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Frisk og kronisk syk 
�  Frisk og syk på samme tid 

�  En krevende balansekunst 

�  Kronisk sykdom kommer uten oppskrift på hvordan 
de skal leves med 

�  Mestring er ingen ferdighet som følger med 
diagnosen 

�  Et mentalt og følelsesmessig hardt arbeid som 
mange trenger mer hjelp til enn det de får i dag 



Hva skal mestres? 
�  Unngå å la sykdom og symptomer ta all 

oppmerksomhet 

�  Gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet til at 
en får mest mulig ut av livet 

�  Balansere etter å kjenne etter og ikke å kjenne etter 

�  Unngå å legge livet på hylla, men leve det 

�  Uten støttetanken på at dette går over…. 



Psykologiske utfordringer 
�  Leve i nuet når fremtiden er usikker 

�  Takle kroniske smerter uten å bli deprimert eller få angst 

�  Motivere seg for å trene når kroppen er utmattet og vond 

�  Bevare god selvfølelse uten en eneste tidsklemme å skylde 
trettheten på 

�  Forholde seg til den kroniske sorgen det er gradvis å miste 
funksjon 

�  Unngå at bekymring snapper gleden over denne dagens 
symptomfrihet 

�  Være en god støttespiller til seg selv 



Hvordan er sykdommen? Hvem er personen? 

Risikofaktorer og 
beskyttelsesfaktorer 

Sykdom og hvordan 
forholde seg til den? 



Risikofaktorer 
•  Å mangle et sosialt nettverk 

•  Å ha mye konflikter og belastninger i familien 

•  Å ha dårlig selvfølelse og selvtillit 

•  Personlighet (nevrotisisme) 

•  Å ha en selvkritisk og negativ indre dialog 
(depresjon) 

•  Å ha en negativ sykdomsforståelse 



Psykologisk inflammasjon 

bekymring, dårlig selvfølelse, lav 
mestringstro, uhensiktsmessig 
sykdomsoppfatning, selvkritiske 
tanker, katastrofetanker,  



Depresjon 
�  Hver sjette person må regne med å få en depresjon 

�  Kronisk syke høyere risiko 

�  Depresjon ved hjerte-karsykdom er omtrent like dødelig 
som røyking  

�  Forverrer sykdomsutvikling og forsterker somatiske 
symptomene (smerte, utmattelse, sykdomsaktivitet, 
livskvalitet, funksjon, dødelighet, effekt av behandling og 
rehabilitering) 

�  Svekker psykens immunforsvar og gjør mestring 
vanskelig 
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Sykehistorie 
 
•  Barneleddgikt  
•  Over 40 kirurgiske 
inngrep  
•  Biologisk medisin 
•  Deformerte ledd og 
feilstillinger 
•  Smerter og nedsatt 
funksjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friskehistorie 
 
•  Jobber 100 %  
•  Gift, to barn, hund og   
katt 
•  Interesser: hagearbeid, 
skriving  

 

Ressurser til å 
leve godt med 

kronisk sykdom 

Spørsmål om sykdom 
er viktig for diagnose 
og rett behandling, 
men hjelper lite for 

mestring 



Fra normal til patologisk 
reaksjon 

 
Normal 
reaksjon 

Depresjon og 
angst 



Sykdomsforståelse 
�  Våre private forestillinger om sykdom 

�  Dårlig fysisk og psykisk helse ser ut til å henge 
sammen med sykdomsforståelse som kjennetegnes 
av: 

 Det er lite en selv eller behandling kan gjøre for 
 å påvirke sykdom 

 Det er mange plager knyttet til sykdommen 

 Sykdommen har alvorlige konsekvenser for livet 

 



Beskyttelsesfaktorer 
�  Godt nettverk og gode relasjoner 

�  God selvfølelse 

�  Mestringstro 

�  Aktiv mestring 

�  Forstå sykdommen og skille mellom symptomer på sykdom og vanlige 
plager 

�  Optimistisk holdning – psykologisk fleksibilitet 

�  God egenomsorg fysisk og psykisk 

�  Kilde til positive følelser 

�  En ”friske-identitet” 



En frisk gammel dame i 
rullestol 

Nå er jeg sytti år og i over femti av de årene har jeg 
levd med leddgikt. Å ha noen å være glad i, og å ha en 
jobb jeg har gledet meg til å gå på hver dag, er noe 
jeg er ytterst takknemlig for. Det er det som gir krefter 
til ikke å la sykdommen ta rotta på livet. Jeg tror det 
er lurt å være mer engasjert i livet enn i sykdommen – 
ikke la den ta all plassen! Men for å ha levd så lenge 
med sykdom, må jeg vel i grunnen hatt en god helse. 



Å akseptere kronisk sykdom 
�  Stadieteorier har preget vår forståelse 

�  Tilpasning til kronisk sykdom gjennom stadier 

 benektning   mestring   aksept 

 

�  Sykdom som en traumatisk krise som skal bearbeides 

�  Frustrasjon forstått som at pasienten ikke har akseptert 



Stadieteorier 

�  Når personen er kommet dit (aksept) blir 
situasjonen ikke bare lettere for personen selv og 
for familien og de øvrige omgivelsene; den syke kan i 
tillegg få tilbake overskuddet og igjen bli en ressurs 
for familien, omgivelsene og samfunnet som han eller 
hun var før sykdommen 



Hva betyr å akseptere 
sykdom? 

Jeg takler smertene og begrensningene mine, og det 
er fortsatt mye godt igjen i mitt liv. Men jeg kommer 
aldri til å akseptere en sykdom som spiser opp 
kroppen min, på samme måte som jeg heller ikke kan 
akseptere lidelsen som kommer ut av krig og nød. 



Når har en aksepter nok? 
 

 

Jeg har forsonet meg med sykdommen slik den er i 
dag. Men kanskje burde jeg akseptere at jeg en dag 
kan bli så dårlig at jeg havner i rullestol. Eller hva? 



Å akseptere sykdom eller 
seg selv? 

Jeg har akseptert sykdommen og at jeg må ta mer 
hensyn til meg selv. For eksempel at jeg må si nei til å 
hjelpe andre heller enn å si ja slik som jeg alltid sa 
før. Men den personen liker jeg veldig dårlig. 



Hva slags krise er kronisk 
sykdom? 

�  En eksistensiell krise som er mer eller mindre 
traumatisk 

�  Inkludere sykdom som del av sin identitet, men 
samtidig holde fast på den friske seg – den en en gang 
var 

�  Tap av mulige selv 

�  Ikke nødvendigvis akseptere sykdom, men FORHOLDE 
seg til sykdom slik at en får mest mulig ut av livet sitt 

�  Ingen evidens for stadieteorier 



The shifting percpectives 
model of  chronic illness 

 

 

 
   Telleford, Kralik, Kocht, 2006 

livet 

 
 
sykdom sykdom livet 

identitet 



Psykologisk fleksibilitet 
Å se seg selv og livet sitt på en armlengdes avstand; 
se at somatiske symptomer ikke bare påvirker 
kroppen, men også tanker, følelser og kan sågar stjele 
hele vår oppmerksomhet hvis vi ikke er obs 

 

Krever en indre styrke som ikke alltid følger med 
diagnosen, men som kan trenes opp 



Der ligger jeg tidlig på morgenen og er så stiv i 
kroppen at jeg knapt kan røre meg. Ofte tenker jeg: 
Hva har vel du på treningen å gjøre, du som knapt får 
armene ned fra hodet. Men jeg må opp - opp til livet 
mitt, til kjerringa og til fysioterapeuten tre ganger i 
uken for å bremse forfallet. Så det er bare å begynne 
å lirke seg ut av senga, ikke tenke på hvor dritvondt 
det gjør, eller om jeg egentlig orker. Det tar en times 
tid før jeg er opp og i gang. Hver dag. 



God helse ved kronisk 
sykdom 

�  Den gode forebyggingstanken må gjelde også for 
dem som har blitt syke (tertiærforebygging) – å 
holde seg så frisk som mulig 

�  Forebygge depresjon og angst 

�  Forebygge tap av selvfølelse 

�  Forebygge relasjonelle belastninger som følge av 
sykdom 

�  Forebygge tap av verdighet 
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  Fysisk eller psykisk 



Dilemma 
Psykologen sier at dette med sykdommen og 
smertene dine må du ta opp med legen din. Legen 
sier at han ikke kan hjelpe meg mer med smertene 
mine, at det får jeg ta opp med psykologen min 

 

Dette med angsten min får bli mellom oss to. Jeg 
pleier ikke snakke om den, skjønner du, for om jeg 
gjør det, forsvinner den medisinske interessen…… 

 

 



Kronisk syke faller mellom 
to stoler 

•  Psykologisk hjelp ved somatisk sykdom – et 
høyterskeltilbud 

•  Trenger noe mer enn LMS-kurs, men ikke psykiatri 

•  For psykisk friske eller for somatisk syke for DPS 

•  Raskere-tilbake ordninger ikke for uføre 

•  Hva med privatpraktiserende psykologer?  



Hva er helse og livskvalitet? 

�  Helse er mer enn fravær av sykdom 

�  Helse er fravær av tanker om helsen 

�  Livskvalitet er psykisk velvære – å oppleve livet som 
godt og ha en grunnstemning av glede 

 (Siri Næss) 



Ikke enten fysisk eller psykisk 
men både og 



En indre støttespiller 

Vennlighet, forståelse, trøst,  

oppmuntring og konstruktive råd  

”til innvortes bruk” – en konstruktiv  

og støttende indre dialog 

 

- Jeg er god nok som jeg er 

- Dette skal jeg komme meg  

    igjennom 



Tenk positivt? 

Jeg tenker jo stadig når symptomene melder seg, at dette 
er vel slutten, nå har jeg ikke lenge igjen, men den tanken 
trenger jeg da ikke høre på, så lar jeg tanken bare gli 
forbi, det hjelper meg veldig. Hvem har sagt at man må 
høre på all skitten man tenker!  



Kronisk sykdom krever 
�  En indre støttespiller 

�  Trenger ikke høre på alle tanker som fyller sinnet 

�  Støttetanker som gjør det lettere å mestre 
symptomer fra kroppen og utfordringer sykdom 
medfører 

�  Se mot mulighetene heller enn begrensningene 



Godarted holdning 
�  Kronisk sykdom krever mye av deg som person 

�  Bygge mental kondisjon for å forebygge psykiske 
plager 

�  Psykologisk behandling – hjelp til selvhjelp 

�  Ingen kur for plagene, men en hjelp til mestring 


