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skandalehistorier om tvang, vold og forsømmelse, som regelmæssigt når mediernes forsider. Da psykiatrien
blev født i 1800-tallet, var problemerne få og skjulte. Lægerne tog vare på samfundets få tusinde sindssyge
inden for de nyopførte anstalters beskyttende mure. Men efterhånden som velfærdsstaten opbyggedes og

udbyggedes i løbet af 1900-tallet, blev hundredetusindvis af danskere diagnosticeret med en psykisk lidelse
som depression, angst eller stress, og en ny psykiatri var skabt.

I Den moderne psykiatris historie. Et essay om sindslidende i velfærdsstaten søger tidligere overlæge og
professor Per Vestergaard tilbage i psykiatrihistorien for at finde årsagerne til nutidens kaos. De mange nye
patienters sociale og psykologiske problemer kan hverken rummes eller håndteres af læger uddannet alene

med et naturvidenskabeligt perspektiv på deres symptomer. Vejen frem er et nyt syn på psykiatrien, der skaber
plads til nye faggrupper, nye behandlingsformer og en ny administrativ struktur. Kun på den måde kan

Danmarks psykiatriske patienter få den hjælp, de fortjener.
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