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Sjefpsykolog Per Johan Isdahl.   

Under Nasjonalsosialismens fortjente de som var definerte medisinsk mindreverdige 

døden, fordi de med sin eksistens lå Det Tredje Riket til last. Resultatet av denne politikk 

var 300 000 døde. 70 000 blant disse var mennesker med psykiatriske lidelser og 

mentale funksjonshemminger. Nazistisk propaganda formidlet at deres død var 

nødvendig. Krigsøkonomien tilsa at andre verdige kjempende trengende skulle leve av 

deres sparte forpleining.   

Avlivingen av psykiatriske pasienter pågikk hele krigen rundt om i Tyskland og besatte 

områder og inn i fredsmånedene med giftsprøyter og utsulting. 

For å finne fram effektive drapsmåter ble 6 psykiatriske anstalter gjort om til 

dødssentraler med gassanlegg og kontinuerlig organiserte transporter, død og 

forsvinning skjult for offentlighet og pårørende. Erfaringene med gassdøden ble overført 

til konsentrasjonsleirene. Denne aksjonen ble kalt T4 etter sin gateadresse i Berlin: 

Tiergarten 4 hvor det hele ble organisert.  

Eutanasien startet først på barneavdelingene ved Universitetssykehusene. Jødiske 

pasienter hadde allerede ved maktovertakelsen mistet sine rettigheter og ble tatt livet 

av uansett alder og tilstand. 

Psykiaterne og akademikerne forberedte et system for utvelgelse og ble vitenskapens 

hvite dødsengler. En utvalgt gruppe på 413 personer fra alle yrker utførte denne 

utslettelsen. Få ble straffet etter krigen. De forsvarte seg med at de hadde gjort sin plikt. 

Vi leser om personer med kritikkløs underordning, statstrofasthet, karriereønsker og 

fast lønn. Dette kostet tusener livet. Her var få medlemmer av nazi- partiet.  

Legestanden deltok i utryddelsesmaskineriet både i sykehus og konsentrasjonsleirene 

med stor brutalitet. Etter rettsaken mot systemets leger fikk vi Nuremberg kodeksen for 

å beskytte pasienter mot skadelig forsking. 

Til slutt: Vil vi kunne utvikle en etisk klar tenkning og handling inn i den neste 

biomedisinske revolusjon, slik at vi fortrenger samtidens globale dårlig skjulte lengsel 

etter det perfekte?  

Lærer studenter i alle helsefag i grunnutdanningen om den tynne hinnen som finnes 

mellom ondskap og omsorg – slik vi så den sprekke under nazismen? 

I dag har mangt et nytegnet slektstre i tyske hjem fått enda et bilde av et medlem som 

var drept, gjemt og glemt. Dette kan skje takket være omfattende nasjonalt 

undersøkelses- og sorgarbeid som er unikt i verden. 


