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Utgivers forord 

Er enkeltmenneskets fortellinger om livserfaring og bedringsprosesser 
gyldige kunnskapskilder? Er det rom for den enkeltes subjektivitet og 
livsverden innen dagens kunnskaps- og tjenesteutvikling? Slike spørsmål 
stilte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i 
Vitenskapsåret 2011. Vårt senter har fått i samfunnsoppdrag å bidra til en 
praksis der erfaringskunnskap i større grad legitimeres og etterspørres. 

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1996-2008) formidlet et mål 
om aktiv deltakelse i samfunnet, integrering og medborgerskap. I lys 
av denne planen utfordret vi den gangen professor i sosialpsykologi, 
Tor-Johan Ekeland, til å vurdere kunnskapssyn og den subjektive 
erfaringens plass i kunnskapsutviklingen. Det resulterte i publikasjonen  
Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern (2011). 

Hva har skjedd siden den gang? Ser vi tegn til en praksis som i 
økende grad integrerer brukeres og pårørendes erfaringsbaserte 
kunnskap i behandling og tjenesteutvikling? Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse innen psykisk helse har utfordret Ekeland til å 
videreutvikle en ny kunnskapsplattform langs de linjene han skisserte 
i 2011. Vi tror at det innenfor psykisk helsefeltet i dag utøves mye 
god hjelp og behandling i samsvar med det Tor-Johan Ekeland kaller 
en subjektontologisk forståelse. Men som Ekeland uttrykker i dette 
essayet, det foregår mye annet også. Og det er slående hvor forskjellige 
tilbudene kan være. 
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Se en gang til – hvordan forstår vi psykisk lidelse? 
Dette tema står i særlig fokus i vårt senter i 2021. Ikke fordi vi har svaret, men 
fordi vi ønsker å bidra til debatt og samtale. Vi vil bidra til refleksjon om det 
grunnlaget våre tjenester skal bygge på i årene fremover. Livet er sammensatt 
og innebærer både sårbare faser og smertefulle situasjoner. Rollene kan 
skifte, og vi kan alle en dag være i behov av god hjelp fra tjenestene. 

De fleste fagpersoner innen psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i dag 
vil understreke relasjonens betydning i møte mellom behandler og pasient. 
I senterets utgivelse Levd Liv (2016) beskriver Petter Andreas Ringen disse 
møtene som en kjerneprosess i utforming av tjenestene. Og at brukerstemmene 
er helt avgjørende for å kunne evaluere kvaliteten på de personlige møtene. 
Og det er ikke bare fagkunnskapen det kommer an på; holdningene hos 
fagpersoner og organiseringen av tjenestene spiller også en stor rolle. 

Nyere forsøk på å integrere ulike modeller innen psykisk helsefeltet finner 
vi blant annet hos senterets medarbeider Arnhild Lauveng, i læreboken 
Grunnbok i psykisk helsearbeid – det landskapet vi er mennesker i (2020). 
Hun argumenterer for et psykisk helsefelt som orienterer seg ut fra flere ulike 
modeller for å kunne gi et relevant og godt helsetilbud – ja, et persontilpasset 
tjenestetilbud. 

Ekeland løfter frem et kunnskapssyn og synliggjør noen dilemmaer knyttet 
til forståelsen av det menneskelige sinn. Både gjennom epistemologisk 
grunnlagstenkning, men også ved hans bruk av eksempler fra dagsaktuelle 
problemstillinger innen psykisk helsevern. Anliggendet hos Ekeland er grunnlags-
tenkningen, men han løfter også frem flere områder og eksempler fra praksis;  
eksempelvis medikamentbruk, diagnosesystemene og alternativ til tvang. 

Ekeland viser til at kunnskap og etikk er tett sammenvevd i praktiske yrker. Det 
holder ikke å spørre om våre kunnskapsversjoner er sanne eller ikke, vi må 
også undersøke hva kunnskapen skaper. Etikken må ha forrang for evidensen, 
understreker Ekeland. I særlig grad må dette gjelde når praksis handler om 
menneskelig nød og lidelse.  
 
Ekelands hovedpoeng er at i møte med mennesker og menneskelige 
fenomen må grunnformelen alltid være å ta for gitt at et gjensidig perspektiv 
er mulig, at den andre er et subjekt i seg selv. 

Etiske problemstillinger knyttet til menneskemøter er grunnleggende 
enten man i hovedsak jobber biomedisinsk eller psykososialt. Ekeland 
hevder at et subjektontologisk førsteperspektiv vil minske risikoen for 
inhumanitet. Dette er et interessant argument, og senteret vil med dette 
heftet bidra til at nettopp slike spørsmål tydeliggjøres i samfunnsdebatt 
og tjenesteutvikling innen psykisk helsefeltet. 

Er det en større fare for at fagpersoner kan bidra med inhuman 
behandling ved en biomedisinsk tilnærming? Og er det i det hele tatt 
meningsfullt å snakke om ulike perspektiv som om det er et enten eller? 

Vi oppfordrer til en utvidet måte å tenke kunnskap på. Vi utfordrer alle 
aktører til å reflektere og å snakke nyansert om kunnskapen på feltet, 
bevisstgjøre fagpersoners identitet og vektlegge betydningen av etisk 
refleksjon i arbeidet. 

Vi håper du som leser vil ha glede av dette essayet, og at det vil sette i 
gang diskusjoner og refleksjoner som vil bringe det psykiske helsefeltet 
fremover – til beste for alle som kan komme til å trenge god hjelp. 

Hilde Hem  
Daglig leder 
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Innledning

”En kan ikke behandle psykiske 
lidelser – en kan bare behandle 

et psykisk lidende menneske. 
Det er altså ikke sykdommen, 
men personen (et subjekt) som 
responderer på behandlingen.” 
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Tidligere kalte vi feltet for «psykiatrien». Etter «opptrappingsplanen»  
(St. meld. nr. 25, (1996-97) og St. prp. nr. 63 (1997-98)), heter arbeidsfeltet 
«psykisk helsevern», og «psykiatri» reserveres til betegnelse på en 
medisinsk spesialitet om «sinnets lidelser», slik det heter i Store 
medisinske leksikon. I 2011 gjorde jeg på oppdrag for Nasjonalt senter 
for erfaringskompetanse innen psykisk helse en analyse av denne 
planen og konkluderer blant annet med at der er et misforhold mellom 
dominerende kunnskapssyn og planens sosialpolitiske visjoner (Ekeland, 
2011). Jeg skisserte også noen ideer til en alternativ kunnskapsplattform. 
Denne teksten er en videreutvikling av disse ideene.

Galskap forstått medisinsk
For det er psykiatrien, en betegnelse som skriver seg tilbake til den tyske 
legen Johann Christian Reil (1759-1813), som fortsatt er hegemonisk 
kunnskapsdisiplin på feltet, og som vitenskap legitimerer de 
organisatoriske rammene for virksomheten, at det handler om sykdom 
og behandling. Om vi tar dette for gitt i dag, er realitetene at det tok et 
hundreårs tid før legene og medisinen overtok forvaltningen av galskap og 
menneskelige avvik relatert til sinnet, i Norge kulminert med Sinnssykeloven 
av 1848 (Skålevåg, 2002). Psykiatri ble en samfunnsinstitusjon. Siden 
Reils tid, har faget hatt som ambisjon å utvikle en medisinsk orientert 
vitenskap om disse lidelsene, det vil si at de er sykdommer som andre 
sykdommer og kan underlegges medisinens skjema for vitenskapelig 
kunnskapsdanning. Det innebærer først å kunne beskrive de tegn og 

symptomer som gir grunnlag for å klassifisere dem som ulike sykdomsenheter, 
slik en ellers gjør i medisinen (nosologi). Deretter bør forskning kunne 
akkumulere kunnskap om mulige årsaker til plagene (etiologi), kunnskap om 
de underliggende biologiske prosessene som skaper dem (patologi), kunne 
si noe om hvordan de utvikler seg (prognose), og endelig det viktigste: Hvilken 
behandling virker for spesifikke lidelser (terapi)? Har dette kunnskapsprosjektet 
vært vellykket? Vitenskapelig har det strengt tatt ikke vært det. Lite kunnskap 
er akkumulert, psykiatriske diagnoser er stort sett bare beskrivende med svak 
reliabilitet og validitet (Ekeland, 2017). Selv om mange involverte biologiske 
variabler er kartlagt, er det uklart hva som er årsak og hva som er virkning. Det 
er heller ingen dokumentasjon av spesifikke markører for en underliggende 
biologisk patologi som kan forklare symptomene, og det finnes fortsatt ingen 
kur mot psykiske lidelser. Tanken om spesifikke terapier for spesifikke lidelser 
har ikke empirisk støtte, hverken når det gjelder medikamentell behandling 
eller psykoterapi (Moncrieff, 2006; Wampold, 2009). Behandlingsforskning 
peker egentlig mot følgende konklusjon: En kan ikke behandle psykiske 
lidelser – en kan bare behandle et psykisk lidende menneske. Det er altså ikke 
sykdommen, men personen (et subjekt) som responderer på behandlingen. 

Behov for en annen forståelse?
Sammenlignet med utviklingen i andre deler av medisinen, kan en knapt 
hevde at psykiatri som profesjonsfag har skaffet seg et avklart vitenskapelig 
grunnlag for sin praksis. Psykiske lidelser ser heller ikke ut til å oppføre seg 
som andre lidelser. Vi vet mye statistisk om både biologiske, psykologiske, 
sosiale og kulturelle risikofaktorer, mye om at livets erfaringer kan gjøre 
mennesker syke både på kropp og sinn, men lite om hvordan slike forhold 
skaper lidelse hos noen, men ikke hos andre. Psykiske lidelser synes både å 
være ekvifinale – at ulike typer bakenforliggende forhold kan gi samme plager 
(og diagnose), og multifinale, at samme type bakgrunnsforhold kan gi ulike 
diagnoser. Om vi ser på den biomedisinske sykdomsforståelsen av psykiske 
lidelser som en hypotese, for eksempel fremsatt i 1883 av Emil Kraepelin 
i sin store psykiatribok, kan vi i dag med Karl Poppers begrep si at den er 
falsifisert. I en slik situasjon inviterer Popper oss til teoretisk kreativitet: Er der 
andre teorier som kan passe bedre med det empirien viser? Popper kritiserer 
vitenskapssamfunnet for å omgå denne utfordringen og isteden, ved hjelp av 
ad-hoc forklaringer og hjelpehypoteser, å forsvare sine teorier langt utover 
empirisk rimelighet. At vi forsvarer våre kart selv om terrenget viser noe annet, 
kan også handle om makt og interesser, og profesjonenes identitet.

Hva er det psykisk helsevern steller med? Hva er 
«gjenstanden» som legitimerer virksomheten til et 
omfattende korps av fagfolk fra ulike disipliner og 
profesjoner innenfor rammen av et organisatorisk 
konglomerat av både statlige, kommunale, 
offentlige og private tiltak? 
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Kunnskapssyn og motsetninger
Psykiatrihistorikeren Roy Porter hevder at en av grunnene til den svake 
kunnskapsutviklingen i psykiatrien kan være at en ikke engang er enig om 
hva psykiske lidelser er, eller hvordan de kan forstås, og at: «(…) psykiatrien 
skubbes fram og tilbake mellom psykologiske og somatiske definisjoner 
av sitt objekt og sine teknikker» (Roy Porter 2002, sit. i Haave, 2008, s. 499). 
Dette er i så fall en gammel motsetning, gjenstand for psykiatrifagets 
epistemologiske pine. Selv om overflaten kan se harmonisk ut, har det i 
profesjonen alltid vært en hard kamp om kunnskapen, fordi det også er 
en kamp om fagets identitet, og om makt og interesser. Denne kampen er 
fortsatt pågående, og av flere betegnet som ødeleggende for praksis og 
utvikling av et humant psykisk helsevern (Luhrman, 2000; Brendel, 2009). I 
en nyere norsk studie har Amund Meidell Andenæs (2017) intervjuet norske 
psykiatere om deres rolle- og kunnskapsforståelse, og klassifisert dem i to 
idealtypiske hovedkategorier; medisineren og fortolkeren. Den første er 
sykdomsorientert, den andre personorientert, og studien illustrerer hvordan 
dette også skaper stor ulikhet i forståelsen av klinisk praksis. 

Posisjoner og hegemoni har skiftet gjennom historien. Ved revisjonen av 
diagnosesystemet DSM i 1980 (DSM III) og den påfølgende utviklingen 
i genetikk, nevrobiologi, billeddiagnostikk og molekylærbiologi utover 
1990-tallet, ble det skapt ny optimisme for den biologiske modellen og 
ambisjonen om å forske frem biomarkører som grunnlag for diagnosene 
(Kirk & Kutchins, 1992). Noen tiår senere, ved etableringen av den femte 
versjonen av DSM (DSM5), konstaterer mange at den biomedisinske 
psykiatrien egentlig ikke har kommet lenger (Taylor, 2013). Tidligere leder av 
komiteen som skapte DSM IV, Allan Frances, er en av disse (Frances, 2013). 
Hjerneforsker og psykiater, Thomas Insel, også i 13 år leder av verdens største 
forskningsinstitutt på mental helse (NIMH, National Institute of Mental Health), 
og en av pådriverne for biomarkørprosjektet, sier i et intervju at prosjektet har 
vært mislykket og at billioner av dollar er bortkastet (Dobbs, 2017). NIMH har 
likevel ikke gitt opp, og lansert et nytt prosjekt for å lete videre (NIMH, 2012). 

I nevnte oppdrag for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk 
helse konkluderte jeg med at opptrappingsplanen representerer et sosial- og 
helsepolitisk brudd med fortidens asyl- og segregeringspolitikk, men ikke 
noe brudd med det dominerende kunnskapssynet i psykiatriens historie, det 
biomedisinske, slik jeg kort har beskrevet det ovenfor. Planen speiler også de 

epistemologiske spenninger som har fulgt dette fagets historie, men disse 
blir forsøkt kamuflert eller bortforklart som beklagelig rivalisering som kan 
kureres med mer forskning. I opptrappingsplanen er den gjennomgående 
argumentasjonen at vi trenger mer forskning og økt kompetanse, men det 
sies lite om hva slags forskning og hva slags kompetanse som er nødvendig. 
Likedan finner vi ingen analyse av psykiatriens inhumane behandlingshistorie, 
og at dette kan være relatert til nevnte vitenskapeliggjøring og hegemoniske 
kunnskapssyn. Tvert om, det er mer forskning og vitenskapelighet 
som trengs også som vern mot slike villfarelser, ifølge planen. Selv om 
opptrappingsplanen legger vekt på at psykisk helsearbeid må forstås som 
et tverrfaglig og tverrvitenskapelig felt, formidler den et kunnskapssyn som 
i hovedsak representerer en moderne utgave av biomedisinsk psykiatri, der 
en også viser til at både det sosiale og psykiske må vektlegges. Dette er den 
såkalte biopsykososiale modellen, opprinnelig utviklet av Georg Engel (1977) 
som et systemteoretisk alternativ til den biomedisinske modellen generelt, 
ikke spesielt psykiatrien. I ettertid har systemperspektivet forsvunnet. Slik 
modellen blir brukt, fremstår den egentlig som en biomedisinsk modell 
der det psykiske og sosiale blir tilleggsvariabler, uten teoretisering om 
samspillet mellom disse nivåene. En har bare utvidet tallet på variabler i 
den biomedisinske ligningen (Ekeland, 1999). Det er mitt synspunkt at uten 
å problematisere de grunnleggende kunnskapsteoretiske problemene i 
dette feltet, vil psykisk helsevern, som altså skulle erstatte psykiatrien, kunne 
reprodusere de gamle motsetningene i nye former. 

Jeg konkluderer min analyse med at det «… i dag er et misforhold mellom 
helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, 
og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet» 
(Ekeland, 2011, s. 30). Dette kunnskapssynet, slik jeg her har karakterisert 
det med biomedisinen som eksempel, bygger på en objektontologisk 
epistemologi, det vil si en antagelse om at fenomenene foreligger i verden 
(som objekt eller som om de er objekt) og kan studeres fra en utvendig 
posisjon med vitenskapens objektiverende blikk. Av et slikt kunnskapssyn 
følger problematiske praksiser.



”Vi kan ikke bare spørre om våre 
kunnskapsversjoner er sanne eller 
ikke, men også om hva de skaper – 
hva som er gode og dårlige følger 
av kunnskapens handlingsskjema. I 
en slik analyse har jeg hevdet at 

risikoen for villfarelser og
mulig inhumanitet er størst 
når en forankrer kunnskapen 

objektontologisk.”

Kunnskap 
og etikk
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Diskurs forstås her både som språk og handling, bestemte måter  
å forstå og å tale på, som også omfatter det usagte eller underforståtte. 
Diskurser fortolker og former et gjenstandsfelt, og peker mot visse 
handlinger og praksiser som legitime eller illegitime. De utøver 
makt og innskriver seg i institusjoner og fremstår konstituerende for 
«tingenes orden» (Neumann, 2010, Fairclough, 2010). Diskurser vil 
også definere forskningsfelt, og være innvevd i politikk, økonomi og 
teknologisk-instrumentell produksjon. Psykiatriens medisinske diskurs 
er hegemonisk i psykisk helsevern, den skaper subjektposisjoner som 
pasient og lege, og objekter som sykdom og behandling, og den 
definerer sitt eget språk som det gjeldende, mens brukerens språk og 
deres erfaringsverden tilhører det subjektive og uvitenskapelige. 

Fortidens diskurser og behandlingsregimer kan vi i ettertid oppleve 
som bisarre og irrasjonelle. Undersøker vi nærmere, vil vi som regel se 
at tiltakene en satte i verk alltid hadde en viss indre logikk i forhold til 
de forståelsesformer eller kunnskapssyn de var innenfor. Eksempelvis 
forteller Reichborn-Kjennerud (1947) om «huskurer» fra Valdres på 
1600-tallet der en, helst så uforvarende som mulig, skulle smelle et 
børseskudd over hodet på den gale – og dess nærmere, jo bedre 
virkning, var antagelsen. Forestillingen som lå til grunn, sprang ut av 
tanken om «frisjelen» – at det sjelelige kunne vandre i tid og rom (som  
i drøm). Slik kunne en tape sin egen hug, eller bli «okkupert» av andres, 
også dyrs (jf. varulv). Med en slik «diagnose» kunne skremsel (av ulike 
slag) antas å fungere terapeutisk. 

Hvorfor er kunnskapssyn (epistemologi) viktig? 
Kort og godt fordi kunnskap inngår i diskurser, og 
diskurser skaper praksiser – vi handler i forhold 
til verden i overensstemmelse med hvordan vi 
oppfatter og definerer den. 

I og med fremveksten av psykiatrien blir diskursen medisinsk og vitenskapelig, 
en annen måte å fortolke og handle på - historisk argumentert frem som 
fremskritt og humanitet. Men psykiatriens behandlingshistorie er også en 
historie om feilgrep og overgrep, om faglig legitimert inhumanitet (f.eks. 
lobotomi) som vi i dag tar avstand fra. Å legge dette bak seg som uttrykk for 
mangel på kunnskap eller mangel på etikk, slik opptrappingsplanen delvis 
gjør, er utilstrekkelig. I praktiske yrker er kunnskap og etikk tett sammenvevd. 
Handlingsvitenskaper som psykiatri (og psykologi) må derfor vurderes ikke 
bare for det de er, men også for det de gjør (Ekeland, 2012). Den britiske 
filosofen Miranda Fricker (2007) har utviklet begrepet epistemisk urett 
(epistemic unjustice) for de tilfeller der kunnskapsformer skaper undertrykkelse 
og diskriminering. Kurs og Grinshpoon (2018) har brukt dette begrepet til å 
analysere hvorfor mange individer som har psykiske lidelser ofte rapporterer 
om negative opplevelser av epistemisk art, for eksempel at de ikke blir lyttet 
til, ikke blir tatt på alvor eller ikke blir ansett som troverdige på grunn av deres 
psykiatriske tilstander. De hevder at epistemisk urett også påvirker personer 
med psykiske lidelser, ikke bare når de kommuniserer med omsorgspersonene, 
men også i sosiale kontekster når de prøver å integrere seg i samfunnet 
og påta seg ansvar som produktive medborgere. En oppfatning som ble 
markedsført på nittitallet var at biologiske forklaringer på psykiske lidelser 
kan øke empati og redusere stigma. Kampanjer i USA med budskap om 
psykiske lidelser som «sykdommer akkurat som andre sykdommer», spilte 
på denne antagelsen (Whitaker & Cosgrove, 2015). De fleste studier av dette 
peker mot det motsatte, at biologiske forklaringer svekker empati, at de kan 
forsterke oppfatningen av pasienter som unormale og forskjellig fra resten av 
befolkningen og legitimere sosial ekskludering (Lebowitz & Ahn, 2014).

Vi kan ikke bare spørre om våre kunnskapsversjoner er sanne eller ikke, men 
også om hva de skaper – hva som er gode og dårlige følger av kunnskapens 
handlingsskjema. I en slik analyse har jeg hevdet at risikoen for villfarelser og 
mulig inhumanitet er størst når en forankrer kunnskapen objektontologisk 
(Ekeland, 2014). Grunnen er egentlig enkel. Å objektivere den andre som 
person innebærer svekket subjektstatus, det øker avstanden til den andre, 
gjør hen fremmed og mindre gjenkjennerbar som et menneske som meg. 
Siden dialog bare er mulig mellom subjekter, svekkes også dialogen og våre 
anstrengelser om et gjensidig perspektiv. Ondskap og inhumanitet kommer 
ikke bare fra onde mennesker, men, må vi dessverre erkjenne, er et potensiale 
i oss alle. Vi sier gjerne at inhumaniteten lettest rammer sårbare grupper, og 
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historisk er det liten tvil om at for eksempel barn (barnehjemsbarn), eldre 
og demente, psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter har vært 
mest utsatte. Fellesnevneren er at disse, av ulike grunner, har svekkede 
forutsetninger for selv å artikulere sin subjektstatus og å være aktører på vegne 
av seg selv. Å vedlikeholde den andre som subjekt (medmenneske), er derfor 
en viktig anstrengelse også for å beskytte oss selv mot våre egne inhumane 
tilbøyeligheter. Et fremtidig psykisk helsevern som tar opptrappingsplanens 
visjon på alvor, må derfor utvikle en kunnskapsplattform der førsteperspektivet 
er forankret subjektontologisk. I denne artikkelen skal jeg utvikle denne ideen 
ytterligere. Først litt om opplegget, og noen advarsler. 

Om opplegget
Skal vi forstå nåtiden, må vi skjønne fortiden. Historien er ikke ferdig 
fortid, men kontekst for nåtiden. Kunnskap dannes innen historiske og 
institusjonelle rammer, og psykiatrien som fagfelt ble historisk sett etablert 
på institusjonsvesenets grunn. Den epistemologiske spenningen i psykiatrien 
har slik en historisk bakgrunn. Den speiler også en velkjent motsetning 
i moderne vitenskap. Jeg skal på bakgrunn av en kort skisse av denne 
historien, utvikle en kunnskapsteoretisk refleksjon om sammenhengen 
mellom kunnskap (epistemologi) og våre antagelser om fenomenenes 
egenart (ontologi) – omtalt ved hjelp av metaforene kart og terreng. Jeg 
vil argumentere for at førsteperspektivet i psykisk helsevern bør være kart 
som er begrunnet subjektontologisk, det vil si i det å være et erfarende 
menneske. Begrunnelsen er både vitenskapelig og etisk. Deretter drøfter 
jeg implikasjoner av en slik posisjon, både når det gjelder hvordan psykiske 
lidelser kan forstås, og noen prinsipper for behandling. 

Å gi seg ut på en slik analyse, som berører hele vår kunnskapshistorie 
og relevant vitenskapsteori, er selvsagt en halseløs gjerning i et format 
som dette. Advarselen er et varsel om forenklingens letthet og fravær av 
utbrodering av -ismer i teksten. Jeg har aldri vært begeistret for sistnevnte, og 
vil tillate meg å bevege meg inn og ut av flere av dem uten en forpliktende 
redegjørelse. Jeg har kalt dette et bidrag til en «kunnskapsplattform». Det er 
altså ikke kunnskapen i seg selv, men kunnskapens fundament jeg er opptatt 
av – et bidrag til å gjøre grunnlagsproblemene litt mindre problemfylte. Slik 
kan vi også arbeide for et mer humant psykisk helsevern. 



Modernitet og
vitenskapens 
framvekst

”I senere fenomenologisk og 
eksistensialistisk filosofi 

blir menneskets erfaringsverden 
på sett og vis forsøkt 

gjenopprettet som det terrenget 
en må studere for å forstå 

mennesket – altså det jeg her 
kaller en subjektontologisk 

posisjon.”
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En slik forståelse er en arv fra opplysningstiden. Særlig var det forventet 
at vitenskapelig kunnskap og innsikt skulle slå over i rette og gode 
handlinger (Schaanning, 1992). Men kunnskapen er både til velsignelse 
og forbannelse. Innsikt om denne tvetydigheten er gammel. Grekerne i 
antikken pekte på at kunnskap også kunne bli farlig, giftig og destruktiv. 
Og fra vår beretning om syndefallet vil dette være velkjent: Paradis gikk 
tapt da vi spiste av kunnskapens tre. At kunnskap også kan være til besvær 
i vår tid, har dessuten for lengst blitt en problemstilling i moderne medisin, 
for eksempel i form av overbehandling og helseangst (Strand & Schei, 
2001). Begrepet «lykkelig uvitenhet» kan kanskje ha en viss relevans?

Om vi skal gi fortellingen om fremkomsten av moderne vitenskap en 
tabloid vinkling, kan vi gå tilbake til et lite hus i Bayern i Sør-Tyskland 
en vinter tidlig på 1600-tallet. Der hadde den franske filosofen og 
matematikeren René Descartes (1596-1650) gått i hi for å tenke seg 
nedover til selve kjernen i tilværelsen. Han var på jakt etter sannhet, 
og for å finne den var han rede til å tvile på alt. Alt kunne betviles, men 
det jeg som tvilte kunne ikke betviles (cogito ergo sum), konkluderte 
han med. Slik legges grunnlaget for tvilen som metode, et vesentlig 
grunnlag for vitenskapens fremvekst. Descartes var til fulle oppmerksom 
på de spenninger i forhold til kirken som tilnærmingen medførte, 
at tvilen så og si ble overordnet troen. Denne kunnskapspolitiske 
situasjonen, for å benytte vår tids sjargong, bidro ifølge 
vitenskapshistorikeren Bernal (1978) til Descartes foreslåtte todeling 
av verden. Vitenskapens domene ble den fysiske verden, res extensa 
– den utstrakte materie, mens det tenkende, res cogitans og sjelens 
domene fortsatt skulle høre religionen til. Så lenge kirken fikk beholde 
jurisdiksjon over det sjelelige (res cogitans, dvs. det subjektontologiske) 

I vår tid synes det å være en selvfølge at 
kunnskap omtales utelukkende som et gode, 
noe vi bør skaffe oss mest mulig av.

kunne vitenskapen boltre seg i utforskning av den materielle verden (res 
extensa, det objektontologiske). 

Denne to-delingen har hatt en lang virkningshistorie, og er fortsatt et 
underliggende dilemma i vitenskapssamfunnet. Vitenskap (science) er  
i utgangspunktet synonymt med naturvitenskap. Descartes var selv religiøs  
og mente at det subjektive var det grunnlaget Gud hadde gitt menneskene 
for erkjennelsen av det objektive. Ifølge brevveksling med den svenske 
dronning Kristina, gir han imidlertid klart uttrykk for at han ikke var fornøyd 
med den skisserte løsningen. Han erkjente også et viktig metodeproblem: 
Hvis det subjektive er blitt skilt ut fra det objektive av den nye vitenskapen, 
hvordan kan det likevel være et sikkert utgangspunkt for den empiriske 
erkjennelsen av det objektive? Hvordan kan det subjektive oppnå sikker 
viten om annet enn seg selv? Det som Descartes problematiserer, er at 
mennesket i den nye forståelsen har to vidt forskjellige relasjoner til sin 
omverden: Som kropp er det et legeme som alle andre legemer og har en 
kausal og lovmessig relasjon til verden og andre objekter. Som et vesen som 
erkjenner, og som ikke bare passivt reagerer på verden, har mennesket også 
en fri epistemisk relasjon til verden. Denne dualismen gjenspeiles i skismaet 
mellom natur og åndsvitenskapene, mellom mekanisk materialisme og 
idealisme og mellom kropp og sjel. Fag som psykiatri og psykologi har på 
mange måter sin forutsetning i denne dualismen, samtidig er den et plagsomt 
grunnproblem i disse fagene. Men, det er neppe bare Descartes sin skyld.

Modernitetens kunnskapspilarer
Begrepet «modernitet» er selvsagt en grov og upresis betegnelse på et langt 
rep flettet av mange virksomme tråder i en fire til fem hundre år lang periode 
i vestens kunnskapshistorie. Det er likevel, i tillegg til den strevsomme 
dualismen, noen varige impulser som må fremheves. For forenklingens 
formål legger jeg til grunn Espen Schaanning (1992) sin karakteristikk av 
denne periodens vesentlige pilarer: Det gjelder for det første troen på 
sannheten og metoden. Selv om forestillingen om noe som ikke kan betviles 
er like gammel som tanken selv, er det nye altså troen på metoder til å finne 
sannheten. Descartes kalte ikke uten grunn hovedverket sitt for Discours de 
la méthode. For det andre er moderniteten karakterisert ved troen på basis 
eller siste-instanser, at der finnes en fast grunn som sannheten kan forankres i. 
For vitenskapen blir dette det en kan sanse og erfare - det empiriske, eller 
positivt gitte. Det tredje karaktertrekket er troen på avsløringen. Vitenskapen 
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skulle bidra til rasjonalisering og fjerne fordommer, overtro, vanetenking 
og falsk bevissthet. Gjennom avdekkingen av virkelighetens bedragerske 
slør, kommer sannheten til syne. For det fjerde dyrker en i moderniteten 
troen på fremskrittet. En optimistisk tro på fremtiden blir koplet til tilliten til 
at opplysningstidens fornuft vil slå igjennom i historien. Det femte elementet 
er troen på friheten; at vi kan ta fremtiden i egne hender, politisk, sosialt og 
etter hvert også som individuelle prosjekt – for eksempel friheten til å utvikle 
individualitet og en livsvei løst fra skjebne og stavnsbånd. 

Utviklingen av vitenskapen innenfor modernitetens rammer fører til at en på 
1800-tallet får det som mange filosofer kaller scientisme: En oppfatning om at 
vitenskapen kunne erstatte religionen, og at både meningen med livet og et 
perspektiv på tilværelsen kunne etableres på strengt vitenskapelig grunnlag 
(Hellesnes, 1994). Ikke bare naturen, men alt menneskelig kunne i prinsippet 
underlegges en vitenskapelig undersøkelse og avsløring, og følgelig bidra 
til løsning av menneskelige problemer. I denne kunnskapsoptimismen 
vokste nye fag og vitenskaper frem, for eksempel psykologi, pedagogikk og 
psykiatri. Sistnevnte skulle få orden på galskapen. Kartlegge, beskrive og 
kategorisere den – slik det ble gjort med andre naturfenomener. Tidligere 
hadde galskapen forstått som ufornuft negert fornuften og definerte slik sett 
normaliteten, men som sykdom ble den nå noe annet, en biologisk betinget 
maskinfeil en måtte finne årsaken til slik at den kunne utryddes. Galskapen 
var ikke lenger del av den menneskelige variasjon og knyttet til eksistensens 
grunnvilkår. Den ble et objekt som kunne, slik andre sykdommer, studeres 
utenfra og uavhengig av den syke selv, og sinnslidelsenes uttrykksformer 
(symptomer) blir tomme handlinger uten intensjonalitet og mening. 

I perioden fra 1820 og utover var det ifølge Ian Hacking (2002b) en 
eksplosiv aktivitet i telling og katalogisering av alle tenkelige (og utenkelige) 
menneskelige variasjoner. Tidens reformer var normalitetsreformer – eller 
først og fremst normalitetsvern som ga kollektivet og myndigheter rett til 
inngrep. Forutsetningen for inngrep var identifikasjon og utskillelse.  
Positive vitenskaper impliserte at måling i seg selv ville avsløre fenomenenes 
sanne natur (Gould, 1996) og i menneskevitenskaper som biometri og 
antropometri hadde en gjort seg mye bry med å utvikle apparatur og 
målemetoder som for eksempel kunne klassifisere folk etter hudfarge, 
hårkvalitet, tykkelse og form på leppene, skalleform og diverse andre 
attributter (Guthrie, 1998). Denne fysiske antropologien, med sine empiriske 
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metoder, hadde lenge gjort seg gjeldende før psykologien ble født, 
og hadde inspirert også psykiatrien, for eksempel til å utvikle visuelle 
diagnoseatlas basert på galskapens utseende (Morrison, 1840). Selv om 
denne kunnskapsvarianten etter hvert ble diskreditert, ble tankegangen 
med forventning overført til sinnets domene; at menneskegrupper 
kunne differensieres i forhold til mentale og ikke bare fysiske egenskaper 
(Guthrie, 1998). I et laboratorium i Leipzig i 1879 viste Wilhelm Wundt 
(1832-1920) at det mentale kunne studeres som naturfenomen underlagt 
eksperimentalvitenskapens metodekrav, og slik brakte han psykologien inn 
i et naturvitenskapelig fellesskap og metodediskurs. Sjelen ble et objekt. 
Fagfolk fra hele verden valfartet til dette sjelens laboratorium - ingeniører, 
medisinere, fysiologer, filosofer og teologer. Kopier av Wundts laboratorium 
oppsto etter hvert ved de fleste ambisiøse læresteder, også i Norge gjennom 
grunnleggelsen av Psykologisk institutt i Oslo (Gullestad, Killingmo & 
Magnussen, 2009).

Kunnskapskrise?
Dette dominerende kunnskapssynet hadde likevel sine opponenter. Samtidig 
med etableringen av laboratoriet i Leipzig, kom Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
med sin etter hvert velkjente påpeking av at naturen kan en forklare (erklären), 
men mennesket må en forstå (verstehen). Psykologen Franz Brentano (1838- 
1917) var Wundts samtidige og argumenterte i Psychologie vom empirischen 
Standpunkte for at det mentale ikke kunne studeres som objekt eller som ren 
form, bare som sitt innhold eller som handlinger og aktiviteter. Det mentale er 
intensjonalt, det handler alltid om noe. Slik inspirerte han en av sine studenter, 
Edmund Husserl (1859-1938), til å utvikle fenomenologien. Husserl holdt i 
1935 en forelesningsrekke med temaet ”The Crisis of European Sciences and 
Psychology”. Hvilken krise talte Husserl om? Jo, den skjebnesvangre utskillelsen 
av en prediktiv naturvitenskap (res extensa) fra en verden av menneskelig 
erfaring og subjektivitet (res cogitans), det han sammenfattet med begrepet 
livsverden. Med livsverden mente han den umiddelbart nærværende, konkrete 
verden som vi løpende daglig erfarer som naturlig og gitt oss. Det er en 
kvalitativ verden der vi opplever og sanser gjennom kvalitative kategorier. 
Vitenskapens objektive beskrivelse av for eksempel vann som en forbindelse 
mellom atomer (H2O-molekylet), er i denne verden uvesentlig i forhold 
til subjektets opplevelse av vann som vått, rent og klart, vann brusende 
i en foss, som bølger på havet eller stille og mørkt i skogstjernet – eller 
livgivende for bondens avling eller den som tørster. Hva er vannets sannhet? 

Fenomenologien var Husserls tilbud om kriseterapi slik at livsverdenen ble 
vitenskapelig relevant (Carr, 1987). Han så på fenomenologien først og fremst 
som en metode til å trenge igjennom subjektiviteten og livsverdenens slør for å 
komme til fenomenenes egentlighet. 

I senere fenomenologisk og eksistensialistisk filosofi blir menneskets 
erfaringsverden på sett og vis forsøkt gjenopprettet som det terrenget 
en må studere for å forstå mennesket – altså det jeg her kaller en 
subjektontologisk posisjon. Problemet er at vitenskapen nærer en 
grunnleggende mistenksomhet til det subjektive og erfaringsbaserte, 
og i den grad psykologien og psykiatrien studerer erfaringsverden eller 
livsverden, er det en tendens til å omfortolke denne empirien til å passe med 
fagenes objektiverende kategorier. Slik skapes en psykologi eller psykiatri 
uten subjekter som ofte er vanskelig for vanlige mennesker å kjenne seg 
igjen i. Personen er kontrollert for som feilvarians. Denne inntrengen av 
objektepistemologiens begrepsarkitektur i det som hører subjektontologien 
til, har vært et problem i psykologiens vitenskapshistorie (se Ekeland, 2012), 
og har igjen blitt aktuelt gjennom konseptet evidensbasert praksis (EBP), der 
kunnskap fra erfaringsverdenen blir marginalisert (se senere).
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”Mennesket, som andre levende 
vesener, er utvilsomt både 

objekt og subjekt. Som objekt i 
verden er vi en kropp som kan 

beskrives og dissekeres med 
et utenfra og objektiverende 

blikk. Men, dette objektet er 
samtidig en kropp som har erfart 

verden (på godt og vondt), et 
kroppssubjekt som fortolker og 
skaper mening, som føler, lider 
eller begeistres, og som handler 

i verden i samsvar med hvordan 
den oppleves – en person.”
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I denne sammenhengen skal noen poeng fremføres ved å innby 
til å tenke i metaforene kart (epistemologi) og terreng (ontologi). 
Modernitetens kunnskapsambisjon, slik vi ovenfor har skissert, kan da 
lignes med å utvikle metoder til å studere terrenget slik at kartene stadig 
kan bli bedre. I løpet av modernitetens lange historie, har vi imidlertid 
utviklet mye kunnskap om begrensingene og problemene med denne 
modellen, for eksempel vår tendens til å forveksle kart og terreng – 
eksempelvis at vi glemmer at diagnoser er kunnskapsversjoner (kart) 
og ikke fenomenene i seg selv. En variant av dette er at vi gjør vårt eget 
ståsted og egen normalforståelse (som er kart) til terreng, som om det 
var universelt (natur); slik for eksempel det hvite vestlige mennesket 
lenge ble prototypen på det normale i psykologien (Guthrie, 1998). 
Likedan vår tendens til å generalisere fra kart om biter av terrenget 
til hele terrenget, eksempelvis at når biologi er involvert, forklarer 
det alt, eller at vi ikke ser at noen terreng er foranderlige (menneske 
og samfunn) og at de også lar seg forandre gjennom de kartene vi 
fortolker dem med (dobbel hermeneutikk). Til sistnevnte har den 
canadiske filosofen Ian Hacking skilt mellom «natural kinds» og «human 
kinds»– og at fenomen av sistnevnte type også er «interactive kinds», 
at de inngår i kommunikasjon med sine fortolkere og kan skape det 
han kaller «looping effects», bli forsterket, skapt eller omskapt av våre 
fortolkninger av dem. Han har bl.a. studert fremvekst og utbredelse av 
psykiatridiagnoser fra et slikt perspektiv (Hacking, 2002a). 

I kunnskapsteori er begrepene ontologi og 
epistemologi viktige. Ontologi handler om hvordan 
virkeligheten er. Siden det er vanskelig, om ikke umulig, 
å komme frem til en sikker forståelse av hvordan verden 
faktisk ser ut, må vi nøye oss med å utvikle kunnskap om 
den, og epistemologi er læren om dette.

Objektivt eller subjektivt?
Slik kunnskap om kunnskap (vitenskapsteori) har i det minste gjort det 
nødvendig å avklare hva slags type terreng (ontologi) vi impliserer når vi skal 
forske på et felt. Et viktig analytisk skille vil da være forholdet mellom det 
jeg kaller objektontologi og subjektontologi. Med objektontologi menes her 
referanser til terreng som antas å eksistere uavhengig av oss (som den fysiske 
verden), og som ikke er formbar gjennom våre kart – altså en verden vi kan 
stille oss på utsiden av i en ikke-kommunikativ tilskuerposisjon, slik filosofen 
Hans Skjervheim gjorde til et viktig poeng i sin positivismekritikk (Skjervheim, 
1974). Dette er naturvitenskapene sin plattform for utvikling av kunnskap, 
også biomedisinens. I biomedisinen er kroppen et biologisk objekt, og 
mange sykdommer (og behandlingen av disse) kan tilstrekkelig gjøres rede 
for som naturfenomen. Hvordan vi fortolker og snakker om en virusinfeksjon 
påvirker rett nok hva vi gjør eller ikke gjør overfor tilstanden, men den 
patologiske prosessen på cellenivå antas å være upåvirket. Ved psykiske 
lidelser er det annerledes siden det som er «sykt» også er «interactive kinds».

Subjektontologi referer til den verden av fenomen som ikke kan eksistere 
uavhengig av oss – de er enten skapt av oss eller «kommer til verden» 
gjennom vår bevissthet om og fortolking av dem. Mange fenomener 
er forankret i begge verdener. Penger kan brukes som eksempel. 
Objektontologisk vil en hundrelapp være et stykke papir som i seg 
selv er temmelig verdiløs cellulose. Papirets verdi er en tillagt verdi 
(subjektontologi). Verdien (altså penger) er ikke noe tinglig, bare symbolisert 
(og kommunisert) gjennom noe tinglig, og eksisterer dermed kun gjennom 
det menneskeskapte regelsystemet vi kaller økonomi. Å la penger som 
objektontologi være førsteperspektivet i økonomisk forskning, ville kvalifisere 
som en grov epistemologisk feil. Og snart er penger bare en digital størrelse. 
Likedan er det ikke et stykke tekstil som er et flagg, men et mønster – som 
altså er noe immaterielt. Om dette illustrerer poenget, blir problemstillingen 
straks mer komplisert når saksforholdet er mennesket og psykiske lidelser. 
Mennesket, som andre levende vesener, er utvilsomt både objekt og 
subjekt. Som objekt i verden er vi en kropp som kan beskrives og dissekeres 
med et utenfra og objektiverende blikk. Men, dette objektet er samtidig 
en kropp som har erfart verden (på godt og vondt), et kroppssubjekt som 
fortolker og skaper mening, som føler, lider eller begeistres, og som handler 
i verden i samsvar med hvordan den oppleves – en person. Vi kan forklare 
hvordan kroppsobjektets ulike deler fungerer, men til kroppssubjektets 
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opplevelsesverden er vi i en utvendig posisjon, og det er ingen annen vei til 
denne verden enn vår anstrengelse for å forstå. En lege må selvsagt ha mest 
mulig kunnskap om den objektiverbare kroppen – som oftest et standardisert 
kroppsobjekt. Problemet er at pasienten legen møter er et kroppssubjekt, en 
person. Og svært omfattende forskning viser i dag at personens erfaringer, 
særlig de vonde, nedfelles i biologiske forandringer og symptomer – 
med andre ord har objektontologiske konsekvenser. Men disse hverken 
gjenkjennes eller aksepteres av mange leger, fordi deres kliniske blikk er 
formatert av en objektontologisk epistemologi (Kirkengen et al., 2016). 

Det som her er sagt må ikke forveksles med ordparene objektiv eller 
subjektiv, for eksempel som karakteristika ved våre metoder. Å være objektiv 
i vårt metodearbeid i betydningen etterrettelig, saklig, logisk og transparent, 
er kardinaldyder i alt vitenskapelig arbeid; og det subjektive i betydningen 
synsing, innfall, følelser og preferanser skal fordrives. Utlagt også slik: 
Subjektivitet bør også studeres på en objektiv måte. 

Subjektivitet er heller ikke et eksklusivt menneskelig fenomen. Alle dyr har 
sine særegne og biologisk determinerte måter å selektere informasjon fra 
omgivelsene på, og omsette denne informasjonen til handlingsrelevant 
mening. Å forstå dyrs subjektivitet er derfor en måte å forstå deres adferd 
på. Det særegne ved mennesket er at vår subjektive verden ikke bare er 
determinert av vår biologiske læring gjennom evolusjonen (med DNA som 
artens hukommelse), men like mye av vår kollektive hukommelse i form av 
kulturelt baserte og språklig formidlede meningssystem gjennom hundrevis av 
år, samt individets særegne erfaringshistorie. Vi er både like, og alltid helt unike. 
Vår evne til språk og symbolisering gir oss også kapasitet til meningsskaping 
i en uendelighet av varianter. Slik er vi i mindre grad fanget av vår biologi, 
men epistemisk frie til å skape meningssystem (religiøse eller sekulære) som 
i neste omgang former oss selv og vår selvoppfatning. Vi kan, med eget 
meningssystem som norm, omtale slike som irrasjonelle, vrangforestillinger, 
syke eller gale når det gjelder enkeltindivider; og tilsvarende som avvikende 
eller ekstreme ideologier når de er kollektive. Implisitt i vår bedømming er der 
alltid en norm, vi kan aldri bedømme fra et nullpunkt.

Et menneskes subjektivitet er slik ikke noe som er gitt, det dannes (eller 
under-dannes, jf. sub-ject) i en kulturell og sosial kontekst. Subjektivitet er ikke 
bare privat, den er på samme tid både menneskelig (hører vår art til), kulturell 

og sosial (intersubjektiv) – og vanligvis vil vi i møte med et annet menneske 
kunne gjenkjenne (med liten eller større anstrengelse) den andres tenkemåter 
og følelser. Vi er biologisk designet til relasjon og kommunikasjon. Lettest 
går det med dem vi kjenner godt – av og til slik, for par for eksempel, at 
samme tanke oppstår samtidig. Vanskeligst er det dess mer ulik og fremmed 
den andre er, og ganske utfordrende når menneskers væremåter virker 
uforståelig, slik tilfellet av og til er i psykiske kriser. Filosofen Daniel Dennett 
(1995) har pekt på at når vi ikke gjenkjenner andre menneskers væremåter 
som meningsfulle (intensjonale), vil vi lett ty til kausale og objektiverende 
forklaringer (objektontologi). 

035034



Epistemologiske motpoler 
i psykiatrien

”Det viktigste problemet, 
kunnskapsteoretisk sett, er at det 
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Det kan i psykiatrien illustreres med en av de viktigste historiske 
eksponentene, Emil Kraepelin (1856-1926), feiret for sine vitenskapelige 
anstrengelser for å avdekke de universelle biologiske lovmessighetene 
involvert i psykiske lidelser, og for å bringe psykiatrien på linje med 
den vitenskapelige utviklingen i medisinen ellers. Det er i kontekst av 
dette objektiverende medisinske blikket at en annen velkjent aktør, 
Sigmund Freud (1856-1939), født samme år som Kraepelin, bidrar med 
et epistemologisk brudd: Han erstatter det objektiverende kliniske 
blikket med hørselen: Å lytte til den lidende ut fra tanken om at lidelsen 
kan forstås i lys av pasientens unike erfaringer og psykologi. Dermed 
blir pasienten et subjekt og subjektets erfaring vitenskapens gjenstand. 
Fenomenene kan i prinsippet forstås som meningsfulle innenfor en 
menneskelig erfaringshorisont, og psykoanalysens ambisjon ble da å 
kunne gjøre denne oversettelsen. Psykoanalyse var på denne måten en 
epistemologisk vending til en subjektontologisk posisjon, fokuset er ikke 
sykdommen, men den syke personen og dennes levde liv, erfaringen. 

Disse to aktørene kan benyttes som historiske representanter for to 
motsatte epistemologiske posisjoner langs den ontologiske aksen. Freud 
var imidlertid også barn av sin tid (moderniteten). I sin anstrengelse 
for å forstå, benyttet han forklaringens språk – for eksempel at mangt 
i vårt bevisste sjelsliv (for eksempel symptomer) skyldes ubevisste 
kausale mekanismer. Ulike terapeutiske teorier og modeller vil som 
regel, eksplisitt eller implisitt, ha antagelser om virkningsmekanismer 
– om hvordan problem skapes og også endres. Jon Elster (1979) 
hevder at i vitenskapene er det fire grunnleggende måter å forklare 

Medisinen (og psykiatrien) springer ut av den 
skisserte historiske konteksten hvor objektivering, 
det utenfra observerende og granskende blikket, 
er vitenskapens varemerke. 

fenomen på. I naturvitenskapene er kausale modeller normen – å tillegge 
hendelser i naturen hensikter og mening er der en vederstyggelighet. I 
humanvitenskapene handler det om å forstå og å fortolke intensjonalitet – 
mennesker handler av gode (eller dårlige) grunner. Funksjonelle forklaringer 
innebærer at konsekvensene av en hendelse eller handling forårsaker 
utvikling og fremtidige hendelser. Evolusjonsteori og behaviorisme er 
eksempel på slike teorier. Elster omtaler også supra-intensjonalitet, aktuelt i 
samfunnsvitenskapene hvor fenomen oppstår som aggregerte konsekvenser 
av mange aktørers intensjonale handlinger. 
 
For egen del vil jeg supplere med sub-intensjonalitet, modeller der aktøren 
enten fordreier, fornekter eller fortrenger sine intensjoner – altså at de kan 
være ubevisste. Jeg betrakter likevel kausalitet vs. intensjonalitet (hendelse vs. 
handling) som grunnformene slik at objektontologiske tilnærminger i hovedsak 
impliserer kausalitet, og subjektontologiske skjema impliserer i hovedsak 
intensjonalitet. I mange terapeutiske modeller vil en finne kombinasjoner. Mens 
klassisk psykoanalyse lener seg mot kausal tenkning, vil nyere relasjonsorientert 
psykodynamisk teori ligge mot det intensjonale innen det subjektontologiske 
feltet. I system- og kommunikasjonsorienterte modeller er symptomer 
kommunikative handlinger, de har slik en mening og en systemisk funksjon. 
Dialogbaserte terapier som nettverksterapi og åpne samtaler (Seikkula, 2012) 
hører også til her. Kognitiv atferdsterapi lener seg til funksjonelle forklaringer, 
og argumenterer med at en kan gripe kausalt inn og endre relasjonen mellom 
tanke og følelser, for eksempel ved angst og depresjon. Innen psykoedukative 
tilnærminger ved psykoser vil en kunne godta biologiske forklaringer på 
tilstanden, men vise til terapeutiske strategier rettet mot det intensjonale feltet, 
at en gjennom kunnskap og opplæring kan gjøre pasienter (og pårørende) 
til mestrende aktører. Recovery-orienterte tilnærminger er teoretisk sett 
uensartede, men slik hovedstrømmen er utviklet gjennom brukerorientert 
forskning, er grunnantagelsen at mentale problemer er ”human kinds” og 
at ”pasientene” er subjekter og aktører. Det som trengs er ikke en kur mot 
sykdommer, men hjelp til å leve og mestre sine liv (Davidson & Schmutte, 2020).

Ulike posisjoner skaper ganske forskjellige begreper og språk; gir ulike faglige 
identiteter og preferanser i klinisk praksis, slik for eksempel nevnte studie av 
Meidell Andenæs viser (Andenæs, 2017). Hegemoniet svinger. Mens Kraepelin 
sin tenkning dominerte før forrige århundreskiftet, kom den psykoanalytiske 
og psykodynamiske innflytelsen i mellomkrigsårene til å etablere en 
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dempende og korrigerende innflytelse på denne, og ble dominerende i noen 
tiår etter krigen. Dette endret seg, særlig i USA, i og med prosessen som førte 
frem til versjon III av DSM (Kirk og Kutchins,1992). Den faglige grupperingen 
som kom til å dominere prosessen med den nye versjonen, omtalte seg selv 
som pro-kraepelinske, og markerte at den biomedisinske psykiatrien igjen 
hadde overtatt hegemoniet (Kringlen, 2002; Kirk & Kutchins, 1992; Bental, 
2003). Fra da av, og med inspirasjon fra senere gjennombrudd i nevrobiologi 
og nevrokognitiv forskning, har mainstream psykiatri og diagnosetenkning 
vært forankret i biomedisinsk epistemologi. To norske psykiatere sier på denne 
tiden dette: ”Psykiatri har over lang tid lidd under mangelen på et enhetlig 
forklaringsparadigme. Vi mener at tiden er inne til å hevde nevrobiologi som 
grunnlag for alle psykiatriske forståelsesmodeller” (Ringen & Dahl, 2002, 
s. 2024). Som vesentlige premiss for denne anbefalingen viser forfatterne 
til behovet for å bli tatt på alvor av omgivelsene, ikke minst myndigheter 
og andre beslutningstakere. I en nyere artikkel fra 2018 kommenterer 
førsteforfatter Ringen synspunktene fra 2002 med å vise til at det i dag er 
«…mindre kontroversielt å hevde at biologi er et sine qua non ved psykiske 
lidelser», og viser til en rivende utvikling i ulike biomedisinske forskningsfelt. 
Han kommer imidlertid med følgende innrømmelse: «Imidlertid har det ikke 
skjedd noe gjennombrudd i den kliniske psykiatrien», og når det gjelder 
diagnoser: «Det økte biologiske søkelyset kan derfor ikke sies å ha ført til 
noe som kan kalles et gjennombrudd for den psykiatriske diagnostikken». 
Likevel, under overskriften «Veien videre», sier forfatteren optimistisk: «Det er 
sannsynligvis et spørsmål om tid før ny kunnskap fra nevrovitenskapene vil bli 
til hjelp i det kliniske arbeidet» (Ringen, 2018).

Bortsett fra tidligere omtalte kvalitative studie (Andenæs, 2017) har vi i dag 
lite empirisk kunnskap om hvilken epistemologisk identitet norske fagfolk 
innen det tverrfaglige feltet psykisk helsevern vedkjenner seg. I en egen studie 
av norske sosialarbeidere som arbeider i psykisk helsevern, er det kognitiv 
terapi som for tiden er favorittretningen (Ekeland og Myklebust, 2021). En 
objektontologisk grunnmodell synes likevel i mange miljø å bli tatt for gitt, 
som synonymt med vitenskapelighet. En har antatt at «psykisk sykdom», i alle 
fall der psykoser er involvert, er noe som foreligger uavhengig av oss som 
subjekter og at psykosen i seg selv ikke har intensjonalitet og mening. Følgelig 
rettes forskningen mot å kartlegge og forklare sykdommen; den syke personen 
(og hans eller hennes erfaring) er i seg selv underordnet denne ambisjonen. 
Dominerende forskning på mental helse handler for tiden om å avdekke disse 

sykdommenes «sanne» empiriske natur, og etter medisinske systemer for 
kunnskapsakkumulasjon å utvikle strategier og teknologier for terapeutiske 
eller forebyggende inngrep. Det forskes for eksempel nå som aldri før på barn, 
med tanke på tidlig oppdaging og tidlig intervensjon. Det økende presset om 
at praksis skal være evidensbasert (EBP) forsterker også objektontologiske 
orienterte kunnskapskonsept. I EBP er det kunnskap fra gruppedesign (RCT) 
der en kontrollerer for individuell variasjon som gis status og forrang – altså 
kunnskap om hva slags intervensjoner som virker på en ”gjennomsnittspasient”, 
og virkning gjerne målt på ulike skalaer for symptomvariasjon. Andre 
tilnærminger, for eksempel recovery-orientert forskning som ofte er basert på 
kvalitative studier, rangerer lavere i det kunnskapshierarkiet som brukes når en 
lager kunnskapsoversikter, for eksempel i Cochrane-biblioteket. Slik får denne 
kunnskapen også lavere status (se også senere). 

Epistemologiske problem
Det viktigste problemet, kunnskapsteoretisk sett, er at det psykiatrien studerer 
er følelser, tanker og atferd – og dette er fenomener som bare er meningsfulle 
innen det vi her har kalt subjektontologi. Ingen psykiatridiagnoser blir 
gitt på bakgrunn av blodprøver eller andre biologiske markører. Selv om 
kartleggingen gjøres ved hjelp av tester og manualer, og gjerne med god 
statistisk reliabilitet og andre psykometriske kvaliteter, er vurderinger av et 
annet menneskes atferd, tanker og følelser normative vurderinger som hører 
subjektontologien til. Selv om språket hentes fra vitenskapens objektive diskurs, 
er grenser for normalitet og avvik her noe som skapes gjennom forhandlinger 
og konsensus. Det vi oppfatter som «normalt» oppfattes vanligvis som noe 
gitt, som om det var natur, mens realiteten er at formateringen av våre sinn er 
kulturelle prosesser. Det handler om hva som bør/ikke bør være, er ønskelig/
ikke ønskelig, etc. Det er også slik diagnoser blir skapt – i DSM gjennom 
avstemming og konsensus i faggrupper (Davis, 2016). En psykiatridiagnose er 
dermed først en normativ avgrensing, før den kan være en beskrivelse av noe 
som antas ontologisk å være en sykdomsenhet. Et første og viktig spørsmål 
er da om dette som er en normativt avgrenset enhet (subjektontologisk) kan 
forklares ved en underliggende objektontologisk enhet (biologisk sykdom), og 
deretter om en eventuell slik enhet kan oppheve førstebeskrivelsen (av adferd, 
følelser og tanker) som en relevant beskrivelse. Dette er en problematisk 
sammenblanding av nivå som kan gi opphav til for eksempel rasisme, at vi 
forklarer kulturelle forskjeller med biologiske forskjeller. 
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Skolerte lesere vil kanskje mene at jeg slår inn åpne dører i og med 
at subjektontologiske teorier og terapimodeller har vært en del av de 
kliniske fagene siden Freuds dager og lanseres i stadig nye varianter 
på det terapeutiske markedet. Ja, det er riktig – også at terapi er 
marked, og det hører med til markedets mekanismer å lage prangende 
deklarasjoner om varenes forskjellighet, selv om innholdet er mye 
av det samme. Problemet er at disse ulike tilnærmingene spriker i 
mange retninger når det gjelder sin grunnforståelse, og de konkurrerer 
innbyrdes mer enn å fremstå som alternativ til det biomedisinske 
hegemoniet. Og, som presisert i innledningen, det er ikke en alternativ 
teori eller terapeutisk modell som skal skisseres her, men et fundament 
som kan bære slike, selv i sin tilsynelatende forskjellighet. 
 
Lidelse
Med dette fundamentet som ståsted kan det stilles to overordnede og 
vesentlige spørsmål: Hva innebærer det for vårt syn på feltets gjenstand, 
psykiske lidelser, slik vi innledet med, og hvilke implikasjoner følger for 
våre ulike tiltak og behandling i psykisk helsevern? Implikasjonen til det 
første spørsmålet, hva psykisk lidelser er, er at spørsmålet er meningsløst. 
Vi kan nemlig ikke anta at vi har med fenomen å gjøre som eksisterer 
uavhengig av oss som subjekter. Så spørsmålet må handle om hvordan 
psykiske lidelser blir konstituert, og svarene vil med nødvendighet måtte 
gis fra ulike ståsteder. Begrepet «lidelse» viser på den ene siden til noe 
rent subjektivt, noe som bare subjekter kan oppleve. På den annen side vil 
kultur og samfunn, og ikke minst religion, gi både legitimitet og mening 
til lidelsens ulike uttrykk og berettigelse, slik at subjektets opplevelse (for 
eksempel av hva som bør tåles eller ikke) aldri er bare privat. 

Mitt anliggende er at førsteperspektivet 
på fenomenfeltet psykiske lidelser må 
være subjektontologisk, både av etiske og 
epistemologiske grunner.

Men begrepet psykiske lidelser impliserer også at mennesker som «har» dette, 
også opplever lidelse. Det er ikke alltid tilfelle. Olav H. Hauge, som hadde mye 
brukererfaring, omtaler fagfolks ofte grå og triste framstilling av galskap, og 
spør: «Er det no alltid tilfelle?» Nei, sier han, «… Det kan og vera sæle, herlege 
draumar, syner ja radt yverjordiske tilstandar slike lever i! Kor lite dei kloke 
veit! - Dei skulle berre vita. Galne folk har det ofte godt.» (Hauge, 2000, s. 304). 
Hauge sier også at «Galenskap høyrer menneski til, det er berre ei side av den 
menneskelege psyke. Vit har sin motpol i vanvit, det lyt so vera og det lyt vera ein 
viss balanse her millom dei to….» (Hauge, 2000, s. 356). Med dette inntar Hauge 
et epistemologisk standpunkt: Psykiske lidelser må forstås subjektontologisk.

Sosial kontroll
Om lidelsen er subjektiv, er adferd og følelser og tanker som uttrykkes, ikke 
det. De skjer i sosiale kontekster, og i den grad de oppleves som upassende, 
utfordrende, uforståelige, plagsomme eller truende, vil begreper som er 
tilgjengelig i kulturen bli aktivert, og hvilke begreper vi bruker vil kunne 
legitimere ulike type handlinger eller reaksjoner. Mens vi tidligere tydde til 
moralske kategorier om folk som var truende eller plagsomme, eller tildelte 
dem roller som originaler eller eksentrikere når de var annerledes nok, vil vi 
i dag lettere ty til psykiatrien og diagnosenes språk. Psykiatrien har slik alltid 
hatt en dobbel oppgave, den utøver sosial kontroll på vegne av samfunnet, 
samtidig som den skal korrigere og behandle (Scull, 1991). Kontrollaspektet 
blir ofte underkommunisert, men det tydeligste uttrykket for denne 
funksjonen er anledning til å bruke makt i form av tvang. Vår tids diskusjon om 
det er fengsel eller sykehus som er rette sted for en del utfordrende personer, 
er dessuten en gammel problematikk (Blomberg, 2002). Maktaspektet ved 
psykisk helsevern er imidlertid mye mer subtilt enn det som kommer til 
uttrykk gjennom tvangsproblematikken. Diskurser, som nevnt, øver også makt 
gjennom å definere, fortolke og gi aktører posisjoner i saksforhold. Når vi i 
dag fortrinnsvis benytter psykologien og psykiatriens språk (diagnoser for 
eksempel) fremfor livsverdenens språk, flytter vi også grensene for psykisk 
helse eller uhelse, og omfortolker sosiale og politiske problem til individuelle 
problem (Ekeland, 2019). Den store økningen i lettere psykiske lidelser kan da 
sees som mulig uttrykk for en forskyvning av makt. Den ytre, autoritetsbaserte 
makten (og sosiale kontrollen) har blitt erstattet av indirekte maktformer som 
appellerer til individet selv om å forvalte sin frihet gjennom en indrestyrt 
selvovervåking og kontroll. For mange kan denne selvoppmerksomheten føre 
til stress og en følelse av mislykkethet (Ekeland, 2019). 
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Samfunnsperspektiv
Samfunnsmessige perspektiver som dette blir gjerne sett på som sekundært 
om perspektivet er objektontologisk. Psykiske lidelser er noe som er – ikke 
skapes. Men hvordan et samfunn håndterer skillet mellom psykisk helse og 
sykdom, mellom det som skal betraktes som normalt eller avvikende, handler 
grunnleggende sett om normative vurderinger og har store konsekvenser; 
for enkeltmenneske og for samfunnet, med juridiske, økonomiske, sosiale 
og psykologiske implikasjoner. Inntrykk av objektivitet og vitenskapelighet 
kan ikke skjule dette. I denne samfunnsmessige oppgaven inngår diagnoser 
som viktige for å legitimere måten dette gjøres på. Diagnoser er også 
inngangsbilletten til velferdsstatens ulike ytelser og ordninger. Juss og 
psykiatri møtes ikke bare i strafferetten, men også i NAV og i forsikringssaker. 
Diagnoser er slik ikke bare medisinske kategorier. I moderne styringsordninger 
som for eksempel NPM (New Public Management) er de også økonomiske 
kategorier (jf. innsatsstyrt finansiering), og i helsestatistikk er diagnoser en 
viktig variabel for dimensjonering av tiltak, og vurdering av resultat. For folk 
som lider, har en diagnose også en rekke materielle, sosiale og psykologiske 
funksjoner. Den gir tilgang til sykerollen – og dermed tilgang til de retter 
og plikter som denne fører med seg. De materielle sidene er tydelige nok, 
fritak fra arbeid, sykepenger og trygd, og tilgang på behandlingsapparatet 
sine tjenester. Men like viktig er den symbolske legitimeringen: Retten til å 
kunne lide på en legitim måte. En diagnose sier implisitt at de problemene 
en strir med blir gjenkjent: Pasienten har noe som andre har eller kan få, 
og som vitenskapen har et navn på. Gjenkjenningen fungerer slik som en 
anerkjennelse, selv om det ikke alltid oppleves slik i psykiatrien. For mange 
som er «syke» i den forstand at de ikke kan mestre livet på ordinært vis, kan det 
være lettere å vise til en diagnose enn å måtte forklare at livet er vondt eller 
meningsløst, eller at samfunnet ikke har bruk for en. Fra perspektivet sosial 
kontroll er en slik byttehandel også disiplinerende. Samfunnet tilbyr diagnose 
og sykerollen, og aksept av denne gir inkludering for individet, riktignok i 
marginale roller. For samfunnet gir enkelte diagnoser også muligheter til å 
regulere personens rettigheter, for eksempel til å kjøre bil. Siden diagnoser er 
individrettede, blir levekår og de sosiale forhold som skaper plagene mindre 
synlige, og de bidrar slik til en avpolitisering (Ekeland, 2019). 

Baksiden her er at psykiatridiagnoser har en tendens til å klebe seg til 
personen – at de vil farge hvordan de sosialt og samfunnsmessig blir 
oppfattet. Både stigmatisering og stereotypifisering kan ramme mennesker 
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med psykiske lidelser, spesielt psykoselidelser, og bli en barriere for 
rehabilitering. Mens disse fenomenene er velkjente, er det mindre påaktet at 
en del nyere diagnoser også kan bli etterspurt og ettertraktet nettopp fordi 
de gir et symbolsk asyl (fristed) for å slippe unna det normale livet med alle 
de krav og forventninger en person likevel ikke tror hen er i stand til å leve 
opp til. Å være syk kan bli et bedre identitetsprosjekt enn å være mislykket 
(Ekeland, 2019).

Grunnvilkår
Det er likevel utvilsomt noe universelt menneskelig ved de fenomener vi 
forsøker å (be)gripe med vårt begrep «psykiske lidelser». Lidelsen har et 
vesen må vi tro, men dens fremtredelsesform vil være påvirket av samfunn 
og kultur – at som fenomen betraktet er de psykiske lidelser av den typen 
Ian Hacking (1999) kaller «interactive kinds» - fenomen som lar seg forme av 
hvordan de fortolkes. Et subjektontologisk perspektiv må likevel forankres 
i en oppfatning av hva det vil si å være menneske. Et utgangspunkt kan da 
være det som filosofer omtaler som våre grunnvilkår – det som er gitt oss 
– det som ikke kan velges bort. Filosofen Arne Johan Vetlesen vektlegger 
disse: Avhengighet, sårbarhet, relasjoners skjørhet, eksistensiell ensomhet 
og dødelighet (Vetlesen, 2004). Når grunnvilkårene utfordres eller settes på 
prøve, settes mennesket på prøve. 

Litt om avhengighet. Mennesket er fra fødselen av trolig det mest 
inkompetente levende vesen vi kjenner til, og er derfor prisgitt sin omgivelse. 
Vi må lære for å overleve, derav avhengigheten til andre. Fordelen ved å 
være «uferdig» er det store potensialet for tilpasninger. Men avhengigheten 
kan ikke oppheves, selv om vi i vår tid og kultur dyrker det frie, autonome og 
uavhengige selvet. Vår tids idealisering av dette selvskapende subjektet har i 
dag kommet i konflikt med dette grunnvilkåret, og baksiden gir grobunn for 
psykiske plager, ikke minst blant ungdom (Ekeland, 2019). 
Til spørsmålet om menneskets natur, kan svaret være at vi som natur er 
uferdige, vi blir mennesker gjennom andre. Vi er, og her menes dette 
også i biologisk forstand, relasjonelle vesener. Alle som har jobbet med 
psykisk lidende mennesker vet også at det relasjonelle er en helt sentral 
dimensjon, både for å forstå bakgrunnen for plagene – og for å få hjelpen 
til å fungere. I et utviklingsperspektiv er tilknytting psykologiens viktigste 
begrep om dette, og vi vet at om denne mangler, forstyrres eller skades, 

øker risikoen for plager senere i livet. En oppvekst med kjærlighet og rimelig 
stabil omsorg er en viktig grunnkapital for å håndtere senere vansker og 
utfordringer. Barn som opplever mange brudd og skiftende relasjoner, som 
for eksempel barnevernsbarn, vil naturlig nok bli ambivalente og til dels 
aggressive overfor omverdenen, og usikre på sin egen verdi. Overgrep og 
mishandling fra nære omsorgspersoner kan være smertefullt også fysisk, men 
de relasjonelle konsekvensene er nok mer belastende for fremtiden. Sett i 
lys av vår avhengighet, vil det å utvikle et forhold til andre som både mulig 
paradis og mulig helvete, gi et strevsomt liv. Det er dokumentert at gode 
relasjoner gir flere leveår, statistisk like viktig som ikke å røyke (Holt-Lundstad, 
Smith & Layton, 2010). Det er etter hvert oppsummert en svært omfattende 
empiri som viser sammenhenger mellom en rekke belastende og traumatiske 
opplevelser i barndommen og helseproblemer, både somatiske og psykiske, 
senere i livet (for eksempel ACE-studiene, ”Adverse Childhood Experience”, 
Shonkoff & Garner, 2018). En faglig nestor i Norge på dette feltet, professor 
i allmennmedisin, Anna Luise Kirkengen, sier det treffende med en boktittel 
slik: Hvordan krenkende barn blir syke voksne (Kirkengen, 2005). Hun peker 
også på at mange pasienter med sammensatte og diffuse kroppslige plager 
relatert til belastende erfaringer, ofte blir misforstått i helsevesenet – og en 
viktig grunn er biomedisinens begrensinger, at en bare ser kroppen som 
objekt, ikke kroppssubjektet. Erfaring kan altså gjøre en syk, men erfaring er 
alltid et subjekts erfaringer. Gyldige statistiske sammenhenger mellom levekår 
og helseproblem må derfor ikke viske ut at erfaring er fortolket virkelighet, 
den hører subjektiviteten til. Siden biomedisinen studerer kroppen som 
objekt, og ikke spør hva kroppen har erfart, overses dette ofte også innen 
klinisk medisin (Kirkengen, 2005). Et subjektontologisk førsteperspektiv 
er følgelig like relevant i slike medisinske sammenhenger som i psykisk 
helsevern. 
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Hva med biologi?

”I naturen og i biologien 
finnes ikke problemer, 

avvik, sykdommer, lidelser 
eller diagnoser. I biologien 

finnes bare variasjon.”
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Hva med biologi?

Alt er også biologisk i den forstand at i skrivende og tenkende stund 
foregår det en rekke aktiviteter og prosesser i min biologiske kropp  
– heldigvis. Og i den grad min atferd, følelser eller tanker er normativt 
avvikende (i samfunnet), er de, teoretisk sett, også statistisk atypisk på 
de aktiverte biologiske variablene. Men dette er ikke det samme som 
biologisk patologi. Slik patologi kan bare avgjøres i forhold til biologiske 
normer, ikke sosiale. Vi kan bruke ADHD som eksempel.  
I følge mainstream psykiatri er dette en nevrokognitiv funksjonssvikt 
som er genetisk betinget (Barkley et. al, 2002). Teoretisk sett kan dette 
for så vidt være riktig (selv om det ikke er konstatert). Der er gener i det 
meste, og det er mulig at det bak det mønster av adferd som utløser en 
ADHD-diagnose finnes en genotype, altså et mønster av mulige gener 
(en variant). Men ingen har påvist (eller vil gjøre det) at dette er feil, 
skadede eller patologiske gener. Disse genene har i så fall vært blant 
oss i tusenvis av år og trolig skapt funksjonelle mennesker under andre 
livsbetingelser. Spørsmålet blir hvorfor en slik genotype har blitt en så 
problematisk fenotype (fremtoning) i vår tid. Poenget er dette:  
I naturen og i biologien finnes ikke problemer, avvik, sykdommer, 
lidelser eller diagnoser. I biologien finnes bare variasjon. Vi har den 
biologien vi har. Vår biologi kan være med på mye og tilpasse seg 
varierte livsformer, men ikke alt, og ikke uten omkostninger – og disse 
er ulikt fordelt. Men det er i vår fortolking av denne variasjonen i 
forhold til individuelle og samfunnsmessige funksjonskrav at noe blir 
et problem. Med andre ord: ingenting er avvikende med mindre noen 
oppfatter noen som avvikende. Så da kan vi spørre, hva er det med 
moderne samfunns funksjonskrav og sosialiseringsvilkår som gjør at den 

En subjektontologisk forankret epistemologi 
innebærer ikke en fornekting av at psykiske 
lidelser også har med biologi å gjøre – en kunne 
ha sagt selvsagt, siden dette lett misforstås. 
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i alt – naturligvis også i psykiske lidelser. Det er likevel forskjell på å beskrive 
de biologiske eller nevrokognitive mekanismene som er involvert ved ulike 
former for lidelsesuttrykk, og å gjøre dette til årsaker til sykdommen. 

I den biomedisinske psykiatrien er det, som vi har sett, likevel fremdeles en 
visjon om at forskning en gang i fremtiden vil kunne utvikle biomarkører for 
å gi sikrere diagnoser på psykiske lidelser. Dette er en høyst problematisk 
strategi fordi vi da kan komme til å overse at førstedefinisjonen likevel alltid 
vil være normativ, altså høre subjektontologien til. En sammenblanding 
av disse nivåene kan gi katastrofale følger, jf. rasebegrepet der sosiale og 
kulturelle stereotypier ble gjort til biologiske kategorier på grunnlag av ytre 
fysiske kjennetegn. I dagens moderne genetikk er en slik forståelse av rase 
helt uinteressant. Rasehygiene (eugenikk) er begrep som vitner om fortidens 
villfarelser, men en bør likevel spørre hvilke kliniske implikasjoner som kan 
tenkes som følge av dagens ambisjon om å kartlegge psykiske lidelsers 
mulige genotyper.

biologiske variasjonen uttrykt gjennom ADHD får problematiske levevilkår? 
Har vi ved å skape en diagnose bare legitimert kjemiske tiltak mot barn som 
ikke passer inn i vår tid?

Men, schizofreni, det må da i det minste være biologisk, vil mange hevde 
– så annerledes og invalidiserende som denne sykdommen kan være. Ja, 
opplagt også biologisk – men, på hvilken måte? Ett problem er at diagnosen 
schizofreni ikke er entydig og har forandret innhold siden den ble lansert 
av Eugen Bleuler i 1908 (Bentall, 2003). Diagnosen er altså et kart – et 
kunnskapskart, og fenomenene en vil gripe og begripe er på livsverden-
nivå ganske omfattende og komplekse. Til forsvar for en biologisk forklaring 
støttet man seg tidligere på tvillingforskning som viste et betydelig innslag 
av arv. Men hva er det en arver – er det syke gener eller en konstitusjonell 
variant, slik også mange talent går i arv? Uten at vi her kan gå i detalj, er det 
iallfall avklart at det ikke handler om arv av enkeltgener, men en polygyn arv 
som involverer et helt orkester av gener, og som hver for seg, så langt det er 
kartlagt, synes å opptre også i normalpopulasjoner. Så langt er det ikke påvist 
gener eller konstellasjoner av gener som kan predikere psykiske lidelser 
(Curtis, 2021). Like sant som at arv er involvert, er det også at ikke alle med 
samme arvemasse blir syke, med andre ord kan vi kanskje snakke om arv 
(gener) som nødvendige, men ikke tilstrekkelige faktorer for å utvikle denne 
lidelsen. Dette lar seg forstå i et epigenetisk perspektiv, et nytt gjennombrudd 
i genetisk forskning som forteller oss at gener er i interaksjon med miljøet, at 
miljø, livshendinger og erfaringer kan slå på gener, og tilsvarende slå dem 
av. Mens biomedisinen tidligere har forstått arv som skjebne, og dermed 
ledsaget diagnosen schizofreni (som «natural kinds») med en dyster prognose 
om livslang kronifisering, vet vi i dag at dette ikke trenger å være tilfelle, og at 
slike prognoser (om «human kinds») kan bli farlige selvoppfyllende profetier. 

Mens en tidligere tok for gitt at et biologisk nivå hadde etiologisk forrang, 
kan man nå i mange sammenhenger like gjerne hevde at et slikt mønster 
(også strukturelle) kan være sekundært – altså som virkning av lidelsen. Som 
vist har omfattende biologisk orientert stressforskning dokumentert hvordan 
menneskelig erfaring, for eksempel overgrep, omsorgssvikt, fattigdom 
etc., kommer inn i kroppen og gir strukturelle biologiske konsekvenser og 
forårsaker kroniske somatiske lidelser (Getz, Kirkengen og Ulvestad, 2011).  
Å overse subjektet vil slik være dårlig medisin, også faglig sett. Det er biologi 
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Psykoser
- sett subjektontologisk

”Mens psykosen i en objektontologisk 
antagelse er noe fremmed, en 

feil i hjernens biologi vi vil 
forsøke å forklare ved å kartlegge 

mulige kausalkjeder, vil en 
subjektontologisk tilnærming innebære 

interesser for det hjernen brukes 
til. Det er altså ikke hjernen, men 
det psykotiske subjektet, psykosen 

som opplevelse og erfaring, psykosen 
sett innenfra som et fenomen i seg 

selv, som er mest interessant.”
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Mesteparten av forskningen på disse tilstandene har gjennom mange ti-år 
i all hovedsak handlet om å studere biologiske og fysiske forhold relatert 
til hjernen som organ, underforstått at svaret på slike «feil» i psyken, må 
være noen feil i det organet som skaper psyken. Opptrappingsplanen, 
omtalt innledningsvis, er åpen for at sosiale forhold spiller inn, men 
synes å gjøre et unntak for psykosene: «For de alvorlige sinnslidelsene 
(psykosene), tyder forskning på at forekomsten i mindre grad kan settes 
sammen med sosiale forhold, mye er sannsynligvis biologisk betinget» 
(Åpenhet og helhet. Stortingsmelding nr. 25 fra 96/97).

Mens psykosen i en objektontologisk antagelse er noe fremmed, en 
feil i hjernens biologi vi vil forsøke å forklare ved å kartlegge mulige 
kausalkjeder, vil en subjektontologisk tilnærming innebære interesser 
for det hjernen brukes til. Det er altså ikke hjernen, men det psykotiske 
subjektet, psykosen som opplevelse og erfaring, psykosen sett innenfra 
som et fenomen i seg selv, som er mest interessant. Underforstått 
at psykoser er menneskelige fenomen, ikke bare biologiske, og at 
anstrengelsen for å forstå i seg selv er en meningsfull vei til kunnskap.  
Et slikt innenfraperspektiv har i ulike varianter vært til stede i hele 
psykiatriens historie, men uten å få gjennomslag. Et tidlig bidrag var 
den sveitsiske psykiateren Ludwig Binswanger (1881-1966) som, i et 

«Psykose» er betegnelsen vi i dag benytter på 
væremåter som mer folkelig ofte vil bli omtalt som 
galskap, væremåter der personen gir uttrykk for å 
oppleve verden på en måte som bryter med faktisk 
virkelighet, og at personen i tanker, ord og handlinger 
fremtrer som annerledes, uforståelig eller fremmed; 
ikke minst sosialt siden væremåtene ofte bryter med 
normer og forventninger knyttet til ulike kontekster.

ønske om å komme ut av «naturalismens tvangstrøye», aktivt benyttet Husserls 
fenomenologi som grunnlag for å konstituere en annen psykiatri. Medard Boss 
(1903 - 1990) lot seg inspirere av Husserls elev Martin Heidegger i utvikling av 
en eksistensielt orientert terapi. Slike subjektontologiske tilnærminger er altså 
ikke nye, men har levd et marginalt liv, først og fremst innenfor det kliniske feltet, 
men er nesten fraværende i forskningen. Den norske psykiateren Paul Møller 
har nylig hevdet at utenfratilnærmingen (objektontologi) til schizofreni har spilt 
fallitt, og at den fenomenologiske tilnærmingen er den eneste farbare veien for 
å komme videre. Han betegner schizofreni som en forstyrrelse av selvet (Møller, 
2018). Han er ikke alene om det (Lysaker & Lysaker, 2010). Til dette vil en kunne 
innvende at ja vel, dette er kanskje virkningen av sykdommen, men det har ikke 
nødvendigvis noen relasjon til årsakene. Her er en refleksjon nødvendig. 

Det er, som nevnt, nærmest en tolkningsrefleks hos oss at når noe er svært 
avvikende (ikke gir mening), må det være skapt av kausalkrefter (jf. Dennett, 
1995), og i vår tid er det i biologien vi søker etter disse. Dermed impliserer 
vi at normalitet er noe som er gitt som natur. Da glemmer vi at for bare 
et par generasjoner siden var det vanlig å forestille seg både over- og 
underjordiske vesener, og at å høre stemmer for eksempel kunne være en 
høyt verdsatt evne. Tidligere tiders normale tanker, følelser og handlinger 
kunne ha kvalifisert som symptomer i dag. Biologisk (genetisk) er vi fortsatt 
som huleboere å regne, og våre moderne og rasjonelle forestillinger om 
verden tilhører en kulturell og språkbærende orden – en orden som kan bryte 
sammen både kollektivt og individuelt, helt uavhengig av våre kropper. Sett 
både i et utviklingspsykologisk og historisk perspektiv synes grensene mellom 
den indre og ytre verden ikke å være gitt, men er en skapelse hvor subjektet 
i kontekst av kulturens meningssystemer og i dialog med disse indre og ytre 
krefter må utvikle en identitet, en følelse av et selv. For mennesket blir seg 
selv (kommer til seg selv) gjennom å fortolke seg selv og å bli et subjekt hvis 
essensielle imperativ er å være et selv-ansvarlig jeg. Flere av grunnelementene 
i psykoser, for eksempel å hallusinere, er et fenomen også hos mennesker som 
ellers oppfattes som normale, og eksperimentelle studier med såkalt sensorisk 
deprivasjon (eliminasjon av sansestimulering) har vist at når en blir avstengt fra 
den ytre verden, skapes det angst og hos noen hallusinose. Psykologen Sheldon 
Kopp (1972) har tilsvarende beskrevet en egenopplevd psykose utløst på 
intensivavdelingen etter en alvorlig operasjon, og ser på denne som et desperat 
forsøk på å reparere følelsen av total hjelpeløshet og en trussel om oppløsing av 
identitet og integritet. Et subjekts kamp for å opprettholde mening og orden.
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Sammenbrudd av subjektivitet
Den amerikanske psykiateren Harry Stack Sullivan hadde selv psykoseerfaringer, 
og pekte allerede i 1939 på at schizofrene benyttet språket til å motvirke en 
fundamental usikkerhet i forhold til andre mennesker. Deres talehandlinger, 
som vi vanligvis oppfatter som uforståelige, mente han er motivert av å skape 
et sosialt rom der identiteten blir relativ trygg for angrep. For eksempel vil 
det å kunne sette seg selv i en grandios rolle være en måte å mestre sin 
subjektive frykt på. Å skape opplevelser av at tankene og handlingene blir 
styrt av andre utenomliggende krefter, kan ha den funksjonen at en slipper 
unna den truende angsten ved å måtte være aktør i verden (Sullivan, 1966). 
En psykotisk væremåte kan altså forstås som sammenbrudd av subjektivitet; 
at det av ulike grunner blir for smertefullt å være i verden som et talende og 
ansvarlig Jeg. Psykosen fungerer da som asyl (fristed), et indre eksil. Om dette 
er funksjonen, medfører den også en drastisk selvdegradering. En slipper unna 
fordringen om å være subjekt i verden, men må betale med å gjøre seg selv til 
en ikke-person. Å objektivere seg selv blir da en måte å «beskytte» seg selv på. 
Om selvobjektiveringen har en slik funksjon, vil den i så fall bare bli forsterket 
i møte med en objektiverende psykiatri, noe som kan være en hypotese til å 
forstå kronifiseringen som lett utviklet seg i den gamle institusjonspsykiatrien. 

I dette perspektivet antas det at psykosen har en slags funksjon, en mening 
– en form for tilpasning. Leser en beretninger fra mennesker som selv har 
opplevd psykoser, er dette også en gjennomgående oppfatning. I boka 
Drøm i våken tilstand (Kristiansen, Rydheim og Thynes, 2013) møter vi 
syv fortellinger fra like mange personer som til sammen har mange tiårs 
erfaring med slike tilstander. Det er gjennomgående i disse fortellingene 
at de opplevde liten interesse fra behandlingsmiljøene for deres måte 
å oppleve på, at det var få som forsøkte å skape dialog med dem i den 
psykotiske tilstanden – en tilstand som både kunne være skremmende, 
men også frigjørende og berusende. For disse «erfarere» var psykosen ikke 
sykdomsuttrykk, men mestringsforsøk, en måte å handtere psykisk smerte på. 
I en av fortellingene sies det slik: «Psykose er sinnets flukt fra en virkelighet 
som er for vanskelig å bære» (Kristiansen, Rydheim og Thynes, 2013).

Tilsvarende har den gale i kunsten alltid vært subjekt – utforsket fra Sofokles 
til Shakespeare, og et tilbakevendende tema også i moderne litteratur. Kunne 
psykiatrien beskrive Hamlets galskap bedre enn Shakespeare? I litteraturen 
handler det om hvordan pasjonene, følelsene og konfliktene mellom begjær 
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og moral, plikt og skyld, sorg og sinne, hat og kjærlighet kan rive en person 
fra hverandre – hvordan livet selv forvandler mennesket til noe annet enn 
seg selv. Galskapen fremstilles og formidles der som både gjenkjennelig 
og fremmed, fordi den gjelder eksistensens grunnvilkår ført til sin ytterste 
grense. Om vi ikke kunne kjenne oss igjen i slike fremstillinger, ville det ikke 
ha fungert som kunst. Og kanskje er nettopp vår redsel for galskapen et 
uttrykk for den intuitive gjenkjenning av hva dette handler om, for som den 
amerikanske forfatteren Herman Melville sa: ”In all of us lodges the same fuel 
to light the same fire. And he who has never felt, momentarily, what madness 
is, has but a mouthful of brains”. (I brev til Evert Duyckinck, 5. April, 1849).

Spørsmålet om mulige sammenhenger mellom kunst og galskap har en 
lang drøftingshistorie, fra Platon og Seneca til Freud og moderne psykologi. 
I middelalderen skapte problemstillingen ambivalens, siden galskap enten 
kunne være en gudommelig eller en demonisk inspirasjon. Avstanden 
mellom kunst og galskap ble kortere i renessansen siden mange da antok 
at både galskap og kunstnerisk kreativitet fant næring i ekstreme pasjoner, 
pasjoner som kom på avveier i galskapen, men ble til kunst hos kunstnere. 
Folkelige myter om den gale kunstneren kretser om det samme. Salvador 
Dali var velkjent med at han ble oppfattet som gal, og skal ha svart: “The only 
difference between me and a madman is that I’m not mad.” Slik anerkjenner 
han den gale som ”en av oss”, samtidig som han trekker grenser til kunsten. 
Men i folkemyten handler det også om kunstens farlighet, at for mye av 
den kunne føre oss på avveier, som illustrert i Roy Andersens film «Sånger 
från andra våningen» der en far gir denne forklaringen på hvorfor sønnen 
ble innlagt på psykiatrisk sykehus: ”Han har skrevit dikt og blivit tokig”. 
Kunstens mulige sterke virkning har også fått sin uoffisielle diagnose, det 
såkalte Stendhal-syndromet, beskrevet av den italienske psykiateren Graziella 
Magherini (1989) på bakgrunn av kliniske erfaringer med turister i Firenze 
som hadde fått en overdose skjønnhet og ble mentalt syke. 
 
Listen over store og kjente kunstnere, fra litteratur, musikk og bildekunst, 
som i lengre og kortere tid har hatt store mentale problem og psykoser, er 
nærmest uendelig. Biomedisinsk orienterte psykiatere har vært mest opptatt 
av å diskutere hvilken diagnose gale kunstnere kvalifiserte for (for eksempel 
en omfattende diagnoselitteratur om van Gogh), og avvist at der er noen 
indre sammenheng mellom kunst og galskap. Det er en myte uten empirisk 
dokumentasjon, argumenteres det; det kan lages en enda lenger liste over 

kunstnere som ikke var gale, og gale som ikke var kunstneriske. Og kjente 
”gale” kunstnere var ikke produktive når de var syke, de leverte kunst på tross, 
og ikke på grunn av sin galskap, er eksempel på argumentasjonen. 

Dette er relevante synspunkt, vitenskapelig sett, de fleste gale er ikke 
kunstnere og de fleste kunstnere er ikke gale, men likevel? Det er en god 
del studier som peker mot en empirisk sammenheng, oppsummert i boka 
The price of greatness (Ludwig, 1995). Blant de fremste innen ulike kreative 
virksomheter er der også en større forekomst av ulike mentale problem. 
Sammenhengene er sikkert komplekse, men en uttalelse fra forfatteren 
Bergljot Hobæk Haff gir en interessant hypotese. Hun sier i et intervju 
(Dagbladet 14.08.02) at forskjellen på en forfatter og en schizofren er at en 
forfatter makter å gi sine visjoner en form, mens den psykotiske er sperret 
inne med sine syner. Lignende resonnement finner en hos Olav H. Hauge. 
Han kaller psykosene sine en ”diamantsvevn”, å bli ”bortrykkt” til en egen 
livsdimensjon, men er samtidig ambivalent til å gi seg over til disse kreftene. 
De har både noe frigjørende og lokkende ved seg – dilemmaet er å bli ført 
eller selv føre sitt liv ” …. det er um å gjera å ikkje lata seg forvilla av dei, 
men lyda på dei som du synest det er verdt å lyda på, … Halda synene og 
draumane høgt, men likevel ikkje misse fotfeste i røyndi, det er det som 
har sermerkt diktarane, det kan du vere viss på” (Hauge, 2000, s. 377). Skal 
det bli kunst, hevder Hauge, må en altså ri stormen, en må sette fantasiene 
og drømmene i arbeid, «…, spenna dei for plogen, so dei fær ta seg ut. Då 
spaknar dei nok. Og gjev sin mann fred. Og det er det diktarane har gjort.» 
(Hauge, 2000, s. 378). 

Eksemplene fra kunstens verden er i denne sammenhengen mest ment 
som en argumentasjon for at kunst og galskap begge er fenomener av 
subjektontologisk art, at det er fenomen hvis mulige overlappende vesen er 
at det handler om eksistensens grenser mellom orden og uorden, mening 
eller meningstap. En blir neppe noen stor kunstner uten en kontakt med disse 
grensene, og i disse grensereisene kan vi se på kunsten som meningsskaping, 
mønsteret som binder sammen, mens i galskapen bryter det sammen. At veiene 
til tilfriskning, mening og sammenheng, ansvar og subjektivitet er mange, vet 
vi fra forskning. At kunst også kan være en slik vei for mange, er det mange 
vitnesbyrd om. Hauge sier litt tørt om dette: «Å få galne folk til å lesa vers er 
ikkje noko klein terapeuti», men legger også til at: «Kurerte folk er prosaiske, og 
kan vanskeleg lyfta seg yver kvardagen meir». (Hauge, 2000, s. 140).
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Om hjelp
og behandling

”At menneskelig lidelse lar 
seg lindre og lege i samvær 

med et medlidende medmenneske, 
er en svært gammel erfaring og 
innsikt, og gjennom århundrer, 

før medisinen ble vitenskapelig, 
lenge den viktigste og eneste 

virksomme medisinen.”
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Men, det foregår også mye annet – og gjennom mange beretninger fra 
ulike brukere, er det slående hvor forskjellig tilbudene (og holdningene) 
kan være. Fra myndighetshold blir dette til tider problematisert som et 
kvalitetsproblem, som «uønsket variasjon», og behandlingsmiljøene har 
i økende grad opplevd et press mot standardisering og «pakkeløsninger». 
Om en med dette mener mer systematikk og mindre tilfeldighet, kan 
tiltakene være av det gode. Risikoen, som sjelden diskuteres, er at 
man da kan komme til å standardisere dårlig kvalitet. Det er en risiko 
som er helt reell, siden logikken i slike prosedyreforløp bygger på 
biomedisinske kunnskapskategorier, at det til en gitt diagnose finnes 
bestemte «kunnskapsbaserte» (les: evidensbaserte) behandlingsalternativ, 
og som av den grunn bør ha forrang. Dette er en forførende retorikk 
siden det nærmest er umulig å argumentere mot at praksis skal være 
kunnskapsbasert. Det skal heller ikke gjøres her. Derimot skal det presiseres 
at den såkalte evidensbaserte kunnskapen egentlig er en ganske avgrenset 
form for kunnskap, skapt gjennom bestemte metodedesign (RCT og 
meta-analyser) som gir grunnlag for å kunne hevde at en bestemt type 
behandling eller intervensjon virker bra på en «gjennomsnittspasient» 
– omtrent etter samme metodikk som ved utprøving og testing av 
medikamenter. Det kan være relevant kunnskap på styringsnivået, 
dersom den ikke brukes ukritisk. Men, i klinisk praksis er det ingen 
som møter en gjennomsnittsbruker, det er en statistisk konstruksjon. 
Dessuten har mange brukere langt mer sammensatte problemer enn de 
informantene en velger ut for å kunne ha metodisk kontroll i studiene. 
Den kliniske validiteten blir dermed svak. Og til slutt: Språkbaserte 

Innenfor rammen av det som i dag er norsk 
psykisk helsevern, foregår det mye god hjelp og 
behandling i samsvar med det jeg her har kalt 
en subjektontologisk forståelse, selv om denne 
plattformen ikke nødvendigvis er gjort synlig. 

og mellommenneskelige hjelpetiltak kan ikke forskes på «som om» de var 
medikament (objektontologi) – til det er det som foregår i slik behandling og 
virkningen av den altfor avhengig av kontekstuelle og relasjonelle forhold, det er 
«interactive kinds» (Ekeland, 2009). 

At menneskelig lidelse lar seg lindre og lege i samvær med et medlidende 
medmenneske, er en svært gammel erfaring og innsikt, og gjennom århundrer, 
før medisinen ble vitenskapelig, lenge den viktigste og eneste virksomme 
medisinen (Ekeland, 1999). Moderne psykoterapi er egentlig en moderne 
utvikling av denne grunnkapitalen, og i psykiatrien er det Sigmund Freud som 
iscenesetter og etter hvert legitimerer det han selv kalte «seelensorge» som 
seriøs praksis. Dette subjektontologiske utgangspunktet ble imidlertid, som 
en konsekvens av vitenskapeliggjøring, assimilert inn i en objektontologisk 
epistemologi. Et bidrag til en slik utvikling var den såkalte Boulder-konferansen, 
arrangert av den amerikanske psykologforeningen (APA) i 1947, der en vedtok 
den såkalte «scientist-practitioner»-modellen: At psykoterapi som praksis skulle 
bygge på vitenskap, noe de fleste vestlige land sluttet seg til (Boisvert & Faust, 
2003). Bruce Wampold, som har analysert og syntetisert svært mye empirisk 
forskning om psykoterapi, sier at implikasjonen var da at en la til grunn at 
psykoterapi kunne forventes å fungere etter en «medisinsk metamodell», det 
vil si at spesifikke intervensjoner kunne antas å virke på spesifikke problemer 
eller symptomer, en slags universell humanteknologi. All seriøs oppsummering 
av forskning på psykoterapi gjennom femti år viser at denne objektontologiske 
antagelsen ikke holder. Psykoterapi ser ikke ut til å ha spesifikke virkninger. 
Uansett terapiformer er fellesfaktorene de viktigste – og avgjørende viktig er 
kvaliteten på relasjonen mellom hjelper og den hjelpetrengende (Wampold, 
2009, Ekeland, 1999). Som vi har sett kan relasjoner gjøre skade, men også 
lege. Forskningen peker altså mot en reformulering av psykoterapi innenfor 
en subjektontologisk epistemologi: Det er en hermeneutisk og kommunikativ 
praksis som, med grunnlag i den gode mellommenneskelige relasjon og 
kyndig veiledning, gjenoppretter mening og subjektets egen kraft til å mestre 
tilværelsen (Ekeland, 2007a).

Likevel er mainstream forskning på psykoterapi innenfor det gamle «psyko-
medisinske» skjemaet, særlig etter at det ble et myndighetskrav å være 
kunnskapsbasert (evidensbasert). Med grunnlag i overnevnte vil jeg betegne 
dette som ikke-kunnskapsbasert. Det er også et vesentlig poeng at denne 
dominerende tradisjonen i behandlingsforskning, her kalt evidensforskningen, 
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skygger for en annen tradisjon for kunnskapsdanning, en tradisjon som eksplisitt 
er subjektontologisk forankret, og som etter hvert har skapt grunnlag for såkalt 
recovery-orientert behandling. Enkelt sagt kan vi si at mens evidensforskningen 
forsøker å teste effekten av behandlerens intervensjoner, er en i recovery-
forskningen opptatt av å forske på brukernes erfaring av hva som har vært 
virksomt og hjelpende for tilfrisking og mestring. Dette er viktig forskning og 
kunnskap, men altså ikke evidensbasert, fordi denne forskningen baserer seg på 
andre metodedesign enn det som legges til grunn i evidensoppsummeringer, 
følgelig ekskludert fra begrepet «kunnskapsbasert». Kunnskapen fra denne 
forskningen, som nå har blitt omfattende, lar seg ikke enkelt oppsummere her 
(se Mezzina et. al, 2006; Borg & Topor, 2006). Noen trekk er likevel slående. 
For mange brukere er de spesifikke intervensjoner som behandlere er veldig 
opptatt av (og som legitimiteter deres faglige identitet) ikke alltid så viktig. 
Behandleren som person kan ofte være viktigere. Videre er det ofte hjelp og 
støtte som gjelder konkrete sosiale og materielle forhold (bolig, økonomi, 
arbeid, utdanning, familierelasjoner m.m.) som har vært avgjørende for mestring 
og tilfriskning. Når en også spør hva brukere kunne ha ønsket seg, gir svarene 
også et bilde av at behovene er veldig ulike for ulike mennesker, og på ulike 
tidspunkt i deres kriseprosesser. Gjennomgående ønsker mange brukere 
seg mindre medikamenter og flere gode mellommenneskelige erfaringer, 
kreative og utviklende tilbud, men også rett og slett rammer for fred og ro,  
tid til rekreasjon for å komme til hektene igjen (Kogstad, 2011). 

Fra forskning både på psykoterapi og fra recovery-tradisjonen er den 
kunnskapsbaserte konklusjonen at det på dette feltet er skreddersøm og 
ikke konfeksjon (standardisering) som bør være modus operandi. Variasjon til 
tross, det er likevel nødvendig å drøfte noen felles grunnleggende prinsipper 
i hjelpearbeidet i psykisk helsevern som følger av at førsteperspektivet bør 
være subjektontologisk. Det mest avgjørende er dette: En anstrengelse helt fra 
starten av om å etablere (eller reetablere) dialog – et forhold mellom subjekter. 
Jeg vil hevde at dette hviler på solid forskningsmessig grunn. Uten en virksom 
og bærende relasjon, vil svært mye av det en ellers innenfor den store floraen 
av terapeutiske metoder har å by på, falle på steingrunn. Det høres kanskje 
enkelt ut, dialogen, men er i realiteten ofte svært utfordrende og vanskelig. 
Om vi ved psykoser legger til grunn tidligere diskuterte fenomenologiske 
forståelse, at slike tilstander innebærer sammenbrudd eller fornekting av 
selvet og egen subjektposisjon, kan det være en langvarig anstrengelse 
og tålmodig prosess å gjenopprette dialogen med den ”normale” verden. 

Og anstrengelsen, som ved all dialog, handler om å forsøke å forstå hva og 
hvordan den andre forstår – og er selvsagt spesielt utfordrende ved psykoser. 
Likedan hører det med til den dialogiske anstrengelse å anerkjenne den 
andres opplevelse, som ikke trenger å være ensbetydende med å godta den. 
Slik kan det skapes et felles språk og korreksjon av det meningstap som kriser 
fører med seg, og eventuelt en bærende struktur for en gjenopprettet posisjon 
som subjekt. I vår kultur handler dette også om verdighet, at personen blir 
tilkjent kompetanse og forutsetninger for å kunne gjøre egne valg, ta ansvar, 
ha ønsker og intensjoner, og dømmekraft i forhold til egne handlinger; 
med andre ord kapasiteter som er konstituerende for det å være menneske. 
At disse kapasitetene fratas en eller blir mistrodd, må med nødvendighet 
oppleves som et angrep nettopp på ens verdighet som menneske. Og det er 
vel neppe en overdrivelse å hevde at historisk er det dette mange psykiatriske 
pasienter ofte har opplevd. 

Et annet prinsipielt anliggende bør være det jeg vil kalle en livsverden-
orientering. Begrepet «livsverden» har sitt utspring i Husserls fenomenologi, 
men brukes her i en dobbel betydning: Et kontekstuelt perspektiv som 
handler om å kartlegge den hjelpetrengendes konkrete sosiale og materielle 
livssituasjon, både dens byrder og mulige ressurser - og hvordan denne 
konteksten oppleves og fortolkes (meningsaspektet). For hjelpere er en slik måte 
å kontekstualisere på viktig fordi kontekst letter meningsdanningen; å kunne 
forstå brukerens plager og væremåter. En slik forståelse kan være en motvekt 
mot objektiveringen som gjerne inntrer når diagnoseblikket overfokuserer 
den individuelle psyke som om den var et organ man kan finne feil i. 

En slik livsverden-orientering bør også medføre at fagfolk anstrenger seg for 
å benytte et språk som ikke mystifiserer og fremmedgjør hva psykiske lidelser 
handler om, men tvert om kan hjelpe folk til å skape mening og gjenkjenning. 
Fagfolk kan rett nok trenge sitt språk for å kunne snakke seg imellom, og 
for å kunne tenke med – men, det er ikke dermed et sannere språk, og det 
er ikke dette språket en bruker i kommunikasjon med brukere/pasienter og 
pårørende. Språk inngår i diskurser og utøver makt. Maktutøvelse kan både 
være legitim og illegitim. Etter min mening trenger vi en ærligere maktutøvelse 
i psykisk helsevern, en maktutøvelse som ikke skjuler seg i fagdiskurser, men er 
tydeligere på hva en kan få til (hjelpe med) og hva en ikke kan få til, og hva som 
handler om hjelp og hva som først og fremst er sosial kontroll. 
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”Man kan ikke designe 
medikamenter som virker bare 
 på gale følelser, tanker og  

adferd – de vil virke på 
følelser, tanker og adferd  

i sin alminnelighet.”
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Avslutningsvis lar jeg dette være en utfordring for noen tanker om 
fremtidens psykiske helsevern. Dersom skisserte kunnskapsplattform 
legges til grunn, ville det viktigste først være en større bevissthet om 
sammenhenger mellom mental helse og våre livsformer. I mangt 
handler det om å gjenopplive feltet «sosialpsykiatri» - et forskningsfelt 
som i dag nesten har blitt borte. Det bør også handle om at den 
økende økologiske og systemiske bevisstheten som nå vokser frem 
knyttet til «det grønne skiftet», må inkludere det mentale. Som natur er 
vi økomentale vesener, og som annen natur sårbar. Våre eksistensielle 
grunnvilkår forteller om hvilke systemiske betingelser som kan beskytte 
og verne, og hva som ødelegger. Når individualismen i vår tid for 
eksempel blir til økt press for individuell konkurranse og selvrealisering, 
utfordres vår avhengighet og tilknytning, og skaper stress, ulikhet, 
nederlag og ensomhet – sistnevnte trolig vårt største folkehelseproblem 
i dag (Heertz, 2020). Å snakke om dette er å gjeninnsette politikken i 
samtalen om psykisk helse. 

At hjelpetilbudene organiseres som «helsevern», trenger 
ikke bety dagens organisering. Dagens helsevesen, iallfall 
spesialisthelsetjenesten, er mer en «syketjeneste» enn vern av helse, 
organisert i samsvar med et biomedisinsk førsteperspektiv der 
sykdom utredes, klassifiseres og behandles på individnivå, gjerne 
etter standardiserte forløp. Brukeren som subjekt skal selvsagt høres, 
og behandles med respekt og høflighet slik dagens normer tilsier, 
men her er dette andreperspektivet. Noe forskning indikerer også at 

I 1971 skrev Nils Christie boken Hvis skolen ikke 
fantes, en tittel som retorisk utfordrer oss på en 
tankeøvelse: Hva om vi begynte på nytt som 
om det gamle ikke fantes - hvordan ville vi da 
gjøre det? 

den medisinske konteksten i seg selv, slik den gir brukeren subjektposisjon 
som pasient, kan virke hemmende på tilfriskning i et miljøterapeutisk 
opplegg, sammenlignet med at konteksten er en skole der en er student 
istedenfor pasient (Lauveng et al. 2018). Denne studien gjaldt unge 
med psykoseproblemer, og handler trolig om kontekstens betydning for 
selvforståelse og identitet. Nåværende spesialisthelsetjeneste i psykisk 
helsevern bør gjøres mer spesiell, bygges ned til å omfatte spesielt krevende 
brukere med sammensatte lidelser der sikkerhetsbehovet er stort.

Innenfor rammene av velferdskommunene bør det være rom for en variert 
og fleksibel tjeneste. Gode fagfolk bør oftere komme seg ut av kontorene 
sine, skape mer ambulante tjenester og møte folk i deres livsverdener. I 
større grad bør de også utvikle faglig identitet som ikke alene knyttes til 
individualterapeutisk kompetanse, men kunne jobbe med familier, nettverk 
og sosiale systemer. Vi har avviklet det gamle institusjonsvesenet. Det 
er bra, men behovet for asyl, i betydningen fristed, er ikke blitt mindre i 
dagens samfunn. Noen slike «asyl» kan være av kortvarig art der omsorg 
og rekreasjon med estetikk som ramme bør være ideologien mer enn en 
eksplisitt behandlingsambisjon. Andre enheter kan ha slike ambisjoner som 
formål, og bør kunne være brukeres valg. En del brukere, for eksempel unge 
mennesker med psykoseproblemer, kan trenge et mer langvarig tilbud. Å 
reetablere en smadret identitet kan kreve lang tid, ofte år. Mindre boenheter 
med familielignende fellesskap vil da kunne være en egnet ramme. 

Hva med medikamenter?
Bruk av legemidler og tiltak rettet mot kroppen har alltid vært en viktig del 
av legeprofesjonen, også før den ble vitenskapelig. At slike ble prøvd også 
på sinnets lidelser var en naturlig konsekvens av etablering av psykiatrien 
og medisinen som dominant diskurs. Inntil femtitallet var svært mye av 
tiltakene eksperimentelle og utprøvende, begrunnet i mer eller mindre 
tvilsomme ideer. Mangt kunne ha kortsiktige virkninger og skape ro på 
avdelingene, men mye var også skadelig og i ettertid sett på som inhumant. 
Historikeren Per Haave (2008) benytter begrepet «desperate kurer» for 
å illustrere et poeng: Psykiatrien hadde påtatt seg en stor oppgave, å 
finne en kur for sinnslidelser, men fikk det ikke til. Asylene ble etter hvert 
overfylte og problemet med uro økende. Legemidlene som ble bruk var 
stort sett beroligende midler, og ble ikke betraktet som annet enn kjemiske 
kontrollmidler. I denne konteksten, tidlig på femtitallet, ble klorpromazin 
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(oppdaget i 1948 i utprøving av antihistamin ved kirurgi) tatt i bruk ved 
psykoser, og etter hvert kom lignende preparat på markedet, senere omtalt 
med fellesbetegnelsen nevroleptika og gitt ære som en stor vitenskapelig 
revolusjon i psykiatrien. En ny forståelse av virkningen gjorde seg gjeldende: 
At medikamentene virket direkte på den underliggende sykdommen, og ikke 
bare beroligende. Betegnelsen antipsykotika – at de har spesifikk virkning 
på psykosen – passet således inn i den biomedisinske ambisjonen om å 
kartlegge disse sykdommenes hjernestruktur. Bruk av dobbelblindstudier 
revolusjonerte farmasifaget, og samspillet mellom farmasøytisk industri 
og psykiatrifaget ga det biomedisinske narrativet oppsving og optimisme 
(Davis, 2016). Tilsvarende oppsving, etter en periode med psykodynamisk 
dominans, ble skapt på syttitallet da Prozac ble oppdaget, og utover åttitallet 
da begrepet «lykkepille» om dette og flere lignende preparat kom på 
markedet. Samtidig skjer tidligere omtalte revisjon av DSM (DSM III i 1980), 
og en koordinert strategi mellom medikamentindustrien og den amerikanske 
psykiaterforeningen fører til gjennomslag for narrativet om at psykiske 
lidelser er «sykdommer som andre sykdommer», eksempelvis at depresjon 
skyldes mangel på serotonin, et kjemisk stoff i hjernen viktig for overføring 
av informasjon mellom synapsene (Whitaker & Cosgrove, 2015). Et hyppig 
brukt bilde i markedsføringen var sammenligningen med diabetes: På 
samme måte som diabetikere trenger insulin, trenger deprimerte serotonin 
(Ekeland, 2007b). Betegnelsen antidepressiva skulle tilsvarende antipsykotika 
kommunisere at medikamentene hadde spesifikk virkning på depresjon. 
Sett som markedsføring har strategien vært vellykket. Antidepressiva erobret 
verdensmarkedet som foretrukket behandling. I Norge har forbruket vært 
jevnt stigende, de siste årene også med kraftig økning blant unge jenter 
(Kogstad, 2019a). Forbruket av antipsykotika er mer stabilt, men de aller fleste 
innlagte psykosepasienter får nevroleptika, mange er sågar tvangsmedisinert 
med disse midlene (Kogstad, 2019a). 

Det akkumuleres nå omfattende empirisk forskning som viser at nevroleptika, 
utropt som en behandlingsrevolusjon i psykiatrien, trolig har vært mer til 
skade enn til gavn, særlig når det gjelder langtidsbruk (Tyrer 2012; Whitaker, 
2010). De såkalte «lykkepillene» viser seg heller ikke å være i samsvar med 
markedsføringen. I store metastudier er de marginalt bedre enn placebo, og 
langtidsbruk kan ha svært uheldige virkninger (Moncrieff, 2006; Whitaker, 
2010). Dessuten, og viktigst for resonnementet i denne teksten, det er ikke 
vitenskapelig grunnlag for å hevde at medisinene virker direkte på den 
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nok å være «mad» for å havne der – en måtte være «bad» i tillegg. Om man 
bare var «sad», var nok samfunnet ikke interessert i deg (Blomberg, 2002). Den 
senere fremveksten av institusjoner både i Norge (dollhusene) og i Europa, 
hadde først og fremst legitimitet som sosial kontroll, og huset en blanding av 
mennesker som av ulike grunner (ikke bare psykiske lidelser) ikke kunne ta 
vare på seg selv eller av sine nærmeste.

Psykiatriens etablering og overtagelse av asylene endret ikke funksjonen 
«sosial kontroll», men den ble overleiret og til dels kamuflert av en 
annen begrunnelse: Behandling. Sosiologen Andrew Scull sine studer av 
psykiatriens historie gir grunnlag for betegnelsen janusansikt: Psykiatrien skal 
både utøve sosial kontroll og gi hjelp og behandling (Scull, 1991). Slik er det 
fortsatt. Det kan imidlertid oppleves forvirrende å vite hva som er hva – noe 
som illustreres ved begrepet «tvangsbehandling».

Tvang er bruk av makt mot den andres vilje, altså overtredelse av den andres 
autonomi og selvbestemmelse, en verdi som ellers settes høyt i vår kultur. 
Slik maktutøvelse må begrunnes, være legal og legitim, det gjelder både 
maktutøvelsen i seg selv og de maktformer og midler som benyttes. Det 
er legitimt å benytte makt når andres liv og helse er truet. Det er legitimt å 
bruke makt når brukere utgjør stor fare for seg selv, og det er i humanismens 
navn nødvendig å diskutere hvor langt «ikke-inngripen» begrunnet i 
enkeltindividets frihet og selvbestemmelse bør strekke seg når vi er vitne til 
en uverdig og selvødeleggende livssituasjon. 

Det finnes ulike former for tvang, alt fra tvungen innleggelse, skjerming, 
bruk av belter og tvangsmedisinering. Vi kan ikke detaljere dette her, 
heller ikke den omfattende faglitteraturen som etter hvert finnes om 
tvangsproblematikken (se: http://tvangspub.tvangsforskning.no) og 
de utfordrende grensemøtene mellom juss, etikk, menneskerettigheter 
og psykiatri. Til tross for at man i Norge lenge har vært opptatt av 
å redusere tvangsbruk, synes nivået å være stabilt høyt (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2012; Helsedirektoratet, 2020). Det er også store 
forskjeller mellom de ulike helseregionene – forskjeller som det ikke er 
gitt noen objektive forklaringer på. Internasjonalt er Norge heller ikke noe 
foregangsland når det gjelder å fremheve brukernes menneskerettigheter 
i forhold til psykiatriens argumentasjon om tvangsbehandlingens 
nødvendighet (Kogstad, 2019). 

diagnostiserte sykdommen. Å bruke medikamentvirkning som bekreftelse på 
å vite noe om årsaken til lidelsen, bygger også på en feilslutning (Valenstein, 
2002). At kjemisk ubalanse i hjernen skulle være årsak til både psykose og 
depresjon, var en attraktiv hypotese for biomedisinen, men viser seg bare 
å være nettopp det. Den er for lengst tilbakevist, og bygger på en utdatert 
forståelse av hjernens funksjoner (Kolstad, 2019). Man kan ikke designe 
medikamenter som virker bare på gale følelser, tanker og adferd – de vil 
virke på følelser, tanker og adferd i sin alminnelighet (Moncrieff, 2006). 
Mens plagsomme symptomer kan dempes eller forsvinne, kan prisen bli en 
hemmet livsfølelse og plagsomme bivirkninger, som for mange også kan bli 
langvarig, og vanskelig å komme ut av. Det skyldes at hjernen er et biokjemisk 
økosystem, og dersom en griper medikamentelt inn i dette over lengre tid, vil 
dette kunne utløse kompenserende endringer i synapsestrukturene i hjernen, 
endringer som gjør en mer, ikke mindre, sårbar for psykoser (Hyman, 1996). 

Mens de fleste psykosepasienter i dag blir medisinerte, og noen også 
med tvang, må et fremtidig psykisk helsevern bruke medisiner med langt 
større ansvarlighet og ærlighet. Medisinene kurerer ikke lidelsen, man 
blir ikke frisk av dem, og bruken innebærer også risiko. Likevel kan de 
være nødvendige på kort sikt, og mange brukere kan oppleve god nytte. 
Medikament er som krykker, nødvendig for mange i en akutt situasjon, 
som en overgang. Variasjonen i opplevd nytte og graden av ubehagelige 
bivirkninger er imidlertid svært stor. Derfor må førsteperspektivet også her 
funderes subjektontologisk. I dag utsettes mange brukere for sterkt press 
og overtalelser i favør av medikamentbruk, og mange opplever at deres 
klager på bivirkninger ikke blir tatt på alvor. Det bør bli motsatt. Det må være 
brukerens opplevelse, både av virkninger og bivirkninger, som må være 
avgjørende for bruken. Det må også bli slik at brukerne anbefales andre tiltak, 
ikke bare medikamenter. Brukere som i dag strever med langtidsvirkninger, 
bør dessuten få kvalifisert hjelp til avmedikalisering. Og: Tvangsmedisinering 
bør forbys.

Hva med tvang?
Lenge før etablering av psykiatrien, var makt og kontroll overfor annerledeshet,  
avsindige og vanskelige mennesker en utfordring for samfunnet. Oppdragelse 
og disiplinering vokser frem som sivilisasjonsstrategier fra renessansen av, og 
i Norge ble det alt på 1550-tallet etablert egne enheter (dårekister) der de 
avsindigste kunne sperres inne. Men, som Wenke Blomberg viser, det var ikke 
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Det er ikke slik at ved et konsekvent subjektontologisk førsteperspektiv så vil 
problemene ved bruk av tvang forsvinne. Der det finnes makt, er det alltid 
fare for maktmisbruk – og maktbrukens etiske dilemma kan ikke oppheves, 
bare bevisstgjøres. Jeg vil likevel formidle en overbevisning: Den store 
variasjonen i tvang tyder på et stort potensial for reduksjon. En konsekvent 
subjektorientert førstetilnærming, en større anstrengelse om å nå den andre 
som subjekt, vil kunne bidra betydelig til en slik reduksjon. Når brukere 
som selv har erfart tvang blir bedt om å bidra til å vurdere både alternativ til 
tvang, og til måter tvang kan utøves på, er dette førsteperspektivet også en 
fellesnevner (Bjørgen et. al, 2014). 

Uro og utagering er også kontekstuelle fenomen, og en anstrengelse om å 
forstå hvordan den andre opplever situasjonen, vil også kunne gi ideer om 
andre intervensjoner enn bruk av tvang. Et slikt førsteperspektiv må også føre 
til større bevissthet om hvordan tvangen oppleves. Det er ikke få brukere 
som i ettertid forteller om at situasjonen, midlene og måten tvangen ble 
utøvd på, ble opplevd som krenkende og ydmykende – for mange et traume 
for resten av livet (Bjørgen et. al, 2014). En vanlig misforståelse er at når 
mennesker fremtrer som forvirret og ikke kan nås med vanlig kommunikasjon, 
er de også insensitive til det som foregår rundt dem. En tvang som ikke gir 
mening, oppleves som straff. Mens det i dag er vanlig å kombinere tvang med 
skjerming og isolasjon, bør hovedprinsippet i fremtiden være det motsatte: 
At bruk av tvang øker tilgangen på mellommenneskelig kontakt. Slik ivaretar 
vi anstrengelsen om at et gjensidig perspektiv er mulig. En ærligere maktbruk 
og mer skånsomme maktformer vil også tjene det formålet. 

Når formålet er sosial kontroll, bør det også være en del av begrunnelsen. 
Bare slik kan maktbruken gjøres til gjenstand for demokratisk ettersyn i 
form av jussens og etikkens begrepsverden. Tvang er tvang og bør ikke 
omtales som «behandling». I praksis handler dette for det meste om 
tvangsmedisinering, og dette blir i dag gjennomført på tvilsomt vitenskapelig 
og juridisk grunnlag (Gøtzsche & Lund, 2019). Det er maktbruk, eller sosial 
kontroll, ved hjelp av kjemi. 

Hva med diagnoser?
Dagens diagnosesystem er forankret i en biomedisinsk epistemologi 
(Ekeland, 2014). Psykiatridiagnoser er dessuten bare deskriptive, har svak 
reliabilitet og validitet, med andre ord er de ikke særlig gode redskaper for 

det som skulle være hovedfunksjonen: Gi grunnlag for behandling. Faglig 
og klinisk er det derfor på tide at de avvikles eller gis en mer beskjeden 
rolle – i samsvar med den kunnskapsstatusen de har (Ekeland, 2016). Det 
betyr selvsagt ikke at vi slutter å diagnostisere, i den allmenne betydningen 
«å finne ut av ting». Fra et subjektontologisk perspektiv vil da brukerens 
«egendiagnose» være et viktigere utgangspunkt enn de formelle diagnosene. 
Skal hjelpen kunne være hjelpende, må den også være kalibrert i forhold 
til hvordan den hjelpetrengende selv forstår og fortolker sin situasjon. 
Istedenfor at diagnosene forvaltes av ekspertene og deres maktspråk, bør 
diagnostisering i betydningen av å finne ut av ting og prøve hva som kan 
være til hjelp, være en samarbeidsprosess (med aktuelle aktører, brukere og 
pårørende) som i seg selv fremmer dialog. I dagens samfunn har diagnoser 
også en rekke ikke-kliniske funksjoner, for eksempel tilgang på ytelser av 
ulikt slag, og avvikler vi diagnosene, hva skal da være alternativet? Det er 
ikke sikkert vi kan klare oss uten, men hovedpoenget er at det kan skapes 
diagnoser som bygger på andre epistemologiske forutsetninger enn dagens 
system (Houts, 2002), for eksempel diagnoser som sier noe om funksjonsnivå 
på vesentlige områder. Fordi funksjon er en relativ størrelse i forhold til 
omgivelsenes krav og utfordringer, kan slike «diagnoser» også fremme et 
hjelpearbeid som i større grad kan rette seg mot kontekstuelle, og ikke bare 
individuelle, forhold. 
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og referanser

”Det etiske argumentet handler om 
at i profesjoner der ens praksis 

handler om menneskelig nød og 
lidelse, kan kunnskapen ikke 

bare vurderes i forhold til dens 
«sannhetsgehalt» - ikke bare hva 

den er, men hva den gjør.”
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Den vitenskapelige argumentasjonen handler om at en slik 
epistemologi (som kart) passer bedre med det «terrenget» som 
psykiske lidelser representerer, og som svært mye oppsummert 
forskning gjennom mange tiår er et vitnesbyrd om. Det etiske 
argumentet handler om at i profesjoner der ens praksis handler om 
menneskelig nød og lidelse, kan kunnskapen ikke bare vurderes i 
forhold til dens «sannhetsgehalt» - ikke bare hva den er, men hva 
den gjør. Etikken må ha forrang for evidensen. I et slikt perspektiv er 
argumentasjonen at et subjektontologisk førsteperspektiv vil minske 
risikoen for inhumanitet. 

Jeg har også skissert noen implikasjoner når det gjelder hjelpearbeid, 
men selvsagt er dette ikke uttømmende. Hovedpoenget er at i møte med 
mennesker og menneskelige fenomen må grunnformelen alltid være å ta 
for gitt at et gjensidig perspektiv er mulig, at den andre er et subjekt som 
deg selv. Det er nettopp når en slik forståelse oppleves som vanskeligst, 
slik det av og til kan være i psykisk helsearbeid, at hjelpepersonell må 
ha en slik tilnærming og anstrengelse som internalisert fordring, faglig 
og etisk. Jeg har heller ikke ønsket å underslå at det i dag foregår 
mye hjelpearbeid i samsvar med den kunnskapsplattformen som jeg 
har skissert. Men, det foregår mye annet også – og mye avhenger av 
tradisjon og ledende fagfolks orientering. Det blir for tilfeldig. 

Hovedhensikten med denne teksten har vært å 
utvikle en tidligere ide om et psykisk helsevern 
forankret i en subjektontologisk forankret 
epistemologi (Ekeland, 2011). Jeg har forsøkt å 
begrunne dette i to forhold, vitenskap og etikk. 

Det er heller ikke den subjektontologiske plattformen 
som gjennomsyrer organisering og tilrettelegging av 
praksis. Jeg vil hevde at det er nødvendig å utvikle og 
å vedlikeholde et høyt epistemologisk refleksjonsnivå 
på våre praksiser. Det kan kanskje motvirke at 
de beste intensjoner og tiltak kan ende som 
vrengebilder av seg selv, noe asylvesenets historie er 
et eksempel på. Vi er ikke slutten på historien. 
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Er enkeltmenneskets fortellinger om livserfaring og bedringsprosesser gyldige 
kunnskapskilder? Er det rom for den enkeltes subjektivitet og livsverden innen 
dagens kunnskaps- og tjenesteutvikling?

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1996-2008) formidlet et mål om 
aktiv deltakelse i samfunnet, integrering og medborgerskap. I lys av denne 
planen utfordret vi den gangen professor i sosialpsykologi, Tor-Johan 
Ekeland, til å vurdere kunnskapssyn og den subjektive erfaringens plass i 
kunnskapsutviklingen. Det resulterte i publikasjonen Ny kunnskap – ny praksis. 
Et nytt psykisk helsevern (2011).

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har utfordret 
Ekeland til å videreutvikle en ny kunnskapsplattform langs de linjene han 
skisserte i 2011. I dette essayet løfter Ekeland frem et kunnskapssyn og 
synliggjør noen dilemmaer knyttet til forståelsen av det menneskelige sinn. 
Både gjennom epistemologisk grunnlagstenkning, men også ved hans bruk 
av eksempler fra dagsaktuelle problemstillinger innen psykisk helsevern. 
Anliggendet hos Ekeland er grunnlagstenkningen, men han løfter også 
frem flere områder og eksempler fra praksis; eksempelvis medikamentbruk, 
diagnosesystemene og alternativ til tvang.

Ekeland viser til at kunnskap og etikk er tett sammenvevd i praktiske yrker.  
Det holder ikke å spørre om våre kunnskapsversjoner er sanne eller ikke, vi må 
også undersøke hva kunnskapen skaper. Etikken må ha forrang for evidensen, 
understreker Ekeland. I særlig grad må dette gjelde når praksis handler om 
menneskelig nød og lidelse.

Ekelands hovedpoeng er at i møte med mennesker og menneskelige fenomen 
må grunnformelen alltid være å ta for gitt at et gjensidig perspektiv er mulig,  
at den andre er et subjekt i seg selv.
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