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En daglig gænge, der skifter karakter og bliver fremmed. Sociale omgangsformer der skal læres forfra.
En følelse af ikke at kunne gøre sig forståelig. En logik som overrasker og forbløffer. Fremmedhed er
et velkendt fænomen for mange der flytter til nye lande og kulturer. Det er også et velkendt fænomen
for mange der lider af skizofreni. I retspykiatrien er op til halvdelen af de patienter vi møder både
skizofrene og flygtninge eller indvandrere, og fremmedhed bliver derfor en flertydig størrelse, som
man som personale må forholde sig til på mange niveauer. Fremmedhed kan på en gang være et
udtryk for sindslidelsen,  et spørgsmål om patientens oplevelse af at være migrant, og et spørgsmål
om sociale omgangsformer og kulturelle logikkers mangfoldighed.

I januar 2002 gik eg igang med et ph.d. projekt, som tager far her. Projektet undersøger i hvilke
situationer fremmedhed bliver tydeligt på det respsykiatriske afsnit, hvordan det håndteres og hvad
fremmedhed har af konsekvenser for samspillet mellem personale og patienter.

Metodisk bygger projektet på deltagerobservation; En stadig vekslen mellem deltagelse og indlevelse
i hverdagens problematikker - og en tilbagetrækning til til netutralt rum, hvorfra jeg kan se på
dagligdagens samspil med eksterne øjne.  Metoden er bundet til målet med projektet: at bekrive og
analysere den retspsykiatriske dagligdag på en måde, så den på en gang er genkendelig for mennesker
med kendskab til området og kaster nyt lys på mønstre og sammenhænge i det psykiatriske pleje og
behandlingsarbejde.

Personale med kendskab til arbejdet i retspsykiatrien kender måske kun alt for godt til situationer,
hvor en patient bliver psykotisk for derefter at få markant dårligere danskkundskaber. De kender
oplevelsen af at stå med en patient som er  svær at forstå, som ikke føler sig forstået og bliver så
voldsomt provokeret af det, at personalet beskyldes for at være en flok racister, der oven i købet
forhindrer ham i at tage tilbage til sit hjemland. Forløb som dette er let genkendelige, men kan vi
kaste nyt lys på mekanismer og mønstre i forløbende, kan vi opkvalificerer vores redskaber til at
tolke og håndterer dem.


