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Sve'~cf',BIi;l1klTl~n, Pro!ess~tl' _: Hvisf.eks. kravene på en 
psykologr;Aalborg,Unrven'tet"j arbejdsplads erurimelige, 
MetteKlingseyretteret 
usædvaOOgthårdl angreh 
mod mig iTnformation:i 
weekenden. ; 

Baseret på et enkelt citat 
fra Berlingske Tidende 
»Hvormanfør havde 
travlt, har man nu stress«-__ ' 
beskylder Klingsey mig 
over en hel avisside forat 
være kynisk og samfuntfs~ 
skadelig 0l?villære mil? »~l 
'tie stille med mit pjat<-(. .

K1ingsey fejllæser ful!? 
stændigcitatet, ogmisfot~
står dermed mine syns- .. : 
punkter. ~itatet siger itit~f 
o.m, at alle mennesker m~-!:f 
slress blolhar Iravlt. . 

Selvfølgelig er der man
ge mennesker. som heltl~.:-, 
giliml er sygemeldle med 
stressrelaterede tilstande~ 

Klingsey gøt sig skyldig,!. 
en elementær logiskfejl: 
Fordi alle hunde erpattE7.~, 
dyr, betyder del ikke, al alle 
pattedyr er hunde. 

.Fordi folk, der har for 
travlt, i dagkaldes stress~:__ 
de, betyder del ikke, al alle 
stressede blothartravlt.
Selvtølgeligikke• 

Jel? erheil enig med 
Klingsey i, atvib",r unqgå 
atbebrejde individerfqt . 
problemer, der h~rens~~ 
fundsmæssig Qprindels~i,;. 
og del etpræcis el afb~q~' 
skaberne i m4I nye ~,og,g,f4t 
diagnosticerede liv ~ sylt'!:
dom udengræns~z:;. --- '::.-:'::-~ 

Et afproblemerpe :q:tet.f-
dagens uiagnosete! n~~Q:F;

atde ofte individualiserer 
sociale problemer._.Det--~1" 
derfor, jegadyarer imod .,..... 
per automatik at gribe til 
diagnoser.ogpsykiatr~i,~~ 
lneDIw~keropJeveiv~~-

skellgheder. . 

o hjælperdetjtriitkemegetat 
'sygelil?gøredel enkelte 

menneske, derikke kan le-
Ve op til kravene, og give 
deten diagnose. Det løser 
ikke probiernel på lang sigt. 

Diagnoser 
Tværtimod lokaliserer di
agnosenproblemet i indi
videt ogikke i det sociale. 
lJiagnoserkornrnermeget 
let til at sygeliggøre alskens 
vanskeligheder ogproble
mer som.patologier, for 
derved at gøre problemer
ne håndlerbare. MeJ! dette 
er ikke altid lil gavn for den 
enkelte. Problematikken er 
langt mere kompleks. end 
Klingsey giver udlryk for. 
Når mindsIS procent afbe
folkningen aktuelt erpå an
tidepressivmedicin.er det 
da fordi. vi er meget mere 
syge end før, eller fordi vo' 
res sygdomsbegreb har 
ændret sig? Eller begge de-

o le?Viveddelikkemedsik
kerhed. 

Men frem for blindt at 
tro påpsy~atriens ogme-: 
didmilindustriens påstan

_ de om;at25Procentafb~ 

folkningen kan fåmindsl 
: en psykiatriskdiagriose på 

et år. mener jeg, vi bør dis
kutere, OPJ.vier Hærd med 
at nedbryde grænserne 
mellemnatologi og norma
litel,psY!>iske lidelser og 
livsproblemer - og om det
le virkelig er til gavn for 

"samfundet og de psykiatti-, . 
ske patienter.
 

Dette kræver en sober
 
4eb~t pået oplyst grundlag;. 
Pl? ikke ubegrundede på
stanc;le om kynisme og 
sam1),mdsskadellgvirk
sorrihed. 


