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Er sorg, angst og tristhed udtryk for livskriser, som vi alle kan havne i, eller er det psykiske sygdomme, som skal diagnosticeres og behandles, fortrinsvist medicinsk? Hvorfor stiger antallet af
mennesker, som diagnosticeres med depression, drastisk, og er der sammenhæng med forekomsten
af stress og evnen til at følge med (eller ikke følge med) på et arbejdsmarked, hvor tempoet konstant
skrues op? Hvordan skal det forhold, at flere og flere børn får en psykiatrisk diagnose forenes med
den nye folkeskolereforms målsætning om, at 96% af alle børn skal inkluderes i den almindelige
undervisning?
Svend Brinkmann og Anders Petersen har med bogen DIAGNOSER sat sig for at undersøge disse
spørgsmål samt det faktum, at både antallet af nye psykiatriske diagnoser og hyppigheden, de anvendes med, er i eksplosiv vækst. Den diagnostiske logik er tilsyneladende blevet vor tids credo,
når mennesker ikke klarer livet legende let. Og derfor - mener Brinkmann og Petersen - er det ikke
forsvarligt at lade diskussionen af diagnoserne holde sig inden for psykiatriens smalle fagfelt. Der
er tale om en gennemgribende ny tendens, som forfatterne kalder en ‘diagnosekultur’, og den skal
undersøges og debatteres langt bredere end blot inden for ét fagspecifikt område. Vi står over for
en helt ny drejning i vores forståelse af, hvad syg og rask er, og det har konsekvenser både i skole,
socialforsorg, arbejds- og familieliv foruden selvfølgelig i lægekonsultationen og på hospitalet. Vi
bliver nødt til også at spørge: Er der ’bivirkninger’ ved den psykiatriske diagnose? Overser vi komplekse årsager til lidelserne, når vi svarer med diagnosens etiket?
For at opnå både bredde og dybde i debatten, der igangsættes med denne nye bog, har Brinkmann
og Petersen inviteret nogle af de vigtigste stemmer blandt psykiatere, læger uden for psykiatrien,
psykologer, sociologer, pædagoger med flere. Resultatet er øjenåbnende læsning, hvor forskelligheder mellem bogens bidrag i sig selv viser, hvor sprængfarligt et emne, der tages hul på.
Flere oplysninger fås hos forlaget.
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