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Overmedisinert: Dette er en påminnelse til off entligheten og legestanden. 
 

  Mental design 

 

 
rezzo-modellen» og den italienske reformloven fra 1978 ville tilbakeføre psykiatriske pasienter til 

samfunnet og utvikle en demokratisk psykiatri. Men i tiårene som fulgte har biologiske 
forståelsesmodeller beredt grunnen for en betydelig økning i forbruket av psykofarmaka, der særlig 

medikamentell langtidsbehandling har blitt vanligere, ifølge psykiater og forfatter Joanna Moncrieff. 

Hun problematiserer i denne boka en vanlig misforståelse av psykofarmaka som medisiner med 
helbredende virkninger: Folk blir forledet til å tro at medikamentene fjerner årsaken til sykdommene.   

 

Skytset rettes særlig mot den mangelfulle informasjonen fra leger, legemiddelfirmaer og helsemyndigheter. 

Herunder fortielsen av farlige bivirkninger og kompliserte kroppslige og mentale symptomer og prosesser når 
pasientene skal slutte med et gitt medikament. 

Vårt overforbruk av psykiatriske medikamenter omfattes med begrepet sykdomsmodellen, mens Moncrieffs motspråk 

formulerer en medikamentmodell. Ifølge denne skaper mange av disse legemidlene   unormale tilstander i hjernen, for å 
si det svært forenklet. Det er slike unormale og kunstige tilstander den dominerende sykdomsmodellen ukritisk kaller 

«bedring» og «virkning».  

 

Moncrieff forsøker altså å påvise at psykisk lidelser ikke er ensbetydende med bestemte biokjemiske forstyrrelser. 

Tvert i mot, inngrep med psykoaktive stoffer er ofte en snarvei «som undertrykker eller kamuflerer problemer som 
kalles psykiske lidelser.»  

Diagnoser som schizofreni, bipolar lidelse og ADHD blir her analysert både som begrepsbruk og medisinsk-kjemiske 

fenomener. Hun åpner for at noen av de psykiatriske legemidlene kan gi relevant behandling i akutte tilstander og 
innenfor kortere tidsforløp, særlig velkjente medikamenter som Valium. Pasientene som hevder å få lindring av ulike 

medikamenter skal uansett lyttes til.    

 
Så langt tilbyr denne boka etter mitt skjønn fornuftige innvendinger og interessante vurderinger av gjeldende 

forskning, selv om enkelte argumenter gjentas til kjedsommelighet. Like fullt en påminnelse til offentligheten og 

legestanden: De psykiatriske legemidlene har en kort historie som ikke gir grunnlag for kjepphøye faglige 

posisjoneringer.  

I en bok med mye farmakologisk ekspertise savner jeg en utdyping av klassiske spørsmål som: Tåler samfunnet 
stadig mindre av mennesker med en gjenstridig psyke? Og er den økende bruken av psykiatriske legemidler en del av 

økokrisene? Overforbruket kan vise seg å bli en kapitaleffektiv design av mennesker. Den tiltagende ubalansen i 

menneske og natur medfører også økende bruk av smertestillende medikamenter, underholdning og rusmidler. Vi 
flykter fra oss selv, uten å ville dele hverandres kår.  

 

Denne passivitetens snarveier skal også leses politisk og sosialt. Det kan være en av forklaringene på at the 

establishment – til tross for et kolossalt bevismateriale – nekter å ta konsekvensene av klimakrisen. I en kapitalistisk 
økonomi med svekkede faglige rettigheter blir undertrykt lidelse og sosial passivitet belønnet: Lydighet er lønnsomt for 

dem som blir adlydt.  

Mot en kapitaleffektiv, kjemisk design av mennesket står økologiske praksiser og tankesystemer parat med sosial og 
medisinsk langsomhet som tilsvar. Gode fellesskap som tar seg god tid, kan til en viss grad også ta vare på syke 

medmennesker. Ja, mennesker kan legge grunnsteinen til et større fellesskap ved å utvikle sin medmenneskelighet.   
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Jeg savner en utdyping av klassiske spørsmål. 
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