› MEDICINERET Af Bille Sterll

Den psykiatriske

EPIDEMI

Vi har aldrig haft mere effektiv medicin mod sindslidelser end nu. Alligevel bliver flere
mennesker invalide af psykiske sygdomme. En ny bog spørger, om medicinen ligefrem
gør kortvarige psykoser og depressioner kroniske.

M

ens industrien udvikler nye og tilsyneladende mere effektive præparater mod angst, psykoser og depressioner, eksploderer antallet af mennesker, der ikke kan arbejde på grund af psykiske lidelser. Kurverne over forbruget af piller og sindslidende borgere på offentlig forsørgelse stiger støt og
parallelt i lande som USA, New Zealand, Australien, England og
Island. Og Danmark er ingen undtagelse.
Herhjemme får halvdelen af de nye førtidspensionister pension på grund af psykiske lidelser. Og vi ser nu dobbelt så mange
nye psykisk invalide hvert år som i 1999. Samtidig er salget af antidepressiv medicin også fordoblet.
Men hvad nu, hvis de to kurver følges ad, netop fordi de hænger
sammen? Hvad nu, hvis den medicin, som nu og her lindrer symptomerne hos nogle, gør andre mennesker kronisk syge med årene? De
spørgsmål stiller den amerikanske videnskabsjournalist Robert Whitaker efter års forskning i behandlingen af psykiske lidelser.
- Vi ser kortsigtet på brugen af medicin i stedet for langsigtet.
Effekter, som ikke er synlige efter to år, viser sig efter syv. Da jeg
gik i gang, fandt jeg det ene studie efter det andet, som folder sig
ud over 30-40 år og viser, at mange klarer sig bedre uden medicin,
siger Robert Whitaker.
Han peger på væksten i skizofreni, bipolar lidelse, angst og
ADHD, som i disse år sætter tusinder af mennesker på en årelang,
kemisk kur.
- Som samfund bliver vi nødt til at gentænke vores brug af medicin. Vi skal beholde medicin som et værktøj i værktøjskassen,
men i USA er medicin det eneste værktøj, siger Robert Whitaker.
I november 2013 besøgte han Danmark for at præsentere sin
bog ”Den Psykiatriske Epidemi”, som netop er udgivet herhjemme.

Psykiatrien glad for kritiske stemmer
Stolerækkerne i Bethesdas gamle festsal i København er pakket
med psykiatere, psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, tidligere patienter og pårørende. I salen sidder også
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Thomas Middelboe, som er ledende overlæge ved Psykiatrisk
Center København og formand for Psykiatrisk Selskab:
- Det er godt med kritiske stemmer i koret i forhold til brugen
af psykofarmaka. Det er potente stoffer, som kan give alvorlige bivirkninger. Men jeg ser Whitakers indlæg som et partsindlæg. Hans
hypotese er jo, at medicinen gør mere skade end gavn. Som videnskabsmand skal man forholde sig kritisk til dokumentation, og jeg
synes ikke, han gør sig helt umage nok for at finde de ting, der kan
modbevise hans hypotese, siger Thomas Middelboe.
På skærmen præsenterer Robert Whitaker den ene graf efter
den anden, som alle understreger hans pointe:
- Hvorfor ser vi flere og flere mennesker, som bliver invalide
af deres psykiske sygdomme, selv om de får medicin? Vi er vidner
til en psykiatrisk epidemi, som med så mange mennesker på offentlig forsørgelse kræver forandringer.
Væksten i psykiske invalider undrer også Thomas Middelboe.
Men for ham ligger udfordringen i at behandle sindslidelser med
medicin et andet sted:
- Vi må ikke opfatte skizofreni som én sygdom. Diagnosen
dækker over forskellige sygdomme og forskellige forløb. Hvis vi
tror, der er én sygdom og én behandling, tager vi fejl, og det er baggrunden for, at vi ser nogle patienter, som ikke har gavn af behandlingen overhovedet, nogle som får alvorlige bivirkninger, og andre,
som bliver raske, mener Thomas Middelboe.

Fra førtidspensionist til psykolog
På første række i Bethesdas sal sidder Olga Runciman. Hun er netop blevet færdig som cand.psych. fra Københavns Universitet og
arbejder som psykolog på et botilbud for psykisk syge. Men hun
er også en af dem, Robert Whitaker taler om.
I ti år var hun på høje doser af psykofarmaka og drev ud og
ind af behandling for skizofreni.
- Jeg var fuldstændig sat ud af spil. Jeg havde ikke adgang til
mine følelser, medicinen påvirkede min hukommelse, og jeg var
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Robert Whitaker: ”Den Psykiatriske Epidemi”,
oversat fra ”Anatomy of an Epidemic” (2010),
udgivet på dansk af PsykoVision, 2013.

ude af stand til at fungere kognitivt. Jeg sov 16 timer i døgnet, og
jeg, som elsker at læse, kunne kun læse et enkelt afsnit, og så kunne jeg ikke huske, hvad jeg havde læst. Jeg mistede initiativ og lyst,
jeg var en skal uden sjæl, fortæller Olga Runciman.
Dengang fik hun bevilget højeste førtidspension, fordi ingen
troede på, at hun nogen sinde ville kunne klare sig selv.
Men Olga Runciman valgte at gøre et sidste forsøg. Hun lagde
en plan for at tabe sig, meldte sig hos Vægtvogterne, fandt en terapeut, hun var tryg ved, og begyndte langsomt at trappe ud af medicinen. Og for snart ti år siden udskrev hun sig selv.

Herhjemme får halvdelen af de nye førtidspensionister pension på grund af psykiske lidelser.
Og vi ser nu dobbelt så mange nye psykisk
invalide hvert år som i 1999
- Jeg kommer aldrig til at røre psykofarmaka igen. Jeg er ikke
et sekund i tvivl om, at Whitaker rammer en sandhed, for jeg taler med mange, der har været så forpinte. Det kan være fint i en
periode at få medicin, der fjerner følelserne. I en periode. Men det
er sørgeligt, at vi behandler så mange, også helt unge, sådan, mener Olga Runciman.

Blev raske uden medicin
I en amerikansk undersøgelse fra 1978, som følger 80 debuterende
unge med skizofreni over tre år, klarer de patienter, som ikke fik
antipsykotisk medicin, sig langt bedre end dem, der fik medicin. En
rapport fra 2007 følger en gruppe skizofrene over 15 år. Efter 15 år
var 40 pct. af dem, der ikke fik medicin, ved at komme sig, mens det
kun gjaldt fem pct. af dem, der fik medicin. Desuden var andelen af
patienter med angst langt højere blandt dem, der fik medicin.
Og i en række tidlige undersøgelser fra 1950’erne – før de antipsykotiske midler blev opdaget – bliver et flertal af patienter udskrevet efter nogle år og klarer sig siden uden at blive indlagt igen.
”Den Psykiatriske Epidemi” indeholder over 700 notehenvisninger til kilder og citerer et væld af forskere, som mener, at psykofarmaka kan skabe den ubalance, som gør folk mere psykisk sårbare. Det gør indtryk på psykiateren Thomas Middelboe. Men han er
ikke overbevist om, at medicinen skader mere, end den gavner.
- Her mener jeg, Whitaker er biased. Han taler om en sammenhæng mellem syge, som får en høj dosis medicin og har et lavt
funktionsniveau. Og andre, som får lidt eller ingen medicin, som
fungerer godt. Men en hovedforklaring på de fund, han lægger
frem her, kan jo være, at de, der får det bedre, er de mest raske og
dem med den bedste prognose, med andre ord dem med en forbigående psykose. Når det så er sagt – hvis mennesker med langvarige forløb kommer sig i ringe grad, skal vi være forsigtige med
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at fastholde dem i medicin med alvorlige bivirkninger, siger Thomas
Middelboe.
I sit speciale på psykologistudiet skrev Olga Runciman om psykiatriske patienters egne oplevelser og erfaringer med at tage medicin. Hun søgte i litteraturen efter forskning i de subjektive historier om medicinen.
- Jeg fandt 14 studier. Og selv om jeg nok har misset nogle, er
det tydeligvis ikke et emne, som optager forskerne. Der er en hel
verden af viden her, som ikke bliver hørt, siger hun.
Som psykolog på Slotsvænget møder hun hver dag mennesker,
som tager masser af medicin mod psykoser, angst og depressioner.
Mennesker, som er tæt på at blive opgivet.
- Nogle af dem har været på medicin i mange år, og så kan du ikke
bare tage medicinen væk. Men jeg arbejder især med at indgyde håb.
Jeg blev jo selv betragtet som fuldstændig håbløs engang, så nu arbejder jeg især med at vise personalet, hvordan de bevarer håbet.

Den kemiske ubalance
I sin bog vender Robert Whitaker ryggen til forklaringen om den
kemiske ubalance, som han mener er en myte, opfundet af PR-folk
i medicinalindustrien.
- I mange år har vi hørt, at psykiske lidelser skyldes en kemisk
ubalance i hjernen. Og at medicinen var nødvendig for at rette op
på denne ubalance. Men hvorfor ser vi så dette boom i psykiske
invalider i dag? Måske er det medicinen, der skaber ubalancen og
gør mennesker mere sårbare, så enkeltstående depressioner eller
psykoser udvikler sig til kroniske sygdomme, siger Robert Whitaker.
Det tror Psykiatrisk Selskabs formand nu ikke på. Han betegner udtrykket kemisk ubalance som en metafor, psykiatrien har
grebet i forsøget på at forklare sygdomme, man ikke kender årsagen til:

Diagram 1.
Nytilkendte førtidspensioner på grund af psykiske lidelser
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Siden 1999 er antallet af psykisk syge førtidspensionister mere end fordoblet, og i flere år har
de psykisk syge udgjort halvdelen af alle nye førtidspensionister. Hver femte af de nye førtidspensionister i 2012 var endnu ikke fyldt 30 år.

- Det er noget sludder at sige, at folk mangler et stof i hjernen,
men kemisk ubalance – det udtryk kunne jeg godt finde på at bruge. Der er jo tale om neurobiologiske processer, som er forstyrrede.
- Men jeg mener ikke, man altid behøver at bruge medicin for
at rette op på den ubalance. Hele opdelingen i biologi og psykologi er gammeldags, de er to sider af samme dag. Du kan måle effekten af psykoterapi på scanninger, og biologisk behandling er
ikke kun medicin, men også fysisk træning, lysterapi, kosttilskud
eller søvn. Jeg har en patient, der bliver manisk af at gå til fitness.
Der findes mange biologiske metoder, som ikke er medicin, både
forkætrede og lovpriste, siger Thomas Middelboe.

Det bipolare boom
Også beroligende medicin og antidepressiv medicin får en tur under Whitakers kritiske lup. Siden Fontex indtog markedet i 1988,
har USA oplevet et boom i bipolar lidelse. Og måske hænger det
sammen med fortællingen om, at hjernen mangler serotonin:
- Hvad nu, hvis medicinen skubber hjernen den modsatte vej?
Hvad nu, hvis prognosen bliver dårligere af SSRI-præparaterne,
spørger Whitaker og viser endnu et slide, der fortæller, at flere af
de depressive, som fik antidepressiv medicin, med tiden udviklede bipolar lidelse.

Sådan har han ikke altid set verden. Tilbage i 1998 skrev Robert
Whitaker en artikelserie om medicinske forsøg med psykisk syge
mennesker for den amerikanske avis Boston Globe. Dengang troede han selv på forklaringen om den kemiske ubalance.
- Jeg mente, det var uetisk at tage medicinen fra folk, også som
en del af et forsøg. Vi tager jo heller ikke insulinen fra diabetikerne for at se, hvornår de får det dårligt, fortæller han.
Men to studier fik ham alligevel til at undre sig. Det ene var
fra Harvard, det andet fra WHO. Undersøgelsen fra Harvard viste, at udviklingen for patienter med skizofreni gik den gale vej i
USA. Mens WHO konkluderede, at mennesker med skizofreni
kom sig hurtigere i fattige lande som Nigeria og Indien end i rige
lande som USA.
- Det er en udbredt holdning i USA, at opdagelsen af det første antipsykotiske stof, chlorpromazin, var en sundhedsmæssig revolution på linje med penicillin. Få ting er så vigtige i den medicinske historie som penicillin, så jeg ville lægge den historie under
mikroskopet for at se, om den var rigtig, siger Robert Whitaker.
Om han fandt sandheden, er svært at afgøre. Men han fandt i
hvert fald en anden historie.
Bille Sterll, journalist

