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De ambulante pa tien ter, som ikke har været indlagt (17 ialt),
har været behandlet mellem kl. 12- -17 og kl. 18-23. De er bievel
afbrudt med Prozil ® elle1· 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 til at sendes hjem
på det sædvanlige
tidspunkt.
Ingen har måttet overnatte.
Patienter, som har været depressive efter behandlingen,
har jeg
bedt om at møde til kort samtale dagen efter med henblik på vurdering 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 har højst anvendt
2 timer om ugen til dette formål.
Afsluttende vil jeg sige, at patienterne
er behandlet ud fra en
observerende indstilling, at jeg har været passiv med fortolkning
af deres oplevelser, og at min p sy koterapeutiske
indsats har været
af supportativ art.
Af de 17 patienter, der har gennemført behandling mere end 13
gange, har jeg set 12 bedrede. Virkningsmekanismen
har jeg
ingen forklaring på.
Dr. Knud P eter Knudsen,
Go<lthåbsvcj 95,
København F.

LSD-behandling kombineret med parenteral
Ritalinbehandling
K etty Kjærbye

Krist ensen ( København)

Som det fremgår af tidligere offenlliggjorte
meddelelser er LSD
gennem en halv snes år blevet anvendt i den psykiatriske
terapi,
spee. af neuroser. Re t hurtigt begyndte man at kombinere stoffet
med andre m edikamenter, dels central stimulerende
midler, som
methamphetamine
og senere Ritalin ®, dels barbiturater
og phenthiazinpræparater,
først og fremmest Largactil ®, der har antagonistisk virkning overfor LSD.
Jeg skal fortælle lidt om vore erfaringer med LSD-behandling
kombineret med parenteral
inj ektion af ritalin, en behandlingsmetode, vi tog op for 3/ 4 år siden, efter at vi på Powick Hospital
hos dr . Sandison og dr. Spencer havde haft lejlighed til at gØre
os fortrolige med teknikken og havde set de bemærkelsesværdige
resultater.
Først nogle få data: Mine personlige erfaringer med LSD vedrører 23 patienter, der til dato har fået ca. 370 LSD- sea ncer, hcraf
Fra Frederiksb erg hospital psykiat. a fd. Chef: Dr. med. E. Gcert-Jørgcnscn.
Foredrag ved Dan sk psykiatrisk
Selskabs møde 16/12 1961.
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de 220 i kombination med i. v. ritalin. Patienterne, hvoraf flertallet har en langvarig psykiatrisk anamnese med gentagne indIæggelser og behnndlingsforsøg,
kan groft inddeles i 3 grupper:
Halvdelen er diagnosticeret som psykoneuroser,
heraf 5 som
anankastiske neuroser, 1/ s er karakterneuroser,
endelig er der 5
patienter, der må placeres som grænsepsykotiske
eller pseudoneuroser. Det drejer sig således om behandlingsmæssigt
svært tilgængelige tilfælde.
Palienteme har fået mellem 33 og 1 behandling, 14 af dem
mindst 15 behandlinger, trods de svære tilfælde har de 20 patienter dog overvejende kunnet behandles ambulant, uden at dette
har givet anledning til alvorlige komplikationer.
Flertallet har
kunnet passe deres arbejde fuldl ud eller med hØjst en enkelt
dags forsømmelse pr. uge.
Doserne har ligget mellem 600 og 30 gamma LSD, idel flertallet ligger under 150 gamma LSD i optimal dosis. Ritalindoserne
har ligget mellem 20 og 50 mg ritalin i. v. givet som langsom
infnsion i lØbet af et par minutter. 3 af patienterne har afbrudt
behandlingen på et meget tidligt tidspunkt. Et par patienter har
afbrudt efler længere tid på grund af stigende angst, flertallet af
de Øvrige patienter er endnu i behandling. De 9 patienter er dog
tydeligt bedre såvel symptommæssigt
som med hensyn til social
tilpasningsevne, og hehnndlingen er nu under gradvis afvikling.
Ingen af ptt. er forværret af behandlingen.
For at komme tilhage til udgangspunktet,
LSD-behandling
kombineret med rita lin, skal jeg kort rekapitulere:
Rilalin (methylphenidatum)
er et cenlralt virkende farmakon med visse lighedspunkter
med amfetamin, såvel hvad angår kemisk opbygning som farmakologisk virkning.
Del blev lanceret 1954 og har siden været benyttet på mange
fronter inden for psykiatrien og den interne medicin. Her skal
kun korlelig omtales, at det gennem flere år er anvendt som
adjuvans ved psykoterapi. Blair og medarbejdere meddeler 1959
resultaterne
af behandling af 52 patienter. De lægger vægt på
rilalinets evne til at øge kontakten, overvinde hæmninger, lette
verbaliseringse\'nen.
De mener også, at ritalin kan afdække forbevidst, måske også ubevidst materiale. Det forøger pt.s evne til
integrering, samt endelig kan det forårsage en ægte afreaktion
af fortrængte affekter.
Man blev tidligt opmærksom på en vis tilbØjelighed til udvikling af tilvænning i form af ægle narkomani. Derimod er der ikke
meddelt tilfælde af kroniske eller Jængerevarende
psykotiske
reaktioner på linie med amfetaminpsykosen.
Hvad opnår vi nu ved at kombinere LSD med ritalin? Vi opnår
at intensivere LSD-virkningen, en kraftig potensering i løbet af
få minutter, og ofte opnår man først herigennem at gennembryde
pt.s forsvarsmekanismer.
Forandringen,
der kan ske i løbet af
sekunder, er ofte slående. Pt., der måske indtil da gennem en
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viljesakt har kunnet gennemføre en rolig formel kontakt, benægtende eller . fortrængende,
bliver pludselig indadvendt,
opslugt af sine indre oplevelser, motorisk urolig, stærkt emotionelt
præget, evt. med gennembrud af gråd eller voldsomme aggressive
eller libidinøse impulser, som alle vare patienter dog hidtil har
kunnet administrere.
Det er hØjst gået ud over inventaret. Disse
meget voldsomme affekteksplosioner
er endda sjældne og efter
min erfaring mindre frugtbare med hensyn til voksende integrering end de lidt mere moderate reaktioner. Hos andre udløser
stoffet en livlig tanke- og talestrøm, hvorunder pl. betragter sine
problemer under nye synsvinkler.
Teknikken
skal kun omtales i korte træk. Forud for selve
LSD-behandlingen
går naturligvis en kortere eller læ ngere observationstid, oftest under indlæggelse, hvor man danner sig et skøn
over pt.s personlighedsstruklur
gennem samtaler og psykologisk
testning. De første LSD-behandlinger
gennemføres uden ritalin,
indtil pt. er fortrolig med situationen, tryg ved terapeut og sygeplejerske. LSD gives oftest per os i destilleret vand; 1-2 timer
senere, på det tidspunkt, hvor den psykologiske virkning af LSD
er på sit hØjeste, gives derefter ritalin i. v. af pt.s terapeut, der
herefter bliver hos pt., så længe det skØnnes nødvendigt, d. v. s.
til pt. er faldet nogenlunde til ro igen. Den potensering, der sker
efter ritalin, kan holde · sig flere timer, virkningen er dog ikke
konstant, men optræder i bølger. I hele denne periode må pt.
føle sig tryg, ikke hjælpelØs og forladt. I praksis bliver det her
den faste sygeplejerske, der i hvert fald tidsmæssigt kommer til
at spille den største rolle. 4-- 5 timer efter LSD-indtagelsen gives
Prozil®, i sjældnere tilfælde hypnofen, hvorefter virkningen gradvis svinder. Efter 5- 6 timers forlØb er patienterne så klare, al
de kan gå tilhage til deres afdeling eller tage hjem sammen med
deres pårørende.
Hvornår kan man nu med fordel anvende den kombinerede
behandling, og hvornår bør man evt. være tilhageholdende?
Der er ingen tvivl om, at man ved behandling af ægte karaklerneuroser, tvangsneuroser,
alkoholister og medicinmisbrugere
vil
have en langt større mulighed for at gennembryde de stærke forsvarsmekanismer,
hvis man kombinerer LSD med ritalin.
Omvendt hør man være forsigtig, hvis angstberedskabet
er
stort, hvis der er tilbØjelighed til hysteriske reaktioner, eller hvis
personlighedsstrukturen
er svag, idet man i så fald må regne med
akutte panikreaktioner
eller reaktive depressioner,
hvis jeg'et
overvældes af libidinøst eller aggressivt materiale;
evt. psykotiske reaktioner.
På grund af ritalins sympathicomimetiske
egenskaber bør man
også være tilhageholdende ved hypertension eller tegn på arteriosclerose.
Som tidligere anført er der dog ingen alvorlige komplikationer
i materialet. 5 patienter har haft stærke angstreaktioner,
der kan
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bringes under kontrol med i. v. hypnofen. En patient fik i 8. beritalin et tilfælde med udhandling på en moderat dose LSD
talte somatosensoriske
forstyrrelser. Kroppen og alle ekstremiteter er som forvredne, krampagtigt fortrukne, det hele snører sig
sammen, han skriger hØjt af skræk. Tilfældet udlØstes, da han
i få sekunder var ladt alene. De følgende gange var der voldsom
angst. Han er nu taget ud af LSD-behandlingen
og fortsætter i
supportativt præget psykoterapi.
En pseudoneurotisk
patient har haft en få timer varende psykotisk episode, en patient havde længe kollapstilbØjelighed.
En
anden grænsepsykotisk
patient har haft et par efterreaktioner
et
par måneder efter behandlingen.
I 3 tilfælde må man sige, at overføringen er blevet for stærk og
har givet sig udtryk gennem acting out, dels under, dels uden for
behandlingen. At overføringsneurosen
spiller en meget væsentlig
føler jeg mig overbevist om, overførinrolle i LSD-behandlingen
gen kan skahes næsten momentant allerede i de første LSD-seancer. Også denne potenseres af ritalin, som man derfor bør administrere med varsomhed hos infantile, dependente eller psykopatiske personer.
De ambulante patienter må have mulighed for at kontakte terapeuten telefonisk. Det har kun i nævnte 3 tilfælde, hvor overføringen blev for stærk, været en belastning for terapeuten.
Med hensyn til tilvænning kan man nok se en psykologisk, men
ikke nogen fysiologisk tolerancestigning
ved LSD, og ligeså ofte
ser man det modsatte, at man kan sætte dosis ned, når der først
er kommet skred i behandlingen.
Hvad angår ritalin ses nok
nogen tolerancestigning,
også nogen afhængighed af den afspændende virkning, ritalinet udlØser. Ritalinet opfattes dog kun som
et ledsagemiddel af patienterne. Stoffet gives kun en gang ugentlig og under kontrollerede forhold. Derfor nærer vi ingen betænkelighed ved at bruge det.
Jeg vil nu give 3 korte kasuistikker, en for hver patientgruppe,
idet vi herigennem klarest får belyst forskellen i forlØb, målsætning og administration.

+

Sygehistorie

1.

45-årig angstneurotiker,
velbegavet og fantasibegavet
rnand med familiærdisposition til sindslidelser.
Velsitueret, arbejdsmæssigt
altid stabil. Han har
fra puberteten haft sexuel neurotiske og lettere angstneurotiske
symptomer.
Efter narkoanalytisk
behandling
for 6 år siden akut forværring,
har ikke
siden kunnet færdes uden for hjem eller arbejdsplads
uden ledsager.
Behandling har været forsøgt gentagne gange.
Siden februar 1961 har han været i LSD-behandling
med kortere eller længere mellemrurn. (Han bor i provinsen). Han kom megethurtigtind
i behandlingen, uden instruktion,
allerede i 4. behandling
gennembrud af fortrængt
oplevelse, nemlig et homosexuelt
attak fra 10-års alderen. Han har nu fået
ialt 20 behandlinger
og holder for tiden pause.
Den fortrængte oplevelse er som nøglen til hans indre. Han skal hver gang
tilhage til den, men den opleves ikke stereotypt som en dækerindring,
men
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fungerer som udgangspunkt
for en videre søgcn. Han har på et stadigt dybere
plan forstået sine egne reaktioner,
nemlig forbindelsen
tilhage til moderen
og frem til hustruen. Store dele fortrænges dog stadig uden for behandlingen,
men alligevel er der sket en langsom, men lydelig ændring. Han er blevet
sikrere, friere, hans bevægelsesfrihcd
forøges langsomt, balancen i familien
forrykkes, hvilket igen giver anledning til familiære vanskeligheder.
Vi holder nu pause i lo måneder, hvor han skal prøve at bruge den indsigt, han
har opnået, også uden for behandlingen.
Denne mand har haft næsten alle de oplevelser, der beskrives som typiske
for LSD-behandlingen:
Angstrcaktioner,
emotionellc
rcaktioncr, somatosensoriske rcaktioner,
spaltning af jeg'et, identificering,
fødselsoplevelscr
og kosmiske oplevelser, alt på en LSD-dosis under 100 gamma+ 20 mg ritalin.

Sygehistorie

2.

Karakterneurotiker,
35 år. Begavelse i overkanten
af normalområdet,
opvokset i disharmonisk
snæversynet, vestjysk hjem. Dystrofia adiposogenitalis
som dreng, behandlet sent. Store vanskeligbeder
allerede i den tidlige barndom; har dog klaret en god uddannelse
inden for handel. Har været arbejdsmæssigt stabil, men iøvrigt konstant depressiv, utilfreds, spee. efter en ulykkelig forelskelse for 6 år siden. En begivenhed, han næsten paranoidt betonet
har bidt sig fast i.
Behandling er forsøgt mange gange under flere indlæggelser
på hospital.
Pt. har ,·æret i behandling
siden januar 1960 med pauser op til to måneder. Han har de sidste måneder fået 450 gamma LSD
40-50 mg ritalin i.v.
Først ved 27. behandling
lykkedes det at få ham til at give sig hen i behandlingen, slappe af, men siden er det gået meget hurtigt fremad. Han gjorde
hurtigt og kort proees på den arbejdsplads,
hvor han havde gået irriteret
rundt i 5 år. Sagde op og har nu skaffet sig en stilling som forretningsbestyrer; tænker nu på bil, lejlighed, hustru, hørn, men det skal helst komme på
een gang alt sammen nu.
Ved sidste behandling
14/ 12 1961 fik han for første gang en kosmisk oplcvelse, følelse af velsignet ro, der dalede ned over ham, næsten som om han
var dØd, men ingen angst. Generelt kan siges, at de kosmiske oplevelser
næsten altid først manifesterer
sig på et tidspunkt, hvor der sker en vending
i tilstanden.
Han vil komme »en gang imellcm « et stykke lid endnu.*)

+

Sygehistorie

3.

Pseudoneurose,
32-årig velbegavet student, opvokset i kultiveret
milieu,
fra puberteten,
spee. i forhold til faderen,
barndom naturlig, vanskeligheder
med godt resultat. Men derfik dog taget 1. del af juridisk embedseksamen
efter gik han totalt i slå. Omkring eksamenstiden
angstanfald,
opfattet som
angstneurose,
har dog under LSD-behandlingen
fortalt om psykotiske
oplevelser fra denne periode .
I samme periode svære spekulation cr over homosexualitet.
Indlagt flere gange, men tvivl om diagnose, måske neurose, måske skizofreni.
Fra 1957 har han dog kunnet arbejde som studentervikar
ved arkivarbcjde.
Han føler selv, det er undcrlødigt.
Han har aldrig haft forhold til kvinder.
*) Til/Øje/se ved korrektur/æsningen:
14.2.62 får pt . sin 34 LSD-behandling,
tilstanden
er som beskrevet ovenfor, han er gl a d for sit nye arb ejdc, men det
kniber fortsat at få fritiden til at gå; LSD-behandlingen
går planmæssigt,
han
reagerer som vanligt, virker klar og samlet, da han 23.10. forlader afdelingen.
Næste morgen kl. 7.30 findes han død på sil værelse, han har skudt sig i
hovedet. Tilfældct må opfattes som en efterreaktion,
et pludseligt
impulsgennembrud,
og maner til en fortsat agtpågivenhed
og forsigtighed,
selv når
man mener at kende pt. og hans rcaktionsmønster
til hunds.
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Deeember 1960 spontan psykotisk fase, behandlet med god effekt med prozil.
Ønsker behandling for at komme ud af tomheden. Behandlet siden 6/ 6 1961,
få ugers pause ind imellem. Ialt 21 behandlinger.
Han var i begyndelsen præget af sine tankeforstyrrelser
med et til tider
næsten uforståeligt sprog. Havde en kortvarig psykotisk episode, kontakten
var længe meget svingende. Men efterhånden er der etableret en mere kon stant kontakt, formentlig også en overføring. Han er under behandlingen fri,
spontan, livligt talende, angstberedskabet
er stort, men han kan dog tåle, at
man berører hans relationer til forældre, søskende, kollegaer, venner. Han
er nok lidt mere affektbetonet i hverdagen; er begyndt at interessere sig for
»pigeben , , men iØvrigt er der endnu ikke sket ændringer i hans ydre liv . Han
tåler ret hØje LSD-doser, får p.t. 140 gamma, i modsætning til de fleste
grænsepsykotiske
ptt., der skal have meget små doser. Han afbrydes med
prozil som injektion, 50 mg i.m. 1 time før behandlingens afslutning. Pa sser sit arbejde borlsct fra en halv dag, dagen efter behandlingen.

Sluttelig, hvor står vi i dag?
Er vor indstilling ændret i det forlØbne år?
Alt i alt må vi vel sige, at vi nu vil vælge en anden patienttype.
Vi vil stramme kriterierne; vi er i dag mere tilbØjelig til at tage
unge patienter med mere friske sygdomstilfælde, men iØvrigt bør
udvælgelsen af patienterne gå på tværs af diagnoser og bedømmes ud fra en nøjere analy se af hele personlighedsstrukturen.
Med hensyn til behandlin gens mål må man nøje gøre sig klart,
hvad man vil. Om man blot Ønsker at bringe pt. tilhage til den
relative ligevægt, han havde, før den akutte forværring, eller man
lilsigter en mere dybtgående ændring af hans reaktionsmønstre.
Er virkningen overvejende kemisk-neurofysiologisk?
Kan vi
derfor spare os besværet med psykoterapi? Som Herluf Andersen
vist nævnte, er vi vidt forskellige i vor opfattelse. Selv vil jeg betegne LSD som et adjuvans til psykoterapi, vel vidende, at der
sker et eller andet neurofysiologisk, vi i dag dårligt kan forklare.
Jeg mener imidlertid, at de færreste patienter er i stand til på
egen hånd at nå gennem den tilstand af indre kaos og forvirring,
det personlighedsskred,
der ud!Øses, frem til afklaring, integrering, selvindsigl. Det er her vor opgave ligger. Vi må hjælpe dem,
støtte dem, korrigere deres fejlopfattelser
af dem selv og omverdenen, måske mere gennem vor holdning end gennem verbaliserede fortolkninger og forklaringer.
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