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RobertWhitaker:-b
har varit i
Stockholm och föreläst
28-29 april i samband
med lanseringen av sin
bok översatt till svenska
"Pi lerparadoxen " (Wh itaker,
2014). Han talar och skriver
om risken med psykiatrins
läkemedel.

-t,

I

För att sätta detta i ett sammanhang bör nämnas: Det finns två

manualer/"biblar" för att diagnostisera
inom psykiatri. En är skapad av WHO
(Världshälsoorganisationen), och heter ICD l0 (International statistical
Classification of Diseases and related

health problems - 10th Revision). Den
andra är skapad av APA (American
Psychiatric Association), och heter DSM
-5 (Diagnostic and Statistical Manual
of mental disorders version 5). DSM I
publicerades 1952 och innehöll då 106
diagnoser. Därefter ökade antalet diagnoser

till

i DSM-II (1968),265 i
DSM-rrI (1980),292 i DSM_Irr_R (1987)
och 365 i DSM-IV ltOl+1 Lr 2000 innehöIl DSM - IV nästan 400 diagnoser
(Kaatari,20t4). Den senaste DSM 5 kom
2013. Exakt hur många diagnoser den
innehåller har jag inte fått fram ännu.
Den har genomgått en hei del justeringar
t ex är axelsystemet för bedömning bort182

taget. Det verkar som att den lavinartade
ökningen av diagnoser har avtagit men
att den innehåller några fler/nya diagnoser så som t ex hetsätning (Frances,
2013 samt personlig kommunikation

med Hans Kaatari 6 maj 2014, personlig

kommunikation med Jörgen Herlofson
7 maj2014).ICD är i princip uppbyggt
på samma princip men sträcker sig över
alla sjukdomar (psykiatriska/soma-

tisk) och sätt att dö på. Den uppdateras
också regelbundet - där av numreringen
(Socialstyrels en, 2014).

Officiellt skall Sverige använda
ICD i enlighet med direktiv från
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2014).

I praktiken används dock DSM mycket
inom Svensk psykiatri.
En rådande trend i USA och västvärlden i dag är ett ökande antai människor
med psykiatriska diagnoser och där till
ett ökande medicinerande. Mer mediciner leder till ökade samhällskostnader
för läkemedel och ökade biverkningar
(eftersom alla läkemedei har biverkningar). Dessutom följs dessa av stadigt
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ökande sjukskrivnin gar pga. av psykiatriska bekymmer (Whitaker, 2010).
Nu börjar allt fler ifrågasätta der goda
i denna utveckling - samtidigt är det
mycket kontroversiellt - ungefär som att
påtala att kejsaren inte har några kläder.
Psvxra,rRlsxa DtAGNosER
Fd chefredaktören för DSM III och
Frances, har gått ut offentligt

IV Allen

och ifrågasatt DSM -5 (Frances, 2013).
Framför allt menar han att man lägger
till fler och fler diagnoser samtidigt som

man har sänkt kraven för de diagnoser som redan finns vilket leder till en
extremt kraftig ökning av människor

med diagnostiserade psykiatriska sjukdomar. Detta i sin tur leder till ökade
sjukskrivningar och stora kostnader i

socialförsäkringssystem. Han menar att

vi håller på att reducera normalitetsbegreppet. Allt mer anses som awikande
och sjukt - allt fler människor bedöms
som awikande och sjuka. Snart finns
inga friska människor kvar som kan
bekosta detta, dvs. arbeta in pengar till
socialförsäkringssystemet. Allan Frances
menar dessutom att i och med att allt
fler bedöms som sjuka så kommer allt
fler människor in i hjälpsystemen och
får rätt till hjälp. Resurserna skall räcka
till fler. De som är riktigt behövande får
mindre hjälp och resurser eftersom resurserna skall slås ut på fler.

PsyrnrntNs

LÄKE^{EDEL

Professor Peter Gotzsche, chefför
Nordiska Cochraine institutet som
bedriver oberoende läkemedelstestningar har gått ut offentligt med sin bok
(Gotzsche, 2013) där han hävdar att lä-

kemedelsindustrin undanhåller, for dem
negativa, testresultat. Industrin vänder
och vrider på sina testdesigns tills de
får, for dem, förväntade positiva resultat
och undanhåller samtidigt information
om hur farliga deras mediciner är, hur

allvarliga biverkningar respektive läkemedel har.

Slutsars
Få har vågat ifrågasätta och påtala
detta (ökande psykiatriska diagnoser
och därmed ökat bruk av olika läkemedel). Detta riskerar att ifrågasätta grundvalarna inom psykiatrin och många

kraftfulla maktfulla/institutioner

så som

APA och läkemedelsindustrin.
Robert Whitaker lägger ihop:
fler diagnoser - mer läkemedel - mer
biverkningar och samhällskostnader och
vad blir det för resultat? Det är vad hans
bok handlar om (Whitaker, 2010). Han

lyfter fram forskning som faktiskt finns
men som inte får utrymme i den offentliga debatten. Forskning som vittnar om
destruktiva/farliga effekter av psykiatrins läkemedel. Han ställer bl a frågan
'bm läkemedlen är så bra... varför ökar
sjukskrivningstalen på grund av kronisk
psykisk ohälsa i västvärlden? Borde inte
utvecklingen i så fall gå åt andra hållet?
Hur kommer det sig att människor verkar återhämta sig bättre från psykoser i
utvecklingsländer än i industriländer?
Hur kommer det sig att psykossjukdomar ofta utvecklar sig till kroniska
tillstånd i industriländer men inte i utvecklingsländer? Han går också igenom
den forskning som finns angående långtidseffekter av till exempel Concerta på
barn med ADHD.
Hans slutsatser blir att det ter sig
angeläget att hitta alternativa sätt att
hjälpa människor som lider av psykiska
svårigheter. Han lyfter bland andra
fram "Open dialog/öppna samtal" elIer Nätyerksarbete som Professor fakko
Seikkula i Finland arbetar med (a.a.).
Något som de flesta inom Svensk psykiatrin redan känner till. Här har man
utvecklat ett sätt att arbeta på som inte
totalt motsätter sig bruk av läkemedel
men som har ett restriktivt förhållningsätt.
Hun eenön

DETTA

kemedelsförskrivningar av exempelvis
Concerta (Eklund, 2014).1 Sverige är det
dessutom så att vi inte riktigt ser hur
mycket pengar dessa läkemedel kostar
då vi har statliga läkemedelssubventioner - högkostnadsskydd.
Är det här rätt väg att gå? Hjälper vi
våra nära och kära och våra barn med
svårigheter på bästa sätt med denna
strategi? Är detta ett bra sätt att använda samhällets pengar för att avhjälpa
bekymmer? Vad gör detta med utsatta
människors självbild att få alla dessa diagnoser? Vad säger det om dem inför sig
själva och andra? Är det värt biverkningarna? Vad finns det för alternativ? Är
det här verkligen samhällsekonomiskt

försvarbart?
Allt skall tålas att ifrågasättas och
kritiskt granskas annars har det inget
värde.

Whitaker visar större mod än många
som vågar lyfta dessa tabubelagda svåra
frågor. Vad gör vi med våra medmänniskor med allvarliga lidanden? Vad gör vi
med våra barn med svårigheter? År det
till hjälp? Eller kan det vara så att, trots
alla våra goda intentioner, har vi gått en
aning vilse.
Vi måste våga stanna upp och ställa
oss dessa

frågor. Ges inte dessa frågor

större utrymme är vi inne på en farlig
väg.

,{i

Kelsaren är nakenl??ll
Fanny Marell

Socionom
Leg. psykoterapeut

YouTuee flps:

Allen Frances talar om sin kritik av
DSM -5
youtu.be/yuCwVnzSjWA

oss?

Den här processen pågår även i
Sverige (Försäkringskassan, 2014).
ADHD diagnoser och autismdiagnoser

Peter Gstzsche talar om sin

kritik av

läkemedel

youtu.be/ilLQiow_ZIQ

inom t ex barnpsykiatrin ökar kraftigt.
Ökande diagnoser leder
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till

ökande lä-

Fortsättning på nästa sida

Robert Whitaker om sin sajt www.
madinamerica.com
youtu.be/pcBVPwLMgTE
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Gävle Socialtjänst och Gävle Högskola anordnar i samband med den pågående
grundläggande psykoterapiutbildningen öppna ftireläsningar 2Ol4- 201 5
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Nora Bateson -

halvdag 9.00- 1 2.00 . Nora Bateson är regissör, författare och filmare
från USA. Välkomna att återbesöka den systemiska terapins rötter med Nora som bevingad guide för att
fortsätta mot framtiden. Nora är dotter till Gregory Bateson som utvecklade systemteorin till en analys
av hur samspelet fungerar kring levande systemen, från de minsta delarna till den största helheten. Hans
bidrag till familjeterapin och helhetstänkande kan inte överskattas. Nora kommer bl.a att visa sin
f,drgstarka film om sin pappa "Steps to an ecology of mind", där vi får möta hans briljans som föreläsare,
forskare och vandrare med sin dotter vid handen genom ett landskap där allt är relationer.
Plats: Gävle,( Iokal meddelas senare) Pris: 900:- exklusive moms- fika ingår
Anmälan: Gävle socialtjänst, www.gavle.se,/ptu Frågor: Görel Fred
Sista anmälningsdag. 12 / 9
19

2014

Boka redan nu också in:

12/ 2 2Ol5 En heldag med professor Anders
hemsidan och i Famiijeterapitidningen

Broberg om anknytning

- mer information

kommer på

/ 5 2Ol5 En halvdag med Jim Wilson, välkänd familjetarepeut från England med barnets röst i fokus
- mer information kommer på hemsidan och i Familjeterapitidningen
7

19/112015 En halvdag med professor Fredrik Sveneus, författare till boken "Homo Patologicus" om
i tiden - mer information kommer på hemsidan och i Familjeterapitidningen

diagnosen som ett tecken
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