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denne udvikling under behandlingen til Sargants beskrivelse af
omvendelsesprocessen
Iige fra et menneskes modning under en
personlig krise til hjernevask.
Jeg kunne tænke mig, at hjernens tilstand og funktioner på
en eller anden måde ændres, så de engramer, der ligger til grund
for de neurotiske symptomer, viskes ud og giver mulighed for en
mere omfattende tilpasning i indlæringen eller sagt i patientens
sprog: han overvældes af nye stærke indtryk og oplevelser, der
måske for en tid gØr ham usikker, angst og forvirret, men samtidig gØr det muligt for ham at erstatte de gamle handlingsmønstre med nye.
Reservelæge M. Hertz,
Ternevej 10,
København F.

Et års erfaringer med indlagte og ambulante patienter
under LSD-behandling
Knud Peter Knudsen

(København)

Efter at behandlingen
med LSD begyndte på Frederiksberg
hospital i 1959 og til den 15. november 1961 har jeg haft 30
patienter i behandling med dette stof. Heraf har 17 udelukkende
fået ambulant behandling, henvist til denne af overlæge E. GeertJørgensen. 6 af de 30 har været behandlet under indlæggelse på
afdelingen, og 7 patienter har først fået behandling under indIæggelse og derefter ambulant.
Af de 30 ptt. har 7 nylig påbegyndt behandlingen, 5 har afbrudt behandlingen på grund af frygt for den eller manglende
tiltro efter få behandlinger - den ene af disse var dog bedret
(det drejede sig om en yngre kvinde, der fik behandling på grund
af affektlabilitet).
En pt. erklærede sig rask efter den 6. behandling (det drejede sig om en 40-årig bisexucl mand, tidligere
heterosexuel).
Tilhage bliver 17 af de 30 ptt., som har fået behandling af
nogen varigbed - !}. v. s. mere end 6 behandlinger. Af dem har
jeg ment at kunne betegne 12 som bedrede, når væsentlige klager
og symptomer, der har bragt pt. til læge, er aflaget i betydelig
grad. - De ikke bedrede er 2 ptt. med neurosis anangkastica,
1 pt. med exhibitionisme, 1 pt. med sensitiv, selvusikker karakter
og sexuelle vanskeligbeder
og 1 pt. med transvestitisme.
De 12
bedrede ptt. er 4 angstneurotikere,
deraf
6 karakterneurotikere,
2 med sexuelle vanskeligheder,
1 pt. med sensitiver Beziehungswahn og 1 pt. med hvad der kunne kaltles KZ-syndrom.
Fra Frederiksberg hospital psykiat. afd . Chef: Dr. med. E. Geert-Jørgcnsen.
Foredrag ved Dansk psykiatrisk Selskabs møde 16/12 1961.
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Jeg skal kort omtale forlØbet af behandlingen
Sygehistorie

hos 3 ptt.:

1.

En 41-årig motorsagkyndig,
som tidligere har været rask. Præmorbidt skal
han have været af et nærtagende, følsomt, indadvendt gemyt . Under besættelsen udførte han meget belastende opgaver i modstandsbevægelsen.
Han
lwm i KZ-lejr og vendte hjem i 1945 efter at have tabt 25 kg. Han blev da
gift med den kvinde, han havde været forlovet med, før han kom i KZlejren, og til hvem han tidligere havde haft et normalt sexuelt forhold.
Siden hjemkomsten har der næsten dagligt vær et trykkende hovedpine, ulystbetonethed, irritabilitet,
søvnløshed og impotens. Pt. h ar angivet at have
spist i tusindvis af hovedpinetablette1·
og periodevis at have haft noget rigeligt spiritusforbrug.
Ved 1. behandling blev givet 50 gamma LSD
20 gamma subcutant efter
1 time. Der kom en del vegetative symptomer, men ingen særlige oplevelser.
Oc første 3 dage efter behandlingen
havde pt . det så godt, som han ikke
havde haft det i de mange år efter krig en. Efter 2. behandling varede den
gode tilstand hele ugen. Mellem 3. og 4. behandling var der 14 dage, og i den
sidstc uge var pt. atter depressiv, hvorfor behandling en fortsaltes
med en
uges interval. - Antallet af behandlinger er nu oppe på 18; de kan gives med
14 dages m ellemrum. I august måned forsøgtes med en 3 ug ers pau se, men
da blev pt. depre ssiv med suicidale tanker i den sidsle ug e . - Fra den 7.
behandling hai· han nogl e gange genopl evet traumatiserende
ople vel ser fra
KZ-lej1·en, som f.eks. hængninger og et bombardem e nt af Dresdens zoologiske
Havr, hv or han arbejdede; men som nævnt var bedring indtrådt længe før ,
så hvor meget af bedringen der sk a l tilskrives gen oplevelserne er et spørgsmål. - I sexuel hen seende er pt. stadig impotent.
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Sygehistorie

2.

En 27-årig møbelekspedient,
der har stammet , så længc han kan huske. Pt.
synes nitid at have vær et selvusikker og sensiti v. Han skal som barn have
,·æret domin er et af sin store broder. Han er i mange år behandlet for sin
talelidelse og har siden 1953 med mellemrum søgt psykiatrisk behandling for
denne. I d epressiv tilstand p å grund af håbløsh eden i sin lidel se blev pt. efter
suieidalforsøg indlagt i februar 1960. Han opholdt sig i 5 måneder på sindssygehospital,
hvor man still ede di a gnosen: Neuro sis depressivus chronicus .
Ilalbuties. Pt. blev behandlet med 6 elektro shock, tofranil og afslapningsøvel ser og udskrevet i juli 1960 eft er eget øn ske . Pt. var da ved godt mod og
noget stabiliseret.
Han kom dog atter i tiltagende grad til at lide af angst,
ra stløshed, hypochondri og ulystbctonethed . Pt. havdc ikke været i arbejde ,
og han havd e prøvet et utal af medikament er, bl.a . Librium ®·
I j anu a r 1961 indlagdes han her i afd e ling en. Han behandledes
med 12
LSD-b ehandlinger fra 50 gamma stig ende til 350 gamma. Pt. var meget æng~lelig og dependent og mått e have librium m ellem beh a ndlingerne.
Under
disse så han omgivelserne fortegnede , og han har en enkelt gang følt sig som
et lille barn, men har derudover ikke haft speciell e oplev elser. Han b edred es
langs omt, og efter den 12. behandling øn skede han at prøve at arbejde . Pt.
har siden haft det godt og har kunnet pas se sit arbejde som sælger.

Sygehistorie

3.

En 36-årig civilingeniør, som altid skal have været sensitiv og nærtagende .
Som barn havd e han enuresis nocturna til 10-års alderen, men eller s skal der
intet påfaldende have vær et, før pt. i 1951 var indlagt i afdelingen her under
diagnosen: Psychosis psychogenes paranoides ( sensitiv konstitution med sclvhenføringsideer).
Han h1wde pluds elig 6 uge1· før - und er ophold i Venezu ela - fået det indtryk, at hans omgivelser insinuerede , at han onanerede;
ban mente, folk så efter ham på gad en og kunne !æse hans tanker, og han
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mente at kunne høre stemmer. Pt. bl ev behandlet med 7 el ektroshock, narcoanalyser og psykoterapeutisk
beh an dling. Han lær te intellektuelt
at se det
umulige i sine forestillinger,
men han troede dog på dem alligevel. Tilst an den forværredes i perioder i de følgende år. Pt. har fået forskellig t era pi,
nemlig på en a nd en afdeling 48 insulincomabebandlinger.
En psykoanalytisk
behandling blev afbrudt, da pt. ikke skøunedes egnet hertil. Talrige medikamenter h a r været prøv et. På et tidspunkt har tilstanden været så plagsom
for ham , at lobotomi tilrådetles. I 1958 var pt. indlagt her sidste gang under
diagnosen:
Sensitiver Beziehung sw ahn? Siden udskrivelsen
gik det ned ad
bakke ig en. 4 måneder før LSD-b ehandling påb egy ndtes, var palient en ud e af
stand til at passe sit arbejde. Han har f.eks. ment , at bilern es tuden på
gaden var møntet på ham. At det var for at genere ham, når 2-tallet dukkede op. Han var ude af stand til at forelage sig noget af harme i fl ere
timer , hvis han i en aviskiosk havd e fået en tokrone tilhage.
LSD-behandlingen
påbegyndtes i februar m å ned med 50 gamma, stigende
til 230 gamma. Beh an dling en har udelukkend e været gi vet amb ulant . Han har
fået 18. Under behandlingerne
har han været skiftevis opstemt og trist, og han
har haft utallig e oplevelser - af sig selv som b ar n og yngre, af perioden omkring et tidligere ægteskabs opløsning, af perioden omkring sygdommens indtr æde n. Pt. har h a ft til stande, h vor hau Jigesom kunn e blade sit liv ig<'nnem. Han har haft, hvad han kaldt e en oplevelse af r eligiøs karakt er. Sid eJøbe nde med LSD-beh an dlingen har han været til gruppeterapi for par anoide
ptt. hos overlæge E. Geert-Jørgensen.
Pt. er bedret langsomt i slutningen af
b ehandlingen . Han h a r siden september måned været i glimrend e humør, h an
har fuld erkendelse af sine tidlig ere vrangforestillinger
og kan følelsesmæssigt acceptere, at ha n h a r haft dis se . Ha n har h a ft fuld kontrol over sit tankeliv siden.

Behandlingerne
har såvidt muligt været holdt som ren LSDbehandling, men hos nogle af patienterne har det været nødvendigt med beroligende midler ind imellem.
I doseringen er jeg gerne begyndt med 50 gamma pr. os, eventuelt suppleret med 20-30 gamma subcutant efter 11/ 2 time, hvis
der overhovedet ingen virkning har været. Doseringen har været
stigende fra gang til gang, indtil ptt. har været tydeligt påvirkede
af stoffet. Jeg har dog ikke absolut ønsket, at de kom i en hallucinatorisk tilstand, idet jeg har 3 ptt., som bedredes uden at komme i en sådan tilstand. Jeg har holdt dosis fra 70 til 400 gamma.
Hos en enkelt har været givet 1600 gamma.
men kun, hvor der
Ritalin ® har jeg ikke brugt rutinemæssigt,
efter nogle behandlinger ikke har syntes at være bedring. Hos et
par patienter har jeg set angstanfald i tilslutning til Ritalininjektioner, og da jeg har stræbt efter at undgå dette, har jeg været tilhageholdende
dermed. - En af mine før s te patienter
afbrØd
behandlingen efter et angstanfald under 5. behandling. Jeg mener
ikke at have konstateret,
at angstsituationen
var af terapeutisk
værdi.

Oplevelsernes art har været af de vanligt beskre v ne typer. Jeg
vil blot bemærke, at jeg ikke h ar set bedring i umiddelbar tilslutning til mulige specifikke nØgleoplevelser. Der har ikke været
dramatiske h æ ndelser med aggressive udladninger
over for personale eller inventar.
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De ambulante patienter, som ikke har været indlagt (17 ialt ) ,
har været behandlet mellem kl. 12- 17 og kl. 18- 23. De er blevet
afbrudt med Prozil ® eller Diemal 1 time før pårørende
eller
bekendte kom efter dem, og vi har ønsket, at de ikke var alene
den følgende nat. Nogle enkelte har opholdt sig et par timer mere
på afdelingen, da de ikke skønnedes klare nok lil at sendes hjem
på det sædvanlige tidspunkt.
Ingen har måttet overnatte.
Patienter, som har været depressi ve efter behandlingen,
har jeg
bedt om at møde til kort samtale dagen efter med henblik på vurderin g af mulig suicidalrisiko.
Mellem behandlingerne
har ptt. af
og til været til samtale, dels for at vurdere behandlingen,
og dels
for at støtte ptt. på svage tidspunkter.
- Jeg h a r højst anvendt
2 timer om ugen til dette formål.
Afslutt e ndc vil jeg sige, at patienterne
er behandlet ud fra en
observerende indstilling, at jeg har været passiv med fortolkning
af deres oplevclser, og at min psykoterapeutiske
indsats har været
af supporlaliv art.
Af de 17 patienter, der har gennemført behandling mere end G
gange, har jeg set 12 bedrede. Virkningsmekanismen
har jeg
ingen forklaring på.
Dr. Knud P et er Knudsen,
Godthåbsvej 95,
København F.

LSD-behandling kornbineret med parenteral
Ritalinbehandling
K etty Kjærbye Krist ensen (København)
Som det fremgår af tidligere offentliggjorte
m eddelelser er LSD
gennem en halv snes år ble\'ct anvendt i den psykiatriske
terapi,
spee. af neuroser. Ret hurtigt begyndte man al kombinere stoffet
med andre medikamenter,
dels central stimulerende
midler, som
methamphetamine
og senere Ritalin ®, dels ba1·biturater og phenthiazinpræparater,
først og fremmest Largactil ®, der har antagonistisk virkning overfor LSD.
Jeg skal fortælle lidt om vore erfaringer med LSD-behandlin g
kombineret med parenteral
injektion af rilalin, en behandlingsmetode, vi tog op for 3/ 4 år siden, efler at vi på Powick Hospital
hos dr. Sandison og dr. Spencer havde haft lejlighed til at gøre
os fortrolige med teknikken og havde sel de bemærkelsesværdige
resultater.
Først n ogle få data: Mine personlige erfaringer med LSD vedrører 23 palienter, der til dato har fået ca. 370 LSD- sea ncer, heraf
Fra Frederiksberg hospital psykiat. afd. Chef: Dr. m ed. E. Gcert-Jørgenscn.
Foredrag ved Dansk psykialrisk
Selskabs møde 16/12 1961.

