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Min fostermor la in mig p
för att bli av med mig
Föräldrarna
lämnade sina sex
barn i lägenheten
och försvann.
Liselotte hamnade
så småningom i en
fosterfamilj där hon
for mycket illa.
De tvingade henne
att genomgå
behandling med
elchocker och
tunga mediciner.

E

lbehandling, eller ECT,
är en psykiatrisk behandlingsform som innebär att elektrisk ström
tillförs hjärnan och framkallar
ett epileptiskt anfall som består i cirka 30 sekunder. Syftet
med metoden är att signalsubstansen serotonin i hjärnan ska
öka, vilket i sin tur tros lindra
depressiva symtom.
Liselotte är en av flera patienter som har fått metoden
ordinerad.
Redan
som
12-åring tvångsbehandlades
hon med elektricitet på en
barnpsykiatrisk avdelning,
dit hennes fostermamma
hade skickat henne.
– Min fostermamma tyckte
inte att jag var tillräckligt
”foglig”, som det står i journalen, och därför skulle jag
behandlas med ström för att
lära mig att lyda, säger Liselotte, som i dag är i 60-årsåldern, när hon ringer för att
berätta om sina erfarenheter
och sin syn på ECT.
För Liselotte resulterade
elchockerna i skador på hjärnan som slog ut hennes minne. Som barn blev hon förvirrad, rädd och fylld av ångest.
Efter upprepade behandlingar var fostermamman ändå

inte nöjd med Liselotte utan
krävde även att hon skulle
genomgå en så kallad sömnkursbehandling.
– En läkare tvingade i mig
olika doser av sömnmedicin
och låste sedan in mig i ett
glasrum. Därefter studerade
han hur jag reagerade på medicinen, om jag blev sömnig
eller aggressiv, berättar hon.
Som vuxen, mamma och
mormor är Liselotte i dag engagerad i att dagens barn och
ungdomar ska slippa utsättas
för det hon råkade ut för. Hon
förfäras över att behandlingar
med elchocker är mer utbrett
i vårt land nu än någonsin, att
metoden beskrivs som ”lindrig” och ”skonsam” samt att
verksam personal inom dagens psykiatri vill öka antalet
elchockbehandlingar till barn.
– Vem ger andra rätten att
förstöra våra barns hjärnor?
Är det inte bättre att ta reda
på den verkliga orsaken till
varför ett barn inte mår bra?
Inget barn är i sig psykiskt
sjukt, det är sammanhanget
som barnet befinner sig i som
gör det sjukt, menar hon.
Helst skulle Liselotte vilja
att elbehandlingen totalförbjöds, som den gjorts i andra
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europeiska länder och flera
stater i USA. Men i stället är
den som mest populär just i
Norden.
När metoden först utvecklades, i slutet av 30-talet, användes den ursprungligen till
grisslakt. Grisarna förlorade
medvetandet av de kraftiga
elchockerna och kunde avlivas utan motstånd.
– Det är enorma krafter
som ligger bakom en sådan
behandling. Det är rena
människoslakten av hjärnans
funktioner. Som jag ser det är
det ingen mänsklig metod –
och definitivt inget som är
lämpligt för barn.
Hur kom det sig att du hamnade hos din fostermamma?
– Mina föräldrar hade precis
skilt sig. Pappa kallades till
militärtjänstgöring och mamma lämnade staden. Kvar
hemma i lägenheten fanns
jag och mina fem syskon.
Den äldsta av oss, som var 17
år, fick ett stort ansvar att ta
hand om oss yngre.
Grannarna reagerade såklart på att sex barn bodde
själva utan sina föräldrar. En
dag kom Barnavårdsnämnden
(nuvarande socialtjänsten) på
besök. De tog med sig tre av
oss barn och lät tre stanna. En
av dem som togs var jag.
Förstod du vad som hände
då när de hämtade dig?
– Nej, jag var 7 år och trodde
på det som damen från Barnavårdsnämnden sa, att vi skulle
åka på en ”rundtur”. Men färden gick till ett barnhem. Där
blev jag och min storasyster,
som var 9 år, och min lillebror,
som var 6 år, avsläppta.
Personalen på barnhemmet
särade på oss direkt. Pojkar
skulle vara för sig och flickor
delades upp efter ålder. Jag
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