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C A R L TO L L E F S O L B E R G
Ingen av forfa erne har oppgi noen interessekonﬂikter.

Lien og Malts kommentar gir oss anledning til å takke Norsk psykiatrisk forening (Npf) for
at de ønsker å bidra til å realitetsjustere forventningene til psykiatrien ved å engasjere seg i
kampanjen «Gjør kloke valg». Npfs innspill var ikke oﬀentliggjort da vi sendte inn vår
kronikk (1), og vi tar selvkritikk på at vi ikke gjorde nøyere undersøkelser rundt hvorvidt
noe var i anmarsj. Dermed er vi også enige i at vår påstand om manglende intern
forventningsavklaring i psykiatrien kan modiﬁseres noe. Det er også tillitsvekkende at Npf
tar selvkritikk på sendrektigheten i sine forslag. Vi har lest de oﬀentliggjorte forslagene
med interesse og håper de vil skape en fruktbar deba om fagets fremtid (2). Vi leser også
at foreningen mener det er en «rekru eringskrise i psykiatrien» (3). Vi tror at en løsning på
forventningskrisen også kan bidra til å løse rekru eringsutfordringene. En
realitetsorientering av forventingene vil gjøre det enklere å få øye på alt det gode
psykiatrien tross alt gjør og lykkes med. Derfor håper vi at foreningen også i fremtiden vil
fortse e å kommunisere realistiske forventninger utad.
Hasting trekker frem utvidelsen av sykdomsbegrepet og gir dermed et viktig bidrag til vår
kronikk. Uklare grenser for hva som bør kalles sykdom gjør psykiatrien særlig utsa for
medikalisering. Det ﬁnnes interessant akademisk li eratur som omhandler
medikalisering i psykiatrien (4), men ofte har denne li eraturen få konkrete råd til den
alminnelige kliniker. Det har også bli hevdet at det pågår en medikalisering av de
menneskelige grunnvilkår, en utvikling som y erligere vil kunne øke de urealistiske
forventningene til psykiatrien (5).
Furuholmen tilfører også ﬂere viktige perspektiver. Det blir ofte sagt at enhver kirurg kan si
«ja» til å operere en pasient, men bare de virkelig gode kirurgene vet når de skal si «nei».
E er vår mening stiller det seg på samme måte i psykiatrien. Bare den virkelig gode
psykiater vet når det er riktig å si «jeg kan ikke hjelpe deg» – og deri ligger legekunsten.
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