ATT FÅ ELCHOCKSBEHANDLINGAR SOM BARN
Som barn genomgick jag psykiatrins elchocksbehandlingar 1966 eller 1967,
tror jag. Kom på detta 26 år senare. Jag var 11 år gammal och jag tvingades
till detta av min moder, som arbetade som psykiatriker vid den tiden. Det finns
inga papper på detta för jag har sökt i arkiv. Men jag pratade med en person
som arbetat med detta på den tiden och hon ansåg att mina minnen ifrån
behandlingen stämde. Jag kan nu säga att det var det vidrigaste jag varit
med om.
Jag kan i korthet berätta att jag mådde dåligt en längre tid 1967. Så plötsligt
kom min moder på att jag skulle få ECT. Jag var 11 år och visste att det
handlade om el som skickades in i huvudet men inte mer. Jag kommer ihåg
att jag sedan hämtades av min mor dagen efter och kördes hem. När jag kom
till mitt rum var det mörkt där och det tog inte lång tid förrän jag spydde. Jag
hade också ont i huvudet.
Det tog inte lång tid förrän jag fick med problem med flimmer. Jag märkte
efter ECT-behandlingen att jag inte tålde att se in i lysrör. Jag klarade inte till
sist av att se på TV längre. Så hela mitt synfält blev som att jag såg igenom
en vattenbubbla. Denna vattenbubbla flöt omkring i synfältet. Väldigt otäckt
för bubblan försvann inte.
Så en ny färd till sjukhus och ny elchocksbehandling. Vill inte gå in på denna
behandling för jag vet inte fortfarande vad som hände mig. Jag forskar på det.
Men modern sade att det var för denna bubbla i synfältet. Kommer inte ihåg
vad som hände efter behandlingen. Måste ha tappat medvetandet under och
efter behandlingen. Jag har haft väldiga problem i skolan efter allt detta. Jag
klarade skolan förut men inte nu längre.
Jag kan berätta att denna bubbla i synfältet återkom igen någon gång i början
av 2000-talet. Den triggades av att jag tittade in i dataskärm med ena ögat
och det andra ögat på en lampa. Men det hela gick över.
Jag kom fram till dessa minnen själv efter 26 år. Det finns mer i denna historia
men detta är det viktigaste. Den verkliga orsaken till varför jag mådde dåligt
1967 har jag genom minnen fått reda på. Det handlar om brott.

