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Selvf0lgelig vetl yi mere om psykiske lidelser 
Psykiatrisk behandling 
giver ikke altid resultater, 
men at afvise de seneste ars 
store fremskridt in den for 
forskningen er ufrugtbart. 
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I MIN KRONIK(Pol. 8.7.) fors0gte jegatgi
ve et nuanceret billede af mod erne psyki
atri og scerligt at fremhceve de store frem-

skridt, som den intemationale forskning 
ide sidste artier har f0rt til. 

Jeg efterlyste ogsa flere ressourcer til at 
kunne implementere den helhedsbe
handling, som vi 'led vii kunne gavne 
mennesker med psykisk sygdom. 

I EN MODKRONIK (Pol. 25.7.) afviser 
cand.psych. Henri)<:M011nitz Risdorf 
(HMR) stort set ali-! mine synspunkter. 
Det g0r han dog ikke ved at benytte vi
denskabelige argufnenter, men alene ved 
at tage udgangspuhkt i sine personlige 
holdninger. ,- ' 

Hvis jeg skulle ~rbdga hans pastande, 
ville jeg vcere n0dt tt skrive min kronik 
en gang til, og det \il jeg undlade. 

HMR's scerlige negative syn pa psyko-

' ' Desv~rre er der 
i psykiatri - som 
i somatik- syg
domme,hvor 
effekten af be
handling er util
str~kkelig 

farmaka skyldes formentlig, at han i sit 
supervisorarbejde i socialpsykiatrien ser 
mennesker med meget alvorlige psyki
ske sygdomme, som kun har haft beske
den effekt af psykiatrisk behandling. 

Desv<l!rre er der i psykiatri- som i so
matik- sygdomme, hvor effekten afbe
handling er utilstrcekkelig. 

FREM FOR at skrive en he! kronik, hvor ai
le fremskridt afvises, som HMR i forstae
lig frustration har gjort, burde han i ste
det opfordre til mere forskning for at fin
de arsager og sygdomsmekanismer til sa
danne invaliderende psykiske lidelser. 
Det ville styrke psykiatrisk forskning pa 
aile niveauer. 

Vi kan desvcerre ikke bencegte, at der -

fin des psykiske sygdomme, og at afvise 
den viden, vi m0jsommeligt har indsam
let om lidelseme, forekommer mig me
get ufrugtbart og etisk temmelig angri
beligt. 

TIL DE SKEPTIKERE, der har lcest min kro
nik, vii jeg henvise til f.eks. Psykiatrifon
den, der har udf0rt et fremragende for
midlingsarbejde med foredrag og man
ge publikationer. 

Der er ogsa en rcekke Icereb0ger, der 
konstant opdateres. 

For fagfolk er der den eksplosivt vok
sende internationale litteratur, der i dag 
er tilgcengelig med fa klik pa nettet. Ek
sempelvis i den medicinske database 
PubMed. 


