’Galenskap behöver inte alltid innebära
enbart ett sammanbrott. Det kan också
vara ett genombrott’.
Ronald Laing 1927-1989, brittisk psykiater

Kontakt
Om du känner dig orolig över en anhörigs
mående, eller själv är ångestfylld, kan du
ringa svenskspråkiga telefonjourer.
Kyrkans samtalstjänst, tel 01019-0072
eller din kommuns hälsovårdscentral.
Har du tankar eller frågor? Behöver du
er broschyrer? Ring 06 723 2516

Läs gärna
Psykiatrins ABC.

(Liber Förlag)

Dynamisk psykiatri.
Johan Cullberg (Natur och Kultur)
Hemsidor värda en titt:
www.fspc.fi
www.omaisten.org
www.rsmh.se
www.mtkl.fi
www.mielenterveysseura.fi

Psykos...
en lagom stor broschyr

’Jag är skräckslagen av detta mörker
som stannar i mig. Hela dagen
känner jag dess lätta fjädrande
rörelser, dess elaka art’
Sylvia Plath, författare 1932-1963

Att insjukna i psykos kallas ibland ett psykiskt chocktillstånd. Verklighe-

Det går att kontakta sjukhusets jour, eftersom läkarremiss oftast be-

ten förvirrar den som drabbas, man känner inte igen sina tankar, kroppen
kanske känns obekant. Närstående står handfallna, om vännen till exempel
hör inre röster; röster som gör det svårt att koncentrera sig på vanliga
samtal. Övertygelsen om att man får hemliga meddelanden via teven eller
radion kan få en att göra saker som verkar märkliga. Hallucinationer kan
lura ens sinnen. Symptomen kan givetvis vara olika, och de kan komma
plötsligt eller ha smugit sig på.

hövs före vård på mentalvårdscentral eller poliklinik. Läkare kan i akuta
situationer göra hembesök. Om det känns verkligt brådskande, kan man ta
sig till en akutmottagning på egen hand. Ibland kan det behövas transport
av ambulans eller polis, då den insjuknade kan vara förvirrad, rädd och
arg. Kunnig, erfaren personal vet hur de ska agera, och kan bemöta er på
ett sakligt sätt. Läkare bedömer sedan om den insjuknade ska tas in för
vård några dagar, då man kan ta ställning till fortsatt stöd och eventuell
medicinering. I det här skedet kan anhöriga, om de vill, dra sig undan, och
ta kontakt senare, då ’stormen lagt sig’ och det går lättare för alla parter
att diskutera. Det är i alla händelser bra att som närstående försöka hålla
sig lugn, även om det stormar då en närstående upplever psykos.

Det är många gånger svårt att bedöma när det behövs hjälp utifrån.
Någon närstående har beskrivit det som att man anat länge, att ett oväder
kommer att bryta ut. Man känner att personen framför en påverkas alltmer av det obekanta, skrämmande som hon eller han bär inombords.
Det kan vara förlösande för den insjuknade och de som står nära, om man
får rätt sorts hjälp. Det kan bereda möjlighet att komma vidare.
En psykos kan vara manisk: man går på övervarv, slutar sova, har idéer
om och tar initiativ för att rädda världen, är maniskt pratsam utan att
kunna avbryta sig eller lyssna. Till exempel. Gränsen mellan ’sjukt’ och
’friskt’ är suddig. Ofta anser den som insjuknar, att omgivningen förvandlats; inte man själv. Det är därför ofta lika svårt som viktigt att söka hjälp
av kunniga människor.

En psykos kan vara reaktiv, snabbt övergående, om man får hjälp av
kunniga medmänniskor. Andra psykoser kan vara återkommande, och kräva
fortsatt medicinvård och terapi, för att man ska bli symptomfri eller lära
sig hantera sina besvär. Psykoser uppkommer oftast av era orsaker, och
alla upplevelser är individuella. Likaså är vägarna till psykiskt välmående
olika, och stegen får tas i egen takt.

