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HØRINGSSVAR 
fra 

LMU ved Center for Psykiatrisk Forskning 
Århus Universitetshospital Risskov 

 
 
LMU ved Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital Risskov takker for 
lejligheden til at fremsætte høringssvar til koncernledelsens oplæg: Omstilling til fremtidens 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Vort høringssvar gælder 
 
6.6 Overdragelse Museum Overtaci 
 
Vort hovedbudskab er følgende 
 

Det er meget uhensigtsmæssigt for forskningen i psykiatriens historie, der er et levende 
forskningsfelt, dersom Museum Overtaci fjernes fra psykiatrien og den tætte 
forbindelse med psykiatrisk forskning på Århus Universitetshospital Risskov. 
 
Det er meget uhensigtsmæssigt for psykiatriens image indad- og udad til og for en 
fremtidig vigtig forskningskilde, dersom kunstsamlingen fjernes fra Århus 
Universitetshospital Risskov.  
 
 

Vi vil kort uddybe vort hovedbudskab   
 
 

• Psykiatriens historie er et meget vigtig forskningsfelt  

o Der er en lang tradition for forskning i psykiatriens historie, der både har ført til 
disputatsarbejde, bøger, bogkapitler og videnskabelige artikler.  Samlingerne på 
museet er et enestående kildemateriale, som giver fremragende muligheder for 
kommende forskning inden for et bredt felt af psykiatriske emner. 
 

o Der er nationalt og internationalt voksende ønske og krav om opprioritering af 
humanistisk psykiatrisk forskning.  Der er således sket en væsentlig opprioritering 
heraf i det gamle Medicinsk-Historisk Museum i København, der nu er omdøbt til 
Museion for at synliggøre den styrkelse af forskningen.  

 
o Frem for nedlæggelse eller overdragelse burde museet opretholdes og knyttes tættere 

til Center for Psykiatrisk Forskning  

• Psykiatriens image indad- og udadtil 

o Der er også en lang international tradition for at opbygge og vedligeholde 
kunstsamlinger fra psykiatriske patienter, der dermed er en potentielt vigtig 
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forskningskilde. Der er et stort ønske om forskningsmæssigt at få patienters 
oplevelse af deres psykiske sygdom beskrevet gennem deres egne oplevelser, og her 
spiller kunstproduktion en vigtig rolle.  

o Samlingen på Museum Overtaci er i kvalitet og omfang enestående i national og 
international sammenhæng.   

o Enhver der har sin gang på Århus Universitetshospital Risskov vil blive slået af den 
vidunderlige og kreative udsmykning, der netop skyldes den kunstsamling, som en 
række psykiatriske patienter har været med til at opbygge gennem årene. De bidrager 
herved til at minimere det institutionspræg, som desværre kendetegner mange andre 
psykiatriske institutioner. Dette er en uvurderlig ressouce for hospitalet, der ikke kun 
skaber et godt miljø for personale og patienter, men også pårørende og besøgende på 
hospitalet. 

• Formidling 

o Formidling af viden om psykiatri og psykiatrisk forskning efterlyses på mange 
niveauer, faglige som politiske. Her har Museum Overtaci haft en afgørende rolle 
igennem mange år. 

o En særlig vigtig formidlingsopgave er, at vor viden sættes ind i en historisk og 
kulturel sammenhæng.  Hvis dette ikke sker, vil mange former for moderne 
behandling være vanskeligere at forstå for lægmænd, fx psykofarmakologisk 
behandling og ECT. 

o Gennem sin formidlingsindsats har Museum Overtaci i høj grad bidraget til at give 
psykiatri et meget positivt billede i perioder, der har været præget af mange myter og 
fordomme om psykiatriske lidelser. 
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