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En ny methodik ved LSD-behandlingen 
K. P. Knudsen (Roskilde ) 

Under arbejdet med Lyserg syre diæthylamid-b ehandling en af 
neuroser på Frederik sberg Hospital s psy kiatriske afdel ing ia gt
toges, at en patient med tran svestitisme under behandlin gen fik 
tankemylder, og at han her eft er ikke kunne fasth olde sine tan
ker. Han opfordr edes nu til at indle\'e s ig i den sexuellc afvige lse, 
som han ønskede at bliYe h eibredt for, men det var han ikk e i 
stand til. Selv om han nok kunne forestille s ig situation en, kunne 
han ikke fortsætte med at tænke på den , fordi andre tanker for
hindrede ham deri. Han opfordrcdes aller og atter til at forsøge, 
men kunne ikke. Patienlen bedr edes efter påbegyncl else n af den
ne metode . Dette gav st~Sdet til, at samme frem ga ng småde blev 
benyttet overfor en pati ent, eler i 20 år haYcle været plag et af 
den tanke, at hans hu stru ikk e han le ,·ære t virgo ved æg tcskah ets 
indgåelse. Her kom ligelcdes tydelig hedring. 

En patient merl sexuellc hes \'~·rlighed er i form af bisexucl ad
færd, voyeurismc, ckshihitionism c og trans, ·es titi sme kom i stæ rk 
affekt med angst, når han i tankemyld ertilstand en skulle fore
stille sig de sexuelle situationer, som han ønskede sig bcfriet for, 
og han måtte derfor have Pro zil·~ under behandlin gen. Tank emy l
dertilstan den hindreclcs ikke af dette, og sy mptomerne af tog he
tydeligt efter få behandling er . Det førte til, at de r nu til affekt
praegede patienter umiddelbart f~lr elle r under LSD-behandlin gen 
gives Prozil eller Trilafon®, hYOrved affekttil s tand en kan be
herskes, mens tankcmylcl erlil s landen allig evel kan fr emkald es. 
Der er givct indlil 26 mg Trifal on. 

Meddelel se fra Frcdcriksbl'r g Hospil als psykiat. afd. Chcf: O\'crl ,q;c , dr. 
m~ . Ei na r Geert-JØrgensen. 

Foredrag holdt på Dan sk p sykiat. Sclskab s mød e 15/ 12 1962. 
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Patienter med lan gn\ri gc psykogene cllt._•r ncnraslhcniformc 
d epressio ner er i den ønskede til stand blcwl opfordrel til at læ n
ke på den eller de muligt lraum atiscrcndc Ucgivenhcd cr og pa
ranoide patient er til at lænke på deres vrangforestillinger. 
Bedring er indtr:idl efter f,i behandlinger , n ,ir den dosis, <ler 
fremkald er stærkt tank cmyltler, er fund ct. 

Lysergsyre diælhylamid ga,·cs opr indclig per os, nu subcu tanl 
eller intra, ·enØst, hy ppigst dog sub cu lant. Der sta rt es m ed 811 
gam ma. Hvis der ved s uhcutan dose ring in gen tankemylder kom
mer efter 1/: times forlØb, gives yderligere iO gamma. Virkningen 
afventes, og eventuelt stiges igen med 70 gan una . Der stiges som 
regel ikke yderligcrc, når der er gåe t 2t/! lime efte r første dos is. 
Hvis tank em yld erti lstande n ikke indlræder ved første beha nd
ling , startes ved den følgend e beha ndlin g m ed den sa ml ede do sis 
fra sidst. Dosis for opnåe lsc af den ønskede til stand har li ggc l 
mellem 100 og 750 ga mm a LSD . 

Ved den hurti ge stigning opnås da rel omgående den ønskede 
fase , der tillægges afgp rcnde belyd ning, mcdens den sugges tible 
periode, som patientcrne først hefinde r sig i, afkortes . Hvi s man 
ikke afleder patientern e, når de er i denne sugges tibl e til stand, 
arbejder de vid ere med deres sygelige id ee r og forestillinger med 
risik o for fix ering eller forværring. 

Når behand·lingen ønskes afbrudt, gives barbiturat, der hæm· 
mer tankevirks omh ede n, f. eks. penlymal, der hurtigl ud sk ill es . 
Kriteri e t på, al pa lienterne er i den ønskede tilstand, er , a l de 
ikke kan fastholde affek tlad ede forest illin ger, ford i andre uved
kommend e tanke r for hind rer dem deri. 

Det er ikke vanskcligt al blive k.Jar over si tualionen hos vel
begavede og beherskede palienlcr, fordi de se lv kan gø re rede for, 
hv ad der foregår i dem, - men hypokondre, æ ngs telige og in
feriøre patient er har vanskeligere ved at gørc nøgtcrnt rede for 
deres tanker . ,E ngs telige palienlcr bliver ofte mere rolige, n~\r 
tankem ylder til stand en in d tr æder, fo rm entli g fo rdi de affek t
ladede forestillinger s:i ikke kan fastholdes. 

Som nævnt startetles behandling en på Frederiksberg Hospita ls 
psykiatri ske afdc ling, og den føres nu videre såve l der som på 
Sankt Hans Hosp ital s afde lin g B. 

35 pali en.ter er fo relpbig behandlet på denne måde. 

Af di sse har 28 putienler være t i tanke myld ers tadi et. Hos 20 
kom der rcmi ss ion efter 1·5 behandlin ger. 10 patient er havde 
neurasth cnifonn dcprcssion, 5 patientcr langvari ge psyk oge ne 
depressioner~ 1 patic nt paranoia ze lolyp ica og 2 patienter psy
kosis psykog encs paranoidc s og ende lig: de to omtalte sex.ualncu
rotiske patienter. 

8 pali ent er har kun 1 eller 2 gange Yærel i tank emyld er, 7 pa
tienter fik ikke ta nke myld er. Hos 1 p:h'is lcs burtitu ra t i blode t 
under behandlingen. 4 hu n le fåe t Librium ® eller e t nyt Iibrium 
d e rivat i tiden før bchandlings<lagen og 1 pali e nt Truxal ®. Disse 
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stoffer har formentlig ha.:mmct eller bremset tank emyld ere t. 1 
patient hnvd e næp pc cndnu hiet en til strækkcl ig s tor dos is. En 
ar patienternc, eler ikk e kom i hmk cmyld crs tadict, fik paranoide 
forestillin ge r. 

Den benytt ede fremgangsm:id e adskiller sig fra de h.idtil kent.J
te former for LSD-behandling derved: 

1) a l der stiges hurti gere i dose ring en, for at det indl edcndc 
sugge stible s lutlium med dels mulig:ht!der for autosuggestion og 
for værring ar paticntcns lid else hurti gt kan o,·crst ås; 

2 ) at man spccicll beny tt er tankemyld eret og den nedsa tt e kon
centration sevnc til at lade paticnlernc lag e deres fikse ideer, , ·a
ner og psykolraumaliscrcnclc ople ,·clser op så ofte som muligt i 
den enkelte sea ncc nclo p p[t det tid spunkt, hvor de ikke er i stand 
til at fastholde ta nk en; 

3) at man und er scl\'c LSD-Uchandlin gcn gi, ·cr affektdæmpcn-· 
de stoffer som Pro zil elle r Tril:ifon, h, ·orn•tl angst- og uro tilstan
de beherskes; 

4) at man som arucjdshypothcse med hensyn til de behandlede 
tilsl andes pat oge nese s lØlft•r s ig til la•rcn om de be ting ede reflek
ser. 

Re scn ·cl;r Ke K. P. An uds~n. 
Sel. Hani ho spit.:il, 
Roskild e. 

Depressive tilslande hos oligofrene behandlet 
med To!ranil 

Oler/ Øsler9cird Jensen (B rejning) 

lmipr arnin (Tofranil '3) hn..r genncm flere år været anve ndt som 
et ud mærkel antidepre ss ivt middel. En O\'ers igt over s toffe ts an
vendelse, kemi, hi\'irknin ger etc. er offentli ggj ort af Rem vig 1961 , 
der i en artikel omtaler andre depressive midler. 

lm ipra min adskiller sig fra de fleste andre ant idepressive stof. 
rer ved ikk e at være mon oamino oxydas ehæm mer , den kliniske 
effekt synes at v:Ne ret sikke r. Dan ske :irbejder oplyser, at bed
ringspr ocen lcn er mcllem 75 og 80 0/ 0 (Fo tel-A nd ersen og Geerl· 
J;rg ensen 1959, llcrluf tlndersen og SaraUl11 Kristian sen 1959, E. 
HØgrup og R . ,lkjtt·r .Vielsen 196 1). Lat enstid en er temmelig lang, 
gennemsnitlig mcllcm 14 da;;c ug 3 uger. Dette kan være nogc t 
generende for patientcn, og Høyrup og Akjær Nielsen er :1f denne 

Fra For sorgsccnl ret for Sydø stjyll:ind m . , ·., ::ard. for , ·oksne lndssvage. 
Chef : O,·crlæge )far tin Cl:iu s::agcr. 


