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Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som 
den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medisiner i større 
mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor sykelig-
gjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet 
som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor får psykiatrien fremstå som en 
legitim gren av legevitenskapen når nesten ingen av psykiatriens diagnoser bygger på 
kjente biologiske årsaker, og dermed bryter med den medisinske sykdomsmodellen? 

I Norge og vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår tids største menneskelige 
og økonomiske utfordringer. I Norge fikk ifølge Reseptregisteret mer enn 1,3 millioner 
personer utskrevet i underkant av 360 millioner doser med ”nervemedisin” til en totalkost-
nad på nærmere 3 milliarder kroner i 2014. Over 300 000 fikk utskrevet rundt 100 milli-
oner doser med antidepressiva, nesten 110 000 personer fikk utskrevet 17 millioner doser 
med antipsykotika, og rundt 37 000 personer fikk utskrevet 15 millioner doser med AD-
HD-medisin. Hvis disse legemidlene er effektive, hvorfor har vi hatt en nærmest epide-
misk vekst i psykiske helseproblemer i den samme perioden som de har vært på markedet?

Psykiske problemer skyldes først og fremst sosiale og psykologiske problemer, ikke biokje-
misk ubalanse i hjernen. Mellom to og tre milliarder kroner som årlig brukes feilaktig på 
nervemedisiner med tvilsom effekt, venter på å tas i bruk til en storstilet psykososial reform.
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Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn
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JAMES DAVIES er Reader i 
sosialantropologi og psykoterapi ved 
University of Roehampton, London, 
og praktiserende psyko terapeut. Han 
har doktorgrad i sosial og medisinsk 
antropologi fra University of Oxford 
fra 2006.  
Davies utga The Importance of Suffering: 
The Value and Meaning of Emotional 
Discontent i 2011 (Routledge).  
Han skriver for The Times, The New 
Scientist, The Guardian and Salon. 
Davies er en mye brukt foreleser, 
som blant annet har gjesteforelest 
ved universiteter som Harvard, Yale, 
Oxford, Brown, London, Columbia, 
and The New School (New York). 

James Davies tar oss med bak 
scenen og viser hvordan den 
diagnostiske manualen for 
psykiske lidelser ble laget.  
Var det vitenskap som lå til 
grunn for nye psykiske diagnoser 
som ADHD, alvorlig depresjon, 
Asbergers osv. – eller spilte 
vitenskapen en underordnet 
rolle? Hans eksklusive 
intervjuer med de som skapte 
de diagnostiske manualene gir 
sjokkerende svar. 
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Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spe-
sialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor 
skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn 
nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor 
utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge 
på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? 

Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av 
våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være 
menneske? Hvorfor får psykiatrien fremstå som en legitim gren av 
legevitenskapen når nesten ingen av psykiatriens diagnoser bygger på 
kjente biologiske årsaker, og dermed bryter med den medisinske syk-
domsmodellen? Disse og andre store spørsmål vedrørende  psykiatrien 
behandler James Davies i denne boken.

«Fremstiller et urovekkende bilde av et yrke som synes bergtatt av den 
farmasøytisk industrien.» Michael Mosley, BBC Focus

«En tankevekkende og overbevisende bok.» Publishers Weekly

«[En] grundig studie.» Financial Times

«Dette er en svært velskrevet bok – intellektuelt solid, og skrevet på en 
tilgjengelig måte ... Den bør leses av psykisk helsepersonell, politikere 
og beslutningstakere med ansvar for å forme fremtidens psykiske 

helsetilbud.» Dr. Neil Thompson, Social Justice Solutions

Magnus Hald, psykiater og klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, har skrevet forord til den norske 
utgaven.
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Fra sykeliggjort til aktiv deltaker

PETER KINDERMAN er professor 
i klinisk psykologi og leder for 
Psykologisk institutt ved University 
of Liverpool. Han er også «Honorary 
Consultant Clinical Psychologist 
with Mersey Care NHS Trust». 
Kinderman er President-Elect for 
den britske psykologforeningen.

«Professor Kinderman har 
gjennom hele karrieren arbeidet 
med psykiske helsetjenester, 
og konkluderer med at de i sin 
nåværende form ofte gjør mer 
skade enn gagn. Boken hans er 
enten visjonær eller skandaløs 
– alt etter perspektivet som 
anlegges – men den er aldri 
kjedelig. Den må leses av alle som 
er opptatt av psykisk helse.»

Anne Cooke, Canterbury Christ 
Church University, UK
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I Norge og vesten for øvrig er psykiske helseproblemer en av vår 
tids største menneskelige og økonomiske utfordring. I Norge 
brukte vi 2143 millioner kroner på «nervemedisiner» i 2013. 12 % 
av helsebudsjettet går til psykisk helsevern og et stadig økende 
antall personer blir trygdet på grunn av psykiske lidelser. Men får 
mennesker med vanskeligheter og psykisk smerte riktig hjelp? 
Kommer de tilbake til et fullverdig liv? Utgiftene vokser og med 
dem vokser problemene – hva er galt? Hva må gjøres?

Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri gir et etterlengtet 
svar som går bak tradisjonell «antipsykiatri». Peter Kinderman viser at 
«ondets rot» er plasseringen av psykisk helsevern inn i medisinens verden, 
der kjemisk medisin sees på som svaret på alt. Men psykiske problemer 
er først og fremst av sosial og psykologisk art som krever helt andre svar. 
Psykisk helsevern må drive effektiv forebygging slik vi gjør med folkehelsen 
for øvrig, og tilby restituering til de som trenger det i tett samarbeid med 
sosialvesenet og primærhelsetjenesten. Epidemien av psykiske lidelser 
er ikke en nevrologisk epidemi – den er psykososial. Omleggingen til en 
menneskeverdig og effektiv tjeneste er realistisk. I Norge blir over to milliarder 
kroner brukt feilaktig på nervemedisiner årlig med tvilsom effekt, de bare 
venter på å tas i bruk til en storstilt psykososial reform.

Professor i psykologi Tor-Johan Ekeland har skrevet etterord til den norske 
utgaven.

«Peter Kinderman setter fingeren på mye av det som er galt ved dagens 
psykiatri … innholdsløse diagnoser … skadelige medisiner … og blindheten 
for den sosiale konteksten rundt psykisk lidelse og fortvilelse. Kinderman 

skisserer en velkommen visjon for en alternativ tilnærming…» 
Joanna Moncrieff, University College London, UK

«[Peter Kinderman] … tegner opp et manifest for en psykososial tilnærming, 
med større vekt på velvære og folkehelse, og der tjenestene er organisert 
under lokal forvaltning snarere enn i [det statlige] helsesystemet. Dette er et 
høyst påkrevet innlegg i de pågående diskusjoner om psykisk helsepolitikk.»

David Harper, University of East London, UK

Fra sykeliggjort  
til aktiv deltaker

Peter K
inderm

an

Peter Kinderman

– i stedet for dagens psykiatri

ISBN 978-82-7935-383-6

Fra sykeliggjort til aktiv deltaker_OMSLAG_140x210.indd   1,4-5 2016-02-16   13:14:11

gratis.  
ingen påmelding  
nødvendig.
arrangementet  
foregår på engelsk.


