Kampen om definisjonsmakten
– eller samarbeid om
håp og mestring?
Professor dr.med. Kirsti Malterud
Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen
Uni helse

Identitet og mestring
SYKDOMSOPPLEVELSE
’kontrollert og forrådt av kroppen’

ÅRSAKSOPPFATNING

ÅRSAKSOPPFATNING

’Klassisk infeksjon – skrøpelig immunsystem’

’Psykologisk når prøvene er bra’

LEGE-PASIENT-FORHOLDET
Forhandlinger – skyld – bebreidelser - skam

 Tidligere selvforståelse mer eller
mindre ugyldig
 Alvorlig syk, likevel bebreidet og
avvist
 Å vite mer – bl a diagnose nødvendig for forsoning og for å
skape strategier for håp og
tilfriskning
 Tilbaketrekking, likegyldighet,
avstand til seg selv og andre
 Passelig balanse mellom aktivitet
og hvile

“Å finne ut hva som foregikk
var veldig nyttig, selv om ikke
det er noe som kan gjøres.
Legen sa til meg at det spilte
ingen rolle om jeg hadde
CFS fordi jeg kunne ikke
gjøre noe med det uansett,
så hva skulle jeg med
diagnosen? Men poenget
med diagnosen er at den gir
deg en slags ide om hva som
foregår….”

IDENTITET OG MESTRING

Woodward 1995

Belastninger og motstandskraft
”Kroppen min var totalt
utslitt, og så fikk jeg et
virus. Så nå forstår jeg at
jeg aldri virkelig hadde en
sjanse.”
Søderlund 2005

Sykdom og helse
 PATOGENESE
 Opprinnelsen til
sykdom – hvordan
helbreder vi sykdom?

 SALUTOGENESE
 Opprinnelsen til helse –
hvordan holder folk seg
friske?
Antonovsky 1987

Helsekontinuum

Frisk

Syk

Selvvurdert helse
 Hva tenker folk om sin egen helse?
 Hva forteller dette om hvordan det går med dem?
 ”Hvordan vil du selv bedømme din helse det siste året?”
 Usedvanlig godt – godt - mindre godt – elendig
 PREDIKERER DØD – HJERTESYKDOM – NEDSATT FUNKSJON
selv når man kontrollerer for tradisjonelle risikofaktorer

Idler 1992; Møller, Kristensen & Hollnagel 1996

Patogenese

Salutogenese

Pasient og lege
møtes

Hypoteser:

Salutogenese i teorien
Legen utforsker parallelle
perspektiver

 Den praktiserende lege kan bidra til å styrke
pasientens sterke sider, i stedet for bare å
påpeke svakheter og risikofaktorer
 Slik kan allmennmedisinen bevege seg fra
risikojakt til ressursmobilisering

MODELLEN
INTEGRERER
 Patogenese og
salutogenese
 Risiko og ressurser
 Legevurdert og
selvvurdert

Legens perspektiv
(”objective” matters)

Pasientens perspektiv
(”subjective” matters)

Sykdom og
risikofaktorer

Sykdomserfaringer
Generelle
motstandsressurser

Selvvurderte
helseressurser

Gjensidig forståelse

Hollnagel & Malterud 1995

Salutogenese i praksis

Nøkkelspørsmål

Pasient og lege
møtes

Legen utforsker parallelle
perspektiver

Legens perspektiv
(”objective” matters)

Sykdom og
risikofaktorer

Generelle
motstandsressurser

Pasientens perspektiv
(”subjective” matters)

Sykdomserfaringer

Gjensidig forståelse

Selvvurderte
helseressurser

 Vi skal ikke bare snakke om
problemer. Jeg vil også høre
om dine sterke sider. De fleste
mennesker har jo sterke sider
som pleier å holde dem friske.
 Hva er dine sterke sider?
 Har du flere sterke sider?

….sa KM og HH

CATS – modellen

Hva svarte pasientene?

The Cognitive Activation Theory of Stress

Personlige egenskaper og strategier

 Jeg
 Jeg
 Jeg
 Jeg
 Jeg
 Jeg

 Belastninger fører til normal og
hensiktsmessig aktivering
 Tolkning av kroppens reaksjon påvirkes av
(og påvirker) både belastning og aktivering

klarer det når jeg er nødt
snakker med andre
prøver å leve sunt
trives med å være i aktivitet
tar tiden til hjelp
har en sunn konstitusjon

 Stimulus-forventning er hva vi tror en bestemt
belastning vil føre til

 Respons-forventning er hvilken betydning vi
tillegger vår egen respons

Hollnagel & Malterud 1997
•Ursin & Eriksen 2004

Omgivelser
Genetikk

Belastning som
påvirker likevekt

Endring
Kognitive prosesser
stimulusforventning
responsforventning

Aktivering
VEDVARENDE
Kroppslige
forandringer
AKTIVERING

Trening
Helse

Slitasje
Sykdom

 Symptomopplevelsen påvirkes når
kroppsopplevelsen får en annen betydning
 Smertene kan bli sterkere jo farligere man tror det er

 Akutt aktivering, som opprinnelig var hensiktsmessig,
kan gå over i vedvarende aktivering som
vedlikeholder symptomene
 Aktiveringen kan avbrytes ved at symptomene får en
annen mening – du blir ikke verre selv om det gjør vondt

Ursin H, Eriksen HR. The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology 2004

Fenomenologiske perspektiver
 Livsbetingelser
 Mening
 Tolkning av kroppslige signaler

Empowerment vs power inequalities
 the antithesis of asymmetric power relations of
oppression
 supposed to encourage
 self-determination
 social justice
 the voice of susceptible individuals
Rappaport 1981
Prilleltensky & Gonick 1996
Malterud 2010

Det er noe galt med kroppen min!
 Kroppslige smerter oppfattes som farlig
 Legen utelukker somatisk sykdom, men kan
oppleves som bagatelliserende ved å snakke om
psykososiale forhold
 Kampen om definisjonsmakt kan avblåses ved å
skape en allianse som bekrefter pasienten, ta
ledelsen og tilby en forklaring som gir mening

