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Tanker om retspsykiatri Glenn Borgen Hansson Hent PDF Forlaget skriver: Når man som mig bliver sat på et
værelse på ca 12 m2 og ikke har ret meget udgang, så er det jo passende at skrive lidt om det jeg oplever i

min dagligdag.

Denne tekstsamling har til formål at give dig en idé om hvad en patient som mig kan få af tanker om
retspsykiatrien og de regler der gælder for den. Disse tekster udtrykker hvad jeg synes om retspsykiatrien. Jeg
kommer med mange postulater i denne samling tekster, og jeg hører gerne fra dig, hvis du mener at jeg tager

fejl.

Denne bog er ikke et udtryk for den absolutte sandhed. Den skal ses som et udtryk for hvordan jeg som
patient oplever retspsykiatrien indefra. Retspsykiatrien i Danmark er efter min mening alt for hemmelig, og
det er mit mål med disse tekster, at give et indblik i hvad det er man går og prøver på at holde hemmeligt.

 

- Glenn Hansson
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