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Helseministerens pålegg om medikamentfrie
behandlingstilbuder svært positivt.
I en kronikk 14.
juni hevder
professor i
psykiatri, Jan
Ivar Røssberg, at
helseminister
Bent Høies pålegg
om

ANNONSE

medikamentfrie

behandlingstilbud er uforsvarlig, at slike tilbud ikke
har positive effekter, men at man derimot «vet» at
antipsykotika virker.

Negative effekter for flertallet
Det er aldri utviklet antipsykotika som kan forutsies
å ville få overveiende positiv behandlingseffekt.
Dette fremgår av NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse
og rettssikkerhet, som undersøkte
kunnskapsgrunnlaget for den omfattende
tvangsmedisinering som finner sted – årlig flere
tusen formelle vedtak, og hertil mange som
medisineres «frivillig» under trussel om at de ellers
vil bli tvangsmedisinert.
NOU-en viser at antipsykotika har litt bedre effekt
enn placebo. Ved akutte psykoser er effekten
(symptomdemping) 10–20 prosent bedre, ved
langtidsbehandling (hindre tilbakefall) 25 prosent
bedre. Dette betyr at henholdsvis minst 5–10 og
minst 4 personer må behandles for å få ett positivt

resultat. På forhånd er det ikke mulig å si hvem som
vil profittere. Det store flertallet har utelukkende
negative effekter.

Dagens praksis er ulovlig
NOU-en fastslår da også at dagens
tvangsmedisineringspraksis er ulovlig ved at lovens
menneskerettslig begrunnede krav om stor
sannsynlighet for positiv effekt, ikke etterleves. Dette
foregår utrolig nok med helsemyndighetenes
stilltiende aksept.
Det finnes adskillige medisinfrie tilbud med gode
effekter, men en uhyggelig klokkertro på
tvangsmedisinering har vært en sovepute som har
hindret utvikling av slike alternativer.
Helseministerens pålegg er svært positivt. At all
tvangsmedisinering må forbys, slik også FNkomiteen under Konvensjonen om
funksjonshemmedes rettigheter og andre FNorganer går inn for, er et nødvendig neste skritt.
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