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I 1838 og t844var hovedparten afde delegerede afden opfattelse, at
de helbredelige afsindige skulle passes og plejes i hjemmet, mens kun
de farlige afsindige skulle være øwighedens ansvar. I rg46 blev den tera-
peutiske anstalt betragtet som det mest optimale sted for effektiv helbre-
delse afafsindighed. Det var derfor nødvendigt at skaffe flere pladser til
indlæggelse af afsindige, således at aßindige så hurtigr som muligt efter
sygdommens udbrud kunne indlægges på en dertil indrettet anstalt.

Italesættelse af afsindige som syge mennesker blev gradvist mere
markant fra stænderforhandlingerne i rg38 og frem. opfattelsen af aÊ
sindige som syge mennesker, der kunne helbredes og skulle behandles
som andre syge, eksisterede også, før Hübertz og selmer markerede sig
med deres lægevidenskabelige skrifter om emnet, men de forhandlin-
ger, der fandt sted mellem 1838 og rg46, markerer, at denne holdning
efterhånden vandt større og bredere tilslutning i de politiske k¡edse;

Fra dårekiste til terapeutisk anstalt
Fra slutningen afrToo-tallet og op gennem første halvdel afrgoo-tallet
ændredes ansvaret for forptejning og behandling af afsindige fra at være
et privat anliggende for familien til at blive de offentlige myndigheders
ansvar. Myndighederne overtog og accepterede gradvist et voksende an-
svar for at forvare, forsørge og pleje afsindige, og det førte til opkom_
sten afen ny psykiatrisk disciplin. Den største opgave for øvrigheden
blev at indfri de materielle krav, der fulgte med de nye regler. Til at be-
gynde med foreskrev statsmagten, at landets hospitaler oprettede tilbyg-
ninger i form afdårekister specielt beregnet til at forvare de farlige af-
sindige, og familien vedblev indtil r84o'erne at spille en væsentlig rolle
i forylejningen af de afsindige, der blev vurderet som ufarlige.

I forbindelse med stænderforhandlingerne i rg46 udvidedes det oÊ
fentliges forsørgerpligt til at gælde forvaring, pleje og behandling af alle
aßindige, idet opmærksomheden på de farlige afsindige var vendt til en
primær interesse for, hvem dervar potentielt helbredelige. Farligheds-
kriteriet som hovedargument for fowaring af aßindige var skiftet til et
fokus på at helbrede afsindighed ved hjælp af en lægevidenskabelig be-
handling, der skulle foregå på den terapeutiske anstalt.
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LægevidenskabenhavdegradvistiløbetafførstehalvdelafrSoo-tal-
let overtaget rollen som den retningsangivende autoritet vedrørende

afsindighed, og på stænderforhandlingerne i 1846 var lægevidenskabe-

lige argumenter for pleje og behandling af afsindige for alvor slået

lgennem.
Føriægevidenskabenbegyndteatspilleenrolleidebattenomdåre-

væsenet og sindssygeplejen, var der allerede taget initiativer til at ændre

ogudviklebehandlingenafafsindige.Densærskilteinstitutionalise-
ring, der var beglmdt med omlægningen af St' Hans Hospital til et sær-

Iigthospital, der skulle helbrede afsindighed' var indledt uden den dan-

ske lægeverdens indflydelse herpå, idet denvar enudløber afoplysnings-

tidens politiske kritik' Det nye borgerlige menneskeslm fordrede en

mele human behandling af og indstilling til samfundets narginalgrup-

per og understregede, at alle samfundets indbyggere principielt var lige-

værdige.

Institutionaliseringen af afsindige i Danmark blev indledt med' at

statsmagten i stigende grad anfægtede, at farlige afsindige skulle ophol-

de sig frit i samfundet, og konkluderede' at denne gruppe slculle for-

vares på sikker vis afmyndighederne' I iøbet afførste halvdel afrSoo-

tallet blev afsindighed i stigende grad italesat som en sygdom' I takt med

atlægestandenudvikledevidenskabeligebegrundelserfor,atafsindig-
hed var en somatisk funderet sygdom' der kunne helbredes under de

rette forhold på den terapeutiske anstalt' accepterede statsmagten efter-

håndendetfutdeansvalforatforvare'plejeogbehandlealleafsindige
uanset sygdommens karakter' Den endelige løsning blev' at statsmag-

ten efterkom slmspunkter fra borgerstanden og lægestanden om at ud-

byggedårevæsenetogoPletteenheltnyhelbredelsesanstaltforafsindige

iJylland.
Udviklingenafpsykiatrienogudskillelsenafafsindigetilpsykia-

ffiske anstalter skal forklares ud fra et skifte i opfattelsen af og slmet

på denne marginalgruppe. Dette skifte forløber som en proces' der blev

indledt med paragraffen i Danske Lov af 1683' hvor mlmdighederne for

første gang officielt påtog sig et ansvar for afsindige' og slutter med

vedtagelsenomatoPletteenhelbredelsesanstaltforafsindigeiJylland.
Med denne vedtagelse var det endelige ansval for alle afsindiges pleje'
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behandling og helbredelse pålagt den offentlige myndighed, uanset om
afsindigheden blev vurderet som farlig eller ej.

I forbindelse med fornuftstænkningen og den moderne sindssyge_
opfattelse påkaldte de afsindige sig opmærksomhed ved deres mangel
på fornuft. For oplysningstidens repræsentanter og det fremvoksende
liberale borgerskab fremstod de afsindige som ulykkelige, ynkværdige
borgere, som samfundet havde prigt til at tilbyde en mere human be-
handling, end de eksisterende dåreldster kunne tilbyde. Til at beglmde
med påtog myndighederne sig ansvaret for de afsindige, der brev betrag-
tet som så farlige for sig selv og deres omgiverser, at det ikke var tilråde-
ligt at lade dem opholde sig füt i samfundet. Efterhånden btev der udvik-
let en videnskabelig begrundelse for, at aßindighed var en somatisk syg-
dom, 'lier kunne helbredes under de rette forhold på den terapeuLiske an-
stalt. Denne anstalt var en kornbination af på den ene side et fængsel,
hvor myndighedernes hensigt med at kontollere de farlige afsindiç blev
indfriet, og på den anden side et hospital, hvor læger sikrede en viden-
skabelig begrundet behandting med sigte på helbredelse. Brandt embed-
standen og mlmdighederne var der nu tiltro til - især med henvisning til
lægevidenskabelige argumenter, at den terapeutiske anstart på den ene
side var i stand til at tilbyde en mere human behandling, der sigtede
mod at helb¡ede afsindighed, og på den anden side kunne aflaste fami-
lie og slægtninge for den byrde, det var at forsørge en afsindig.
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som problemet: at de uhelbredelige optog plads i anstalterne og hæm-
mede optagelsen af friske sygdomstilfælde med lovende prognoser. Det
var de uhelbredelige som ekspanderende gruppe, der blev omtalt som
problematisk, ikke de bagvedliggende årsager til, at andelen af uhelbre-
delige voksede. Det kan ikke udelukkes, at psykiaterne af strategiske
grunde undlod at erkende egne mangler og utilstrækkelighed, og det er
oplagt, at de vedvarende beklagelser over pladsmangelen udgjorde et
godt argument i forsøget på at ñ titført psykiatrien flere bevillinger og
ressourcer. Men der er et påfaldende generelt fravær af formuleringer
om behandlingspessimisme og terapeutisk nihilisme i såvel de kilder,
som politikere og bevillingsgivere kunne tænkes at se på, f.eks. anstal-
ternes årsberetninger, som i de mere interne kildetyper, f.eks. faglige
diskussioner i tidsskriftregi. Dette kan tolkes som udtryk for, at psykia-
terne stadigvar afden overbevisning, at de var i stand til at behandle og
helbrede en stor del afde sindssyge patienter, hvÍs blot de kom underbe-
handling i tide.

Psykiaternes anerkendelsesbestræbelser
Klarlægningen af sindssygdommenes klassifikation, årsager og behand-
ling var afstor betydning for psykiaterne i rSoo-tallets anden halvdel.
Det var imidlertid ikke et spørgsmål om at forklare, klassif cere eller be-

handle efter forgodtbefi.ndende eller om blot )at gøre noget for de sinds-
syge<. Det psykiatriske arbejde foregik på helt bestemte måder og i over-
ensstemmelse med bestemte spilleregler. De psykiatriske praksisser af-

spejler således i en række sammenhænge, at psyldaterne arbejdede hen
imod at blive anerkendt som en del af det lægevidenskabelige felt og
som et lægevidenskabeligt speciale.

Dette kom især til udtryk i den orientering mod biologiske forhold,
der prægede det psykiatriske arbejde. Psykiaterne ville gerne ligne og
arbejde ligesom deres kolleger i de øwige lægevidenskabelige specialet
og der var en stærk spejling i forhold til den somatiske medicin og de

eksakte og positivistiske videnskabsidealer. Den somatiske orientering
ses meget tydeligt i det psykiatriske sygdomsbegreb og i betoningen af,
at sindssygdom var en sygdom i hjernen. Det blev eksplicit markeret,
at alt, hvad der vedrørte psyken eller. sjælen, lå hinsides psykiaternes
arbejdsområde. Psykiske symptomer og psykologiske reaktioner havde,
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somPontoppidanudtryktedet,kuninteresse,forsåvidtsomdevarud-
tryk for en sygelig proces i den syges krop'

Psykiaternesvidenskabsidealerogvidenskabsforståelsekanlæsesud

af kildematerialet i en række sammenhænge, men eI tydeligst de ste-

der, hvor psykiaterne beklagede den manglende viden og udvilding på

området.FrederikLangekonstateredeforeksempelir8gS,at>vihave
saafaaeksakteErkendelserogBestemmelseratgaaefterivortFag'
at vi maa være glade til, naar vi ved Hjælp af sammenstillinger og Ana-

logierkunneerhverveosenfrugtbarslmsmaadehist'etbelysendeMo-
ment het<.8'

At det eksakte var psykiaternes efterstræbelsesværdige ideal kom også

qydeligt til udtryk i reservelæge ved sjette afdeling Georg E' Schrøders

(rS3z-1936) beklagelser over, at den psykiatriske videnskab var præget

af>Ord,Ord,Ordcihøjeregradendbelægogfakta'Psykiatriensklas-
sifikationer var ifølge Schrøder mangelfulde, og han fandt' at rden nu-

gældende Maade at betragte Sygdomsbillederne paa ikke er meget bedre

ãnd L^ægfolks Opfattelse afHoste, Hjærlebanken og Gulsot som Sygdoms-

enhederu.s3

Psykiaternesbegrebs-ogmetaforbrugafspejler,atdeønskedeatføIe

psykiatrienienbestemtletning.ForeksempeltalteValdemarSteenberg
om psykiatrien som et skib, der slculle have en bestemt kurs' Et nyt for-

slag til sygdomsnomenklatur, som Steenberg lancerede i begyndelsen af

r87o'erne, skulle hjælpe psykiatrien på vej mod videnskabeliggørelse og

anerkendelse: >Ved vor ]nddeling blive vi i stand til at muliggjøIe, at Psy-

kiatrien engang kan fæstnes paa den pathologiske Anatomis faste Grund,

at den ikke altid skal drive omkring som et Skib uden Ror mellem Symp-

tomernes vexlende Bølgero.8a Ambitionen var således eksplicit, at psyki-

atrien skulle have fast grund under fødderne og gøIes landfast med den

øwige medicin. Pontoppidan talte om >det psykiatriske Laboratorium<

Somendelaf>NaturvidenskabensVærksted<ogunderstregededermed
psykiatriens eksakthed og naturvidenskabelige karakter'8s

Der var imidlertid en række vanskeligheder forbundet med at indfri

de gældende standarder og videnskabelige idealer og metoder fra den so-

matiske lægevidenskab. De mere og mele udførligeresultater fra under-

søgelser (sektioner) af afdøde patienter i anstalternes årsberetninger vid-

ner om, at der blev søgt ihærdigt efter konkrete patologisk-anatomiske
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forandringer i de afdødes hjerner, men at de var vanskelige for psykiater-

ne at påvise. Som følge herafvar det problematisk at etablere et entydigt

og )rigtigtn klassiÍkationssystem, der var ordnet efter årsager frem for
efter symptomer. Det gav anledning til en vis følelse af underlegenhed

og utilstrækkelighed, samtidig med at der også var en gryende selv-

bevidsthed om, hvad der var psykiatriens præmisser og særkende. Det

kom til udtryk i erkendelsen af, at psykiatriens genstand var særlig, fordi
den vanskeligt lod sig direkte iagttage, og at det derfor ikke var muligt

at lave objektive undersøgelser i lægevidenskabelig forstand.

Derimod kunne psykiatrien bidrage med detaljerede kliniske beskri
velser og grundige anafirneser. Psykiatriens særegenhed kom endvidere

til udtryk i fokuseringen på det individuelle tilfæIde - at en sindssyg til-
stand skulle ses og forstås i relation til patientens tidligere jeg - og i psy-

kiaternes erkendelse af, at det var vanskeligt at etablere absolutte skel

mellem sindssyg og sindssund. Bevidstheden om, at der var særlige for-

hold og mulighedsbetingelser, der gjorde sig gældende for det psykiatri-

ske felt, ændrede imidlertid ikke ved, at den manglende eksakthed var

en akilleshæl i forhold til den somatiske medicin. Psykiaternes kolleger,

især neurologerne, beklagede sig over psykiatriens subjektivitet, gætte-

værk og usikkerhed og fandt, at psykiatrien var den vageste og mindst
eksakte af de lægevidenskabelige discipliner. Det er karakteristisk, at

det var psykiatriens metode og videnskabelighed, der blev anfægtet,

ild<e dens monopol på genstanden sindssygdom. Det var tils¡rneladende

ikke så vanskeligt for psykiatrien at hævde, at den havde en særlig

viden og genstand, men det var vanskeligt at blive anerkendt som ud-

øver af og særlig repræsentant for rigtig oglødig lægevidenskab.

Psykiatrien var imidlertid ikke kun genstand for intern faglig kritik.
Der var også stor folkelig bevågenhed om den psykiatriske videnskab og

praksis. Mest kendt er balladen omkring sjette afdeling i r89o'erne i for-

bindelse med en række tvangsindlæggelser og -tilbageholdelser og for-

fatterinden Amalie Skrams selvbiografiske skildringer af mødet med

sjette afdeling og overlæge Ituud Pontoppidan. Debatten, der primært

udfoldede sig i københarrnske dagblade, handlede dels om juridiske for-

hold, dels om Pontoppidan som person og endelig mere generelt om

spørgsmålet om, hvem der kunne og skulle afgøre, hvornår der var tale

om sindssygdom.s6
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De nEste Tvangsindl@ggelser,

Balladen i relation til Knud Pontoppidan og Kommunehospitalets 6. afdeling i t89o'erne

fik også en kommentar i Blæksprutten. Her ses psykiaterne, i ledtog med myndigheder

og ordensmagt i færd med at indfange nye >kunder<. Psykiatrikritikken udfordrede psykia-

ternes særlige viden og autoritet på sindssygdomsområde! og psykiaterne beklagede sig

jævnligt over, at ikke-medicinere så sig selv i stand til at skelne sindssygt fra sindssundt

Det var et tilbagevendende tema, at psykiaterne beklagede sig over,

at lægfolk blandede sig i psykiaternes faglighed eller blokerede for den

med deres fordomsfuldhed og uvidenhed, og der er således en række

eksempler på psykiatri-kritik forud for debatten i relation til sjette af-

deling. Der var ifølge psykiaterne en folkelig tilbøjelighed til at mene,

at man selv kunne afgøre, hvornår en person var sindssyg eller ej. Denne

tilbøjelighed var kilde til stor ir¡itation blandt psykiaterne, formodent-

lig fordi den såede tvivl om psykiaternes faglighed og udfordrede deres

krav på at tale med særlig viden og autoritet om deles genstand, sinds-

sygdommene. I en artikel fra 1838 tog Peter W. Jessen (r793-r8ZS) fra an-

stalten i Slèsvig afstand fra >den Paastand, at der aldeles ingen speciel

ä
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Der blev oprettet et klinisk professorat i Odense ved psykiat afcle-

elsen,

n skrev så-

, Odense ogÄrhus

stærkt, og flere putr-

likationer erbievet ationale klassikere råclet, f.eks. Bertelsen,

På universitetsafdelingerne va

duktiv psykiatrisk forskning i
således en meget fmgtbar og plo-

neret af den psykofarma

herskede en ganske lig teoretiskþuralisme og tværvidenskabe-

lig tilgang. Det fælles¡/ar en akademisk til studiet af psykiske

licieiser, der på det f.idspunkt var clomineret n empirisk forsknings-

metodologi, me4.'Som ikke var fastlåst til den. elsen udtrykte sin vi-

denskabsteoretiske holdning meget eksplicit, og nge tilsluttede sig

formentlig.tians s)mspunkter, mens andre i psyko isk og psyko

logisk teori fanclt et passende værn mocl en for dem tru biologisk

recìuktionisme. At kritikken af psykiatrien i samme periode \v stadig

nrere voldsom, kom nole som en overrasleelse for de fleste psykiatere

Krf, ttsk psy[<ñatrt tgye*p8æ

I rnedierne var cler imidlerticl en tiltagende kritik af den biomeclicinske

sygdomsopfatteìse, der tit uedìadende blev kaldt >apparatfejìsrnodellen<

under henvisning tii dens påståecle forenklencle opfattelse af, at psyki-

ske sygdornrne udtømmen<le kunne forstås som forstymeiser af hjerne-

funktioner. Flere socialrnedicinsk eller psykoterapeutisk orienterede

lægel deltog i debatten, men ellers domineredes den af lægfolk i b¡ed

forstand.

en r97o-r98o. Den var nok domi-

ke o\biologiske forsl<ning, men der
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isterforskningen fandt stecl pâ Institut fbl Psykiatrisk Ðemografi

Annelise Dupont og senere Povl MunkJØrgensens ledelse mecl

afdata Íïa Det PsykiatrÌske Centrale Forskningsregister, der

rummef matisk indsamlede ciata onl inctlæggeiser helt tilbage

1938.'a Regi ret har haft megef stor værdi fcr både psykiatrisk, e

rniologisk og etisk forskning sarnt registerfbrskning i b
organisatorisk-a inistlativ for-stand. Instituttet blev inte

kenclt og et salnli nkt for en række læger, der uclførte ylciatrisk-

klinisk og epidemio forskning, og eier" er uclgået fle

fra instituttet. Margit her skrev eksempeivis clis

str-rdier vecl skizofreni, og

perspektiv.'s

Det Psykiatriske Ceritr¿rl ster har sålec1 clannet baggmnd for
talrige vicienskabelige artikler
at elokumentere c1e genetiske

heligen bidr"aget væsentligt til
forskeilige psykiatriske

lidelser, især sieizofreni, men tna

unclersøgt r-rd fra legisterdata.

eksempelvis epicierniologi, og

psykopatologisiee forhold er

Eri trörngrens hovedinteresse var

in\oducerede også <listriktspsy-

kiatrisk service og forskning Samsø, nge før clet blev et varmt

politisk emne.

Bredden i aktiviteterne

ved. at klinikken for am nt neurosel¡eha (i daglig tale benælrrt

Neuroseklinj,kken) ble oprettet i 196r.

Psylcologen Anne Chrisrensen, det senere ble\ ledel afCenter for

IJjer"neskader vecl benhavns Universitet, introd bl.a. den russi-

ske neuropsy Lurias arbejcle i Danmark og uclgav ger herom.'6

ssig samrnenhæng skal det nævnes, at pitalet rum-

rnecle lan stØrste forskningsbibliotek, og for de særligt \istorisk in-

var cler et muselinl, som underJohannes Nielsens\delse se-

er blevet udbygget, dels ucividet rned en kunstsamlin\af vær-

ker ført af personer under behandling på psykiatrisk hospital.

itaiet blev \lVH0-center uncler Aksel Bertelsens ledelse. llah bi"

rog senere væsentligt til udarbejclelse af elen ro. udgave af clen inter-

nationale sygclornskias sifi.kation.

Adserb¿rlle om ret tri i et histolislc

Psykiatrisk I kan yderligere belvses

ter.es

nere
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S*cia$ps;ykÈatn"i

I Norge uclgav den unge læge svein I-{augsgjerd i a972, et omfattende

værl<, Psylaatrien í nyL perspeictrv, som efte¡lyste en langt bredere forståelse

af psyleiatrien i samftiirclsriræssigt øjemectr."e Flaugsgjerd inddrog i sær-

lig grad psykoanalytislc tænkning som substanseir i err fremtidig psykì-

ati.i. Det blev på mange måder sta[tskuddet til en mere kritisk og socio-

iogisk sti'ømning i psykiatrien'

Blandt fortalerne for en socialpsykiatrisk Íìem for en biologisk tìl-

gang fanclt malL en rnarkant skikkelse i psykiateren Finn Jørgensen fra

Sct. Hans Hospital, cler ivrigt clebatterecle i medier og fagtidsskrifter.

I r.g7z publicerede Jørgensen og socrologen Boel UlfÊMøller bog.'n Psyki-

alri og so-mftLnd. iln indføringi soctologiskps-y1<iatn.3o ËIeri forsøger de at skil-

clre psykiatriens placering li clet n'roderne samfìrncl ud fra sociologiske

og videnskabsteoretisiee betragtninger. I bogen understleges det igen og

igen, at psykiatri er en social instltution, dvs. et system afpsykiatere,

der eksisterer og fungerer i et bestemt satnftinel, og at psykiatere cler-

for har en række forrrdsætilinger, llormel' og interessel pr'æcis som alle

andre mennesicer.

om sygdomsbegrebet fîemhæves det, at beskrivelsei' af sygdoms-

fænonener er værdilaclede, og at sygdom er en form for afuigelse fra

et sæt af norneL, som repræsenteler og afgræüser sunclhecl ogfellel

normalitet. >Sygdctnt er sãlecles en social ìconstruktion.<3t Som konselevens

heraf,kan sygdomrre ikke isoleres og lØsrives fra deres sociale sammen-

tlæng" Sygdor¡¡ er iJclc¿ en sygelig pl-ûces i hjernen.

"Orltolket i psyki:rtrisk sanrmenhæng betyeler clet f'eks', at vecl

abnorine pelsonlighecler forstår vi ikke personligheder, cler har

abnorne egenskaber eller træk, meu pelsonlighecler, eler i givne

sociale situationer viser sig ved handlingsmØnstre, vi har"valgt

at kalcle abnorme.n3t

Men kritikken vâr lfiere vicltgående. DeL anfØres på s. 98, at psyidatrien

er en institution i et sartfi:ncl, hvor det er rniddelklassens nofmer og

iclealei., cler räcler. Jørgensen og UlfÊMøllel hæv<1er, at institntiouerne

Iturgerer sor.D L't særligt socialt systenl, cler b1.a. hr;rr haft cì.eir vigtip;e op

gave at beslgrile samflindet imori c1e psykisk syge.33 G.eri.ern arralyse af

psykiatrierr sorr-r faglig profession og cìens san¡fuirdsmæssige roile og
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funktioner argumenteres der for en ny socialt baseret psykiatri, clvs. et

aiternativ til den positivistiske empiliske sociologi, sonl cler i ungclotns-

oprØrets navn blev protesteret volclsomt mod * en psykiatli funderet

i leritisk socialvidenskab.

Denne teoretiske kritik blev senere i en vis gracl omsat i praksis gen-

neûr en omfattende reorganisering af psyi<iatrisk behandling fra asyl til
lokalpsylciatri (se kapitel 8). Som fr-emhævet af Reisby væltede nye orga-

nisatoriske krav ind ovel psykiatrien efter 1976 inspireret af conmunity

psychiahy-bevægelsen i USA og clen italienslce loln'eforrn fra t978, der mecl

ét siag iukkede alle de gamle psyk-iatriske institutioner".34 Slagordet var

distriktspsykiatri, dvs. iutegration af cle kronisk syge i normalsarnfundet

og decentralisering af de psykiatriske behandlingstilbucl. Resultatet blev

nerllæggelse af ca. 5a% af de psykiatriske sengepladser over en r5-årig

periode i Danmark. Men trocls Øget politisk bevågenhecl og ilidler til
psykiatrien val de fusiske forhold på de psykiatriske hospitaler mange

steder langt under normen fol god sygehusstanclard, og først senere er

der blevet r'ådet clelvist bod herpå - måske fordi clen biologiske sygeloms-

opfattelse blev kritiseret så voldsomt, at det f,r"a et politisk synspunkt

ikke længere var incllysende, at psykiatrien skulle udvikles som et tradi
tionelt hospitalsbaseret lægeviclenskabeligt speciale.

R.eorganiseringen af psykiatrien meei nedkeggelse af senge og clecen-

tral clistriktspsykiatri blev af de nere biologisk og psykofarmakologisk

orienterede psykiatere opfattet sonl en trussel, fordi orgauisationsfor-

men jo betød en necllæggelse af institutioner soln hospitaler, del var

mecl til at opretholde den lægevidenskabelige identitet. Politiseringen

af psylciatri.en blev set som en trussel mocl fagets videnskabelighed.

I(ampen om at bevale eller nedlægge sengeplaclser afspejlede ikke kun

organisator"iske forhoicl, nren raclikalt forskellige opfattelser afpsykia.

triens inderste væsen: Var psykiskelidelser sygdamme eller udtrykfor sociale

núsþrhold o g konJlíkt e r ?

ã*syßt*d}rm æ m ås ü< 6ss5øküaËr å

In'teressen fbr psykoterapi var stor l¡lan dt nÌange læger. Der val instit¡¡-

tioner soiri Stolpegaard i Gentofte, der prirnært behancliede psykotera-

per"itisk og især på gruppellasis, og på psykoteraper-rtíslce afdelinger i
Ärhr.rs og på universitetshospitalerne var cler som tidliger:e nÐevnt mar-

kante personer r¡ed en psylcodynamislr baggmnd.
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I ungdornsoprørets kritik af positivistisk forsì<ning fìk båcle Marx' og

¡-reucls tærrkning en betyclelig lrerl¿essance og bìev nyLænkt incl i den

samfundskritiske og frigørende flìosof,' som ttngclonsoprØrets fædre

påberåbte sig. Den empiristiske videnskabsopfattelse tned dens krav på

"tl."nd"cleeksaktekriterierfor,lrvadderkairlretegrressoirrforskning'
blevudsatf.orenvalclsonrkritikidesidsteârtier.,ogf.orsknirrgsmetoder
baselet på elen logiske positivisme blev set som udtryk for en nyteicno-

kratisk styringsideologi Der var samtidig Øget interesse for fænomeno-

logi og herrneneutik, clvs' fortolkningslær"e' særiigt i relation til over-

u"¡"l,"I'oversarnfunds.oghtrmanvi<lenskaberrresviclerrskabsteori'Den
tyskefiiosofJürgenHaber.mas'analyserafnatur..,lrtirrrarr-ogsamfunds-

videnskabernefi-kstoliirdflyclelseipsykiatridebãtten'isærhatlsopfat-
ielse af, at de nævnte viclenskaber var ledet af forskellige fbrmer for

erlren clelsesinteres ser.

Blandt psykoanalytiker-e havde cler sider¡' Freucls egne arbejder fu

rwtænkning og revision stecl, undertiden præget af m

ger og tkampe på linje med politiske bevægelser' og biaylúleìnd"

ytolkninger på dette ti<lsputkt var den ber utiske op-

fattelse af nalysen. Ðen tyske psylcoanaþtike fred Lolenzer

var talsrnand fo

at kiarlægge de

ne ucllægning.3s Et centralt Pr fol Lorenzer var

l¡.'tiske begrebers k:rra êr. Mange bioìogiske

psykiatere bet psykoanalYtiske r sorn uvidensleabe-

lige metaforer, r'.eles. O tik imøclegår' Lorenzer og

argumeËterer fol', at ele Ps
begreber udgør et overordnet

hermeneutisk sProg (>et me rieutisk sprog(), alrså et fortolk-

ningsredskab tii en DuanceËet velse af pelsonlighedens (>subjek-

tets*) r.rdvikling og de intra iske
ues Lacan udviklet sin egen

i FrankliS havde psy alytileelen
etisk baserede udlæg-

origirraie, nlen vans t tilgæirgelige s

koanalPisk oli.enterecle
ning af Freud. Bl t de rnarkante yngre

i et samarbejde med
psykiatere i var Beilt Rosenbattn,

er et bånc7, der taler,

skizoÍïeni inden

fnr ,'aÃ^r.rrre al spr*ogleori og lacarrianslt psykoanaly

,(ts"/s blev <Jet psykiati:iske tidsskrifr Ag'rppa' Psykinti'i\icksfcr"udgt'

(*, 
^í 

un L'eelai<iionsgruppe besl-åteirde af cle:rr serlere profcsdor i ltlinisk
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psyt ialiihhuqfvieis Reisby, BenI Rosenbaum og d"ettelaflels forfat-

ter. Formålet var ¿t et fonrm for en bred þsylciatrisk debat

med bidragydele fra lige fagområderrÞú.r'esuÌterede i en broget

debat mecl mange f'orskellige

måder var karalcterístisk for

punkter, hvilket på mange

batten i perioden.

i psykiatrìsq - det biologiske, det social-

psyhiatriske og ologisk-psykoter iske-gaviperioden
196o-198o anl ng til en ræklce ideologiske og ppebetingede

konfliicter eftelhånden førte psykiatrien ud i en iclentitets-

var fagets teoretiske substans'l

Ðes?så{ FsykËatnåsff< Se ßså<ah

Ifuisen var dog ikke mere udtalt, end at cle fleste psykiatete val tnecllem-

mer af Dansk Psykiatrisk Selskab, der vat etableret i r9o8.37 Selskabet

sØgte gennem de månedlige og i lange perioder velbesøgte nløder at tjl-
godese wær'fagligheden og skabe et forum, cler sikrede, at psykiatere

trods divelgenser i faglig opfattelse stod som en samlet, relativl homo-

gen gruppe. De ideologiske forskelle kom mere frem i de faglige diskus-

sionel ornkring grundlæggende standpunkter end i det daglige kliniske

arbejde, hvor det centrale var den pragmatiske opgave at få psykisk syge

mennesker til at flingere igen på en rimelig tilffedsstillende må<le un-

der de vilkår, som psykisk sygclom og ofte dermed tilknyttecle sociale og

familiernæssige problerner afstedkom.

I den daglige praksis arbejdede man derfol inden for clen højt besung

ne bio-psyko-sociale model. Uanset irvor psykotelapeutisk olienteret

rTlan var, behandiede man patientel rned psykofarmaka. Omvendt udvi-

ste selv de største fortalele for psykofarmakologien i deres patientkon-

takt væsentlige psykoterapeutiske evner. Det kan næ'¿nes, at overlæge

Johannes Nielsen, cler i en årraekke ledede lcromosomforskningen på

C1'togenetisk Institut i Ärhus, har viet rlet meste af sit liv til en impone-

rencle indsats inclen f.or rammerne af en patientbevægelse (Gaiio-bevæ-

geÌ.sen) og til museet på Psykiati'isk llospital i Alhus' cler"rummer en

eneståencle sanrling af rekvisitter fra psykiatríens historie og kunst ucl-

føi't af patienf-elue. Der flneles andle ntüseelr for lcunst rtciført af psykia-

triske patienter', blauclt anclet på Sct. Hans Hospital.
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poul christiail Baastmp, en af pionererne inclen for litiumbehandling,

indrettecle på clet psykiatriske hospital i Glostmp behandlingsmiijøer, der

byggede på ideer onr et terapeutisk samfund, og som denrred brød med

det tra<litionelle hospitalsmiljøs skarpe adskillelse mellem behaneller og

patient.

,AnntËpsykåatnÉ

Det mest rrarkante udtryk for kritik af psykiatrien som et lægeligt spe-

ciaie gjorde sig gældende i årene efter ungdomsoprør-et i 1968. Her blev

cler.rettet en massiv klitik rnod psykiatrien som videnskabelig clisciplin,

or-ganiseringen af cleir psy'lciatriske behancliing og psykiatriens rolle som

samfundsinstitution. Denne kritiske bølge er senele blevet kaldt anti-

psykiatri.3s Det var en bevægeise, hvor nedierne, den politiske og

lcultur.elle stemning samt oprØrske strømninger inclen for psykiatrien

selv suppierede hinanden i en kritik af det etablerede system. Psykiatri-

en skulle nedlægges.

fúedienne

Der havde tidligere været antipsykiatriske strØnninger. Sorn omtalt

i kapitel 5 i denne bog var der en antipsykiatrisk bølge i t8go'erne i rela-

tion til forfattereir Amalie Skrams indlæggelse på sjette afcleling på

I(øbenhams I(ornmunehospital under clen berØmte professor Poutoppi-

c1an, der. ledede afclelingen på elÌ faglig kompetent, men også autoritaer

og set med nutidens øjne temmelig manclsdornineret facon. I sine egne

skildringer af opholclet fremførte Arnalie Skram det synspunkt, at en

sjælelig disharmoni, som skyldtes ægteskabelige problemer, af psykia-

trien * personif,ceret af professor Pontoppidan - blev gjort til er syg-

clom og tilmed en sygdom, som krævede indlæggelse på psykiatrisk af-

cleiing. Den pointe gik rent ind hos psykiatriens kritikele'

Amalie Sk¡ams fornavn lagde nalrr til Gaiebevaegelsens blad Amalie.

Galebevægelsen opstod blandt psylciatriske patienter i 1979, og clen havde

i starten et stærkt antipsykiatlisk pr"æg. Man havde den stilc rnodsatte

opfattelse af den psykofarmakoiogiske revoltttion, encl den etaìrlerede

psykiatri havele. Ikitikken af især neuroleptika korn til udtryk i en bog

rrdgivet af forlaget .Anlaiie mecl den malen<le titel Hien"Lemedicin. - en bog

om den g1ftige ¡tsykiarri"]e
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Psykiaterne var tidligt blevet opmærksomme på de særlige neurolo-

giske bivirieninger, sorn antipsykotisk behandling rnedførte' og også

på, at nogle afbivirkningerne som de tardive dyskinesier' dvs' ufrivil-

lige bevægeiser omkring munden, men også af andre utuskier, kunne

væreirreversibleellervarige.Forklaringenpådisse]rivirkningervarden
forholdsvist enkle, at antipsykotika hæmmede dopaminclverfØrslen

i synapserne, hvilket var et tveægget sværcl. På den ene side beclrede riet

psykotiske s)tnlptomer som hallucinationer og vrangforestillinger' på

clen anden side gav det neurologiske bivilkninger, der ganske svarer til

symptomerne ved den neurologiske sygclom Parkiirsons sygdom' Her er

sygdomsmekanismen' at nerveceller med doparnin går til grunde'

GaÉ r atrisk bevægelse, der opstod på baggrund af

slce e og som har l<æmpet for at forbedre forholdene

For sì lse og respel<t fra det omgivende samfund' Den

har bl.a. udgivet kritisl<e bøger og afholdt sociale arTangementer for psyl<isk syge
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Der oph"ådte mange andre bivirkninger, f.elcs. tog patienterne tit vold-

somt på i vægt, og stofferne var Lrerygtede fol at fremkalcie en såkaidt

zombieeffelct, hvor patienterne mistecle den normale følelsesmæssige

farvning af cleres omgivelser. Meclicinen blev opfattet som en form for

kemisk spændetrøje.

Blandt yngre læger un<ler psykiatrisk uddannelse var A¡ders l(elstrup,

der skrev en bog om psykiatriens historie illustreret med talrige origi-

nale og set mecl nutidens Øjne neget barske billeder af iivet på asyler

for mennesker med kroniske psykiatriske sygclomme.ao Han gav i denne

bog ucltryk for en stærkt kritisk holclning til psykofarmakologiens til-
knytning til og påståede stærke aftrængighecl af medicinalindustrien"

I(elstrups kritik passede gocit ind i den løbende kapitalismekritik med

nedicinalindustlien sonr mønstereksempel på clen onde kapitalisme og

dens proflthunger.

Der var dog også neget udtalte kritikere af psykiatrien blandt uden'

landske psykiatere, bl.a. amerilcaneren Thomas Szasz, cler argumente-

lede for, at psykiske sygdonme måske nok kunne sammenlignes med

somatiske sygdomme, nren at man begik en principiel fejltagelse ved at

drage sammenligningen for langt. Mest kendt blev nok den skotske psy-

kiater Ronald D. Laing (t927-t989), hvis bøger er blevet udgivet i pæne

oplag på forlaget Rhodos som lecl i dets samfundskritiske serie. Laing

blev helostratisk berømt for sin påstancl om, ât skizofreni er en suncl re-

aktion på et sygt samfund. Hans bøger gjorde nok særligt indtryk, fordi

han på en fin måde evnede at skildre sygdornmen indefra, âltså set gen-

nem patientens briller: Hvorledes oplever man ve¡den og sig selv, når

man licler af det, psykiatere kalder skizofi'eni?a'

Også blanclt visse rnedicinstuclerende var der kritik af psykiatrien,

og Erik Strömgren blev af mange set sorn indbegrebet af en reaktionær

psykiater'. I Ärhus blev hans lærebog boykottet, og man læste i stedet

den norske psykiater Ifuinglens lærebog, der var langt mele sociologisk

olienteret.4'
fftitile af psylciatrien blev et moelefænornen. Detvar et genneurgående

tenra i mange fiIm.. tr(en Loachs Fatnily Lrfe (t97r) skildlede en r.rng piges

tiltagende psykiske problemer, der i fiimen fremstilles som. resultatet af

en uhelclig {àmiliekonstellation med en <loilinerencle tnor og en svag
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far. pigen eneler på psykiatrisk afdeling, hvor hnn af cìen ufolstående

psykiater opfattes som syg og clerfor underkastes elektrostimulations-

behandling, tihnecl på en ydrnygende og lgmisk måde. På intet ticlspunl<t

gør psyhiatet'en folsøg på at forstå familieclynanril<lcen'

En forstyrrelse af familieelynarnikken var et anclet centralt tema i for-

skellige forklaringel på udviktingen af skizofreni. Gregoiy Bateson

(r9o4-e98o) blev bei'ømt for sin cloubie bind-hypotese. Det patogene

er kommunikationen mellem forældrene og barnet - kendetegnet ved,

at for¿elclre på samme ticl afsender modsatrettede signaler, hvilket er

lneget forrrirrencle for barnet og på lang sigt kan føre til udvikiing af

skizofr.eni. Andre teorier om tidlige forstyrrelser" i mor-barn-forholdet

lå ti1 grund for teorier om, at clet var familien og specielt rnoderen,

cier gjorele barnet skizofrent: >The schizophrenogenic mother<. Antj-

psykiatriens allerstørste mediemæssige sejr var clog filmen GØgereden

(1975) af Milos Forman efter l(en l(eseys rolrran af sannte naur, et fll-

n'risk set fr"emragende epos rled lige så frernlagencle skuespillere og

med et klart ernotionelt medrivende og fi-ygteligt bttclskab * clen ægte

samftindsoprØrer bliver pacificeret til en inaktiv, ligegyldig )grønsag(

ved hjælp af elelctrochok og lobotomi.

$".æ b<¡tspËæ ã {bW il"5L3 - segæ{ ffi e

Biologisk orientere<le psykiatere lcunne måske iægge en vis clistance til

psykiatri ten i medierne, folcli den var iet ideologisk præget ogofte

ne psykofarmakas fremkornst" Deàèrçt pryl<ókit,t.gisk indgreb, der:

blev udført på forskellige måder', men edfbrte, at nervebaner til

og fra den forresre del af hjcr.rren (fi21Éa!r'egioìQ blev ovcrs[<år'et. Fot'

rilälet var.æelelt. ¡remlig aL rniid¡*álidelse, og i his\l< sammeuh:eng

ugisiske

hancl-

lingen, sorn da agsþ.b1ev indført i clansk psykiati'i. [t[an opf.attecie altså

i starten behaqdlingen soÊ1 et væsentligt fremskriclt. Nogle patienter
,/

/
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havcle også effekt af den, idet de blev roiigere og mere orngætgelige,

hvor de l-idliger:e-lravde været aggressive og folpinte. Anelre blev ir¡id-
lerticl personlighedsrnæssigt afflacliget.a3

Lige så lidt flatterende for psykiatrien var clen såkaidte LSD-sag, som

journalisten Alex Frank Iìa¡sen med betydeiig intensitet skildrede i dag-

bladeL lnformahon, der i perio der ftln gerecle s om antipsyiciatrien s talerør.

Baggrrrnden for LSD-sagen var lvivlsornure teorier om at kunne bedr"e

forskeliige psykiske lideiser ved.indgift af rusmidlet LSD, et meget

stærkt hallucinogen. LSD-behandliilg biev udf"ørt på Frerleriksberg

Hospital i 196o'erne, og kritikken gik især på, at patienter blev overlaclt

til sig selv uden stØttende psykoterapeutisk behandling. Sagen førte

til et særiigt lovindgreb i '1986. >Lotr om erstatning fbr skader ved LSD-

behandiing<, der tildelte patienterne erstatrling for" f'ølger af LSD-

behandlingen. Det var fagligt set lidt over"raskendè,,da del ilcke biev ucl-

fØrt en systernatisk videnskabelig undersøgelse afpersoner, der havde

modtaget LSÐ-behanclling. Mange havde i forvejen en svær psykisk syg

dom, såle{es at et dårligt forløb jo ikke irØciveudigvis skyldtes LSD-

behancilf ngen. rMen politikelnes reaktion var tidstypis k. A ritipsykia

trisk lc/'ltik havcle stor indflydelse - også på treslutningstagerne.

"ilgy&?eå"e"å€ ".- 8ä''E g(@á't vå{HdtrrüBnH

1g7o'erne var et turi¡ulent årti for den biologiske psykiatri og psykofar-

makologi. Eftel 196o'ernes begejstring og fremtidsoptimisn're melclte cle

fagiige tØmmermæncl sig, dels i form af en erkendelse af psyltofarma-

kas begrænsecle effekt og clen stigende opmærksomhed på bivirkninger,

dels i form af en rnere generel kritik af den gruncllæggende biomedicin'

slce sygdomsopfatteise og behandlingsf,losofi. Den biortredicinske syg-

clomsopfattelse var tæt forbundet ilecl en organisering af behandlingen

i hospitalslegi, hvis fizsiske ramtner slet ikke levede op til god sygehus-

standard. Desuden passede rjen traclitioneile autoritære og hierarkiske

karrieremæssige opLrygning i lægeverdenen dåriigt ttil ungdomsoprØr'ets

ånd. Endeiig markei'ede andle teoretiske opfattelsel' sûm socialpsylda-

tri og psykodynarnislc psykiatri sig langt stærlcei'-', om end priinært på

clet teoretiske og ikke det pralcsisnære område.

,/rlt dette førte til en sleær'pelse af modsaetningerre meilem cle tre tr¿-

ciitionei:te hovedteorier og positioner i psykiatrien: den bioJogiske, den
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psyleologiske og den sociale' For den biologiske og psykofarrnakologiske

forskning havcte lâitikken ciog ikke den afgør'ende betydning. Der var

etableret videnskabelige miljøer, der kiarede sig godt internationalt.

Man så i den internationale psykiatri et fornuÍtens ståsted mod de ioka-

le politiske og folkelige luner og forskede støt og roligt videre i visheelen

orn, at man var På rette vej.

I erkendelse af, at psykiatrien var endt i en siags icientitetskrise, blev

der i fagkredse gjort mange forsøg på at inddrage alle synsvinkler og

søge en løsning, hvor den psykiatriske behandling kunne uclforutes, så

alle synsvinkler, clvs. biologiske, psykologiske og sociale, blev inddraget.

Alle erklærede sig som regel for tilhængere af elen bio'psyko-sociale syg-

domsmodel, hvis de blev af¿esket et svar på deres grundlæggende syg-

domsforståelse. Biologiske faktorer var essentielle fol forståelsen afpsy-

lciske sygdonlne, men nennesket befinder sig ikke i et psykosocialt

tomrum. TVærtirnod * og clerfor rnå også psykologiske og sociale fakto-

rer inddrages i forståelsen af sygdomme og ved behandlingen af dem'

Et indlysende synspunkt og en form for praktisk dansk eklekticisme,

cler ikke kan støcle nogen.

Fsy[eñatriera ng8o-ä@offi

Jo mere vi nærmer os nutiden, desto vanskeligere bliver ciet at danne sig

det overblik og skabe den elistance, der er nødvendig for en rimeligt

dækkencle og afbalanceret beskrivelse, især cia cien videnskabelige ud-

vikling harværet markant på en række områder. Ðe organisatoriske æn-

dlinger i de sidste zo-25 år er beskrevet andetstecls, og her skal fokuse-

res på de videirskabelige ænclringer.

Kf;f;mfrs[< p$ykËatr*

DStu1-ååå

En af de mest rnarkante æirdringer" næsten et paradigmeskift med en lacli-

kal nyorientering inden for psykiatrieir, skete i usA for relativt ffi irr siclen'

Ðet korn mest tydeligt fiem i treclje uclgave af det psykiatriske ldassif,ka-

tionssystern D iagnostíc and Stalisttcal lVIattual 0f Men\ol Disorders (DSM{II)' der

samrnenlignet me<l tidligere uclgaver rrar et helt nyt iciassifikationssystern

med nye begre6er fol og operationelle clefinitjoner på sygdomure.4
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. Psylciatriske diagnoser havcle hidtil været brugt på en meget upræcis

*åd", hoilL"t ned pinlig tydelighed blev demonstreret i en unclersøgel-

se af den diagnostiske kultur hos amerikanske og engelske psykiatere'

cler. så de samme videooptagelser af patientel, n1en stillede vidt forske.l-

ligediagnoser..EnneurosediagnoseiErrglandkunneiUsAbliveenskizo-

fr.enicliagrrose,ogselvpåsymptomniveauvardervæsentligeforslcelle
mellem engelske og amerikansk psykiateres vurderinger'

Arene forinden var cler i USA gjort forsøg på at præcisere cle dia-

gnostislcekriteriergennemoperationellekriterier(såkaldteFeighner.
kriterier), som skulle styrke elen biomedicinske sygdomsopfattelse'as

I DSM-III blev der konsekvent opstillet operationelt definerecle kriterier

for alle diagnoser' og en stor del afde psykiske lidelser' især neuroser'

blev terminologisk omdøbt. Angstneurose kom således til at hedde panik-

angst, og maniodepressiv psykose lcom til at hedde bipolar affektiv

lidelse. DSM-IIi anlagde dog et erklæret ateoretisk slmspunkt' dvs' hav-

de ikke et entydigt biomedicinsk sigte, men ville af henslm til forsknin-

genstilleforskernefritivalgafreferenceramme,blotvidenblevforslc.
ningsbaseret. Man hævdede som noget ganske afgørende, at diagnostisk

reliabilitet (dvs. pålidelighed) var en fontdsætning for diagnostisk vali-

ditet (dvs. gyldighed). Med andre ord er det ikke meningsfuldt at disku-

tere psykiske lidelsers årsager og behandling' hvis rnan ikke lcan blive

enigeotn,hvornårenpersonliclerafskizofrerrieiierenandenspeeif,k
psykisklidelse"isåfaidaneÏl1lannemligikke'hvadclerrefererestil!

BaggrundenforDSM-Illogdennyeamerikanskepsykiatrierskildret
af flere. wiison karakteriserer det som et skift fia den klinisk basere<le

biopsykosociale model til en forskningsbaseret model'a6 Andre ser det

sometopgørmeclclerrpsykodynamiskepsylaatri,dersidenanclenver-
denskrig havde clomineret amerikansk psykiatli'

Mest prægnant har den arnerikanske psykiater Gerald I(lerirran vaeret,

idet han har kaldt det en neo-kraepelinsk revolution i psykiatrien.aT

l(lerman fremstiller eksplicit bevaegelsens program:

* Fs)¡kiatrien er et lægevielenskabeligt område'

* Den psykiatriske praksis skal baseres på videnskabeligviderr

indhentetfrastriktudførteempir'iskestrrclier(imocisætningtil
irnpre s sionistiske fortolkninger)'
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o, Der er en klal'grænse melle¡l det normale og det sygelige, og

det er rnuligt at f,nde en pr:ecis og pålidelig afgrænsning. Psykiske

sygdomrne er reelt eksistereirde - c1e er ikke myter.
* Psykiatrien skal behandle de mennesker, der har brug for nedi

cinsk behanclling af psylciske lidelser, og cler skal gives iavere

prioritet til de memresker', der har behov for hjælp til at løse

dagligdags problerner.

. Forskning og unclervisning skal eksplícit fremhæve diagnoser

og klassif,kationer. Diagnostiske kritelier skal afgrænses, og folsk-

ningen skal validere disse kriterier som baggrund for kÌassifikation.
. Med henblik på at øge påli<lelighed og værcli af diagnoser og

klassif,kation skal der benyttes avancelet kvantitativ f'orsknings-

metodologi. Forskning i psykiatli skal bi-r-rge modertte viden-

sl<abelig metodologi.

Det var et klart og skarpt formr¡leret program, der sammenfattede nog-

le væsentlige begrundelser for udviklingen af DSM-III og udstak ret-

ningslinjer for ÍÌerntidig lelinisk forskning. Udviklingen har vist, at der

i førende internationale tidsskrifter primært publiceres artikler, der

lever op tit clisse krav. Pointen er at udvikle sikre kriterier for, hvornår

viclen orn psykiske lideiser kan kalcles videnskabelig begr=unclet, og hvor'-

når det er holdningsmæssige og icleoiogiske pästancle.

rcD-it
Vêrdenssundhedsorganisationen \AIFIO udgav i r99z tienele uclgave af sit

klassif,kationssystem International Classiflcation of Diseases (iCÐ-to),

som bruges i Danmark.a8 Ðet psykiatriske afsnit afspejlede i betydelig

grad fremstillingen i DSM-III og DSM-M som netop var uclkommet. I)els

benyt-tede man de samrne termer, clels var der også mulighed for at stille

diagnoser ucl fra operationelle kriterier, om eird man primaert anbefa-

lecie det i forbindelse mecl forskning.

Disse nye klassif,kationssystemel var et forsøg på at fastholde clen

ps)/kopatologiske beskrivelse som central for diagnostik af psyl<iske

lidelser, men at gøre clet på en måde, der sikrede };røj grad' af fäglig over'

ensstemn:else. Den cliagnostiske proces blev >kogebogsagtig(, hvol man

stillede en diagnose rid fra forel<onst af,et ¡rist antal ilærlrlere speeifice-
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en metode forekom mange

navnlig DSM-sYstemet fik t
er hål¡løst at forsøge at få e

renoülmeret internationatt tidsskrift, hvis man ikke anvender DSM'

systemet til diagnostik'

Rationel kl[¡'rik

Præcis diagnostik var et vigÏigt element i retning af evidensbaseret psy-

kiatri og passede som fod i hose til den biologiske psylciatri med dens

biomedicinske sygdomsopfattelse og til den nye kritiske tænkning' der

vandt frem i somatikken. Meclicinèren Henrik Wulff havde allerede

i 1973 tt or11 emer i klinisk dia-

gnostik som Påviste' at mange

f'orrrer eslu 11<t fejlbehæftede'

Statistikken blev introcluceret som noget afgørende nyl i den kliniske

beslutningsproces både ved vurdering af diagnostisk overensstemmel-

se, årsagsanalysel og især ved vurdering afbehandiingseffekt'

Den randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelse blev nu

et rlomgængeligt krav for påvisning af behandlingsformers effektivitet'

Et afhovedprincipperne var, at patienter ved lodtrækning blev fordelt

til en aktìv behandlings$uPPe og til en inaktiv (placebo-) gruppe' og

at resultaterne vurcleredes ved objektive målinger' herunder ved brug

af ratingscales (standardiserede vurderingsskalaer) og statistisk evalu-

ering. lev hver-

<lagsb r aflæge-

viden & Rosen-

berg i bogen Medicutslcfilasofi'so

Denne udviktingvar ikke ny for den psykofarmakologiske forskning

i Danmark, hvor kontrollerede studier blev indført i 196o' men relativt

nyt var det, at den store iclinisk vigtige gruppe af ikke-psykotislee tilstan-

de, de tidligere neurotiske tilstande, nu også blev stucleret med disse

metoder. Flele clanske afdelinger deitog i rg8o'elne i et stort multicen-

terstudie,Cross-NationalCollaborativePanicStudy,hvorlllan'sammen-
ressivum (
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te og tilsvarencle^,studier illustrerecie, at man lcunne undersØge de tidli"

gere nævnte û.euroser med gængse empiriske forskningsmetoder'

Da psykiske lidelser primært afgraenses vecl psykopatologiske syrnp-

tomer, opstod der i r96o'erne et stigende behov for ratingscales. Der vat

f.eics. behov for at kunne r"'urdere sværhedsgraden af en depression på

en numerisk skala, således at man talmæssigt kunne wtrdere bedring

under behandting og foletage en statistisk analyse" Professor Per Bech

havde tidligt interesseret sig for det og har videreført uclviklingen og

valideringen af ratingscales i nationalt og internationalt samarbejcle,

bi"a. sammen rnecl Ole J. Rafaelsen"s'

Fsykeiåerapå

Den psykodynamiske psykiatri f,k vanskelige år under den neo-kr"aepe-

linske psykiatris doürinans. Som anført af Wiìson var lnan inden for

clenne retning ikke primært interesseret i forskning, foldi det klinislce

møde var omdrejningspunktet for psykodynamisk tænkning og be-

handling.s3 Man fanclt det også vanskeligt at wrrdere effekten af psyko-

dlmamisk behanclling som foreskrevet i de kontrollereele ldiniske studier.

Hvordan skulle man f.eks. måie forsvarsmelçanismer? Den kasuistisk'

kvalitative metode forekom langt mel.e velegnet, men for neo-kraepe-

trinianerne fremstod den som impressionistisk og uvidenskabelig. Først

i de allerseneste år har begge opfattelser genvundet lidt respekt fol hin-

anden i erkenclelse af, at også la¡alitativ forskning er vigtig i biomedi-

cinsk samm.enhæng, og at også psykocl¡mamisk terapi kan belyses ved

brug af ratingscales.

I perioden var der en stadig voksende interesse for nye teorier inden

for psykodynamisk tænlening blandt en række danske læger og psylco-

loger, især teorier om borderline-tilstancle med fokus på såkaldte objekt-

relationer. fu{est tydeligt komrner elet tit udtryk i nye lærebøger, hvor

især den svenske psykiater*Johan Cullbergs Dynamiskpsykiatnfrl< stor url-

breclelse og blev den inest benyttede lærebog blandt personalegntpper

i psykiatrien uden for psykiaternes kreds"sa

Engelsk psykiatri har traelitionelt været rnere empil"isk orienteret in-

den for psykoterapi, og n.ìan har i efterkrigstiden l-okuseret på udvikling

af psylcoterapeutislce metocler.baseret på indlæringspsykologi, civs. båcie

klassisk pavloviansk betingning og nyere teorier baseret på operant incl-
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lær'ing. Senere er der sket en betydelig udvikiing af dette område i USA

trg også i Tysldand, og inden for de sidste zo år Íìemstår den kognitive

adfærdsterapi som en vigtig behandlingsmetocle. Som na\Tret angiver,

indgår de¡ i den terapeutiske proces ændringer af uhensigtsmæssige

kognitive processer, f.eks. overdrivelse afegne svagheder eller konl<re-

te problemers stØrrelse og betydning, samt aktiv ændring af uhensigts-

mæssig adfbrd, f.eks. ved graclvis, systematisk og måirettet ucisaettelse

for cle situationer, der fremkalder angst.

i modsætning til psykodynamisk psykoterapi har man tidligt og i hø-

jere grad systematisk vr.rrderet effekten af den kognitive terapi i kontrol-
lerede studier, tilmed også med sammenligning af effekten over for psy-

kofarmaka. Over for ikke-psykotiske tiistande som angstlidelser og lettere

til moderate depressive tilstancle har man dokumenteret klinisk effekt,

der tilmecl i nogle studier er højere end for medicinsk behandling.ss

Der har traditionelt været en modsætning rnellem psykoterapi og

medicinsk behandling, men med moderne billeddannende metoder har

man kunnet yise, at både medicinsk behandling og psykoterapi fører

til påviselige ændringer i hjernen. Med fremkomsten af kognitiv terapi

fik den biologiske psykiatri en psykoterapeutisk samarbejdspartner,

der havde samme opfattelse af sygdomsårsager, sygdomsudvikling og

behandling og ensaftet forskningsmetodologi.

ffieaentnaã psyÍ(åatrã

Som omtalt tidligere har den socialpsykiatliske kritik direkte eller indi-

relde haft stor betydning for psykiatrien i cle sidste zo-25 år. Hertil kom-

rner også udviklingen i engeisk psykiatri, der aitid har været mere sociai-

psylciatrisk end i USA og på kontinentet.

Niels Reisby overtog Erik Strörngrens professorat, og hans tiltr'æclelses-

forelæsning i r98o valslede væseutlige revisioner af den klassiske psyki
atri, der havde udviklet sig på universitetsafdelingelne og de tidligere
store psykiatriske hospitaler.s6 At clØmme efter de sidste ro års debat

stod clet klart for Reisby, at der var rnindst tre forsleellige sygdomsop-

fattelser: den medicinshe sygdomsmodel, den psykologiske opfattelse,

clel er udviklet ud fra Freuds tænkning, og den sociologiske. Det er jo
ikke nvt, men ny[ er det nok, at Reisby sel denr som langt mere ligestil-
lede, end mair kunne forvente af en tilhænger af clen klassiske bio-

medicinske syg;<1omsmoc1e1, hvor det essentielle er biologiske forstyr-
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relser. I-Ian fieqnhæver, at cle to fØrste er individorienteret, meÐs den

sidste lægger vægt på, at mennesker lever i grupper og samfund, hvor
relationer til andre er clet centt:aìe patogenetiske element. Det har clen

væsentlige konsekvens, at der ud over den hypotetisk-deduktive meto-

de, cler anvendes i iraturwidenskaberne, skal anvencles anclre: den fæno.

menologisk-hermeneutiske metode og handliirgs-forskningsmetoclen.

Som iæger skal man ikke kassere clen naturviclenskabelige tænkning,

men rnan er nØdt til at benytte andre metoder til at løse de viclenskabe-

lige ploblemer.

rDet som nogle kalclel clen nye eller den politiske psyiciatri, er

stærkt inspireret af antipsykiatriske bevægelser i England og

italien. Det er mit skØn, at clisse antipsykiatriske ideer på nrange

måder er overordentlig værcliflilde og fordrer ctren alvorligste
overvejelse, rnen også at en kritisk yurclering er nØclvendig.<s7

Ðenne brecle tilgang til psykiatr"i afspejlede sig også i den nye lærebog

Psyl<ratnske telcter, som Reisby val rned til at redigele, og i hans bog Pro-

blemer i psylctatrisk forskning (rS8¿). Sorn rådgivende psykiater for båc1e

Sunclhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen fik Reisby stor politisk ind-

flyclelse. Uclviklingen af den clecentrale psykiatri er imidlertid et oln-

räde, cler fortjener en mere grundig historisk analyse, end vi kan give

her'. De organisatoriske forhold af sagen drøftes hos Merete Bjerrum.s8

Ðet er næppe limeligt at tale om et velformuleret og klârt viclenskabs-

syn bag clen decentrale, lokalt ellet distriktsbaserede psykiatri. Ðen

fØrste lærebog i distriktspsykiatri udkom fØrst i zooz.se Her karakterise-

res clistriktspsykiatrien sonì en organisalionsþrm far psykiatr'ísk syg-

domsbehanciling, som rummer et tværfagligt behandlingstilbud, men

med et iægeligt behancllingsansvar. Det videnskabelige grundlag er so-

cialpsykiatri forstået i brec.l forstancl, dvs. hvor den sundheclsfaglige side

består af vidensområder, cler deis omfatter virkningen af det sociokul-

turelle miljø på inclividets mentale udviklirig og sunelhed, rlels virknin-
gen af clen psykiske sygdorn pä den syges sociale omgivelsel. Som ek-

sempe L på, at forskningsmetoder n-lmûrer væsentlige elemeuter af em-

pirisk forskningsrnetoclologi, kan nævnes studier af opsøgende psyko-

seteam, der tilmed rlimnÌer suirdhedsØkonc;miske anal)¡ser. Et andet

eksernl>el er rurel.ersøgelser af en målreitet og systenratisk behancllings-

inclsats over for uiige nr.ecl debuf erende skizoÍ?erri (OPUS-pr"ojektet).
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På et vist ticlspunkt var der clog også tendens til lidt sværmeriske

opfattelser, f.eks. når' det af Finn Jørgensen blev påpeget, at distrikts-
psykiatri blev baseret på de centrale måI, nemlig de fire D'er: decentra-

iisering, deinstitutionaliseling, demokratisering og deprofessionalise-

ring. Særligt sidstnæ'rnte må forekomne overraskencle for et lægeviden-

skabeligt fag.6o

Desuden er udviklingen af den decentrale psyi<iatri med nedlæggelse

af senge blevet kraftigt kritiseret fra blandt andet retspsykiatrisk hold.

Peter i(r-amp hal således peget på, at der parallelt med nedlæggelsen af
senge er sket en kraftig øg¡irg af kriminalitet begået af de sværest psy-

61
lüsI( syge.

Fsykofarma[<oüogåem

Medicinalindustrien havde spillet en afgørende rolle vecl udviklingen
af den første genelation af psykofarmaka, og efter: påvisningen af den

markante kliniske effekt af de nye lægemidler, men også de mange bi-

virkninger, var opgaven klar for inclustrien. Trods flemskridt var effek-

ten af psykofarmaka kun sjælelent kurativ, og mange patienter opnå-

ecle kun begrænset bedring. Antidepressiva førte således kun til remis-

sion af sygdomsfasen hos højst 6a-7o%, og der var fortsat betydelig til-
bagefaldsrisiko hos en del patienter - også trods fortsat forebyggende

behandling. Opgaven var derfor indlysende for medicinalindustrien,
nemlig at fremstille psykofarmaka med 1) større virkning og z) færre

bivirkninger.
Man skelner ofte mellem første og anden generation af psykofarmaka,

hvor første generation er stoffer, der kemisk eller effektmaessigt minder
neget orn de første moderne psykofarmaka, mens anden generations

psykofarmaka er en broget gruppe af nye kemiske stoffer rned især anti-

psykotisk og antidepressiv virkning. Enclnu et aspekt kendetegner udvik-

lingen i de sidste årtier, nemlig at inclikationen for psykof,armaka ændre-

des i takt med nye kontrollerede studier og ny viden om hjernefunlc-

tionen. Et af de mest markante funcl var således påvisning af den anxio-

lytiske effekt af et klassisk antidepressivum son imipramin. Denne effekt

blev dolormenteret af den amerikanslce psykiater Donald Klein i 196o-

'erne, firen først senere implernenteret i behandlingen, således at anti-

clepressiva fra omkring mídten af rggo'erne har været førstevalgspræ-

palater vecl angsttilstancle, hvrrr de har erstattet benzodiazepiirelne.
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Resultatet af clen udvikling førte til flere nye grupper af ps¡zjç6f¿¡-
i

maka" der dog effektrnæssigt ikke adskiller sig afgør.ende fra de klassi-
ske grupper, men har langt furre og mindre alvorlige bivirkninger. De

såkaldte atypiske antipsykotika (rispericlon etc.) og antidepressiva afty-
pen serotoninspecif,kke genoptagelseshæmmere (eng. forkortet SSRtr)

er blandt de vigtigste stoffer', som hurtigt efter deres introduktion in-
ternationalt er blevet irnplementeret i dansk psykiatri.

Som i den allerførste fase har danske for"skere cleltaget i mange klini
ske undersøgeiser. ÐUAG (Danish University Antidepressant Group) har-

tidligt nanifesteret sig som et forum til belysning af nye psykofarmaka
i kontrollerede studiel og både i korttids- og langtidsstudier. Blandt
medlemmerne kan nærmes Lars Gram, der var professor i klinisk farma-
kologi ved Odense sygehus, og hans efterfølger l(im Brøsen samt psyki
aterne Per iGagh-Sørensen og Per Vestergaard fra henholdsvis Odense
Universitetshospital og Psykiatlisk llospital i Arhus. Dansk kiinisk far.-

makologi har under Gram og Brøsen bidraget væsentligt, set i inter-
nationâl sammenhæng, med deres interesse for kontrollerede studier,
måling af lægemidlel i serum og betyclningen af genetiske markører for.

effekt og bivirkninger. I det hele taget har danske psykofarmakologer
på f.orskellig vis bidraget til at kvalitetssilce og optimere psykofarma-
kologisl< behandì ing.6'

I clenne peliode har clen psykofarmakologiske grunclforskning udvik.
iet sig betydeligt med inddragelse af mange metocier fra den staclig

hastigere ekspanderende neurobiologi. Som et tegn herpå kair anfØres,

at grundbogen Neuropsychopharmacologt, the Fiflh Generation of Progress fia
zooz havde et omfang af z"oro tætskrerme sider"63

Ly[<kepi f Iedebatte¡'r

Hvor den antipsykiatriske eller icritiske holdning tit elen første gener-a-

tion af psykofarmaka især er blevet rettet mod neuroleptika (antipsy-
kotika) og benzodiazepiner, er de nyere antidepressiva af typen SSR.I

i særlig gracl blevet genstand for intens og langvalig offentligt debat.

Det beglmclte i llSA rned en bog skrevet af psykiateren Peter l(ramer,
Listen to Prazac"64 Prozac er handelsnar¡net for fluoxetin, og titlen anty-
der <len radikale ændring af behandlerrolien Íïa den lyltende terapeut
tii meelicinmanrle¡:, rier or<linerer antidepressiv medicin mod psykisk
lictelser og iklce mod psyieisle sygclout.
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I r99z begyndte debatten for alvor i Danmark, og clen har hyppigt fun-

deWej til aviser og tv. Under betegnelsen lykkepitler blev stofferne nær-

rnest sprogligt folkeeje, og bekymringen ovel. bmgen af stofflerne vok-

sede proportionalt rned de stigende kuryer over ordinationstallet. Blandt

de centrale grundlæggende spØrgsmål er, om det er korrekt at benytte

lcemiske stoffer til at ændre højere psykiske funletioner, når vi ikke læn-

Fra begyndelsen afr99o'erne har antidepressiva aftypen SSRI (serotonin-specifil<l<e

genoptagelseshæmmere (eng. reuptake Ìnhibitors)) haft slor mediebevågenhed. under

den misvisende og nedladende betegnelse >lykkepiller< er de blevet beskyldt for at være

en kemisk løsnìng på menneskelige og sociale problenrer: Tag en pille, og så er du ìykke-

lig. Fagligt set er budskabet dog forkert, idet man ikke bliver opstemt af behandlingen,

ogvirkningenikkeindtræderstraks,menførstiløbetafnogleuger Denoffentlige

skepsis over for SSRl viser, at den antipsykiatriske stemning langtfra kun hører
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gere taler om eviderìf sygelige tilstande med hallucinåtioneT' og vrang-

folestillinger, men om psykiske symptomer som angst og tristhed, der

kun vairskeligt kan skelEes fla normale reaktioiler, Da socialfobi blev

en officiel diagnose og et indikationsområcle for SSRI, blev der sat spørgs-

målstegn verl, oú almindelig generthed i sociale sammenhællge kunne

betegnes solrr en sygclom. Den etablerede psyhiatris svar er typisk for

dens gmndliggencie videnskabsslm: Det er et empirisk spørgsmåÌ, og en

række studier har vist, at socialfobi er hyppigt forekommende, forbun-

clet med nedsat livsicvalitet og social funktionsevne, samt at nogle SSRI-

præpafater er funciet terapeutisk virksomme. ucl fra disse kriterier

er clet en sygdom, hvor eviclensbaseret behandling bør tilbydes.

Ðen engelske psylciater Davicl Healy har i bogen T-h,e AntidepressanlErq

belyst problernatikken fra mange sider i et internationalt perspektiv:

fagligt og sociologisk og rnecl en kritisk hoidning over for medicinalin-

dustriens rolie i udviklingen.6s Debatten i Danmark har i al væsentlig-

hed afspejlet debatten i udlandet.

FN ecnR"øssâesrüe tffi mer"åË"opsy${fi aüträ

Der er inden for de sidste ro-r5 år' sket væsentlige viclenskabelige frem-

skridt i udforskningen af hjernens funktion og dermed forståelsen af psy-

kislee sygcloirrme, og der er på få år udviklet en lang række nye inetodeÏ

inden for billeddannende metoder, moleþtærbiologi, genetik med klar"

læggelse af de humane genoûler og kognitionsforskning (jf. kognitiv psy-

koterapi).

Hvor hjernen tidligere blev opfattet som en blackbox" der kun indi-

rekte kunne stttderes, kan man nu meci ny teknik som PET- og MRI-

skanning på levencle mennesker afbilde hjernens opbygning og belyse

clens funktioner. i-Ierve<l er' der mulighed for at sammenkæcle såvel nor-

male som sygelige mentale symptomer og processer med hjernefunk-

tionen. Sarnticlig er <ler sket store teoretiske fremsklidt i en lang række

eliscipliner inden for hjerneforskniDg i bred for-stancl (ireuroscience)"

For at stimulere elenne forskning udråbte den amerikanske kongres

199o'erfìe til hjernens årti, og i slutningen af årtiet afholdl.es hjerne.

året i Darlrnat'k.
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: Fljerneforsi<ningen er blevet tvæividenskabelig i erkendelse af, at en

fælles indsats fra mange faggrupper er nødvenciig for at belyse hjernens

kompleksitet uncler normale og sygelige tilstande. Det klassiske spørgs-

mål om arv og rniljø, som så lydeligt problematiseres i Strömgrens lær-e-

bog, søges i dag belyst i en ny videnskabelig disciplin, genetisk epidemi-

olog-i. Ðet er en befolkningsbaseret anaiyse af genernes betydning for syg

clomne og for samspillet mellem gener og miljøfaktorer. Ved moderne

rnolekylaergenetiske metoder sØger man at påvise særlige genvariationer'

(pol}rrnorfer) for sygdomme og gennem registerstudier belyse genernes

og miijøfaktorels betydning for psyltiske lidelser. Dansk medicinsk forsk-

ning er i clen forbindelse internationalt kendt for ffemragende registre,

der netop tillader at belyse sygdomsfænolnener på befolkningsniveau

og ikke kttn gennem studier afudvalgte personer. i Arhus f,ncles Center

for Registerforskning, der under ledelse af Preben Bo Mortensen har

lavet epiclemiologisk forskning på højt internationalt niveau med fokus

på psykiske lidelser, herunder slcizoÍleni og sel'rmord.

Deir neuropsykiatriske forskning er ressourcetung i den forstand, at

clen kræver moclerne tel<nologi som billeddannende metoder og teore-

tisk knowhow fra mange discipliner. Den har især fundet sted ved de

store universitetshospitaler i I(øbenhavn.uu UdviLli.tgen i dansk psykia-

trisk forskning har ild<e lcun afspejlet den internationale udvilding, men

også tridraget seivstændigt inden for såvel basalvidenskabelig som ldinisk

forsJ<ning. Der er i de sidste ti år blevet oprettet flere nye profêssorater

med det formål at styrke særlige områder, f.eks. et professorat til Ole

Mors i psykiatrisk genetik. Ph.d.-udciannelsel er bievet implementeret,

nye forskningsinstitutioner oprettet og gamle reorganiseret. I lyset af

kønsroliedebatten, som også har præget psyltiatrien, filelì som ikke er

orntalt i dette kapitel, skal det anføres, at den første lcr¿indelige profes-

sor i psykiatri, tsirte Glenthøj" først blev udnævnt i zoo6.

Der forventes et stigende behov for specialisering af psykiatrisk be-

handling og sikring af eviclensbaseret behandling. Det gælcler for man-

ge liclelser: unge med elebuterende psykose, ælcire med depression og

demens, personlighedsforstyrr:elser og angsttilstancle. En specialisering

irar allerede funclet stecl i relation til aldersgrupper, hvor bØrne- og ung-

dornspsylcialri er et sæi'iigt speciale. Organisering af almen psykiatrisk
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behandling og specialiseret udredning og behanclling er et vigtigt tema

for psykiatrien i de nye regioner. Således udgav Dansk Psykiatrisk Sel-

skab i zoo4 en rhvidbog< med fokus på den fremtidige psylciatri, som pe-

gede på behovet for en stylkelse af neuropsykiatrien.G'l

Med den nye neuropsykiatriske viden og cle nye neuropsykìatriske

mulighecler er der opstået nye etiske probiemer. I en leder i det ansete

tidsskrift Naj'¿tre Neuroscience fra rgg8 blev det tidstypisk formuleret

skarpt: Er.neurovidenskaberne en trnssel for rnennesket?68 Med denne

barske titel henviste man til studier, der kan tolkes på den måde, at den

neurovidenskabelige forskning s)'nes at fritage mennesket for ansvar.

FIvis genetiske faktorer f.eks. Iigger til grund for kriminel adfærcl, er cler

ikke langt til en frikencleise: I(unne den kriminelle have hancllet pä an-

dre lfråder? Ðe seneLe års forskning har ført til nye tværfaglige discipli-

ner, bl"a. neuroetik og neurofi.losof,.6e tldviklingen inden for psykia-

tlisk forskning praeget af en tiltagende grad af wærfaglighed gør clet

iJ<ke længere hensigtsmæssigt at tale om biologisk psykiatri, men der-

imocl om neuropsykiatri. Fokus er stadig hjernen, men formålet er nll

ikke kun at belyse psykiske sygdomme på et biologisk, men også på

et psykologisk grundlag, clvs. at forstå psykisk sygdom fra genetisk til
klinisk niveau, som det sloganagtigt kan formuleres.

PsykËæünåeffi msrmæ äü0#

Ðet er et af hovedsynspunkterne i dette lcapitel, at dansk psykiatris

videnskabeiige udvikting efter anden verdenskrig i betydelig grad har

afspejlet de inter-nationale forholcl især i usA, meif at der også aftegner

sig en klar dansk akademisk profil i psykiatrisk forskning. som i storpo-

litik har amerikanere været meget dominerende både i klinisk forsk'

ning og i grunclforskning. Men selv our clansk beskedenhed forbyder det,

kan man med en vis ret hævcle, at daflsk psyiciatri har biclraget selvstæn-

cligt på narlge områder.

vor.e sæi'lig gode befolleningsregistre trar tidligt været benyttet i psy-

kiatrisk forsirning og har leveret afg'øreirde biclrag til forståelsen af alw-

miljø-forhold ved skizofreni. Danslce psykofarmakologer har Ydet en

lang række vigtige bieirag til eieir internationale forskning - båele den


