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Om lag 200 pasienter, de fleste medlemmer i Norsk Forening for Mental Helse ble i september 1979
intervjuet om sine erfaringer med psykofarmaka. Undersøkelsen viste at pasientene hadde presise, til
dels oppsiktsvekkende og ikke sjelden negative erfaringer med medikamenter. Informasjonsmangel og
vanedanning var langt mer alvorlig enn det en den gang trodde, og det kom også fram nye data
omkring bivirkninger og dagligliv som var interessante. Undersøkelsen var omdiskutert og dannet
grunnlag for debatt og mye videre forskning. Denne artikkelen løfter fram igjen undersøkelsens resulta-
ter og diskuterer dem i lys av dagens situasjon, med et særlig blikk for pasientenes/brukernes stilling.
Kort oppsummert antydes at bivirkninger, dårlig informasjon og vanskeligheter knyttet til vanedanning
er fortsatt vanlig, sammen med bruk av mange legemidler med uklare blandingseffekter. Nye former
for avhengighet/ problemer med å slutte, er kommet til. Det mest positive er at pasientene har fått en
markant bedret posisjon i å få sine erfaringer respektert, tydeligst knyttet til deres egen organisering.

Om undersøkelsen fra 1979
I 1978 ble jeg som ung student ansatt på et
nordisk prosjekt med tittelen «Psykofar-
maka i Norden». Prosjektet hadde god finan-
siering og en sterk ledergruppe. Jeg fikk den
ideen at pasientenes egne erfaringer manglet i
det store bildet vi skulle tegne av nervemedi-
siner i Norden, og jeg innledet et samarbeid
med den nystartede Norsk Forening for Men-
tal Helse (nå: Mental Helse). Foreningen dis-
tribuerte spørreskjema til 300 medlemmer.
Totalt 185 svar kom inn, noen ganske få ble
gjort som muntlige intervjuer fordi pasien-
tene var mer komfortable med det. Syv
skjema ble sortert vekk som mangelfulle. I til-
legg ble det gjort noen kvalitative samtalein-
tervjuer og samlet informasjon i form av brev
fra pasienter. Resultatene fra skjemaene ble
lagt inn på datidens hullkort og analysert

med programpakken SPSS. I tillegg ble kom-
mentarer og tilleggsopplysninger skrevet ut i
lister. Rapporteringen skjedde i form av pro-
sjektrapporter (Jensen, 1979), bøker (Bruun
et al., 1982; Bruun et al., 1983) og en lang
rekke artikler (Jensen, 1980, 1981, 1982,
1983b 1983c; Bruun, Hemminki & Jensen,
1983; Jacobsen, Jensen & Aarseth, 1982;
Bomann-Larsen & Jensen, 1991; Jensen,
1991; Jensen, 1992).

Er pasienter pålitelige kilder i forskning?
Medlemmene i Mental Helse var ikke et gjen-
nomsnitt av brukere av nervemedisiner1 i
Norge, og dermed ble spørsmålet om repre-
sentativitet grunnleggende problematisk. Del-
takerne i undersøkelsene hadde oftest mange,
alvorlige og langvarige sykehistorier. I snitt
hadde de erfaringer med syv ulike typer psy-
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kofarmaka, rekorden var 26. Medlemskapet i
en ny interesseorganisasjon betød at de nok
var mer bevisste og formuleringsdyktige enn
mange andre.2 De første store konfliktene
omkring undersøkelsen handlet nettopp om
det å ta pasienterfaringer på alvor som pålite-
lig informasjon. «Men pasientene, de er jo
syke!», var en kraftsats vi ofte hørte fra helse-
personell, sammen med mer eller mindre sak-
lige påpekninger av at de var part i saken,
sinte på systemet eller preget av sin sykdom.
På denne bakgrunnen var vi nødt til å teste
påliteligheten i svarende så langt det lot seg
gjøre. Og her var inntrykket entydig: Pasien-
tene hadde mange erfaringer, de husket godt
og var presise med hensyn til navn på lege-
midler og andre fakta som kunne sjekkes. De
var også konsistente gjennom hele skjemaet,
til tross for at det var lagt in «feller» som
skulle fange opp unøyaktighet og slurv. Da vi
noen år senere gjorde undersøkelser blant
norske leger var deres utfylte skjema mindre
pålitelige og mer preget av hastverk og slurv
(Jensen, 1983a). Det var samlet sett ingen
grunn til å tvile på at svarene ga et ganske
pålitelig bilde av pasientenes erfaringer.
Informasjonen vi fikk tilgang til, var detaljert
og pålitelig.

Det som var vanskeligere å vite sikkert, var
hvor representative disse opplevelsene var for
helsevesenets generelle behandling av pasien-
ter og for legemidlenes egenskaper. Siden erfa-
ringene var hentet fra mange behandlingsste-
der gjennom mange år, var det her vanskelig å
vite sikkert. Men igjen var det slik at andre
undersøkelser stort sett bekreftet mitt bilde,
og der mine resultater virket oppsiktsvek-
kende ble de etterhvert bekreftet. Saklig sett er
det ikke mulig å trekke noen annen konklu-
sjon en at pasientene er en pålitelig kilde til
mye og detaljert informasjon. Likevel skulle

både denne og påfølgende undersøkelser om
brukererfaringer skape mye debatt og kon-
flikt. Teknikken med erfaringsinnsamling ble
utvidet til andre deler av helsevesenet slik at
det etter hvert ble samlet et svært stort materi-
ale med pasienterfaringer i norsk helsevesen
(Jensen, 1992). Vi utviklet metoder tilpasset
til enkel innsamling av konkrete brukererfa-
ringer (Bomann-Larsen & Jensen, 1986).
Undersøkelsen samlet mange, detaljerte og
troverdige erfaringer med et klart mønster.
Det var dessverre en klar slagside slik at de
mest erfarne pasienter med alvorlige og lange
sykdomsforløp var overrepresentert. Fokuset
var på medikamenter og behandlingssituasjo-
ner. Vektleggingen på hele pasientkarrierer
gjorde det vanskelig å skille mellom ulike
behandlingssteder og ulike tidsperioder.

Resultatene
Fornøyde?

Mange, men ikke noen majoritet, var for-
nøyde med medisinens virkninger rent gene-
relt. 37 % oppsummerer sine erfaringer med
at medisinene stort sett har vært til hjelp. En
litt større andel var usikre på hva medisinene
betød, mens en av fem mente medisinene
direkte hadde vært til hinder. Minst fornøyd
(ca 1 av 4) var respondentene med de gamle
antidepressiva og nevroleptika. Informantene
var litt mer fornøyd i sykehussituasjoner enn
som pasienter i allmennpraksis. Den viktigste
grunnen til misnøye var bivirkninger. De var
nok mest plagsomme utenfor sykehus og flest
og mest alvorlige ved antipsykosemedisiner
og antidepressiva. Det er viktig å holde fast i
at mange er fornøyd, men når tallet er så lavt
som 20–40 %, bør det understreke at nytten i
beste fall var individuell og knyttet til den
helhetssituasjonen som pasienten opplevde.
De gode klassiske laboratorieundersøkelser
var ikke særlig mye mer optimistiske enn
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pasientene på den tiden. Positiv effekt kunne
framvises, men ikke med stor sikkerhet eller
overveldende på noen måte. Derimot var
markedsføringen og de mest entusiastiske
leger i tidsskiftene på en helt annen måte pre-
get av skråsikkerhet og optimisme.

Informasjon?
Det er vanskelig å være uenig i at pasienter
bør være informert om vanlige bivirkninger
og forsiktighetsregler knyttet til de medisi-
nene de får. Om en synes det er viktig at pasi-
enten skal kunne ta ansvar og delta i avgjø-
relser som gjelder dem selv, må de også
informeres om diagnose og hensikt med
medisinering på en måte som gjør innsikt og
valg mulig. I 1978 var pasientenes rett til
informasjon i liten grad juridisk beskyttet.
Gjennomgående meldte pasientene om så
dårlig informasjon at det virket lite forenlig
med forklaringer knyttet til arbeidsbelastning
hos personalet eller dårlig organisering i sys-
temet. Det var så få som ble informert om
selv enkle forhold knyttet til legemidlene at
det klart må knyttes til en gjennomgående
informasjonsgjerrighet i kulturen og proble-
mer i organisasjonen.

Ofte manglet for eksempel samtale med lege i
forbindelse med at pasientene fikk medika-
menter på sykehus. I situasjoner hvor det var
ganske opplagt et behov for å bli informert
om bivirkninger, var det kun rundt 15–25 %
av informantene som oppga at de hadde blitt
informert. Den viktige informasjonen
omkring muligheter for vanedanning av sove-
medisiner og angstdempere hadde nesten like
lav informasjonsandel, men her var pasien-
tene ganske informerte gjennom egne erfarin-
ger og massemedier. En ganske normal
bivirkning av sovemedisiner er trøtthet eller
sløvhet på dagtid, særlig ved lengre tids bruk.

Kun 3 % mente de var informert om dette,
mens ti ganger så mange hadde vært plaget
av trøtthet eller sløvhet på dagtid. 17 % var
fornøyd med informasjonen. Om lag halv-
parten fikk i det minste delvis et inntrykk av
å bli tatt med på råd. Andelen var lavest på
sykehusene, sammenliknet med situasjonen
ved besøk hos primærlege. I primærhelsetje-
nesten var det riktignok korte besøk (snitt på
15 minutter), men det var en direkte kommu-
nikasjon med den som forskrev medisinen.
En ikke ubetydelig del (1 av 3) mente at de på
sykehus ikke hadde fått vite hva slags medi-
sin de fikk.

Disse resultatene ble trukket i tvil i diskusjo-
ner med de ansatte i tjenestene, og det var
vanskelig å utelukke at pasientene kunne ha
glemt informasjon de hadde fått. Vi støttet
oss imidlertid på andre undersøkelser som
også befestet inntrykket av informasjonsgjer-
righet i tjenestene. Pasientenes hukommelse
var til dels påfallende god der dette kunne
kontrolleres. Vår konklusjon var at helseve-
senet, og særlig psykiatrien, slet med «pater-
nalisme» det vil si holdninger som gikk i ret-
ning av at de ikke mente at pasientene trengte
å settes i stand til å vite eller velge og stort
sett ikke kunne anerkjennes som seriøse aktø-
rer i sine egne liv (Froestad & Jensen, 1984).
Senere undersøkelser i helsevesenet (Jensen,
1991) og offentlig sektor mer generelt (Bom-
ann-Larsen & Jensen, 1986), bekreftet i stor
grad at informasjon vanligvis er et problem i
møtet med offentlige tjenester.

Bivirkninger
Når det gjaldt bivirkninger var det særlig to
forhold som ble trukket fram. For det første
var bivirkninger en del av folks hverdag. Om
lag halvparten av pasientene oppga å ha slike
plager etter å ha fått en medisin, og 9 av 10
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hadde opplevd plagsomme bivirkninger. På
sykehus var bivirkningene betydelig hyppi-
gere, samtidig som det var liten respons når
pasientene forsøkte å ta opp problemene. Det
andre forholdet var at pasientene hadde et
annet perspektiv på bivirkningene enn helse-
personellet og den medisinske faglitteraturen.
For pasientene var dagliglivskvaliteten avgjø-
rende. Dermed kunne de leve med en del
medisinske «komplikasjoner», uten å oppleve
det som store problemer, mens andre bivirk-
ninger som den gang knapt ble nevnt i medi-
sinske sammenhenger ble opplevd som svært
problematiske (trøtthet, impotens, misfarging
av huden, ekstrem svette, vektøkning). Det
var også slik at bruk gjennom år og tiår rime-
ligvis viste et annet og mer alvorlig bilde enn
det som baserer seg på noen måneders bruk
og som ofte legges til grunn for den formelle
medisinske dokumentasjonen. Den aller mest
vanlige bivirkningen, med over halvdelen av
tilfellene var sløvhet og trøtthet. Dette illus-
trerer det overstående poenget; det virket
ikke så medisinsk farlig, det kunne kanskje
være lett å håndtere i en periode, men betød
klart redusert livskvalitet når det vedvarte i
måneder og år.

Medikamentavhengighet?
Da undersøkelsen ble gjennomført var avhen-
gighetsproblematikk med psykofarmaka lite
anerkjent. En brukte ordet «misbruk» og
tenkte seg at det var pasienter som på for-
hånd var narkomane som også kunne for-
gripe seg på legemidlene sine. Felleskatalogen
hadde for eksempel ingen advarsel om avhen-
gighet for de vanlige beroligende medisinene.
Den største fabrikanten, Hoffman la Roche
mente avhengig oppsto i ett tilfelle per 50
millioner pasientmåneders bruk (Jensen,
1979). Undersøkelsen viste noe helt annet.
Hver tredje bivirkning var vanedanning og

om lag halvparten gav uttrykk for at de
hadde opplevd slike problemer. Avhengighet
var i hovedsak koblet til stoffgruppen benzo-
diazepiner og nære slektninger. Av de som
hadde fått beroligende gjennom allmenn-
praktiker og brukt det jevnlig opplevde 2 av
3 at det var problematisk å slutte. Halvparten
av disse oppga at det var «svært vanskelig» å
slutte. Ved oppfølgingsspørsmål viste det seg
at problemene ofte var alvorlige, mange
måtte ha hjelp til å slutte og en del (1/3)
hadde gitt opp. At problemene for mange var
så store kan ses som relevant for den nye pro-
blematikken omkring SSRI-preparater som
tas opp nedenfor. Kort oppsummert viste
undersøkelsen det som gradvis skulle bli all-
ment kjent:

De mest populære nervemedisinene var vane-
dannende ved jevnlig bruk. Og den jevnlige
bruken skapte problemer etter uker, ikke år,
og var knyttet til vanlige doser og det som
var regnet som korrekt bruk. På dette punk-
tet var undersøkelsen kontroversiell selv om
noen få forskningsarbeider hadde påpekt det
samme og det var bekymring i legemiddelpo-
litiske organ. Debatten utviklet seg raskt i
retning av å bekrefte det bildet undersøkelsen
viste, men først i 1986 var for eksempel kata-
logomtalen av Librium rimelig i takt med
dette. Som en kan vente ble det på dette
punktet i 1980 en debatt der prosjektets
ledelse hadde problemer med å ri av stormen
og det var heller ikke lett for ledelsen i Men-
tal Helse å fronte slike kontroversielle syns-
punkter.

Sosial ulikhet
Det er forskjell på folk. Ikke minst har det
vist seg at helse og helsetjenester er ulikt for-
delt i befolkningen. Også i min undersøkelse
viset dette seg med skremmende systematikk
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og detalj. At det norske helsevesenet rommet
store sosiale ulikheter i sin behandling, også
når det gjaldt legemidler, var ikke ventet eller
anerkjent i 1979. Informasjonsgjerrigheten
rammet for eksempel ikke likt for alle og i
alle situasjoner; dess lavere utdanning og dår-
ligere kobling til arbeidslivet, dess mindre
informasjon ble gitt. Sammenhengen var
sterk og systematisk og virket gjennom tre
viktige ledd. Det første var sannsynligheten
for å havne i situasjoner der en trengte infor-
masjon. Lavstatus og lav utdanning var
koblet til flere medikamenter, til mindre
revurdering og sjeldnere henvisning til spesia-
list, det vil si flere situasjoner der informasjon
var viktig. I selve situasjonen var kommuni-
kasjonen bedre for dem med sterkere ressurs-
bakgrunn. Som den tredje faktor hadde de
med gode ressurser lettere tilgang til alterna-
tive informasjonskilder, for eksempel venner
og kjente innen helsevesenet. Dermed ble det
større bildet at de med for eksempel høy
utdanning var markant mer totalfornøyd
med medisinene sine og havnet påtagelig
sjeldnere i vanedanningssituasjoner. Både
arbeid og utdanning var viktige ressurser,
men utdanning så ut til å være den viktigste.
Disse data ble sammen med andre lagt til
grunn for en mye benyttet oppsummeringsar-
tikkel om sosial skjev fordeling av offentlige
tjenester (Jacobsen, Jensen & Aarseth, 1982).

Helhetsinntrykket
Det å henvende seg direkte til pasientene og
ta deres erfaringer på alvor ga et helhetsinn-
trykk som var svært annerledes enn det som
framgikk av den vitenskapelige medisinske
litteratur som oftest tok utgangspunkt i tids-
begrensede isolerte forsøk. Mange tok det
som bevis på at pasientene måtte være usak-
lige eller at det i det minste var snakk om
unntak, men situasjonen var heller at pasien-

tenes erfaringer bedre representerte legemid-
delvirkeligheten. Pasientene hadde ofte nytte
av sine medisiner, men deres erfaringer var
også preget av at de gikk på mange medika-
menter i mange ulike blandinger som neppe
var godt kvalitetssikret. De hadde mange og
plagsomme bivirkninger, og ikke minst store
problemer når en forsøkte å slutte. Ofte ble
ansvarlig helsepersonell provosert over våre
beskrivelser og statistikker, særlig legene
hadde et blikk og en erfaringsverden som var
preget av deres posisjon i systemet. Pasien-
tene var pålitelige samvittighetsfulle infor-
manter og deres problemer og opplevelser
viste seg på helt sentrale punkter å være rik-
tige, også der de stred mot datidens alminne-
lige medisinske oppfatninger.

Hvor foreldet er undersøkelsen 
og dens resultater?

Det er sannsynlig at forholdene er blitt bedret
på mange av punktene som nevnes over.
Denne undersøkelsen kom samtidig med, og
var en del av, en bred samfunnsprosess der
klientrettigheter, brukererfaringer og bedring
og informasjon og service ble vektlagt utover
1980-tallet. Ikke minst har ideen om mennes-
kerettigheter hatt betydning for pasienter i
psykisk helsevern. Kamp- og interesseorgani-
sasjonen We Shall Overcome (WSO) har fra
1970-tallet hatt et slikt perspektiv og betyd-
ningen av menneskerettene for pasientene er
godt argumentert for (Kogstad, 2009). På
mange måter var det en medikament- og psy-
kiatrikritisk bølge i forskning og samfunnsde-
batt fremover mot 1990-tallet (Carlberg,
2008). Mange enkeltreformer, medieopp-
merksomhet, kampanjer og kulturendring i
systemet har trukket i riktig retning gjennom
1980- og 1990-tallet. Folks erfaringer med
tjenestene er blitt mer legitime og retten til
informasjon er formelt sikret på en langt
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bedre måte. Moderne forbrukertenkning har
skapt systemer med merking, pakningsved-
legg og tilgjengelige nettsider med godt tilret-
telagt informasjon. På den annen side har
dårlig informasjon til brukere av offentlige
tjenester vært en systematisk gjenganger i et
stort antall undersøkelser (Jensen, 1986,
1991) og det er ikke uten videre enkelt å kon-
kludere med at bedringen har vært dramatisk.
Nye medikamenter har ofte blitt introdusert
med sterk optimisme omkring sikker virking
og lave bivirkninger, ikke minst gjelder det de
nye antidepressiva (SSRI). De ble påstått å ha
identifiserbare, sikre direkte virkninger på
hjernekjemien på en måte som hjalp depri-
merte mennesker, og dessuten betydelig min-
dre plagsomme bivirkninger. Om det er riktig
burde vi i dag ha en situasjon med en betyde-
lig høyere andel pasienter som er fornøyde
med medikamentene sine. Slike antagelser om
at legemidlene objektivt sett virker godt med
lite bivirkninger kan få pasienterfaringer til å
virke mindre relevante. Men i prinsippet er
det nok heller en tilsvarende situasjon i dag
som på slutten av 1970 tallet. De nye medika-
mentene som i reklame og noen medier virker
å ha revolusjonerende mer sikre virkinger er
heller preget av å være bare litt bedre enn
ingenting (placebo) (Healy, 1997; Medawar,
1997; Carlberg, 2008). De gode erfaringene
er mer ujevne og preget av helhetssituasjonen.
Bivirkningene er nok blitt mindre plagsomme
i vanlig bruk (sammenliknet med gamle anti-
depressiva, men ikke sammenliknet med det
de samme pasienter fikk tidligere), men med
overraskende komplikasjoner når en skal
slutte. Erfaringene til pasientene virker også i
dag som en nøkkel for å forstå de nye lege-
midlene, og gir langt mer nyansert informa-
sjon enn den optimistiske litteraturen i
reklame og i mye tradisjonell medisinsk
forskning (Carlberg, 2008)

Det kan dermed se ut som om pasientenes
egen vurdering og opplevelse fremdeles er sen-
tral og underutnyttet og at dette kanskje sær-
merker medikamenter innen psykisk helsefel-
tet. Finner vi systematisk bruk av
pasienterfaringer i forskningslitteraturen om
psykofarmaka? En gjennomgang av nye og
kvalitetssikrede artikler om psykofarmaka i
databasen PubMed gir ikke uten videre grunn
til optimisme. Av 731 artikler gjorde kun 2
aktiv bruk av pasienterfaringer. Det normale
er fortsatt klassifiseringer med et diagnostisk-
vitenskaplig blikk utført av profesjoner gjen-
nom forsøk over kort tid, for eksempel 8 uker.
Mer positivt er det at bivirkninger, uheldig for-
skrivningsmønster og uheldige blandinger av
mange medikamenter er blitt ganske vanlige
tema. Bivirkninger som påvirker dagliglivet
(for eksempel seksualliv) behandles seriøst.
Forskningslitteraturen gir dermed ikke uten
videre noe usaklig solskinnsbilde av psykofar-
makas bruk og virkninger selv om pasienterfa-
ringer ikke vektlegges.3

Brukernes røst er altså ikke kommet inn som
naturlig informasjonskilde i medisinsk forsk-
ning og vurdering av nervemedisiner. Deri-
mot finner vi pasientorganisasjoner og – initi-
ativ som forsøker å ta den plassen. Det
svenske forbrukerinstituttet KILEN (etablert
1994) samler systematisk inn erfaringsdata
fra pasienter som en viktig del av arbeidet
sitt, og bruker dem blant annet aktivt i kurs
for helsepersonell. Internasjonalt har «The
antidepressant Web» (Medawar, 1997) spilt
en stor rolle. Søk på nettet gir raskt funn av
diskusjonsbaser og nettsteder der pasienter
deler sine erfaringer og meninger om kon-
krete medikamenter og medikamentgrupper.
I Norge fikk vi tidlig pasientinitiativ, blant
annet kom det bøker sentrert rundt erfaringer
med medikamenter for angstpasienter (Rogn-
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vik, 1987) og antidpressiva (Beyer, Rognvik
& Oulie, 1996). I de seinere åra har nettver-
ket «Medisin mot Piller» og ikke minst
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse hatt en viktig rolle (Hall,
2010).

Min undersøkelse startet omtrent samtidig
som Nils Kr Sundby skrev følgende i Dagbla-
det (Sundby, 1978):

«… Pasientene forblir i isolert taushet,
uten felles talerør og totalt utestengt fra
den offentlige debatt. Derved går legene
og allmennheten glipp av verdifull kunn-
skap om medisinenes skyggesider.» (s. 3)

Slik er det ikke lenger. Brukernes egne erfa-
ringer og problemer blir artikulert og synlige
i en helt annen grad, stort sett drevet fram av
pasientorganisasjoner og pasientinitiativ.
Likevel er det langt fram før den medisinske
forskningen, legemiddelpolitikken og helse-
vesenet har innarbeidet pasientsiden på den
måten som burde være naturlig. Først fra
mars 2010 er det blitt mulig for pasienter å
melde erfaringer direkte til den norske bivirk-
ningsnemda. Den økte legitimiteten for pasi-
entene har også litt mer uventede effekter:
Reklamen for psykofarmaka legger i dag
langt mer vekt på bilder og tekst av lykkelige
og friskgjorte pasienter (i stedet for bilder av
forskere og leger) og forsøker stadig mer å
henvende seg direkte til pasientene gjennom
internett og massemedier (Holme-Hansen &
Jensen, 2002; Carlberg, 2008). Legemiddelin-
dustrien er også svært aktiv i å støtte (og eta-
blere) pasientorganisasjoner som er positive
til deres produkter (Carlberg, 2008).

Tilvenningsfaren ved benzodiazepiner i dag
er vel kjent, helt selvfølgeliggjort, og trenger

neppe mer forskning for å oppdages. Medi-
kamentgruppen er trukket inn under narkoti-
kalovgivningen, utstyrt med varseltrekant på
boksen og har spesielle kontrollrutiner på
apotekene. Som i min undersøkelse er det i
dag enighet om at vanlige reseptlojale doser
allerede etter uker eller måneder kan skape
avhengighet i den forstand at det er proble-
matisk å slutte. Nå inntar nye preparater
omsetningstoppen med påstander om ikke å
være vanedannede (som benzodiazepiner
omkring 1960). Dermed kommer vanedan-
ningsproblematikken i en ny runde der pasi-
enters erfaringer på nytt ser ut til å stå i para-
doksal kontrast til markedsføringen. Dette
ser ut til å være et mareritt som har forfulgt
alle medikamenter som introduseres for å
avhjelpe milde psykiske tilstander, at de etter
en tid viser seg å være vanedannende (All-
gullander, 1978; Jensen, 2000). De nye anti-
depressiva ser dermed også ut til å kunne
skape betydelige problemer når en prøver å
slutte (Medawar, 1997; Carlberg, 2008; Hall,
2010), og som ved benzodiazepiner er mange
av problemene til forveksling lik både pasien-
tens gamle og for pasienten nye psykiske pro-
blemer.4 Dermed vil ofte tiltak lett bli mer
medikamenter i stedet for vellykket avslut-
ning. En slik ond form for «innebygget mar-
kedsføring» der både lege og pasient lett tror
nye eller gamle problemer skaper behov for
fortsatt medisinering, svært problematisk.

Med benzodiazepinene fikk vi erkjennelsen
av avhengighet etter bruk i normale reseptdo-
ser, med SSRI preparatene ser det ut til at vi
igjen står overfor nye avhengighetsformer,
preget av en lang rekke kroppslige og psy-
kiske problemer i avslutningsprosesser, som
kan være lange. Dette er fremdeles omstridt
og her er det lett å se at det er stort behov for
nye runder med gode kartlegginger av pasien-
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terfaringer som trekker inn lang tids bruk i
realistiske livs- og pasientkarrierer. Som anty-
det over er det pasientinitiativ som de siste
årene har brakt fram mye og til dels skrem-
mende informasjon (KILEN, Erfaringskom-
petanse, The Antidepressant Web, Medisin
Mot Piller). Det er samlet case-basert erfa-
ringsinformasjon om mange og betydelige
problemer når SSRI-preparater skal sepone-
res og det er utviklet veiledere (Hall, 2010)
og behandlingsråd og kurs for helsepersonell
i regi av pasientbaserte organisasjoner (Kilen
og «Medisin mot Piller»). Med noen få
hederlige unntak (for eksempel Borgestad-kli-
nikkens tilbud og sykepleier Kari Hafsengs
bok om håndtering av legemiddelavhengighet
(Hafseng, 1998)), er dette i liten grad repre-
sentert i helsevesenets tilbud. Som en kan
vente er det ikke lett for systemet å ha
behandlingstilbud for omstridte problemer de
selv har skapt og som så langt er dårlig
erkjent gjennom tradisjonell medisinsk forsk-
ning, selv om det ville vært det eneste etisk
forsvarlige.

En stor og viktig diskusjon som min undersø-
kelse ikke ga noe viktig tilskudd til, handler
om legemiddelindustriens markedsføring og
dermed om tendensen til å medikalisere dag-
ligliv gjennom serier av nye og «kreative»
diagnoser. Både benzodiazepinene fra 1960-
tallet og SSRI-preparatene fra 1990-tallet er
gjennom markedsføring og enorm omsetning
koblet til gråsonen mellom psykiatri og dag-
ligliv. Debatten handler om industriens mar-
kedsføring og metoder (Carlberg, 2008;
Healy, 1997, 2004; Virapen, 2010). Min
undersøkelse av erfaringene til pasienter med
ganske lange og mange erfaringer brakte lite
til den diskusjonen, med unntak av at mange
pasienter ga tilleggsinformasjon om at deres
problemer hadde startet med livshendelser

som arbeidsledighet, skilsmisse, dødsfall m.v.
Andre steder og med andre typer data har jeg
forsøkt å koble til denne diskusjonen (Jensen,
1981, 1983b, Holme Hansen & Jensen
2002). Av spesiell interesse er en undersøkelse
vi gjorde i to land (Norge og Danmark) som
viste at folk med lettere psykiske problemer
og uro klart foretrakk samtale med nær venn
eller profesjonell. Legemidler fikk bare rundt
5 % preferanse samtidig som det nettopp var
resept det store flertallet forventet at de ville
få hos lege (Holme Hansen & Jensen, 1993)

Pasienten som aktør 
og informasjonskilde

Selve ideen, med systematisk bruk av pasien-
terfaringer, har bare blitt bedre over tid og
etter hvert også koblet til metoder for kvali-
tetssikringsverktøy i systemet (Bomann-Lar-
sen & Jensen, 1986). Selv om brukererfarin-
ger nå er langt mer anerkjent er det fremdeles
det normale at de ikke blir samlet inn eller
vektlagt i særlig grad. Det er ikke en del av
systemets rutiner å spørre eller tro på pasien-
tene. I særlig grad fører det til at det mangler
informasjon om hvordan legemidler virker i
en praktisk situasjon over lang tid. Det stra-
tegiske i å bruke en pasientorganisasjon for å
få tak i mange erfaringer som formuleres
tydelig virker god. Mange brukerorganisasjo-
ner har der gjort arbeid i en annen retning
enn samarbeid med uavhengige forskere, de
har utviklet egne databaser, veiledere, sam-
funnsdebatt og egne kurs for helsepersonell.
Antagelig har det vært en meget god løsning
som har spilt fint sammen med å styrke pasi-
entenes posisjon mer allment.

For meg ble det etter hvert sentralt å følge
sporet der det å respektere pasientenes erfa-
ringer er langt mer enn en praktisk kilde til
data. Det handler om muligheter for delta-
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kelse og anerkjennelse av en aktørstatus. Det
er tett knyttet til deltakelse, rettigheter og
verdighet (Froestad & Jensen, 1984; Kog-
stad, 2009) og til et oppgjør med den proble-
matiske paternalismen i helsevesenet. Opp
gjennom 1980- og 1990-tallet var jeg knyttet
til mye forskning og utredning om dette,
både i helsevesenet og generelt for offentlig
sektor, og etter hvert knyttet arbeid om
grunnleggende forbrukerettigheter og rett til
borgerstatus og deltakelse. For meg ble min
første pasientundersøkelse i samarbeid med
Norsk Forening for Mental Helse en port inn
til et videre arbeid med rettigheter og delta-
kelse og verdighet i vid forstand.

Noter
1 De medikamentene som var med i undersøkelsen var

alle merkenavn for preparater i gruppene beroligen-
de, sovemidler, antidepresssiva og antpsykosemedi-
sin (dvs N05 og N06) i det formelle klassifikasjonsys-
temet.

2 Norsk Forening for Mental Helse ble stiftet i 1978.
3 PubMed database/søkesystem over medisinsk faglit-

teratur, Oversiktsarbeid gjort november 2010, siste
dato 8/12 2010. Søkeord: psychotropics (731), subsett:
side effects (287), subsett: patient experiences (2), 30
artikler tatt ut som særlig relevante for denne artik-
kelens problematikk.

4 Ved personlig kommunikasjon med E Holme Hansen,
professor i socialfarmasi, København Universitet er
det antydet at WHO sine interne arkiver har omtrent
like mange vandedanningsrapporter på SSRI-prepa-
rater som på de gamle benzodiazepiner.
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Summary
Thor Øyvind Jensen

The Voice of the Users

About 200 members from an interest organization for mental health care patients were in 1979 asked
about their experiences with psychotropic medication. The survey showed that they had precise and
often negative experiences with their prescription drugs. Lack of information and addiction were more
serious than expected, side effects and daily life complications were also quite common. The results
were debated at the time and followed by more research. This article presents and discusses the results
with special emphasis on the position of the patients and their experiences. In short: side effects, lack of
information and difficulties with addiction still seem to be rather common and new problems with wit-
hdrawal have been discovered. On the positive side it seems clear that patient information has impro-
ved and the patients and their organizations have gained a significantly greater respect for their
experiences.
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