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Kære Luise Dorrit Cato Christensen Hent PDF Forlaget skriver: »En utilsigtet hændelse« - således beskrives
Luises død på Psykiatrisk Afdeling på Amager Hospital. Luise Hjerming Christensen blev 32 år.

Kære Luise er en chokerende, gribende og personlig beretning om en mors kamp for sin psykisk sårbare
datters overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en intens og dokumenterende bog om
behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke øjnene for. Det er en historie om en mors

skæbnesvangre tro på, at ´systemet´ vil hendes datter det bedste. Fra at være en lille pige med nogle få
tilpasningsproblemer ender Luise i en alder af bare11 år i det psykiatriske behandlingssystem.

Tidligt bliver Luise behandlet med kraftig epilepsimedicin med efterfølgende bivirkninger, der herefter
forsøges afhjulpet med antipsykotika. Både mor og datter kæmper imod den voldsomme medicinering, men
systemet har kun ét svar: Endnu mere medicin. Moren kan intet gøre. Systemet stopper enhver form for

reeldialog med hende - og hun kan kun i afmagt se, at hendes datter får det dårligere og dårligere. Luise selv
ved, hvad der kommer til at ske: »På min gravsten skal der stå, at medicinen slog mig ihjel.«

Kære Luise er en tragisk og langtfra enestående historie fra psykiatrien. Men det er også en fortælling om
kærlighed, håb og livets lyse sider.
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