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INNLEDNING  

 Nordmenn blir friskere og friskere, 

men hva er det vi klager over? 

 Hvordan kan det forklares at vi har 

en økning i sykefraværet når vi har 

verdens friskeste befolkning og vi 

jobber mindre enn før? 

 Noen fakta: minst bakterie 

infeksjonsrammede landet i verden, 

sannsynligvis pga. restriktiv ab 

politikk 

 Antallet døde av hjerte- kar sykdom 

halvert 

 I vikingtiden ble en av 100 60 år.  

 ”Friskere blir vi ikke”, sier Steinar 

Westin 



HVA ER Å VÆRE SJUK OG HVA 

ER NORMALT? 

 Mot normalt sa Leif Juster! Hva er 

normalt i liv og hvem definerer det? 

 Hva er sjukdom og hvem definerer det?’ 

 I 1763 publiserte Sauvages verket 

Nosologica Methodica, en systematisk 

oversikt og klassifikasjon over alle 

datidens kjente sykdommer, 2400.  

 I 1992 kom WHO med som foreløpig 

siste versjon av ICD-10(neste kommer i 

2017), med over 17000 sykdomsenheter 

og ca 42000 sykdomskoder.  

 Har vi blitt mer syke, selv om lever 

vesentlig lenger og har bedre helse? 

 Eller var de mye dummere før som ikke 

viste bedre! 

 Eller har normalen blitt å ha en eller 

helst flere diagnoser?  



HVA ER NORMALT? 

 Er laktoseintoleranse en sykdom? 
Det er en tilstand som enkelt kan 
beskrives medisinsk og teknologisk. 
75% av verdens befolkning har det, 
men det er veldig få som er plaget. 
Den enkle forklaringen er at de ikke 
drikker eller spiser melkeprodukter. 

 Overvekt er i ferd med å skape 
problemer for oss. Når 
gjennomsnittsvekten i befolkningen 
stiger hva er da grensen for sykelig 
overvekt?  

 B.H. (2014) ”Dersom vi selv kan 
endre på hva som er normalt, har vi 
et osean av muligheter for å skape 
nye sykdommer.”  

 Hvem skaper normalen, samfunnet, 
fagpersoner eller????   



VÅR OPPFATNING ENDRER SEG 

 Gjennom livet endres vår 
oppfatning av det meste her i livet 
også hva som er sykdom og hva som 
er normalt.  

 Oppfatningen om hva sykdom er 
endrer seg over tid i et samfunn 
eller kultur.  

 Sannheten og kunnskapen 
forandres også stadig. Hvor lenge 
varer en medisinsk sannhet i 
gjennomsnitt?  

 Eksempelvis, hva er årsaken til 
magesår? 

 I DSM IV var Asperger egen 
sykdomsenhet, men i DSM V så er 
den ikke det.  

 Sykdommer kommer og går! 



FAGLIGE NORMER OG VERDIER 

 Helsepersonell har stor autoritet og 
tillit i befolkningen, også blant 
politikere. Faglige normer har direkte 
innvirkning på hva som oppfattes som 
sykdom og ikke.  

 Det burde for eksempel ikke være 
veldig stor forskjelle mellom Norge og 
Sverige, men det er det. I Norge har vi 
langt flere med fibromyalgi, mens 
svenskene har langt flere med 
amalgamforgiftning.  

 Andre land har sine sykdommer som 
akutt leversvikt og Spasmophilie 
(hyperventilering, angst og oppkast) i 
Frankrike, Herz insuffiziens og 
Kreislaufkollaps i Tyskland eller Chill 
blains og Bowel problems i England.  

 For ikke å snakke om ulike epidemier 
av diverse sinnssykdommer i enkelte 
land med autoritære regimer.  



MORALSKE OG SOSIALE 

NORMER 

 Vi har alle noen svin på skogen.  

 Det er under 40 år siden homofili 
ble tatt bort som sykdom i Norge.  

 Moralske, sosiale og kulturelle 
normer er viktig for hva vi oppfatter 
som sykdom eller som har blitt 
oppfattet som sykdom. Hva var  
ADHD for 40-50 år siden?  

 Det ubehagelige i dette er at vi 
skaper aksept og anerkjennelse for 
normer som i eller annen mening vil 
få konsekvenser for andre.  

 Som helsepersonell vil vi ha ansvar 
for den kulturen og samfunnet vi er 
en del av. Det må vi leve med, men 
vi må også huske at et menneske 
skal leve et live med en diagnose!  



SYKEFRAVÆRETS MYSTERIER 

 Ikke nødvendigvis en sammenheng 
mellom befolkningens helse eller 
friskhet og sykefravær.  

 Ikke enkelt å finne klare svar på 
årsaker 

 Antallet sykmeldinger preges i stor 
grad av relasjonen helse og krav til 
jobben , altså individets opplevde 
helse og yteevne, og hvilke 
krav/betingelser arbeidsplassen har.  

 Det er stor sosial ulikhet når det 
gjelder sykefravær og uførhet.  

 Vi  vil se en endring i 
sykdomsmønsteret, eksempelvis 
hvilke følger mangel på fysisk 
aktivitet og økende grad av 
overvekt   

 



HVA ER SYKDOM? 

 Et enkelt spørsmål, men et 

spørsmål som fører til en rekke 

andre problemstillinger.  

 Z 63.1 Problemer i forhold til 

foreldre og svigerforeldre 

 Z64.4. Konflikt med rådgivere  

 Z 63.2. Utilstrekkelig støtte fra 

familie  

 F 51.2. Ikke organisk forstyrrelser 

av søvn – våkenhetsrytmen. Er 

manglende synkronisering mellom 

personens egen søvn- 

våkenhetsrytme og omgivelsenes 

rytme, og som resulterer i klager 

over insomnia eller hypersomnia.  

 Icd 10 har ca 42000 diagnose koder.  

 



ER SYKDOM NOE KONKRET 

ELLER AVVIK FRA EN NORM? 

 Hvilke likheter er det mellom en 

bakteriell lungebetennelse og 

Alzheimer? 

 Hvilke likheter er det mellom 

hjerteinfarkt og depresjon? 

 Noen sykdommer er enkle og klare 

å definere, for eksempel myokard 

ischemi.  

 Mens andre er mer diffuse; ME,        

fibromyalgi 

 Maskinfeil eller feil i balansen 



SYKDOMSBEGREPETS IBOENDE 

MAKT/TROLLSKAP  

 Et av helsevesenets viktigste 

begreper fordi sykdomsbegrepet har 

en forklarende funksjon og 

betydning når sykdommer skal 

klassifiseres. Det definerer også den 

medisinske vitenskapens område.  

 Sykdomsbegrepets iboende makt 

vises ved at det klargjør hvem som 

får rett til behandling og økonomisk 

støtte, gis fritak for forpliktelser, 

tilregnelighet og hva helsevesenet 

skal ha ansvaret for.  

 Sykdomsbegrepet definerer også 

økonomien og prioriteringene i 

helsevesenet.  

 



SYKDOMMENS FUNKSJON  

 Uvisshet er vanskeligere å håndtere 
enn visshet! Å få en diagnose, et 
navn og en forklaring kan i mange 
situasjoner være befriende.  

 Men for mange betyr en diagnose en 
dødsdom, enda flere spørsmål og 
dermed ny usikkerhet. For andre 
betyr en diagnose at drømmer og 
muligheter ikke kan gjennomføres.  

 Er det for eksempel sikkert at vi 
orker å bære en diagnose resten av 
livet 

 Diagnoser gir mening og mestring, 
men kan også skape stigma og 
sosial isolering. Og brutte 
forventninger, fordi alt kan ikke 
behandles!   

 



SYKDOM SOM KLASSEDELER 

 Sykdom har sosial betydning fordi 

sykdom defineres av og danner  

rammer for normalitet.  

 Det er diagnoser som stigmatiserer 

og dermed gir en ytterligere 

forsterkning av det eventuelle 

unormale.  

 Det er diagnoser som kan hjelpe 

pårørende men ikke den som får 

diagnosen.  

 Sykdomsdiagnose kan befeste og 

skape status 

 Sykdomsdiagnose kan føre til  sosial 

utestengelse og isolasjon  

 



SYKDOM SOM PRAKTISK 

LØSNING PÅ VANSKELIGHETER  

 Dette skjer i arbeidslivet, i 

barnehage, skole og i livet for øvrig 

 Er vi ferd med å gjøre den naturlige 

delen av livet om til sykdom og feil. 

Normalitetsbegrepet smalnes og 

spørsmålet er om vi ønsker det?  

 Per Fugelli er bekymret for at 

kroppens og sjelens variasjon 

omgjøres til sykdom. Vi må 

beskyttes mot  en sykeliggjøring av 

livet.  

 Ønsker vi at problemer skal 

bortforklares eller gjemmes bak 

sykdomsforklaringer/diagnoser, 

særlig når vi som helsepersonell 

egentlig ikke kan gjøre noe med det? 
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