hvorefter han måtte have
indsprøjtninger med scopolamin-morfin og bæltefikseres. I februar blev
han overført til den urolige afdeling DI, efter at han i opholdsstuen på BI
havde slået en plejerske i ansigtet.
I modsætning til flere andre patienter, som skulle blive indstillet til lobotomi, var der i den unge mands tilfælde dog ikke en klar sammenhæng
mellem en tiltagende aggressiv adfærd og en udvælgelse til lobotomi. Der
var heller ikke en egentlig behandlingsstrategi med det første hvide snit fra
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psykiaterne i Vordingborg. Initiativet til det hjernekirurgiske indgreb kom
ikke fra lægerne. Det kom fra de nærmeste pårørende.
Efter en periode på DI, hvor journalen var præget af notater om pludselige voldsepisoder, indtrådte der en mere rolig periode i oktober samme år,
hvor overlægen i Vordingborg Vagn Askgaard samtidig fik at vide, at de
pårørende planlagde en lobotomi. “Har ikke i længere tid været aggressiv”,
skrev Askgaard i journalen. “Er oppe om eftermiddagen og spadserer ture i
have eller på terræn. I øvrigt psykisk uforandret og præget af autisme,
fjernhed og interesseløshed. Han har for et par dage siden fået meddelelse
fra København, at familien overvejer at lade foretage lobotomi på patienten
på Rigshospitalets Neurokirurgiske Afdeling for at byde patienten en chance for bedring”, sluttede Vagn Askgaard sit notat.
Indstillingen til lobotomi var foregået, efter at familien havde haft samtaler med forskellige læger i København og på Kommunehospitalets Psykiatriske Afdeling. Familien havde kontaktet lægerne, da de mente, at behandlingen på Oringe ikke havde hjulpet. Og psykiaterne i København fandt
også, at man næppe ville kunne bedre patienten ved “konservativ terapi”.
Derefter var sagen blevet vendt med Eduard Busch fra Rigshospitalets Neurokirurgiske Afdeling, og han gik i begyndelsen af december 1944 med til
at “forsøge leukotomi a.m. Moniz” (27).
I slutningen af december blev den unge mand overført til den neurokirurgiske afdeling NK i København, hvor lobotomien blev udført. Hjernekirurgerne kunne derefter berette, om et “ukompliceret” forløb efter operationen. “Vi kan ikke iagttage nogen sikker forandring i hans psykiske tilstand,
han er meget træg og sløv i det daglige, svarer trevent på tiltale”, meddelte
kirurgerne i hovedstaden til psykiaterne i Vordingborg.
Få dage senere blev han kørt tilbage til Vordingborg, hvor lægerne troede på en bedring. “Er nok lidt friere, lidt mere talende og indladende, viser
også lidt mere initiativ fx ved spontant at tage blade og læse i dem”. I journalen blev det også ført ind, at han kunne gå ture med forældrene, der blot
stadig syntes, “at han mangler spontanitet, og det gør han jo just i høj
grad”, bemærkede en af psykiaterne i begyndelsen af 1945, kort inden patienten blev udskrevet. Nederst i højre hjørne på journalens forside noterede
lægen under rubrikken “tilstand ved udskrivning”, at patienten var “bedret”
(28).
Mens den unge mand blev udskrevet, befandt den næste patient, der
skulle udvælges til lobotomi sig på hospitalet i Vordingborg. Det var en
ældre kvinde, der havde været indlagt på hospitalet i tre år. Ved indlæggelsen var det blevet bemærket, at der ikke var disposition til sindssyge i familien, at hun kom fra gode kår og var uddannet lærerinde. Efter at have
arbejdet som lærer, var hun blevet gift med en højt uddannet mand fra det
bedre borgerskab og havde fået to børn. I 1934 havde hun haft sin første
indlæggelse, hvor psykiaterne gav hende diagnosen: “psykogen depression”. Hun var derefter gået ind og ud af forskellige psykiatriske afdelinger
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indtil indlæggelsen på Oringe ni år senere. I lægeerklæringen før indlæggelsen i 1943 blev det noteret om hendes øjeblikkelige tilstand, at hun
var “deprimeret, hændervridende, hvileløs, ustandselig talende”.
Ved indlæggelsen i Vordingborg var kvinden “meget nervøs for, hvordan
det skal gå”, skrev psykiateren, der undersøgte hende på den rolige kvindeafdeling BI; og hun blev fra begyndelsen karakteriseret som en besværlig patient. “Er meget plagsom. Ryster og dirrer, siger hun ikke kan
udholde at være her. Går rastløs op og ned ad gulvet, jamrer og klager, fordi hun bliver så ilde behandlet”, blev det noteret i journalen i januar 1943.
Den ældre kvinde kunne dog være oppe om dagen, hvor hun lavede håndarbejde, og hun behøvede ikke hjælp til spisning, personlig hygiejne og
påklædning.
Hun sov imidlertid dårligt om natten og begyndte at få meget sovemedicin i form af daglige doser med enten kloral, medinal og allypropynal, som
der skiftevis blev vekslet mellem efter forløb på ca. ti dage. Ved samtaler
blev det noteret, at hun var “deprimeret”, “selvmedlidende og højt hulkende”. Omkring to måneder efter indlæggelsen indledtes en krampechokbehandling med cardiazol. Efter en kort serie, som ikke syntes at give resultat, blev der frem til lobotomien ikke noteret om andre forsøg med aktiv
behandling i journalen. En ny diagnose i form af manio-depressiv psykose
blev samtidig indskrevet i hendes journal i Vordingborg.
I den følgende tid var der heller ikke mange notater om bedring i patientens tilstand. I slutningen af 1945 blev et forslag om lobotomi indført i
journalen, efter at en læge havde haft en ny samtale med hende. “Kommer
i dag med den sædvanlige stereotype klage, at hun ikke kan udholde at
være her og vil ud. Da man går ind på hendes tankegang og udtrykker sin
forståelse af, hvor forfærdeligt hun har det med sig selv, begynder hun at
græde og falder efterhånden til ro med tanken om, at hun måske kan blive
hjulpet med en hjerneoperation og derefter prøve at blive udskrevet”.
Den rolige tilstand efter forslaget om lobotomien holdt sig dog ikke, og
lægen kunne nogle måneder senere misfornøjet bemærke: “til trods for at
man flere gange har talt med patienten om at blive overflyttet til Rigshospitalet til eventuel operativ behandling, møder hun bestandig op med de gamle
stereotype spørgsmål om at komme ud her fra hospitalet snarest muligt”.
I begyndelsen af 1946 førtes ideen om en hjerneoperation imidlertid ud i
livet; og gennem “borehuller i begge temporale regioner” fik kvinden “hele
den hvide substans overskåret”. Nogle dage efter den dobbeltsidige lobotomi kunne neurokirurgerne i København ikke se “nogen særlig ændring af
psyken fra før operationen”. Kort efter blev hun sendt tilbage med bil til
Vordingborg.
I journalen fra Vordingborg kunne psykiaterne notere, at hun var præget
af lobotomien efter tilbagekomsten. “Sover det meste af døgnet, snorker
højlydt. Der er involuntær fæces og urinafgang”, skrev en af psykiaterne
dagen efter ankomsten.

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007

19

Billedet var det samme de næste dage. “Ligger stille, sover så snart hun
overlades til sig selv. Om befindende svarer hun hver gang ’jeg har det
skidt’”. Et par dage senere observerede en af psykiaterne, at “forestillingernes indhold er det samme som før operationen, præget af patientens længsel efter at komme bort fra dette frygtelige sted”, konstaterede han. “På
spørgsmål om hendes tilstand siger hun ’ikke godt’ er ’så træt, så træt’”.
“Om natten stadig urenlig”, skrev en af psykiaterne en måned senere,
men han mente samtidig at kunne se en bedring. “Man kan dog ikke frigøre sig fra indtrykket af, at hun er blevet livligere i tankegangen, ikke
mere så stereotypt klæbende. Er dog ikke rigtig tilfreds med tilstanden. Gør
således opmærksom på, at hun ikke kan lave noget arbejde ikke engang
holde sit eget tøj. ’Jeg kan slet ikke mere’. Alle de almindelige færdigheder
er gået tabt. Dette er for hende, der tidligere har elsket sådant håndarbejde
en stor sorg”, skrev lægen i journalen.
“Uforandret urenlig, særlig med vandladningen, og især om natten”,
noterede en anden af psykiaterne tre måneder efter operationen. “Forklarer, at grunden til hendes urenlighed er, at trangen til vandladning og
afføring kommer så pludseligt, at det ’går galt’. Ulykkelig over sin urenlighed, og forklarer, at hun ’maser med det’”.
Knapt fem måneder efter meldte journalen om en anden gene, som ikke
tidligere havde været noteret i forbindelse med hendes sygehistorie. “I går
ved 18-tiden fik hun, mens hun var at klæde sig af, et typisk epileptisk
krampeanfald med bevidstløshed. Anfaldet indledtes med, at hun med et
skrig faldt forover og slog panden mod gulvet”.
Cirka to år efter lobotomien blev det for første gang overvejet at udskrive den ældre kvinde. Forventningerne til udskrivningen blandt lægerne var
dog begrænsede. I begyndelsen af 1948 blev hun udskrevet på prøve, og
en psykiater på Oringe vurderede hendes situation, lige før hun skulle forlade hospitalet. “Tilstanden ret uforandret, meget åbenmundet, men i øvrigt
fornuftig, ræsonnabel, ofte dog på en barnlig måde, idet hun stadig spørger
om det samme”, skrev lægen. “Man har dog ikke indtryk af, at spørgsmålene ledsages af nogen affekt. I det hele taget uden følelsesmæssig dybde.
Lidt malproper – spildende under spisning, noget hun selv bemærker, men
ser stort på. Stadig ca. en gang ugentlig urenlig, og det lykkes endda kun at
holde hende renlig ved ca. fire gange dagligt at minde hende om at gå på
toilettet”.
Efter udførelsen af det hvide snit havde kvinden haft flere af de gener, som
Freeman og Watts havde berettet om i deres monografi fra 1942, i form af
inkontinens, krampeanfald og følelsesmæssig affladning. Men da lægerne i
Vordingborg skulle bedømme hendes tilstand, spillede det ikke en afgørende rolle i forhold til spørgsmålet om bedring. Ved udskrivningen blev det
noteret på forsiden af journalen, at hun var “bedret efter lobotomi” (29).
Det var ikke kun i journalen, at psykiaterne mente, at lobotomien havde
en gunstig effekt. I overlægen Vagn Askgaards indberetninger til Direktora-

20

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007

tet for Statens Sindssygehospitaler blev resultatet af de første lobotomier
også i begge tilfælde positivt vurderet.
I et brev den 3. maj 1947 til Direktoratet fremhævede Askgaard de to
patienter som positive eksempler. “Man vil til belysning af behandlingens
værdi ikke undlade at oplyse, at man året forud havde to patienter underkastet den nævnte behandling; af dem blev en kvindelig patient, væsentlig
bedre, og den anden en mandlig patient, absolut bedre; han måtte på
grund af sin impulsive aggressivitet til stadighed opholde sig på en urolig
afdeling, men nu efter behandlingen er han så meget bedre, at han har
kunnet aflægge besøg i sit hjem og kan færdes frit på området” (30).
Trods Askgaards positive vurdering af de to patienter havde ingen af
dem noget længere ophold uden for hospitalets mure. Allerede i slutningen
af 1946 var den unge mand blevet genindlagt på Oringe, efter han var blevet meget sløv og holdt op med at spise, så han ikke længere kunne “forplejes hjemme”. Den ældre kvinde formåede kun at være ude i seks måneder, inden hun på ny kom ind på hospitalet i Vordingborg. Uden for
hospitalet havde hun været “meget urenlig” og ikke formået at “klare sig
selv”. Efter genindlæggelserne blev de begge på hospitalet i flere år, før
man igen forsøgte at udskrive dem (28, 29).
Men for lægerne havde lobotomien så småt fået en plads, når de foretog
terapeutiske overvejelser. Som Vagn Askgaard forklarede i 1946 i et brev til
Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler, havde han forventninger til
den nye behandling, som han mente kunne medføre “opmuntrende resultater i retning af at kunne pacificere en del kronisk uroprægede patienter til
gavn for dem selv og omgivelserne, væsentlig bedre en del og helbrede
nogle”. Han regnede med, at man i Vordingborg i fremtiden ville indstille
cirka 10-15 patienter om året til det hvide snit (31).
Også de andre overlæger på statens sindssygehospitaler havde et positivt
syn på den nye kirurgiske behandling. På et internt møde mellem overlægerne fra statens sindssygehospitaler i midten af maj 1947, drøftede
lægerne de psykokirurgiske indgreb, som alle de statslige hospitaler på
dette tidspunkt var gået i gang med at få udført. Sindssygehospitalerne på
Fyn og Jylland havde i 1945 fået mulighed for at få opereret deres patienter hos overlægen Richard Malmros på den neurokirurgiske afdeling på
Kommunehospitalet i Århus, mens de øvrige hospitaler anvendte Rigshospitalet. I alt var over 100 patienter blevet opereret på dette tidspunkt (32).
Det var især de meget uregerlige skizofrene patienter, som lægerne havde
fokuseret på, da de begyndte at indstille til lobotomi. Som Erik Strömgren
fra Sindssygehospitalet ved Århus fremhævede, kunne man opnå en god
“pacificerende” effekt med indgrebet. “Urolige skizofrene patienter, der i
årevis har været voldsomt aggressive, urenlige, iturivende og umulige at
beskæftige, er blevet meget stærkt pacificeret og har kunnet flyttes til en
væsentlig roligere afdeling”, forklarede han i et brev til Direktoratet i april
1946 (33).
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Urolige afdelinger
I Vordingborg var det også de urolige afdelingers patienter, der især blev
indstillet til lobotomi. For både de mandlige og kvindelige patienter var det
således over 74 % af kandidaterne til en lobotomi, der ved indstillingen var
indlagt på en urolig afdeling (17). Det samlede antal af lobotomerede patienter var samtidig betragteligt. I hospitalets arkiv er der fundet 336 journaler fra patienter, der fik det hvide snit på Rigshospitalets neurokirurgiske
afdeling i perioden 1944-1956.
Patienterne blev især indstillet fra de store urolige vagtafdelinger med
navne som Q, R og IK. For alle disse afdelinger gjaldt det, at de husede de
patienter, som psykiaterne og plejepersonalet anså for at være de mest urolige og aggressive blandt de over 850 mennesker, der som regel var indlagt
i slutningen af 1940’erne og 1950’erne. Som en mandlig plejer erindrede,
var IK en af de mest “voldsomme” afdelinger. “Her skulle man simpelthen
have øjne i nakken, og man måtte dagligt slås med patienterne, der kunne
være ganske farlige” (34). Afdelingen var ofte endestation for de mandlige
patienter, der blev fundet for vanskelig at have andre steder på hospitalet;
og notater som “Flyttet til IK på grund af aggressioner over medpatienter”,
“Grundet på uro flyttet til IK”, “Har udstødt sine brøl hele natten, flyttes til
IK” eller “Temmelig støjende og meget urenlig, flyttes til IK”, var typiske
bemærkninger i afdelingens patientjournaler (35). Situationen var ikke
meget bedre hos kvinderne, hvor de fleste patienter på afdelinger som Q
og R “lå fast i bælte” og kun kunne slippes løs fra sengene, hvis der var
“faste vagter på patienterne”, huskede en sygeplejerske, der var på afdelingen i 1947 (34).
På de urolige afdelinger kunne patienterne se frem til en lidet varieret tilværelse. De var i lange perioder fikseret i sengen med brede læderbælter,
som var polstret med filt. Andre lå også med spændetrøjer eller tykke drejlsluffer, der blev fastgjort og låst om håndleddet med en rem. Tilværelsen i
sengen, hvor madrassen af hensyn til urenlige patienter var tredelt og foret
med tang, der let kunne udskiftes, blev afbrudt af dagens måltider, vask og
toiletbesøg, som for de mest urolige foregik med et bækken i sengen eller
på en potte tæt ved sengen, så patienten hurtigt kunne spændes fast igen.
Fødeindtagelsen foregik ofte samme sted, hvor de mange patienter, der
ikke ville spise frivilligt, blev “sondemadet” ved få at få hældt flydende kost
gennem en tragt med en gummislange, som blev ført ned til mavesækken.
Vask blev også udført i sengen med vaskeklude.
Patienter, der ifølge lægerne gennemgik forholdsvis rolige perioder, blev
indimellem beskæftiget med håndarbejde og andet arbejde, måtte være oppe
på afdelingens dagligstue eller fik en tur udenfor i haven i gårdene omkranset af hegn eller høje mure, som stødte op til afdelingerne. I sommerperioderne fik nogle af de uregerlige patienter samme privilegium. Det fandt dog
sted med mindre bevægelsesfrihed, da de i gårdene lå fastspændt til en båre.
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Dagene sluttede tidligt, og patienterne på de urolige afdelinger blev som
regel lagt til at sove omkring klokken 19, hvor de fik en større dosis sovemedicin eller indimellem scopolamin- morfin, som skulle give en vis ro på
de store urolige afdelinger. De mest uregerlige og skrigende patienter, som
ikke kunne pacificeres med store injektioner med beroligende medikamenter, blev isoleret på afdelingens badeværelse. De var jævnligt at finde
blandt de indstillede til en lobotomi, som lægerne på de urolige afdelinger
ofte begrundede ud fra særlige træk ved patienternes adfærd.
En midaldrende skizofren kvindes adfærd på den urolige afdeling
Q blev således anført som årsag i hendes indstilling til en lobotomi. Efter
en tvangsindlæggelse i 1938, hvor hun mente at være “fuld af gonorre og
syfilis” og “altid under politikontrol”, havde plejepersonalet haft svært ved
at få hende til at spise, beholde tøjet på og holde hende renlig. Det blev
jævnligt noteret, at hun havde “smurt og kastet med afføring” og kun kunne “sondemades med vanskeligheder”. I journalen blev der kun berettet
om kortvarige bedringer, hvor hun kunne skrive breve og gav udtryk for
velbefindende. De flygtige bedringer blev dog afløst af perioder, hvor hun
faldt “fuldstændig tilbage til sin gamle tilstand, lå nøgen på bar bund i sengen, var aggressiv, hylede og skreg, måtte mades”. Når uroen var størst,
måtte “hun køres på badeværelset om aftenen for ikke at forstyrre medpatienterne”. Efter en række episoder, hvor hun kastede med service og kom
i slagsmål med de andre patienter, blev hun indstillet til en hjerneoperation
i København. “Ønskes nu lobotomeret på grund af hendes aggressivitet og
eksplosivitet”, skrev en af lægerne i hendes journal (36).
Udover aggression og vold figurerede almindelig destruktiv adfærd i indstillingerne til lobotomi. En tidligere husmor fra Bornholm blev fx udvalgt
til den hjernekirurgiske behandling på grund af dette træk. I indstillingspapirerne forklarede lægerne, at hun havde “været meget iturivende og udviser en fantastisk opfindsomhed, når det gælder om at ødelægge. Hun må
derfor til stadighed ligge med handsker og drejl”. Og i journalen blev det
under feltet “indikation” anført: “Patienten indstilles nu til lobotomi på
grund af sin ødelæggelsestrang” (37).
Stærk urolig adfærd var også et forhold, der blev fremhævet i indstillingerne til lobotomi. En “35-årig husmor” fra et af Lollands mange små landsbrugssamfund blev således ikke betegnet som et problem i forhold til
voldsepisoder eller ødelæggelser på afdelingen, men virkede “meget generende for omgivelserne med sin uro”. Ved stuegang kunne psykiaterne ofte
erfare, at hun var “overordentlig urolig, sidder nøgen i sengen og skældte
voldsomt ud”. I de følgende år inden lobotomien rapporterede lægerne om
en lignende tilstand, og de fandt hende som regel uden en trevl på kroppen, “råbende, støjende og rodende med sengetøjet”. I 1949 blev en hjerneoperation overvejet, og psykiaterne kom frem til, at “lobotomi skønnes
indiceret på grund af patientens psykomotoriske uro” (38).
Udover aggression, ødelæggelsestrang og stærk uro, var indikationerne
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til lobotomi forbundet med den personlige hygiejne. Journalerne informerede især om vanskeligheder med at holde patienterne renlige. På de urolige afdelinger var der talrige patienter, som plejepersonalet ikke kunne få
på toilettet, og hvor afføring og urin blev “kvitteret” i sengen. Disse patienter blev dog blot karakteriseret som “urenlige”, og denne gene lå ikke i den
tunge ende. Et større problem var de patienter, der fik prædikatet “groft
urenlig” eller “griset”. I journalerne blev der berettet om flere patienter, der
var “tilbøjelige til at smøre og spise afføring”, som “proppede munden med
fæces eller ”ånd alt muligt fra skraldespand, afføring og sæbe“ (39). Og den
stærke urenlighed eller koprofagi blev også nævnt i indikationerne til lobotomi. Selvom psykiaterne ikke regnede med, at en lobotomi ville fjerne selve årsagen til urenligheden, havde de ofte forhåbninger om, at den generel
pacificering ville gøre patienterne letter at pleje og dermed mindre modvillige i forhold til den personlige hygiejne. Man håbede samtidig på, at indgrebet kunne virke afdæmpende på andre adfærdsmæssige gener, som
blev observeret i journalerne.
Anvendelsen af lobotomien synes på denne måde at falde i tråd
med den del af psykokirurgiens historiografi, der har set behandlingen som
social kontrol. Man kan således mene, at på afdelingerne i Vordingborg
blev behandlingen brugt ud fra indikationer, der var rettet mod generende,
adfærdsmæssige afvigelser som aggressivitet, ødelæggelsestrang, uro og
urenlighed, ødelæggelsestrang. Målet var en pacificering, som lobotomien
muligvis kunne bevirke, da indgrebet kunne sløve eller dæmpe patienterne.
Men alle indstillingerne i Vordingborg lignende ikke dem fra de urolige
afdelinger, og samtlige indikationer drejede sig ikke om adfærdsmæssige
gener, men var præget af overvejelser om diagnose, sygdomsforløb og patientens velbefindende. Der var en anden side ved anvendelsen af de hvide
snit, som man kan få indtryk af ved at se på de nogle af de andre afdelinger, som lobotomipatienterne også var indlagt på. En oversigt over fordelingen af lobotomierne på afdelingerne i Vordingborg viser således, at en
større gruppe patienter blev indstillet fra rolige afdelinger som F og BI.

Rolige afdelinger
For nogle patienter som en midaldrende mand, der havde taget en lang
videregående uddannelse, stiftet familie og drevet sit eget firma, var det
således ikke uro, ødelæggelser eller vold, som blev fremhævet i indstillingspapirerne til lobotomi i 1951. Under sit ophold på hospitalet var han
aldrig på urolig afdeling, men opholdt sig det meste af tiden under mere
stilfærdige forhold på afdeling BI, hvor han ikke blev set som en problematisk patient.
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På afdelingen var han plaget af tvangstanker og ”skræk for at omgivelser
skal få noget imod ham“, noterede lægerne; og forsøg med insulin og elektrochok havde ikke effekt overfor hans lidelser. Efter noget tid havde
lægerne en samtale om lobotomi med manden, der stillede sig positiv overfor forslaget. Han blev derefter indstillet til det hjernekirurgiske indgreb,
som blev begrundet ud fra to forhold. ”Da lidelsen har vist sig utilgængelig
for den hidtil anvendte terapi, og da patientens tilstand er næsten ulidelig,
skønnes lobotomi indiceret“ (40).
Manden var en af flere tvangsneurosepatienter, der blev udvalgt til lobotomi. I forbindelse med disse patienter tilkendegav lægerne ofte en tro på,
at det hjernekirurgiske indgreb kunne bidrage til en udskrivning fra hospitalet. Indikationerne var også i højere grad begrundet ud fra overvejelser
om diagnosen og ikke blot enkelte symptomer som med patienterne fra de
urolige afdelinger. Typiske indikationer for disse patienter lød: ”Patienten
fandtes at have en så svær tvangsneurose, at leucotomi anses for at være
indiceret“ eller ”Indikationen for lobotomien var en karakter med stærke
depressive elementer og udtalte tvangsneurotiske fænomener“ eller ”Det
drejer sig om en 34-årig, kvindelig patient, der gennem 10 år har lidt af en
svær, efterhånden ganske invaliderende tvangsneurose. Lobotomi skønnes
indiceret“ (41). I indikationerne var der ofte en vurdering af, hvor forpinte
patienterne var af deres tvangstanker; og lægerne udtrykte i indstillingerne
til lobotomi en forhåbning om, at patienterne kunne få en lettelse af deres
tilværelse.
Forestillingen om, at man med de hvide snit kunne bryde eller ændre en
længerevarende tilstand, indgik også i indstillingerne til lobotomi. Psykiaterne havde i nogle tilfælde forhåbninger om, at et kirurgisk indgreb ville
standse sygdommens udvikling. I indikationerne blev det fremhævet med
udsagn som ”Indstilles til lobotomi på grund af sygdommens stadige progression“ eller ”Indstilles til lobotomi for evt. at standse den tiltagende rapide opløsning“ (42). Forestillinger om en generel bedring med en lobotomi
fremgik også af indikationerne. ”Lobotomi skønnes indiceret for derigennem muligvis at fremkalde en bedring, som det ikke lykkedes at fremkalde
med insulin og chokbehandling“ eller ”Lobotomi skønnes indiceret for
muligvis at opnå bedring i patientens tilstand“ (43). Derudover var også
patienter, der selv anmodede psykiaterne om at få udført en lobotomi, og
som fik deres ønske opfyldt, hvis lægerne fandt, at deres tilstand var ulidelig.
I indstillingerne til lobotomi i Vordingborg finder man således også forestillinger om ”en sidste udvej“. Hvis patienterne blev vurderet som meget
forpinte, havde lange sygehistorier og indlæggelser, og hvis de ikke havde
haft gavn af alle andre mulige behandlinger, kunne hjerneoperationen til
sidst komme på tale.
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Ultimum refugium?
Begge hovedforklaringer fra historiografien om psykokirurgien kan således
findes ved en nærmere gennemgang af periodens kildemateriale. Så hvordan løser man dette problem, som de to forklaringer frembyder? For at få
et dybere indblik i spørgsmålet om lobotomien som enten en form for
”social kontrol” eller “en sidste udvej”, må der i første omgang skabes et
overblik over alle indikationer i patientjournalerne, så man kan få viden
om mere generelle træk ved indstillingerne.
En sådan analyse viser, at forhold som forpinthed, langvarig stationær tilstand og svigtende resultater med anden behandling havde en forholds
fremtrædende plads i det overordnede billede. Men de var ikke blandt de
mest hyppige. De mest anvendte indikationer drejede sig om uro og
aggressivitet (fig. 4).
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Fig. 5. Samlede antal indikationer for mandlige og kvindelige lobotomipatienter i
Vordingborg (N=285).

Fordelingen af indikationer giver dog ikke et sikkert eller fuldstændigt billede af alle overvejelser i forbindelse med en lobotomi. Det kunne således
tænkes, at flere af lægernes betragtninger ikke direkte fremgik af indstillingspapirerne til det hvide snit. Forhold som lang indlæggelsestid og
anvendelse af megen anden behandling inden en lobotomi kunne fx have
været en selvfølgelighed, som psykiaterne ikke fandt det nødvendigt at
anføre, når de udfærdigede papirerne til hjerneoperationen. For at komme
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dette forhold nærmere, må man udover indikationerne analysere andre
typer af informationer fra journalerne. Her er det i første omgang væsentligt at fokusere på anvendelsen af andre behandlingsmetoder, inden patienterne blev indstillet til det hvide snit.
I journalerne førte lægerne udførlige opgørelser over anvendelsen af de
forskellige behandlingsmetoder i Vordingborg. Hver patient, der skulle
gennemgå en cardiazol, insulin eller elektrochokbehandling, fik sit eget
særskilte skema, hvor faktuelle oplysninger om behandlingens iværksættelse, dosis, eventuelle komplikationer m.m. blev noteret. Under de daglige
notater i journalen blev behandlingerne ligeledes omtalt og effekten kommenteret. Eventuelle summationsbehandlinger, hvor man under en insulinbehandling gav supplerende cardiazol eller elektrochok, blev også omtalt
inde i journalen. Andre typer af terapier, som ikke blev registreret på skemaer, så som behandling med hormoner, psykoterapi eller psykoanalyse
blev ligeledes beskrevet inden i journalen.
De samlede opgørelser over behandlingerne for alle lobotomipatienter
viser, at det langt fra var alle terapier, som blev prøvet, før lægerne valgte
det hvide snit. Kun 2,44 % af patienterne havde prøvet både insulin, cardiazol, elektrochok, summation og en af de mindre vanlige terapier med
enten hormoner, psykoterapi, psykoanalyse m.m. (fig. 6)
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Fig. 6. Anden behandling anvendt inden lobotomi for kvindelige og mandlige
patienter. Cardiazol, insulin, elektrochok, summation og andet (dvs. hormonbehandling, psykoterapi, psykoanalyse m.m.) (N=285).
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Af de mest udbredte terapier havde en del patienter prøvet cardiazol (71,57
%), elektrochok (57,19 %) eller insulin (44,56 %). Men der var også en
gruppe af patienter, hvor der ikke var blevet forsøgt forskellige behandlinger inden en lobotomi. Der var således 7,36 % af patienterne, som slet ikke
havde fået nogen af de forskellige behandlinger. Og i alt 26,66 % af patienterne havde kun gennemgået én type behandling, før de blev indstillet til
lobotomi.
Selvom det ofte blev fremhævet i psykiatriske artikler, at lobotomien som
“en sidste udvej” kun burde foretages “efter al anden mulig behandling er
forsøgt”, peger opgørelserne på, at det ikke var et ufravigeligt krav for psykiaterne, når de indstillede patienterne til lobotomi (44).
En lang varighed af de forskellige sygdomme eller talrige indlæggelser
var heller ikke en nødvendig betingelse, for at blive indstillet til lobotomi i
Vordingborg. I journalerne noterede lægerne tidligere indlæggelser fra
andre hospitaler samt eventuelle genindlæggelser i Vordingborg.
Og afskrifter fra disse indlæggelsesforløb blev indført i patienternes journaler. Hvis man for de enkelte lobotomipatienter lægger alle disse indlæggelsesforløb sammen, var der ikke en overvægt af patienter med lange
indlæggelser (fig. 7). Næsten 25 % havde kun været indlagt i 0-1 år, inden
de blev indstillet til lobotomi, og 29 % havde en samlet indlæggelsestid på
2-4 år. Lobotomipatienter med korte forløb på mellem 0-4 år udgjorde således 53,99 % af alle patienter, der fik det hvide snit.
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Fig. 7. Indlæggelsestid for lobotomipatienter i Vordingborg. Alle indlæggelser
mænd og kvinder før lobotomi (N=313).
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Der var dog en forholdsvis stor gruppe af indlagte med 5-9 års samlet indlæggelse (21,40 %), men hvis man sammenligner med det generelle billede,
som viser sig i forskellige optællinger på hospitalet i slutningen af
1940’erne, placerer disse lobotomipatienter sig ikke i hovedgruppen af
patienter med lange indlæggelser.
I en tværsnitsoptælling fra 1947, som endda ikke var en opgørelse
over samlede indlæggelsesforløb (men kun noterede varighed af opholdet
fra patienternes igangværende indlæggelse i Vordingborg), var der en
større gruppe på over 35 % af patienterne med over 10 års indlæggelse.
Selvom alle lobotomipatienterne ikke befandt sig på hospitalet dette år, og
de to opgørelser således ikke kan sammenlignes direkte, kan tværsnitsgruppen fra 1947 give et indtryk af den almindelige fordeling for de patienter, der var lang tid på hospitalet (figur 8).
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Fig. 8. Lobotomipatienters samlede indlæggelsesforløb før lobotomi og patientpopulationen i Vordingborg 1.1.1947.

Gruppen af patienter med lange indlæggelser var som tidligere nævnt konstant voksende gennem hele perioden frem til slutningen af 1950’erne,
hvor lobotomierne blev praktiseret. Men i gruppen af lobotomipatienter
kan der ikke findes en stor andel af disse patienter med meget lange indlæggelser. Andelen af lobotomipatienter med over 10 års indlæggelse var
24,6 % (og her er der som sagt tale om varigheden af samtlige indlæggelser). Blandt lobotomipatienterne var det faktisk de færreste, der blev
udvalgt blandt den ellers ganske store gruppe af patienter på hospitalet
med meget lange indlæggelser på over 20 år.
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Anvendelsen af de psykokirurgiske indgreb falder således ikke umiddelbart
ind under forklaringen om en sidste udvej, som kun blev prøvet på patienter
med meget lange indlæggelser, efter at al anden behandling havde svigtet.
Men behandlingen kan heller ikke blot reduceres til “social kontrol” overfor
vanskelige patienter. Der var som nævnt store forskelle i lægernes syn på
patienterne fra de forskellige afdelinger på hospitalet, og uproblematiske
patienter blev også indstillet til de hjernekirurgiske indgreb.
Analysen af journalerne fra Vordingborg viser et mere broget billede af
indstillingerne til lobotomi. Nogle patienter kan placeres under en af de to
hovedgrupper, men i en stor del af tilfældene kan behandlingen både ses
som en form for kontrol, men også en sidste udvej. Det gjaldt især for den
største gruppe af lobotomipatienter – skizofrenipatienterne.
De skizofrene blev i dansk psykiatri generelt opfattet som en patientgruppe, der gik en tragisk skæbne i møde. Man havde ringe tro på, at
andre behandlingsmuligheder kunne hjælpe dem, og man formodede, at
forløbet ville ende med “defekt” og “demens” (17, 44, 45, 46). Indtrykket
var, at deres tilværelse på sindssygehospitalernes urolige afdelinger var
miserabel eller rettere – permanent miserabel. Men journalerne viser også,
at de urolige, urenlige og aggressive patienter blev set som et problem,
som lobotomien kunne være en løsning på; og lægerne var også klar over,
at de hvide snit ikke helbredte eller sendte de skizofrene patienter hjem fra
hospitalet.
Lobotomien var derfor i mange tilfældet præget af et dobbelt hensyn,
som psykiaterne heller ikke lagde skjul på i deres artikler i fagtidsskrifterne. Som Arild Faurbye fra Sct. Hans Hospital fremhævede, var der to sider
ved lobotomien af de skizofrene. “Selvom patienten ikke helbredes, betyder ophør af uroen meget; først og fremmest er patienten ikke mere forpint
og kan flyttes på en roligere afdeling”, forklarede han. “Også for sindssygehospitalerne betyder dette meget, der kan komme et helt andet præg
over de urolige afdelinger, og den vanskelige pleje af disse urolige og voldsomme patienter lettes betydeligt for personalet” (47). Lignende overvejelser blev fremført af psykiateren Johanne Ellebjerg fra Kolonien Filadelfia i
en oversigt over de første lobotomier på hendes afdeling. “Ganske vist har
kun en enkelt af de skizofrene patienter kunnet udskrives”, forklarede hun,
“men for de meget bedrede og de bedrede gælder det, at de er langt lettere at passe end før lobotomien, kræver mindre personale, og i det hele
taget fører en mere menneskeværdig tilværelse, hvilket også for de
pårørende må betyde en lettelse” (48).
For at få en dybere forståelse af valgsituationen ved en lobotomi er det i
denne forbindelse centralt at få med, at der for datidens psykiatere ikke
syntes at være noget odiøst i, at der eksisterede et dobbelt hensyn, og at
individets frihed og patienternes udbytte af en bestemt behandling ikke var
eneste parameter. Patienterne indgik også i en større kontekst i form af
dagligdagen på hospitalerne, hvor plejepersonalets situation blev taget
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med i betragtningerne, når det drejede sig om disse patienter, som man
ikke generelt regnede med at kunne sende hjem fra hospitalet.

Komplikationer
Trods den positive holdning til lobotomien blandt danske psykiatere var
der også klarhed over, at den hjernekirurgiske behandling ikke var uproblematisk og komplikationerne var omfattende. Den brede diagnose “lobotomia sequelae”, som omfattede de klare eksempler på følgevirkninger af
det hvide snit, blev således stillet hos 50,17 % af patienterne på hospitalet.
Blandt 33,56 % af patienterne i Vordingborg blev der observeret krampeanfald efter udførelsen af lobotomien. Disse kunne variere noget mellem
enkelte og meget hyppige anfald. En del af kramperne kunne kontrolleres
med medicin som phenemal, men der var også flere patienter, som gennem årene var plaget af hyppige og voldsomme anfald. En mindre del
døde efter status epilepticus, ligesom man ved senere obduktioner kunne
konstatere, at lobotomien havde været en medvirkende årsag ved andre
dødsfald. Hvis man tæller alle disse dødsfald sammen, var der i alt 6,36 %
af patienterne i Vordingborg, hvor lobotomien blev betragtet som en direkte eller medvirkende årsag til, at patienterne var omkommet (fig. 9).
Også i den psykiatriske litteratur var der klarhed over, at der som regel
var følgevirkninger af lobtomien “hos så godt som enhver opereret patient”. Som Villars Lunn fra Rigshospitalet skrev i en større artikel om det
hvide snit, havde lobotomipatienterne bestemte karakteristiske træk: “Det,
der kendetegner disse patienter, er da først og fremmest en vis kritikløs
indsigtsløshed med hensyn til deres egen adfærd, en ubekymret udadvendthed og en ambitionsløs ligegladhed, der nærmer sig det apatiske.
Ofte er de lidt fjoget opstemte og euforiske, snakkende, påfaldende ofte
bandende og i det hele taget lidet kræsne i ordvalg og udtalelser; jævnligt
efterladende med deres personlige påklædning og toilette. Tit er de indolente og uden initiativ (…), men jævnligt er de også irritable og opfarende,
taktløse og hvileløse og først og fremmest påfaldende uafficerede af det
indtryk, de gør på deres omgivelser. Deres interesseområde kan være indsnævret, deres behov mere materielt betonede, deres indføling og medførelse for deres omgivelsers tarv ligesom afstumpet” (49).
Muligheden for at observere følgevirkningerne af lobotomien var i høj
grad tilstede for psykiaterne. Lobotomipatienterne var generelt i en rum tid
på hospitalerne efter hjerneoperationerne. På hospitalet i Vordingborg var
67,02 % af lobotomipatienter således ikke blevet udskrevet 2-40 år efter en
lobotomi; og 55,67 % af patienterne var indlagt på hospitalet eller en af de
tilknyttede plejestiftelser mellem 5-40 år efter operationen. Hele 40,78 % af
alle lobotomipatienter var stadig indlagt 10-40 år efter indgrebet.
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Debat og afvikling af psykokirurgien
Men det hvide snits bivirkninger vakte ikke større debat i 1940’erne og
1950’erne. I 1954 var psykofarmaka (largactil) blevet introduceret på de
danske psykiatriske hospitaler, og det havde medført en større nedgang i
anvendelsen af lobotomien. Men psykokirurgien blev dog stadig beskrevet
positivt og også udøvet i et mindre omfang på hospitalerne i 1960’erne og
1970’erne.
Først i 1974 ved indblanding fra Folketingets Ombudsmand blev der for
alvor stillet kritiske spørgsmål om praksis med psykokirurgien på de danske psykiatriske hospitaler. Ombudsmanden havde bl.a. efterlyst en efterundersøgelse af de patienter, der i 1970’erne var blevet opereret med nye
typer af psykokirurgiske indgreb i form af minder destruktive stereotaktiske operationer. Der var på dette tidspunkt ved at indtræffe et holdningsskifte i forhold til psykokirurgien blandt flere danske psykiatere.
I 1976 havde filmen Gøgereden haft premiere i Danmark, og den kritiske
fremstilling af lobotomien i filmen blev af yngre psykiatere anset for at
være berettiget. Som en af kritikerne, Joseph Welner fra Kommunehospitalet i København, fremhævede, var der især én ting ved filmen, som “ramte
os alle sammen, selv om vi var unge dengang det skete. Og det var verdenspsykiatriens skandale. Det var lobotomien”, forklarede han, “hvor man
på et fuldstændig usandsynligt spinkelt urimeligt grundlag, i psykiatrien i
alle lande, har hjerneopereret folk. Det synes jeg, rammer, at det virkelig
har kunnet finde sted”. Han bemærkede også, at man slet ikke havde efterundersøgt patienterne i Danmark, og at man udførte operationerne “en
gros”, også på “karakterafvigende”. Han var heller ikke tryg ved de nye
psykokirurgiske indgreb, og fremhævede, at de nye operationer “indebærer i sig selv nogle svære etiske problemer. Også selv om det er små indgreb” (50).
Også yngre psykiatere som Niels Reisby fremlagde i 1980 en kritik af
psykokirurgien. “Standardlobotomi-æraens blomstring og fald illustrerer,
hvilke vildspor man kan komme ind på, hvor ingen andre behandlingsmuligheder foreligger, og en ny terapi entusiastisk lanceres. Byggende på en
alt for forenklet teori om cerebrums [hjernens] funktionelle organisation
førtes man til at foretage irreversible indgreb, der ændrede patienterne
karaktereologisk på en meget vidtrækkende måde”, forklarede Reisby. På
denne baggrund måtte man meget nøje overveje, om nye psykokirurgiske
indgreb overhovedet skulle udføres, og stille meget “strenge” krav til
behandlingen, hvis den skulle fortsættes, konkluderede Reisby (51).
Niels Reisbys skepsis skulle vise sig begrundet, da den efterundersøgelse, som Folketingets Ombudsmand havde efterlyst, blev udgivet af psykiateren Heidi Hansen, chefpsykolog Alice Theilgaard, klinisk psykolog Ruth
Andersen og Villars Lunn i 1982 (52).
Ifølge forfatterne bag den nye undersøgelse var 37 % af patienterne ble-
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vet forværret efter de nye psykokirurgiske indgreb (stereotaktiske operationer). I 25 % af tilfældene havde der været en form for bedring, mens 9 %
virkede uforandret. Med 26 % mente forfatterne, at resultaterne tvetydige,
da patienternes tilstand efter operationen både kunne tolkes som en forværring eller en bedring. Alt i alt fandt forfatterne til undersøgelsen i 1982
så mange kritisable forhold, at de konkluderede, at hvis psykokirurgien
overhovedet skulle udføres i fremtiden, måtte der udvikles ensartede og
mere restriktive regler for indikationer og indstillingsproceduren, og man
måtte være meget mere bevidst om den negative effekt, der i undersøgelsen havde været mere fremtrædende end de mulige positive virkninger.
Resultatet af efterundersøgelsen blev taget til efterretning, og spørgsmålet
om psykokirurgien blev taget med i det statslige udvalg, der i 1987 kom
med en udtalelse vedrørende en ny lov om frihedsberøvelse og anden
tvang i psykiatrien. Her blev det foreslået, at ethvert psykokirurgisk indgreb skulle kræve skriftligt samtykke fra patienten, samt at indgrebene kun
måtte foretages efter godkendelse fra et lægeråd, som skulle nedsættes af
Sundhedsstyrelsen. “Et psykokirurgisk indgreb medfører en varig (irreversibel) ændring af hjernens funktion. Bivirkningerne ved sådanne indgreb er
alvorlige, idet der til dels optræder postoperativ epilepsi hos 15 til 30 % af
patienterne, dels udvikler de mere eller mindre udtalt en demenslignende
tilstand med følelsesmæssig affladning, mindsket initiativ og aktivitet, ændret holdning til egne normer og nedsat evne til at strukturere livssituationer”, forklarede udvalget. Det var derfor vigtigt med klare regler for
behandlingen “for tydeligere at markere forbuddet mod at anvende tvang i
forbindelse med psykokirurgi” (53).
Forslaget fra udvalget blev derefter fulgt, og et særskilt kapitel om psykokirurgi blev indført i den danske psykiatrilov – og er også blevet bibeholdt i senere revisioner af loven. Men da reglerne blev vedtaget i slutningen af 1980’erne, var indgrebene imidlertid blevet indstillet på de
neurokirurgiske afdelinger i Danmark. Udvalget, der i 1987 behandlede
spørgsmålet om psykokirurgien, kunne således konstatere, at det sidste
psykokirurgiske indgreb var blevet udført på Rigshospitalet i 1983 (53).
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Jesper Vaczy Kragh
In 1935 psychosurgery was invented in Portugal by Egas Moniz. A few
years later the new therapy for psychiatric patients were introduced and
widely used in Danish mental hospitals. Why did Danish psychiatrists utilize an uncertain and unsafe treatment, and what conditions contributed to
the extensive use of psychosurgery in Denmark? To answer these questions, this article focuses on the large archives from the Directorate of the
State Mental Hospitals and various mental hospitals in order to investigate
the negotiations regarding psychosurgery. Especially the case notes from
the State Mental Hospital in Vordingborg, a hospital with 850 beds in southern Zealand, give an insight into the doctors’ considerations, when they
contemplated on using psychosurgery. In the archive in Vordingborg 336
patient records from lobotomized patients have been found and subjected
to statistical analysis in this article.
The analysis of the patient records from Vordingborg and other state
mental hospitals shows that the practise of lobotomy was a complex matter, and a number of different factors played a part in the wide use of the
therapy in Denmark. Especially the dire conditions of the mental hospitals
in the 1940s and 1950s made doctors consider psychosurgery a solution for
the many patients living a miserable life in the back wards of the hospitals.
Patients, who had spent years of their lives in the hospital’s “disturbed
wards”, were particularly exposed to psychosurgery. In the patients records
the most common indications for psychosurgery were “unruly” and
“aggressive” behaviour, but other factors such as the patient’s lengths of
stay in the hospital, patients racked with pain, and lack of response to
other somatic treatments could also prompt psychiatrists to employ lobotomy.

36

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007

