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En uvitenskapelig holdning
Bruk av psykofarmaka. Lege Helge Refsum og farmakolog Dag Kristen Solberg presenterer i
Aftenposten 13. oktober et defensivt (og litt tungnemt) innlegg i debatten om bruk av
psykofarmaka. Ingen har påstått at psykofarmaka i visse tilfeller ikke kan være effektivt.
Debatten har dreid seg om bindinger til legemiddelindustrien, omfanget av distribusjonen og
integritet.
EINAR ØVERENGET,
Dr. i filosofi, Humanistisk Akademi Først publisert: 20.10.07 | Oppdatert: 19.10.07 kl. 21:45
De virker ubekvemme med kritikk utenfra og uøvde i omgang med oppfatninger på tvers av
sine egne. Det er meg en gåte at de ikke kan anerkjenne kritiske innspill som legitime. De
kan da ikke være bombesikre på at den utviklingen vi har hatt i bruken av antidepressiva de
siste årene er som den burde være. Og de kan da heller ikke være bombesikre på at
psykiatriens tilknytning til legemiddelindustrien ikke har påvirket legene på en slik måte at
de har tilskyndet bruken? Om de er det, har de forlatt en vitenskapelig holdning.
Mektig psykiatri.
Refsum og Solberg understreker at det bare er de psykisk syke som får tilbud om medisiner,
ikke de ulykkelige. Uriktig som det nok er, så er det fortsatt et idiotsikkert opplegg.
Psykiatrien er mektig. Den forvalter kunnskap til å kategorisere mennesker som psykisk syke
- ved å stille en diagnose - uten at det er mulig for lekmenn å verifisere om det er korrekt.
Derfor hviler det et særskilt ansvar på psykiatere å sørge for at vi kan stole på dem - moralsk
så vel som vitenskapelig.
Uakseptabel binding.
Uakseptable bindinger er et problem, et annet er: Hva om behandlingen ikke virker. Er det da
noe galt med medisinen? Nei, lyder svaret. Det må skyldes doseringen. Duoen har forsket på
dette: Medisinen er perfekt om det doseres riktig. Det ligger en uvitenskapelig holdning på
lur her. Uansett utfall av behandling og forskning er det aldri noe galt med den
grunnleggende teorien: At legemidler bør benyttes på psykisk syke.
"Følg pengene" er ingen dårlig strategi når man skal avdekke uakseptable forhold - forutsatt
at man vet at forskningsmessig valuta også innbefatter prestisje, makt og posisjoner.
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