”Vi bør reservere begrebet psykisk lidelse til tilfælde,
hvor der er noget, der er gået i stykker i personen. Nu
bruger vi det, når folk reagerer på noget, der er svært,
uden nødvendigvis at være syge.” Svend Brinkmann

”Det er jo ikke et spørgsmål om,
at diagnoser er onde, men det er
den status og den magt,
de har fået, der har taget overhånd.”
Svend Brinkmann
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Diagnoseudfordrerne
Interview med Svend Brinkmann
og Anders Petersen

Psykiatriske diagnose-termer er kommet til at dominere vores sprog,
vores selvopfattelse og vores hjælpesystemer. Det har uheldige følgevirkninger, og ændringer er påkrævede. Men diagnosticering er nu så
udbredt, at det er en supertanker, der skal vendes, mener sociolog og
lektor Anders Petersen og professor i psykologi Svend Brinkmann.
AF MARIANNE BÆKBØL

En stærk undren har igennem de seneste
10 år forenet sociolog Anders Petersen
og professor i psykologi Svend Brinkmann i målrettet afdækning og problematisering af stigningen i antallet af
psykiatriske diagnoser, der kan siges at
have været voldsom igennem de seneste
10-15 år (1).
Svend Brinkman begyndte dengang for
ca. 10 år siden med at undre sig over,
hvordan det kunne være, at Danmark,
samtidig med samfundsmæssig højkonjunktur og rigdom tilsat en videnskabelig
påvist høj grad af lykke, oplevede en nærmest epidemisk vækst i antallet af lettere
psykiatriske lidelser. Ikke i de tunge som
skizofreni eller bipolar lidelse, men tilstande som depression, angst og ADHD, især
blandt børn, røg i vejret med høj fart (2).

”Jeg undrede mig over, hvordan det
kunne hænge sammen, og når man
undrer sig, er det, at man skal stille
de vanskelige spørgsmål. Jeg havde
ensidige antagelser om årsagerne dengang, men siden er mit billede blevet
noget mere broget og nuanceret. For
eksempel er det, der forklarer, at én
diagnose er i vækst, ikke nødvendigvis
den samme forklaring på, at en anden
diagnose vokser i antal.”

For Anders Petersens vedkommende udsprang hans interesse for de psykiatriske
diagnoser primært af en tvivl: Kunne det
virkelig være rigtigt, når lægerne forklarede, at den voldsomme stigning i anvendelsen af antidepressiva i 00’erne alene
skyldtes, at lægerne var blevet bedre til at
diagnosticere?

”Den forklaring købte jeg og mine
kolleger ikke helt. Der måtte også være
andre årsager. Vi dykkede derfor ned i
sagen med sociologiske optikker, og det
arbejde er jeg fortsat med lige siden.”

Hvad er en diagnosekultur?
Undersøgelsesarbejdet afdækkede blandt
andet, at de psykiatriske diagnoser og
deres anvendelse var blevet så udbredt, at
man kunne tale om en reel diagnosekultur, som Brinkmann og Petersen derefter
fastlagde definitionen for.
”Diagnosekulturen er et begreb, der
dækker over udviklingen igennem de
seneste 30-40 år, hvor det diagnostiske
sprog er blevet den måde, vi forstår
afvigelse og psykisk lidelse i det hele
taget. Vi bruger psykiatriske termer
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til at finde forklaring på og forståelse
af, når vi mennesker har det dårligt,”

forklarer Anders Petersen.

”Den psykiatriske terminologi har vundet
indpas, og i den
proces har den
overhalet andre
forståelser af,
hvad menneskelig lidelse er for
noget;
ligesom den sætter sig i vores tanker
på mange områder, ikke kun i psykiatrien, men også når vi taler om os selv.
Når vi møder nogen, der ikke trives,
tænker vi med det samme i diagnose:
Lider han eller hun mon af angst, en
depression, eller er det måske stress?
Og når børn ikke sidder stille, begynder vi med det samme at tænke i bogstaver: Er det mon ADHD eller ADD?”

Det diagnostiske sprog har ifølge Anders
Petersen sneget sig helt ind i vores hverdagssprog. Når vi fx siger sætninger som
’jeg bliver angstprovokeret’ eller ’jeg føler
mig deprimeret’, er det termer
fra diagnosemanualerne.
Diagnosen er blevet
adgangsbilletten til at få hjælp
Ikke alene har de psykiatriske termer
vundet indpas i sproget, de psykiatriske
diagnoser er også blevet en indgang til
de institutionelle systemer, hvor der på
mange områder kræves en diagnose for at
få hjælp, støtte og vejledning. Det gælder
i skolen, hvis der skal allokeres ekstra
ressourcer til et barn, og hos socialrådgi-
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veren, der også ved, at det er denne type
logik, der skal arbejdes ud fra, hvis der
skal udløses bevillinger til særlige tilbud.
Det gælder mange steder i systemerne.
I diagnosekulturen er der med koloniseringen af det psykiatriske sprogbrug
nemlig sket det, at andre sprog er blevet
underlagt det psykiatriske.
”Alle faggrupper ved, at hvis de vil
have noget til at ske, skal de skrive
i et psykiatrisk sprog. Er du socialpædagog og ved, at du sidder med et
mangefacetteret socialpædagogisk
problem, er det nu sådan, med stor
fare for forsimpling, at man for at få
den nødvendige hjælp skal indordne
sig et psykiatrisk sprog. Det er blevet
både en adgangsbillet og en booster til
hjælp og støtte. Omvendt, gør du det
”forkert” og anvender et andet sprogbrug til din beskrivelse, kan det gå hen
og blive en stopklods for hjælp,”

siger Anders Petersen.
Mulige forklaringer på stigningerne
Igennem sin forskning i starten af
2010’erne afdækkede Svend Brinkmann
en del af kompleksiteten i stigningen af
tildelte psykiatriske diagnoser, og hans
antagelse om, at det mest handlede om
systemets indstilling til borgerne, blev
udfordret. Det viste sig, at der var multiple
forklaringer.
Det, der forklarer, hvorfor én diagnose er
i vækst, gælder fx ikke nødvendigvis som
forklaring på, at en anden diagnose også er
i vækst. Der er til sammen omkring 1000
diagnoser i manualerne fra ICD (International Classification of Diseases and Related
Health Problems) og DSM (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders). For nogle gælder det, at der er gjort
fremskridt i diagnostikken, og lægerne
derfor kan diagnosticere mere præcist og
få øje på flere patienter. Andre steder er
der, ifølge Svend Brinkmann, tærskler, der
bliver sænket. For eksempel skal man nu
have færre symptomer i kortere tid for at
opfylde kriterierne for forskellige lidelser.
Atter andre gange er der ikke tilstrækkelig

faglig tyngde i diagnose-kriterierne.
”Jeg mener, at der også er diagnoser,
der kommer ind i manualerne uden
tilstrækkelig faglig indikation, hvilket
ingen psykiatere er enige med mig i.
De vil altid sige, at det er resultatet
af videnskabeligt arbejde. Men når vi
for eksempel taler om de amerikanske
forslag til diagnoser for kompliceret
sorg, er de ikke overbevisende inden
for de eksisterende teorier, og jeg er
bekymret for, at sorgdiagnosen også
bliver indfaset i Danmark. Det vil
sikkert være til gavn for nogle, at de
lettere kan få adgang til hjælp, men
risikoen er, at mange unødigt bliver
sygeliggjort og i forbindelse med en
eksistentiel krise begynder at tænke
sig som psykiatriske patienter frem for
som sunde mennesker, der er i sorg,”

forudser Svend Brinkmann.
Anders Petersen supplerer:
”Det er en udvikling, der er gået stærkere i de seneste ti år, for når du først
har givet dig hen til en bestemt type
logik og rationalitet, er der en forståelse af, at det er den måde, der fungerer
bedst. Systemet er blevet indrettet og
indstillet på, at det er denne måde, vi
agerer på, og det bliver derfor også på
den måde, vi forvalter.”

Samfundsstrømningerne
har understøttet
Udover denne indbyggede udviklingsautomatik i diagnoserne mener forskerne, at der er en samfundsmæssig underlægningsmusik til stigningen i antallet af
diagnoser. Ifølge Anders Petersen er der
stærke samfundsmæssige strømninger
i det, han kalder ’præstationssamfundet
med dets menneskesyn’, hvor idealet knytter sig til at være effektiv, produktiv, omstillingsparat og hele tiden klar til at præstere
bedre, så man på den måde kan være med
i kapløbet om at komme langt og blive et
vellykket, succesfyldt menneske (3).
Ikke alene de forbedrede diagnosemuligheder og samfundets præstations- og

”Vi laver for snævre definitioner af et menneske med
diagnoserne. Er et menneske virkelig kun det, der kan
diagnosticeres inden for en ramme?” Anders Petersen

”Jeg troede ikke på, at den eneste
årsag til den eksplosive stigning i
diagnoser var, at lægerne var blevet
bedre til at diagnosticere. Så enkelt
kunne det ikke være.”
Anders Petersen
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tilpasningskrav spiller ind på væksten i
diagnoser. Svend Brinkmann fortæller, at
’afhængighed’ er et af de områder, hvor
væksten i diagnoser har været størst, og
han spørger sig selv, om det virkelig er relevant med en specifik diagnose for eksempelvis spil- eller pornoafhængighed. Brinkmann erklærer sig enig med den kendte
amerikanske psykiater Robert L. Spitzer,
der engang sagde, at han nok kendte
omkring tusind psykiatere og endnu aldrig
havde mødt en, der syntes, at vedkommendes eget specialiserede arbejdsområde
– eksempelvis nye typer af afhængigheder
- var for lille eller sjældent til at skulle have
særlig opmærksomhed. Alle psykiatere
mener, at deres område er vigtigt, og at der
er mange mennesker inden for netop deres
felt, der har et behandlingsbehov.
”Der er et omfattende entreprenørskab
inden for psykiatrien, og det rummer et
forretningsområde, hvor der er mange
penge at tjene, for hvem kan sige nej til
en godgørende industri?” spørger Svend

Brinkmann.
Der vil for eksempel være nye gode indtægtsmuligheder for mange diagnose- og
behandlingsentreprenører, hvis de nye forslag om, at også computerspilafhængighed
skal diagnosticeres, bliver vedtaget. Samtidig vil det sygeliggøre millioner af unge
mennesker, der egentlig fungerer okay,
men som bare spiller meget computer.
”Skal vi virkelig bilde de unge, der
spiller meget computer, ind, at de
har et psykisk problem, som de skal
have behandling for? Fordi noget
måske er lidelsesfuldt, er det ikke det
samme, som at det er en lidelse. Det
kan lyde, som om jeg svigter folk, når
jeg siger sådan, men er dette virkelig
den bedste måde at hjælpe folk på?
Altså, at hvis mennesker reagerer
ude af trit med samfundets krav, hvis
de er i en vanskelig livssituation,
reagerer vi ved at sige, at de må have
en psykiatrisk lidelse?”

spørger Svend Brinkmann.
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Diagnosekulturen og individualisering
Der er mange følgevirkninger af diagnosekulturens udbredelse; en af dem er
øget individualisering. Den psykiatriske
diagnosetænkning nedtoner miljømæssige og strukturelle vilkår, der påvirker
den enkelte, og alle lidelser gøres til et
individuelt problem. Det er ’tresseragtigt’
og umoderne at erkende, at der kan være
sociale, politiske eller strukturelle årsager
til problemet, mener Anders Petersen.
”Diagnosekulturen kigger væk fra
det med ætiologi; altså den ser bort
fra, hvad årsagerne til problemernes
opståen er. Er der måske sociale årsager, der ligger til grund? De sociale
problemer reduceres til sundhedsproblemer, og med den aktuelt herskende
samfundslogik, hvor det hele i bund og
grund er vores egen skyld, er vi meget
langt væk fra at sige, at det kan være
sociale problemer, der måske i virkeligheden afspejler samfundsmæssige
problemer, som gør, at en person er
havnet her i sin nuværende lidelsesfulde tilstand,” Siger Anders Petersen.

Det gælder også på rusmiddelområdet
Diagnosticering og individualisering gælder også inden for rusmiddelområdet, der
ifølge Anders Petersen har været ’stærkt
sovset ind’ i denne vækst af psykiatriske diagnoser. Heller ikke her tages der
umiddelbart hensyn til andre forhold end
de individuelle. Uden at være ekspert på
området er det Anders Petersens indtryk,
at også stofbrugere er udsat for termer fra
den psykiatriske diagnostik og får klistret
en diagnose på sig, ligesom stofbrugeres
generelle problemer individualiseres.
”Skal vi blot forstå, at Jørgen er blevet
heroinbruger på grund af ADHD eller
angst, eller bør vi forstå ham ud fra
den hjælp, han har brug for? Aktuelt
er det diagnosen, der bestemmer medicinen, fordi det er det diagnostiske
sprog, der har den største vægt. Det
sprog, der kan give de rigtige adgangsveje til, at Jørgen kan komme ud af
sit heroinmisbrug. Men det kunne jo

være, at der var årsager, der lå uden
for Jørgen, der også spillede ind.
Diagnosetænkningen har tendens til
at forsimple menneskers problemer,
og derfor spørger jeg, om der ikke kan
være andre sprog og fagligheder, der
kan være lige så vægtige inden for
rusmiddelbehandling som det diagnostiske og lægefaglige.”

Det er naturligt og logisk for Anders
Petersen i forhold til udviklingen generelt,
at også rusmiddelområdet indlejres mere
og mere i det diagnostiske felt, og at vi
forstår afhængighed ind i den kontekst.
Faren for forenkling og sygeliggørelse
er desværre bare stor. Man kan tænke
stofbrug som en psykisk lidelse, der kan
medicineres, men der kan også være langt
flere og andre forhold, der kan have udløst
det, og dem kan man let overse, hvis der
er et smalt psykiatrisk diagnostisk fokus
på den enkelte.
”Det er mit indtryk, at mange fagfolk
er ganske opmærksomme på denne
fare, og de ved, at det, de har med
at gøre, er mangefacetteret, men
kigger vi på sproget og rationaliteten
bag vore handlinger, udmønter diagnosekulturen sig alligevel i praksis
ved, at behandlingspakker udløses
af diagnoser.”

Hvor ligger løsningerne?
Anders Petersen tænker som sociolog
i politiske og strukturelle løsninger. For
eksempel at sætte spot på stofbrugeres
samlede psykosociale situation og på de
overordnede samfundsmæssige strukturer, der påvirker dem, frem for alene på
deres indvendige tilstand. Svend Brinkmann på sin side hælder som psykolog til
implementering af et nyt sygdomsbegreb:
Det situationelle. Begrebet dækker over
at se sygdom som en del af hverdagslivet,
eller rettere: at sygdom ikke er en egenskab isoleret enten inde i personen eller
i miljøet, sygdommen er altid en relation
mellem de to størrelser (4).

”I forhold til afhængighed handler det
om, at denne ikke bare er en fysiologisk proces i en krop, denne proces er
en nødvendig komponent, men der er
også brug for at vurdere den oplevede afhængighed, ligesom der er en
kontekst og sociale normer at se til. Alt
det må vi have blik for, når vi vil forstå
afhængighed, der udspiller sig i et
miljø med bestemte normer, forventninger og relationer til andre mennesker. Det kan gå an at være snæver i
sin tilgang, når det handler om noget
fysiologisk, men psykiske problemer er
altid indlejret i alle mulige andre udfordringer. Der findes dog gode takter
med miljøterapi og lokalpsykiatri, der
kan ændre i personers negative livssituation, og det er den vej, vi skal gå.
At gribe ind ud fra et samlet billede.
Det er sikkert dyrere på kort sigt, men
det er mere humant og på længere sigt
også besparende.”

Danmark har ifølge de to forskere fulgt
det ensidige psykiatriske diagnosespor
længe og rigidt i mange år. Selvfølgelig
skal der kunne stilles diagnoser, men det
har taget overhånd, mener de. En ting er,
at det sker lægefagligt, men det er også
sket i almenmenneskelig forstand, og det
faktum forsøger de at pege på med diagnosekulturbegrebet. Anders Petersen og
Svend Brinkmann råber vagt i gevær, fordi
den psykiatriske diagnose er blevet gjort
til mere end det, den er. Og de bliver ved
med at råbe, til supertankeren er vendt.

Noter
(1) Artikel fra Ugebrevet A4 om, hvordan
ressourcerne i psykiatrien ikke kan følge
med stigningen i tilstrømningen af patienter: https://www.ugebreveta4.dk/psykiatrien-er-blevet-sorteper-i-spillet-om-offentli_21207.aspx
(2) Tredobling af antallet af børn med psykiatrisk diagnose fra ca. 10.000 til 37.000
fra 2006-2016. https://medicinsktidsskrift.
dk/behandlinger/psykiatri/1163-tredobling-af-born-og-unge-med-psykiske-lidelser.html
(3) Debatindlæg af Anders Petersen i
Jyllands-Posten, oktober 2016 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9111399/
de-unge-synes-at-slaa-sig-paa-praestationssamfundet/
(4) Begrebet blev oprindeligt introduceret
i Danmark af nu afdøde Dorte Gannik, læs
mere her: http://samfundslitteratur.dk/bog/
social-sygdomsteori
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