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i denne andre delen av kronikken om 

medikalisering står spørsmål relatert 

til psykisk helse i sentrum. utfordrin-

ger i møte med dagens ungdom tas 

opp i den siste og tredje delen.

Forekomst: tall og tolkning
Til alle tider har sykdomsbildet i befolknin-
gen endret seg i tråd med samfunnsmessige 
betingelser og kulturelle strømninger. Det 
har sammenheng med en utvikling som 
foregår på to nivå: Både har befolkningen 
i ulike historiske epoker og under ulike le-
vevilkår forskjellige plager og sykdommer, 
og forestillingene om helse og sykdom er i 
stadig endring (1).

Derfor er det viktig å utvise tilbakehol-
denhet i tolkning og bruk av sykdomssta-
tistikk. For hva er reell økning av helsepro-
blemer, og hva skyldes for eksempel at flere 
oppsøker helsevesenet og presenterer sine 
plager på (til dels) nye måter? Og hva med 
helsepersonell: I hvilken grad påvirkes de – 
vi – av tid og sammenheng i faglig oriente-
ring, praksis og rapporteringsrutiner? 

I dag har slike spørsmål spesiell aktuali-
tet, ikke minst i relasjon til psykiske lidelser. 

Det dannes for tiden et inntrykk av at 
forekomsten av psykiske lidelser øker i be-
folkningen, men mye tilsier at det først og 

fremst skyldes en økning i antallet perso-
ner som oppsøker og får profesjonell hjelp 
(2). Samtidig skaper dagens samfunn med 
usikkerhet, uoversiktlighet og stadig raskere 
forandringer grobunn for bekymringer og 
uro. Det er derfor rimelig å forvente en viss 
økning i psykiske plager og -problemer (3).

Kategorisering og klassifikasjon 
Ofte fremstilles diagnostiske kategorier og 
klassifikasjonssystemer som et direkte resul-
tat av forskning og kunnskapsutvikling, men 
det er misvisende. Selvsagt spiller kunnskap, 
spesielt av medisinsk og psykiatrisk art, en 
sentral rolle, men diagnoser og klassifika-
sjonssystemer er skapt av mennesker i en 
bestemt periode og under bestemte forhold. 
De er følgelig påvirket av sosiale normer 
og verdier på et gitt tidspunkt i det aktuelle 
samfunn – de er sosiale konstruksjoner. 

Siden diagnoser og klassifikasjonssys-
temer ikke er naturgitte størrelser, er de 
da også gjenstand for stadige revisjoner og 
konsensusbeslutninger. Spesielt i det psykia-
triske fagfeltet har debattene om hensikts-
messig kategorisering og klassifisering av 
sykdom vært omfattende og spenningsfylte. 
Her er det nærliggende å vise til det ameri-
kanske klassifikasjonssystemet for psykiske 
lidelser – «Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders», DSM – siden det både 
har vært toneangivende på fagfeltet og har 
stått sentralt i debatten om medikalisering.1

DSM – kjennetegn og konsekvenser  
DSM-manualen har gjennomgått radikale 
forandringer, en utvikling som startet på 
1980-tallet. Da ble såkalt «teorifrie», beskri-
vende og kriteriebaserte diagnoser innført, 
og samtidig økte antallet diagnoseenheter 
betraktelig. 

Psykiatrifeltet var på den tiden preget 
av faglig uenighet og interne spenninger 
mellom tilhengerne av en psykodynamisk 
orientering og de som ønsket en sterkere 
dreining i biologisk retning (6-9). Formålet 

med revisjonen var å skape en så entydig 
og felles referanse som mulig, og å redusere 
betydningen av teoretiske premisser, verdier 
og kulturelle normer. Derfor ble kriteriene 
forsøkt utformet slik at fagpersoner med 
ulik teoretisk orientering skulle komme 
frem til samme diagnose. «Disorders» – 
ikke «diseases» – ble fellesbetegnelsen for de 
nye diagnoseenhetene, som altså var basert 
på kriterier bestående av konstellasjoner av 
symptomer og observasjoner.

Senere revisjoner har fulgt i samme spor, 
og i løpet av et par tiår var antallet diagnos-
tiske kategorier mangedoblet.2 For hver re-
visjon har kritikken vokst, og den toppet seg 
i forbindelse med lanseringen av DSM-V i 
2013 (9).

Et aspekt ved utviklingen som fortjener 
oppmerksomhet er den økende bruken av 
manualiserte instrumenter – spørreskjema 
– i det diagnostiske arbeidet. Den kontinu-
erlige veksten i DSM-systemet skapte gro-
bunn for slike instrumenter som i sin tur 
stimulerte veksten. 

Dette medførte en instrumentalisering av 
praksis, uttrykt slik av en av de mange kriti-
kere: «Kontorister kan klassifisere pasienter 
på denne måten vel så godt som eksperter» 
(6: 406).3

Det viktigste argumentet for å bruke 
manualiserte instrumenter er at reliabilite-
ten styrkes, men det er uvesentlig dersom 
validiteten mangler, og akkurat sviktende 

Fysioterapi og medikalisering, del ii

2 DsM iii i 1980, DsM-iiir i 1987, DsM-iV i 1994, DsM 
iV-tr i 2000 og DsM-V i 2013.

3 alle oversettelser fra engelsk er mine.

1 DsM er utviklet av den amerikanske psykiaterfore-
ningen, og dagens versjon er den femte – DsM-V (4). 
norske myndigheter anbefaler bruk av et klassifika-
sjonssystem som er utviklet av WHo, på norsk kalt 
«Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 
sykdom og beslektede helseproblemer», iCD. Dagens 
iCD-10 omfatter et eget kapittel om psykiske lidelser 
som i grove trekk følger DsM, men antallet diagno-
seenheter er langt færre og systemet er gjennomgå-
ende mindre detaljert (5).
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når diagnosene er mange og løst funderte med mye 
overlapping av symptomer og syndromer, er risikoen 
stor for overdiagnostikk og overbehandling.

validitet har vært et sentralt ankepunkt mot 
DSM (9-11). 

Dessuten: Når diagnosene er mange 
og løst funderte med mye overlapping av 
symptomer og syndromer, er risikoen stor 
for overdiagnostikk og overbehandling. Ri-
sikoen forsterkes når det samtidig har vært 
en tendens til å ta utgangspunkt i gjeldende 
klassifikasjonssystem for å se om den enkel-
te pasients plager lar seg plassere i en av de 
eksisterende diagnosekategoriene. 

Diagnoser virker styrende inn på blik-
ket, og gjør det lettere å lukke øynene for 
at symptomer og biomarkører – det være 
seg anspenthet, søvnforstyrrelser eller se-
rotoninsvikt – kan skyldes forskjelligartete 
forhold, og at de slett ikke alltid skal «medi-
kaliseres» – gis sykdomsnavn som PTSD, 
angst eller depresjon og behandles deretter. 4

Det er lang tradisjon i helsevesenet for 
å være opptatt av korrekt kategorisering og 
klassifisering, en tradisjon med røtter i bota-
nikken og en essensialistisk sykdomsforstå-
else (12-13). Kritikk av denne tradisjon har 
hatt mange og sterke talspersoner. De har 
understreket at hovedpoenget med diagnos-
tikk – utredningsarbeid – er å utvikle forstå-
else for den enkelte pasients spesielle pro-
blemer for på dette grunnlag å komme frem 
til adekvat (be)handling. Navnsetting i seg 
selv har altså begrenset verdi; den har sågar 
ofte uheldige utilsiktete virkninger, noe det 
er gode grunner til å rette sterkere søkelys 
mot i dag. Budskapet har tilsvarende vært at 
navnsetting må underordnes vektleggingen 
av den enkeltes erfaringer og livssammen-
heng. Denne tenkningen har imidlertid tapt 
terreng ved hver revisjon av DSM.

Også i fysioterapi har bruk av manuali-
serte verktøy i klinisk arbeid tiltatt betrakte-
lig, og interessen for klassifikasjon er øken-

de. Det er verdt å reflektere grundig over 
hvordan dette legger føringer på både vår 
egen og pasienters oppmerksomhet. 

Utviklingstrekk
Psykiatriens historie er en fortelling om et 
fagfelt som har søkt anerkjennelse ved å et-
terligne somatisk medisin. Det kaster lys 
over at fagfeltet i alle år har forsøkt å identi-
fisere patologi og årsaksforhold på naturvi-
tenskapelig vis, med blandet hell.

Med de senere års markerte dreining 
mot biologi har det blitt satset sterkere på 
å påvise patologi i form av biologiske mar-
kører, ikke minst av kjemisk art. Dette har 
legemiddelindustrien stor interesse av. Å 
definere sykdom som kjemiske forstyrrelser 
inviterer til medikamentelle «løsninger».  

Et illustrerende eksempel er depresjon 
som fra 1980-tallet i økende grad ble iden-
tifisert ved serotoninsvikt. Denne omfor-
mingen av depresjon fra å være en psykisk 

4 Forkortelsen står for «post traumatic stress 
disorder».
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eller psykososial kategori til å bli en kjemisk 
basert kategori, passet som hånd i hanske 
til de nye antidepressiva som ble utviklet på 
samme tid (14-16). Legemiddelindustrien er 
da også kritisert for å markedsføre sykdoms-
forståelse like mye som medikamenter. 

I industriens massive markedsføring av 
antidepressiva ble depresjon fremstilt som 
en somatisk lidelse: «Depresjon skyldes en 
kjemisk ubalanse. Og du trenger kanskje 
medikamentell behandling for å korrigere 
den, akkurat som diabetikere trenger insu-
lin»», og «På linje med diabetes eller artritt, 
er depresjon en fysisk lidelse» (14-16). An-
nonser og helseinformasjon omfattet også 
ofte kortversjoner av spørreskjema som folk 
kunne anvende for å diagnostisere seg selv, 
og de ble oppfordret til å oppsøke lege på 
dette grunnlag. Store pasientorganisasjoner 
omfavnet den måten psykiske lidelser nå ble 
presentert på, og mange leger bidro i denne 
markedsføringen.

Resultatet? Biomarkører fikk stor opp-
merksomhet, mens sykdomsskapende for-
hold ble skjøvet i bakgrunnen. Det er på 
bakgrunn av denne utviklingen sosiologen 
Rose har introdusert begrepet «nevrokje-
miske selv» (17). Med dette begrepet vil han 
få frem at vi i økende grad forstår oss selv via 
medisinske og naturvitenskapelige kategori-
er. Kritikere pekte også på at man forvekslet 
årsaksforståelse og korrelasjoner. Som en av 
dem skriver: 

«Det er ingen grunn til å anta at bio-
logiske, anatomiske eller funksjonelle 
forskjeller lokalisert i hjernen til pasi-
enter med psykiske lidelser er årsak til 
sykdommen» (14:1,125-163).

Endringer i helsepersonells forklaringsmo-
deller har alltid betydning for befolkningens 
selv-forståelse, og det gjelder ikke minst i 
dag med uttalt kropps- og helseopptatthet 
kombinert med lett tilgjengelig informasjon 
overalt. Forskyvninger i psykiatrifeltets fag-
lige orientering over en periode på noen tiår 
er ironisk kommentert slik: «[Amerikansk] 
psykiatri har endret seg fra å skylde på mo-
ren til å skylde på hjernen» (14:1).

Mange har etter hvert uttrykt bekymring 
for denne vendingen fra relasjonelle og so-
siale forhold til hjernens funksjon og kjemi 
– fra kultur til natur – blant annet uttrykt 
slik med referanse til depresjon: 

«… selv om problemer kan uttrykkes i 

et biologisk språk, utelukkes ikke alle 
andre forklaringer. Selv om jeg kan for-
klare din depresjon ved å bruke uttrykk 
som ‹serotoninopptakshemming›, betyr 
ikke det at du ikke har problemer med 
din mor» (18:63).

Dette er en påminning om faren ved den 
enten-eller-tenkningen som har vært – og er 
– rådende i helsevesenet, og som har skapt 
så mange problemer i årenes løp. 

I det følgende vil jeg peke på noen spe-
sielle utfordringer i dagens helsepolitiske 
klima. 

Vanskelige grenseoppganger
«Det er ingen enighet, verken blant fagfolk 
eller folk flest om hva som skal betraktes 
som normalt» skriver psykiater Kringlen, 
og fortsetter: «Det er også store kulturelle 
forskjeller. Men i de fleste samfunn er det 
gjennomgående enighet når det gjelder de 
grovere avvik» (11:40). Dette er synspunkter 
som er utbredt blant fagfolk, men det er sjel-
den de uttrykkes så direkte.   

De fleste vil være enig i at det er flytende 
grenser mellom syk og frisk, og at det er 
glidende overganger mellom plager og al-
vorlige tilstander. Videre er det åpenbart 
for stadig flere at det er vanskelig å trekke 
klare skillelinjer mellom somatiske og psy-
kiske problemer, ikke minst fordi dagens 
sykdomsbilde domineres av sammensatte 
helseproblemer.

I en tid da terskelen for å søke profesjo-
nell hjelp er lavere enn tidligere, er det tan-
kevekkende at skillet mellom det som kalles 
«lettere»/«milde» og mer «alvorlige» former 
for psykiske problemer ofte relateres til at 
profesjonell hjelp søkes. Et typisk utsagn: 
«Det er en gradvis overgang fra uønskete, 
men normale følelser – til følelser som er 
så vanskelige at pasienten søker profesjonell 
hjelp» (19:30). Når standarden for vurde-
ring settes slik, biter man seg selv i halen. I 
sin ytterste konsekvens vil denne tenknin-
gen innebære at hvis alle søker profesjonell 
hjelp, så «har» alle alvorlige problemer! 

Hvis – når – dagens henvisningsordning 
i primærhelsetjenesten oppheves og direkte 
tilgang innføres, vil mange fysioterapeuter 
stå overfor nye utfordringer knyttet til at 
stadig flere søker profesjonell hjelp.  Siden 
fysioterapeuter ofte presenterer seg som ek-
sperter på muskel- og skjelettlidelser, er det 
rimelig å anta at dette virker inn på hva folk 
forbinder oss med og forventer av oss – og 

derfor også om vi anses som en relevant pro-
fesjon å oppsøke. Det er tilsvarende rimelig 
å anta at de i fremtiden vil legge vekt på å 
presentere sine kroppslige plager og proble-
mer, mens de nedtoner følelsesmessige og 
relasjonelle problemer, bekymringer og fast-
låste tankemønstre. 

Det er følgelig en utfordring å signa-
lisere tydelig og tidlig at vår interesse og 
kompetanse ikke begrenser seg til smerter 
og plager i muskler og ledd, og å reflektere 
sammen med dem vi møter over at kroppsli-
ge funksjonsproblemer kan ha sammenheng 
med andre typer belastning enn tunge løft 
og trening på hardt underlag, så vel som at 
alle problemer ikke nødvendigvis må møtes 
med omfattende utredning og behandling. 

Selv ser jeg potensialer nettopp ved vår 
funksjonsorientering og «gammeldagse» 
tilnærming med bruk av samtaler, bevegel-
ser og kroppslige virkemidler for å fremme 
hjelp til selvhjelp.

Livsproblemer og sykdom
Når det gjelder forholdet mellom livsproble-
mer og sykdom pekes det stadig på at hel-
sevesenets mandat er å behandle syke, ikke 
de som har livsproblemer. Men dette skillet 
er lite fruktbart. Snarere er det et feilskjær 
å omtale livsproblemer som en motsetning 
til sykdom. Da sier man implisitt at sykdom 
ikke har noe med livet å gjøre (1, 20). Det er 
derfor avgjørende å ha som utgangspunkt at 
livsproblemer kan være sykdomsskapende, 
men at ikke alle livsproblemer resulterer i 
sykdom. Gitt dagens medikaliseringsklima 
er det viktig å motarbeide tendenser til å 
behandle mer eller mindre bagatellmessige 
plager og følelsesmessige svingninger – både 
av hensyn til den enkelte og til samfunnet 
som helhet, samtidig som det gjelder å holde 
fast ved at vedvarende stress og psykiske be-
lastninger har helsemessige omkostninger. 

La oss se hva psykiater Engel skriver i den 
artikkelen der han introdusert den «biopsy-
ko-sosiale» modellen: 

«Det er klart at skillet mellom ‹syk-
dom› og ‹livsproblemer› ikke er særlig 
skarpt, verken for pasienten eller le-
gen» (21:132-3).

I samme artikkel reflekterer han over sine 
tidligere synspunkter om denne problema-
tikken. Han viser blant annet til tittelen på 
en artikkel han skrev tidligere: «Is grief a 
disease?» (1961) som han nå beklager. Ved 
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ettertanke vil han endre tittelen til: «When is 
grief a disease?» (21:133; min kursivering). 
Her er vi ved kjernen i saken: Det kreves 
kjennskap til den enkelte for å avgjøre om 
og hvordan livsproblemer – som sorg – er 
så funksjonsbegrensende at det er berettiget 
å snakke om sykdom og behandling. Og da 
kommer man til kort med manualisert prak-
sis.

Av dette følger at vi må utvikle forståelse 
for hvilken mening sorgen har i personers 
livshistoriske og sosiale kontekst. En skils-
misse eller et dødsfall, for eksempel, kan 
i blant oppleves som en lettelse, men også 
som en dyp krise fulgt av sorg. Emosjonelle, 
psykiske og kroppslige reaksjoner har sam-
menheng med en rekke forhold, ikke minst 
med hvilken betydning ekteskapet og samli-
vet har hatt for den fraskilte, og hvilken rolle 
den avdøde har spilt i vedkommendes liv. 
Kort sagt, det er meningsaspektet ved slike 
livsbegivenheter som er så avgjørende å ta 
hensyn til. Avgrensninger må med andre 
ord foretas langs andre akser enn mellom 
livsproblemer og sykdom.  

Et vanskelig grenseland  
Vårt vestlige helsevesen klassifiserer syk-
dom som enten somatisk eller psykisk – en 
todeling som er basert på en underliggende 
kropp/sjel-dualisme der kroppen oppfattes 
som atskilt og uavhengig av personen, dvs. 
som avsondret fra psyke – fra følelser og 
kognisjon, mening og sosialitet. 

Det fører til at helsepersonell har tendens 
til å orientere seg mot kroppen – soma – 
som noe «ytre» og synlig, mens følelser og 
tanker – psyke – oppfattes som noe «indre» 
og usynlig, selv om alle i dag har tatt avstand 
fra denne tankemodellen. Videre har den 
tradisjonelle klassifiseringen konsekvenser 
for tolkningen av pasienters problemer: Når 
pasienter presenterer kroppslige – fysiske 
– symptomer og plager, og helsepersonell 
kan påvise kliniske funn og funksjonsfor-
styrrelser defineres problemene gjerne som 
somatiske og organiske som om psykiske og 
sosiale forhold ikke uttrykkes og nedfelles i 

kroppen. 
Men alle mennesker – ikke minst klini-

kere – har erfaring for at psykiske forhold 
ytrer seg kroppslig: i kroppsholdning, be-
vegelser, hjertefrekvens og allmenntilstand. 
Det er kort sagt et misforhold mellom den 
tenkning som ligger til grunn for den tradi-
sjonelle klassifiseringen og allmennmennes-
kelig og klinisk erfaring (22).  

En konsekvent anti-dualistisk posisjon 
innebærer å erkjenne at kroppen er flertydig 
– natur og kultur samtidig, og at menneske-
lige erfaringer kan uttrykkes både verbalt og 
kroppslig (1: 181-218). Det tilsier tilbake-
holdenhet når det gjelder å tolke enkeltfunn. 
For det som ved første øyekast fremstår likt 
– ta en spenningstilstand – kan ved nærme-
re ettersyn vise seg å ha med ulike forhold 
å gjøre. Muskelspenninger for eksempel kan 
være en hensiktsmessig beskyttelsesreaksjon 
ved vevsskade. Men muskelspenninger har 
også en psykologisk funksjon: De regulerer 
følelser; de kan bidra til å holde ubehagelige 
minner, truende følelser og vonde erfaringer 
tilbake (23).  

Slike spenninger kan altså være svært 
nyttige både i et biologisk og et psykososialt 
perspektiv.

I denne sammenheng vil jeg fremholde 
det siste: De kan være hensiktsmessige for 
mental balanse. Terapeutiske implikasjoner 
av denne innsikten er omfattende, og det vil 
føre for langt å utdype dem her. Mitt poeng 
nå er at det skal ikke gjøres noe med alt; i 
hvert fall ikke med direkte «intervensjon». 

Siste og tredje del av kronikken publise-
res i Fysioterapeuten høsten 2016.
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