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Formål med studien: Forskningen på Tourette-syndrom har fokusert nesten utelukkende 

på medisinske aspekter ved tilstanden. Svekkelse i sosial og skolemessig fungering i 

oppveksten og sein diagnose er eksempler på faktorer som kan bidra til mer ”lidelse” og 

svekkelse. Denne oppgaven er del av en større studie av livskvalitet hos mennesker med 

Tourette-syndrom utført av undertegnede og to medstudenter på Psykologisk Institutt, og 

legger spesiell vekt på å undersøke betydningen av bestemte livsløpsvariabler for 

livskvalitet og andre mål i voksen alder.  

 
Metode: Det ble utviklet en semistrukturert intervjuguide for å måle livskvalitet. 

Intervjuguiden bestod av etablerte selvrapporteringsskjema og spørsmål utviklet spesielt 

for denne studien. Informantene bestod av 71 personer over 20 år fra hele Norge med 

diagnosen Tourette-syndrom.  

 
Hovedfunn: Resultatene viste at personene med Tourette-syndrom som gruppe hadde 

lavere global lykke og tilfredshet med livet enn det som er blitt vist hos andre voksne i 

Norge og i den voksne befolkningen i vestlige kulturer ellers. Livskvaliteten ut fra hva de 

selv la i begrepet var høyere enn gruppens globale lykke og livstilfredshet. Sosiale 

vansker i oppveksten var negativt forbundet med retrospektive vurderinger av livskvalitet 

i oppveksten og positivt forbundet med sosial utrygghet i voksen alder. Det å gå lenge 

uten diagnose var negativt forbundet med mestringsforventning og sosial trygghet i 

voksen alder for personer som opplevde sosiale vansker i oppveksten.  

 

 

 



FORORD 
 

Oppgaven inngår i en større studie av livskvalitet hos voksne med Tourette-syndrom som 

er utført som et samarbeid mellom Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Norsk 

Tourette-forening og Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourette-syndrom og 

Narkolepsi (NK) ved Ullevål Universitetssykehus. Samarbeidet har pågått siden 

desember 2005. Arbeidet har i hovedsak vært utført av undertegnede og medstudentene 

Solveig Meistad Hermansen og Peder Ludvig Sætre, i tett samarbeid med veileder 

Stephen von Tetzchner. Arbeidet begynte med utarbeiding av intervjuguide. Dette ble 

gjort på bakgrunn av gjennomgang av litteratur om Tourette-syndrom og om livskvalitet, 

samt deltakelse på den amerikanske Tourette-foreningens nasjonale konferanse i 

Washington DC i april 2006 og den norske Tourette-foreningens unge voksne-seminar på 

Gardermoen i oktober 2006. Informasjons- og samtykkebrev ble sendt ut i august 2006, 

og intervjuene ble gjennomført i perioden oktober 2006-februar 2007. Informantene kom 

fra alle landsdeler i Norge, slik at noen av intervjuene innebar reising for intervjueren. I 

andre tilfeller kom informantene til en avtale på Psykologisk Institutt eller på NK. 

Intervjuene ble transkribert, kodet og data ble bearbeidet. Av dette er det til nå blitt tre 

hovedoppgaver. Solveig Meistad Hermansen leverte sin hovedoppgave våren 2007, mens 

undertegnede og Peder Ludvig Sætre leverer hver vår hovedoppgave inneværende 

semester. Arbeidet på forhånd og metodedelen i oppgavene er i hovedsak likt for alle tre, 

analyser og skriving av selve oppgaven er undertegnedes selvstendige arbeid.  
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TOURETTE-SYNDROM 
 

 

…det å gå og ha alle disse følelsene inni seg og ha alle disse kroppslige fenomenene, 

uten å vite hva dette er. Og da i tillegg da du også er sårbar og ung og etterapet…1 

 

 

Historikk 

I 1885 beskrev nevrologen George Gilles de la Tourette åtte kasus av ’a disorder of the 

nervous system characterized by motor incoordination in combination with echolalia and 

coprolalia’ (de la Tourette, 1885, i Krämer & Daniels, 2004). Han kalte tilstanden ‘Maladie 

des Tics’ og mente at den begynte i barndommen, var livsvarig og arvelig (Scahill, Ort & 

Hardin, 1993). Ettersom Gilles de la Tourette regnes for å være den første som anerkjente 

sammenhengen mellom de mange komplekse og varierte manifestasjonene av tilstanden, ble 

hans navn tilknyttet tilstanden (Krämer & Daniels, 2004).  

Tidlig var litteraturen preget av sprik mellom de som forsøkte å forklare tics som rent 

organiske og de som mente symptomene var psykogene og ville behandle deretter (Scahill et 

al., 1993). Kanner arbeidet med den empiriske beskrivelsen av tics. Han mente blant annet at 

forbigående tics hos barn var relativt vanlig, men at det var mindre vanlig at disse var så 

alvorlige at de klassifiserte til en lidelse. Dessuten merket han seg hvor ofte rastløshet, 

impulsivitet og tvangssymptomer forekom samtidig med tic-forstyrrelser (Kanner, 1935, i 

Scahill et al., 1993).  

Mellom 1885 og 1960 var Tourette-syndrom så godt som borte fra forskningslittertur 

og medisinsk litteratur. Fordi kun få tilfeller til da var rapportert, tvilte forskere på eksistensen 

av tilstanden (Krämer & Daniels, 2004). Tourette-syndrom ble offisielt etablert som en 

forstyrrelse i 1978 (McKinley, 1998), da forskere i New York publiserte en artikkel som 

rapporterte om 485 tilfeller av tilstanden. Mange av de tidlige beskrivelsene til Gilles de la 

Tourette (de la Tourette, 1885, i Krämer & Daniels, 2004) og Kanner (Kanner, 1935, i Scahill 

et al., 1993) har bevart sin validitet og inngår i nåtidens mer raffinerte forståelse av tics og 

Tourette-syndrom.  

 

 

                                                 
1 Mannlig informant i 40-årene om hva han synes er verst med å ha Tourette-syndrom.   
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Tabell 1. Diagnostiske kriterier for Tourette-syndrom i ICD-102 

 
F95.2 Kombinert vokal og multippel motorisk ticforstyrrelse [de la Tourettes syndrom] 

A. Multiple motoriske og ett eller flere vokale tics har vært tilstede på et tidspunkt under forstyrrelsen, 

men ikke nødvendigvis samtidig. 

B. Frekvensen av tics må være flere ganger om dagen, nesten hver dag, i mer enn ett år, i fravær av 

remisjonsperioder det året som har vart lengre enn to måneder. 

C. Symptomstart før alderen 18 år.   
 
 

 

Tics og Tourette-syndrom 

Tourette-syndrom er en kronisk nevropsykiatrisk tilstand karakterisert av vokale og motoriske 

tics (Elstner, Selai, Trimble & Robertson, 2001). De diagnostiske kriteriene for Tourette-

syndrom i ICD-10 er sammenfattet i tabell 1. Ifølge ICD-10 (World Health Organization, 

1992) er Tourette-syndrom en av tre tic-forstyrrelser. De to andre er kroniske motoriske eller 

vokale tics og forbigående tics. En Tourette-diagnose fordrer at personen har både flere 

motoriske og ett eller flere vokale tics over en periode på minst ett år, men ikke nødvendigvis 

samtidig. Frekvensen av tics må minst være flere ganger daglig. Videre skal ticsene ha 

oppstått før 18 årsalderen, og ticfrie perioder skal ikke vare lengre enn to måneder. Ved 

kroniske tic-forstyrrelser foreligger enten motoriske eller vokale tics, mens forbigående tics 

per definisjon ikke varer mer enn ett år. Kombinasjons- og varighetskriteriet gjør Tourette-

syndrom til den mest alvorlige tic-forstyrrelsen. 

Tics er raske, urytmiske, stereotype, repetative og formålsløse bevegelser eller 

vokaliseringer, som kan klassifiseres som enkle og komplekse. Enkle motoriske tics  

involverer typisk kun én muskelgruppe, og inkluderer blant annet blunking, hodebevegelser 

og skulderrykninger. Berøring, hopping, vulgære gester (kopropraksi) og imitasjon av andres 

gester (ekkopraksi) er eksempler på komplekse motoriske tics. Disse er koordinerte og 

sekvensielle bevegelsesmønster som ligner vanlige, formålsrettede motoriske oppgaver 

(Singer, 2005).  

Enkle vokale tics involverer elementære og meningsløse lyder. Eksempler på dette kan 

være dyrelyder, kremting, snufsing og hosting. Komplekse vokale tics innbefatter gjerne hele 

ord og fraser, inkludert repetisjon av egne ord eller fraser (palilali), repetisjon av andres ord 

eller fraser (ekkolali), eller obskøne eller uhøflige uttalelser i fravær av en bestemt årsak eller 

                                                 
2 Forskningskriterier. 
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provokasjon (koprolali) (Evidente 2000). Koprolali forekommer hos 8-26 prosent av 

mennesker med Tourette-syndrom (Cardoso, Veado & de Oliveira, 1996; Goldenberg, Brown 

& Weiner, 1994). 

Mange mennesker med Tourette-syndrom (37-92 %) rapporterer om premonitoriske 

sansefornemmelser assosiert med tics (Kwak, Vuong & Jankovic, 2003; Leckman, 2002; 

Leckman, Walker & Cohen, 1993). Det kan dreie seg om en kroppslig driv eller ubehag 

tilknyttet relativt spesifikke anatomiske områder. Eksempler inkluderer spenning i nakken 

som frigjøres ved strekking av nakken eller rykking av hodet, en brennende følelse i øyet før 

blunking, stivhet i nesepartiet før rynking på nesa og tørr eller sår hals før kremting eller 

hosting (Jankovic, 1997). Sansefenomenene kan også være mer generaliserte, slik som indre, 

kumulativ spenning, angst eller andre psykiske symptomer. Personer med Tourette-syndrom 

kan oppleve tics som en mer eller mindre frivillig reaksjon til en slik ufrivillig sansning 

(Jankovic, 1997; Singer, 2005). Sanseerfaringen går forut for, er distinkt fra og kan for 

enkelte medføre fysisk ubehag (Leckman, 2002). Bevisstheten om de premonitoriske 

sansefenomenene og om egne tics øker signifikant fra 10-årsalder, og er mest markant blant 

voksne. Evnen til å kontrollere tics øker også fra 10-årsalder (Banaschewski, Woerner & 

Rothenberger., 2003). Viljestyrt tilbakeholdelse kan medføre intensivering av psykisk 

spenning og angst, som frigjøres ved utførelse av tics (Kwak et al., 2003).  

Tilstedeværelse av premotorisk sanseerfaring er ikke en forutsetning for, men kan 

fasilitere undertrykkelse av tics (Banaschewski et al., 2003; Leckman et al.,1993). 

Tilleggsvansker påvirker også evne til å kontrollere tics. Himle og Woods (2005) undersøkte 

sammenhengen mellom evne til å undertrykke tics og skårer på Child Behaviour Checklist 

(Achenbach, 1991) i et klinisk utvalg av barn med Tourette-syndrom og kroniske 

ticforstyrrelser, og fant for eksempel at skårer på skalaen for oppmerksomhetsvansker 

korrelerte høyt (r= -0,89) med evne til å undertrykke sine egne tics.   

 

Prevalens                                   

Kasusbeskrivelser var lenge den eneste dokumentasjonen av Tourette-syndrom i den 

medisinske litteraturen, og tilstanden ble ansett for å være sjelden (Robertson, 2000). Nyere 

forskning har imidlertid vist at både tics og Tourette-syndrom er vanligere enn tidligere antatt: 

Enkelte studier finner at så mange som ti prosent av barn i den generelle populasjonen har tics 

(Robertson, 2003). Forekomsten varierer med alder og er høyest blant yngre skolebarn 

(Gadow, Nolan, Sprafkin og Schwartz, 2002; Kurlan et al., 2001). Gadow og medarbeidere 

(2002) fant for eksempel i en undersøkelse av 3006 skolebarn, at 22,3 prosent av barna i 
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alderen tre til fem år hadde tics, at 7,8 prosent i alderen fem til tolv år og 3,4 prosent i alderen 

tolv til atten år hadde tics. Relativt mange barn i førskolealderen og tidlig skolealder har altså 

tics, men for de fleste er det forbigående. 

          Estimert prevalens av Tourette-syndrom har alltid vært lavere enn for tics (Robertson, 

2003). Som for tics varierer prevalenstallene med alder (Hornsey, Banerjee, Zeitlin og 

Robertson, 2001; Kadesjö & Gillberg, 1999; Kurlan et al., 2001). Dette henger delvis sammen 

med tilstandens ofte remitterende symptomforløp (Leckman et al.,1998; Rappert el al., 2003), 

og innebærer at flere barn enn voksne er affisert. En epidemiologisk undersøkelse av 

Tourette-syndrom blant israelsk militærpersonell fra 1993 rapporterte en prevalens på 4,2 per 

10 000 (Apter et al., 1993). De fleste prevalensstudiene finner at om lag én prosent av 

skolebarn mellom fem og søtten år har Tourette-syndrom (Robertson, 2003). Gjennomsnittlig 

prevalens over alle aldersspenn er 0,39 prosent (SD = 0,22) (Peterson, Pine, Cohen og Brook, 

2001).  

          Eksakte forholdsestimat varierer, men tics og Tourette-syndrom forekommer oftere 

blant gutter enn hos jenter (Apter et al., 1993; Freeman et al., 2000; Gadow et al., 2002). For 

tics er ratioen gutt:jente funnet å øke med økende alder (Gadow et al., 2002), mens når det 

gjelder Tourette-syndrom er kjønnsforskjellen størst blant yngre barn (Freeman et al, 2000; 

Kadesjö & Gillberg, 1999). Gjennomsnittsratioen er 4,3 gutter per jente for Tourette-syndrom 

(Freeman et al., 2000).  

I noen kliniske grupper, som barn med lærevansker eller autismespekterforstyrrelser, 

er forekomsten av Tourette-syndrom høyere enn blant normale barn (Baron-Cohen et al., 

1999; Kurlan et al., 2001). Diagnosen Tourette-syndrom eller ticsforstyrrelse er ikke 

overrepresentert blant voksne døgnpasienter i psykisk helsevern (Eapen, Laker, Anfield, 

Dobbs & Robertson, 2001).   

 

Etiologi          

Det er generelt akseptert at Tourette-syndrom er en organisk fundert tilstand (Stern et al., 

2005), og helt siden dens oppdagelse har tilstanden vært ansett som arvelig (Scahill et al., 

1993). Tvilling- og familiestudier peker mot et stort genetisk bidrag (Hoekstra & Anderson et 

al., 2004). Genetiske studier har avdekket mulige lokalisasjoner på genene (f.eks Grados & 

Walkup, 2006; Paschou et al., 2004), men det eksakte genetiske grunnlaget er fremdeles ikke 

kjent. Også det patologiske grunnlaget er ukjent, selv om det er generell enighet om at 

cortico-striato-thalamo-corticale kretser er involvert (for en oversikt, se Pauls, 2003; Singer, 
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2005). Relativt sikkert er det at forstyrret dopaminerg nevrotransmisjon er involvert i 

patofysiologien til tics (Albin, 2006; Hoekstra & Anderson et al., 2004).  

         Tourette-syndrom er en stress-sensitiv tilstand (Findley et al., 2003; Leckman & Cohen, 

1999). Ulike typer stress kan påvirke forløpet på forskjellige måter. På den ene siden et er det 

blitt rapportert kasusstudier som peker på fysiske traumer og større emosjonelle belastninger 

som mulig utløsende årsak ved oppstart av Tourette-syndrom i voksen alder (f.eks.Tijssen, 

Brown, Morris & Lees, 1999). På den andre siden kan stress operere som modererende faktor 

for ticsforekomsten hos personer som allerede har tics. Nervøsitet, antisipering/spenthet og 

tretthet er eksempler på dagliglivsfaktorer som kan resultere i forbigående økning av tics, 

mens avslapning, sport, glede og konsentrasjon kan virke dempende (Banaschewski et al., 

2003; Robertson et al., 2002; Wood, Klebba, Gbadebo, Lichter, Kurlan & Miller, 2003). 

Dessuten kan tics promptes av visse auditive og visuelle ledetråder (cues), som et bestemt ord, 

hosting eller bestemte vinkler og former, som vanligvis er selektive for den enkelte person 

med Tourette-syndrom (Leckman, 2002). Noen funn tyder på at tics kan forverres over tid av 

noen typer stress. Lin og medarbeidere (2007) gjorde en longitudinell studie over to år av 

forholdet mellom psykososialt stress (målt ved Yale Children’s Global Stress Index, Daily 

Living Stress Scale og Perceived Stress Scale Parent) og endringer i ticalvorlighet, 

tvangssymtomer og depresjon i et utvalg på 45 barn og ungdom med Tourette-syndrom. Når 

målene på stress var slått sammen, viste resultatene at psykososialt stress og depresjon 

predikerte fremtidig ticalvorlighet. Korrelasjonskoeffisientene var lave, men signifikante, 

henholdsvis 0,13 og 0,06.  

 

Komorbide tilstander og assosierte vansker 

I tillegg til motoriske og vokale tics er Tourette-syndrom ofte forbundet med en rekke 

atferdsmessige symptomer. Hyppigst forekommende er ADHD og tvangslidelse (OCD) eller 

tvangsatferd. I noen kliniske studier er det rapportert en forekomst av ADHD på rundt 50-60 

prosent i gruppen med Tourette-syndrom (Apter, 1993; Freeman et al., 2000; Kadesjö & 

Gillberg, 1999; Robertson & Baron-Cohen, 1998; Snijders, Robertson & Orth, 2006). 

Genetiske studier tyder på at noen former for ADHD kan være etiologisk relatert til Tourette-

syndrom (Gaze, Kepley & Walkup, 2006; Robertson, 2000), mens konkurrerende hypoteser er 

at de høye komorbiditetstallene skyldes skjevhet i henvisninger (Pauls, Leckman & Cohen, 

1993, i Gaze et al., 2006) eller feildiagnostisering av atferd som ADHD i tilfeller hvor 

symptomene kan tilskrives andre tilstander forbundet med Tourette-syndrom, for eksempel 

tvangslidelse (Gaze et al., 2006).  
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Studier har funnet tvangslidelse eller symptomer på tvangslidelse i 25-60 prosent av 

tilfellene (Apter et al., 1993; Eapen, Fox-Hiley, Benerjee & Robertson, 2004; Freeman et al., 

2000; Robertson, Banerjee, Eapen & Fox-Hiley, 2002; Snijders et al., 2006). Det er relativ 

enighet om at tvangshandlinger og OCD er etiologisk assosiert med syndromet (Peterson et 

al., 2001; Rosario-Campos et al., 2005; Stern, Burza & Robertson, 2005). Dette blir støttet av 

familiestudier, som finner høyere forekomst av OCD i familier med forekomst av Tourette-

syndrom enn i den generelle populasjonen (Khalifa & von Knorring, 2005; Leckman et al., 

2003), og høyere rate av tics blant familiemedlemmer til personer med OCD enn i den 

generelle populasjonen, uavhengig av om personen har en ticforstyrrelse (Rosario-Campos et 

al., 2005). Symptomdistribusjonen ved tic-relatert tvangsatferd skiller seg fra ”ren” OCD, 

blant annet ved relativt flere ekkofenomener, berøring, telling, behov for symmetri og 

selvskadingsatferd, og mindre angst og målrettethet forbundet med atferden (Cath et al., 2001; 

Robertson & Baron-Cohen, 1998).  

Andre atferdsmessige vansker som er forbundet med Tourette-syndrom inkluderer 

dårlig impulskontroll og vansker med å kontrollere sinne (Budman, Bruun, Park, Lesser & 

Olson, 2000; Staley, Wand & Shady, 1997). Svekket aggresjonskontroll er i noen studier 

funnet å henge sammen med komorbiditet, særlig ADHD og tvangslidelse, og ikke med 

ticalvorlighet i seg selv (Budman et al., 2000). Svekket inhibitorisk evne eller impulskontroll 

kan følge med komorbid ADHD-diagnose (World Health Organization, 1993), men er også 

noe som skiller personer med ”rent” Tourette-syndrom fra kontrollgrupper (Channon, 

Sinclair, Waller, Healey & Robertson, 2004).  

Symptomer på angst, depresjon forekommer hyppigere hos personer med Tourette-

syndrom enn i den generelle populasjonen (Eapen et al., 2004; Freeman et al., 2000; Gadow et 

al., 2002). Depresjon antas å ha en flerfaktoriell etiologi når lidelsen forekommer samtidig 

med Tourette-syndrom (Robertson, 2000; Robertson & Orth, 2006). Selvskading (Freeman et 

al., 2000; Robertson et al., 2002) er også rapportert sammen med Tourette-syndrom. Dette 

kan ta form som repetativ skading av huden ved hjelp av biting, skraping eller kutting 

(Jankovic & Sekula, 1998), og slag mot hoderegionen (Jankovic, 2001). Selvskadingsatferden 

er ofte respons på en indre driv og kan slik sett ha en tvangsmessig kvalitet ved seg 

(Robertson & Orth, 2006).  

Søvnforstyrrelser, i form av redusert søvnkvalitet (som mer oppvåkning og våkentid, 

prosentvis mindre søvn med sakte bølger, mer stadie èn-søvn) og søvneffektivitet (total 

sovetid dividert på totaltid i seng), forekommer hyppigere hos personer med Tourette-

syndrom enn i kontrollgrupper (Allen, Singer, Brown & Salam, 1992; Cohrs et al., 2001; 
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Kostanecka-Endress et al., 2003). Bakgrunnen for eller patofysiologien til søvnforstyrrelser 

ved Tourette-syndrom er ikke blitt klargjort (Cohrs et al., 2001).  

 

Behandling      

Det finnes ingen kur for Tourette-syndrom. Mange kan likevel dra nytte av medikamentell 

behandling og/eller atferdsterapi (Hollenbeck, 2003). Selv om det ikke finnes klare og konsise 

retningslinjer for hvordan tics skal behandles, er den medikamentelle behandlingen den mest 

anvendte intervensjonen ved Tourette-syndrom. Av medisiner har blant annet 

dopaminblokkere vist seg effektive for å redusere tics. Haloperidol er eksempel på et mye 

benyttet antipsykotisk medikament av denne typen (Dure & DeWolfe, 2006; Robertson & 

Baron-Cohen, 1998). Atferdsmessig trening for å undertrykke tics, blant annet 

vanereversering, har også vist seg effektivt (Piacentini & Chang, 2006; Wilhelm et al., 2003). 

Denne typen atferdstrening går i prinsippet ut på å trene opp en handling som er uforenlig og 

som konkurrerer med ticbevegelsen, og målet er at dette skal bidra til økt kontroll over 

uttrykkelsen av tics (Piacentini & Chang, 2005). Avslapningstrening, biofeedback og 

selvmonitorering er andre mindre benyttede typer atferdstrening (for en beskrivelse, se 

Woods, Himle & Conelea, 2006). Noen få voksne personer med alvorlig Tourette-syndrom, 

som ikke nyttiggjør seg av annen type behandling, har undergått høyfrekvent elektrisk 

stimulering av nervekretser i basalgangliene, såkalt dyp hjernestimulering for å redusere tics. 

Behandlingen er effektiv på den måten at den kan fjerne motoriske og vokale tics med opp til 

med opp til 70 prosent over lang tid (Houeto et al., 2007; Wichmann & Mahlon, 2006).   

Ettersom Tourette-syndrom kan være forbundet med en rekke ulike nevrologiske og 

atferdsmessige manifestasjoner med ulik grad av alvorlighet, blir tilnærmingen til behandling 

tilpasset den enkelte person med tilstanden og de mest alvorlige symptomene prioriteres 

(Jankovic, 2001). Dette innebærer at det i noen tilfeller kan være like viktig å behandle 

komorbide tilstander som å behandle selve ticsene. Robertson (2000) og Jankovic (2001) 

presenterer en oversikt over behandling av komorbide tilstander ved Tourette-syndrom.  

 

Forløp 

Ticssymptomene viser seg vanligvis i 7-årsalderen, men debutalderen varierer fra to til femten 

år (Freeman et al., 2000; Rappert et al., 2003; Robertson & Baron-Cohen, 1998). De første 

symptomene er ofte enkle motoriske tics i områdene øyne, ansikt og hode. Overkropp og 

ekstremiteter involveres gjerne senere. Vokale tics fremkommer som oftest senere enn de 

motoriske, gjennomsnittlig ved 11 års alder (Staley et al., 1997). Tics er typisk mest alvorlige 
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i alderen rundt 8-12 år. Etter dette opplever de fleste en nedgang i alvorlighet av tics 

(Leckman et al., 1998), og et mindretall opplever full tic-remisjon over i voksenalder (Rappert 

et al., 2003). Noen opplever symptomforverring i voksen alder (Mahler & Luke, 1946; Bruun 

et al., 1976; Sandor, Musisi, Moldofsky & Lang,1990).  

Motoriske og vokale tics kommer i ”utbrudd” i løpet en dag, og kan flukturere i 

alvorlighet, anatomisk lokalisasjon og mønster under det enkelte tilstandsforløp (Peterson & 

Leckman, 1998; Robertson, 2000). Intensitet av tics spenner fra det knapt merkbare, til svært 

kraftfulle og høylydte tics som forstyrrer daglig aktivitet og kan føre til fysisk skade 

(Hoekstra & Steenhuis et al., 2004). Symptombildet varierer og det er ikke to personer som 

presenterer en helt lik klinisk manifestasjon av Tourette-syndrom (Singer, 2005).  

Tourette-syndrom kan medføre sekundære komplikasjoner for sosial fungering 

(Freeman et al., 2000; Leckman & Cohen, 1999; Wand et al., 1993). Personer med Tourette-

syndrom kan ha vansker med å etablere og opprettholde vennskap (Dykens et al., 1990, i 

Leckman og Cohen, 1999). I barndommen betraktes de ofte av jevnaldrende som aggressive, 

tilbaketrukne og lite attraktive sosialt (Stokes, Bawden, Camfield, Backman & Dooley, 1991, 

i Leckman & Cohen, 1999), og opplever sosial ekskludering (Elstner et al., 2001; Hoekstra et 

al., 2004). Noen har lave skoleprestasjoner (Abwender et al., 1996; Kurlan et al., 2001) 

hvilket både kan skyldes komorbide lærevansker og ADHD (Abwender et al., 1996) og 

svekket konsentrasjon og vansker med å utføre skolearbeid som følge av komorbid 

tvangslidelse (Piacentini, Bergman, Keller & McCracken, 2003). Svekket konsentrasjon som 

følge av forsøk på å undertrykke tics og premonitoriske sansefenomener (Jankovic, 2001) kan 

trolig også virke inn på prestasjon på skolen.  

I voksen alder kan Tourette-syndrom være assosiert med vansker i forhold til 

yrkesmessig og sosial fungering, i form av slike ting som begrenset sosialt liv, vansker med å 

etablere relasjoner og å ikke kunne arbeide på grunn av Tourette-syndrom (Elstner et al., 

2001; Mahler & Luke, 1946; Staley et al., 1997), og for noen er det vanskelig å leve et liv 

uten andre personers assistanse (Sandor et al., 1990). Tics kan bli så kraftfulle og/eller 

kontinuerlige at personen med Tourette-syndrom for eksempel ikke klarer å spise selv.  

De komorbide atferdstilstandene interfererer ofte mer enn ticsene med generell 

fungering og akademiske og yrkesmessige prestasjoner (Jankovic, 2001), særlig for personer 

som befinner seg i den milde enden av tic-kontinuumet (Hoekstra & Anderson et al.,2004; 

Stern et al., 2005). Komorbide tilstander, som tvangslidelse og ADHD, kan ha additiv effekt 

på morbiditet ved Tourette-syndrom gjennom sine spesifikke kjennetegn (Gaze et al., 2006). 

Det kan også være interaksjonseffekter mellom Tourette-syndrom og sameksisterende 

 8



tilstander. Dette antydes av studier som har funnet at for Tourette-syndrom og blant annet 

komorbid ADHD eller tvangslidelse er mer alvorlige tilstander enn ”ren” Tourette-syndrom, 

tvangslidelse eller ADHD (Brand et al., 2002; Coffey et al., 1998). Coffey og medarbeidere 

(1998) intervjuet 61 personer med Tourette-syndrom, tvangslidelse eller begge tilstandene ved 

hjelp av et strukturert klinisk intervju for DSM-4 og fant høyere rate av 

symptomforstyrrelsene bipolar lidelse, sosial fobi, stoffmisbruk, ADHD og 

kroppsdysmorfofobisk lidelse3 hos personene med både Tourette-syndrom og tvangslidelse 

sammenlignet med de to andre gruppene. Dessuten er komorbid ADHD blant annet forbundet 

med mer alvorlige ticssymptomer, lavere generell psykososial fungering og kognitiv funksjon, 

indikert ved lavere målt intelligens og dårligere verbal flyt, enn ved Tourette-syndrom alene 

(Brand et al., 2002).  

 

Utredning 

Undersøkelser har vist at diagnoser på faktiske eller feildiagnostiserte komorbide tilstander 

ofte kan gå forut for Tourette-diagnosen, og at mange får diagnosen Tourette-syndrom først 

etter lengre tids symptombæring (Elstner et al., 2001; Wand, Shady, Broder, Furer & Staley, 

1992). Wand og medarbeidere (1992) brukte spørreundersøkelse for å kartlegge 

diagnoserelaterte fakta blant 462 personer med Tourette-syndrom i Canada. De fant at 

gjennomsnittlig alder ved medisinsk diagnose var 15,2 år (SD = 9,8) og at diagnosen 

gjennomsnittlig var forsinket med 7,8 år i forhold til symptomstart. I en nyere studie av et 

klinisk utvalg på 103 voksne personer med Tourette-syndrom i England, fant Elstner og 

medarbeidere (2001) at gjennomsnittlig alder ved diagnose var 24 år (SD= 12) og varighet av 

Tourette-syndrom før diagnostisering var 15 år (SD= 12). Forsinket diagnose kan forsinke 

igangsettelsen av behandling og tilpasningsfremmende tiltak.  

 

TOURETTE-SYNDROM OG TILPASNING 

Tilpasning 

Tilpasning er et bredt begrep. Tilpasset atferd er både definert ut fra forventninger fra 

oppvekstmiljøet og kulturen, sammenhengen atferden finner sted i, og faser i livet (Leckman 

og Cohen, 1999). Mestring av aldersrelevante utviklingsoppgaver og/eller fravær av mentale 

lidelser er aspekter som er blitt koblet til definisjonen av ”god” tilpasning (Luthar, Cicchetti & 

                                                 
3 Kroppsdysmorfofobisk lidelse er en overdreven opptatthet av en innbilt, eventuell reell, men minimal defekt i 
pasientens utseende, som fører til betydelig ubehag (Marck & Grøholt, 2003). 
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Becker, 2000; Masten & Coatsworth, 1998). Kravene til tilpasning endres fra barndom og inn 

i voksenalder (Masten & Powell, 2003).  

I et utviklingspsykopatologisk perspektiv er tilpasning resultat av et dynamisk samspill 

mellom individets egenskaper og egenskaper ved de omgivelsene individet utvikler seg i 

(Sroufe, 1997). Forhold som statistisk øker sannsynligheten for mistilpasset utvikling regnes 

som risikofaktorer og kan både inkludere sosiale belastninger og biologisk sårbarhet (Kim-

Cohen, 2007). Risikofaktorer kan ha potensielt bred innvirkning på personers liv (Kim-

Cohen, 2007), samtidig som de samme risikofaktorene på tvers av individer kan lede til svært 

ulike utviklingsmessige utfall (Holmbeck, 2002). Noen personer synes i stor grad å unnslippe 

de ødeleggende effektene av risikofaktorer. God tilpasning ved risikoeksponering kalles 

resiliens eller motstandsdyktighet (Masten & Coatsworth, 1998), og indikerer at beskyttende 

forhold kan bidra til å styre utviklingen i en positiv retning (Kim-Cohen, 2007). Kunnskap om 

risikofaktorer eller forhold som gjør personer sårbare og kunnskap om hva som fungerer 

beskyttende ved risiko er derfor viktig (McKinlay, 1998).  

 

Tourette-syndrom og tilpasning 

Tourette-syndrom innebærer risiko for svekket tilpasning på flere områder av livet; 

atferdsmessig, akademisk, sosialt, emosjonelt og yrkesmessig, selv om studier indikerer stor 

variasjon internt i denne gruppen (Elstner et al., 2001; Freeman et al., 2000; Hoekstra & 

Steenhuis et al., 2004; Leckman & Cohen, 1999; Mahler & Luke, 1946; Sandor et al., 1990; 

Wand et al., 1993). Det er sannsynligvis mange faktorer både i individet og omgivelsene som 

er med å forme en persons tilpasning til Tourette-syndrom. Det er en vanlig oppfatning at 

eventuell svekkelse av for eksempel sosial og emosjonell tilpasning ikke bare er en funksjon 

av ticsenes alvorlighetsgrad, men resultat av interaksjon mellom flere faktorer (Leckman og 

Cohen, 1999).  

Flere studier tyder på at alvorlighetsgraden av tics for eksempel ikke alene predikerer 

psykososial funksjon hos barn med Tourette-syndrom (Abwender et al., 1996; Carter et al., 

2000; Hoekstra & Steenhuis et al., 2004; Rosenberg, Brown & Singer 1995). Rosenberg og 

medarbeidere (1995) studerte sammenhengen mellom atferdsvansker, målt ved hjelp av Child 

Behavior Check List (Achenbach, 1991) og ticalvorlighet i et utvalg på 186 barn med 

Tourette-syndrom. De fant lav, men signifikant korrelasjon mellom ticalvorlighet og 

atferdsvansker. Resultatene viste dessuten stor variasjon i den ekstreme enden av 

alvorlighetsdimensjonen av tics. Det var noen barn med alvorlige tics som håndterte tilstanden 

bra og ikke utviklet atferdsvansker, mens det var barn med milde tics som utviklet alvorlige 
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atferdsvansker. Slike funn tyder på at Tourette-syndrom representerer ulik sårbarhet for ulike 

personer og at noen personer er motstandsdyktige mot å utvikle enkelte sekundærvansker. 

Observasjonene av store variasjoner i tilpasning, delvis uavhengig av alvorlighet av tics 

(Rosenberg et al., 1995), understreker at tilpasningen til syndromet avhenger av mer enn 

nevrologi og symptomer.  

 Mckinlay (1998) gjorde en studie som tydet på at hvordan Tourette-syndrom innvirket 

på personene hadde sammenheng med hvordan de oppfattet symtomene. Han intervjuet 49 

barn med Tourette-syndrom og deres familier og fant at de barna som betraktet tilstanden som 

uforandelig, ukontrollerbar og utenfor sitt eget ansvar, hadde lavere selvtillit, dårligere 

søskenrelasjoner og følte seg mer hjelpeløse enn de som betraktet tilstanden som modererbar, 

håndterlig og noe de selv hadde ansvar for. Alvorlighet av tics predikerte ikke barnas 

holdninger til tilstanden. Måten personer psykologisk tilnærmer seg tics og Tourette-syndrom 

kan altså være betydningsfull emosjonelt og sosialt.  

Ytre forhold kan også være avgjørende for en persons tilpasning til Tourette-syndrom. 

På dette området foreligger det lite empiri, men en del forskere mener at sosial inkludering og 

støtte og fravær av mobbing kan være viktige miljømessige beskyttelsesfaktorer for barn med 

Tourette-syndrom når de møter den kroniske belastningen som dette syndromet som oftest 

fører med seg. Noen mener også at motstandskraft mot stress og høy interpersonlig 

kompetanse – det vil si evne til å danne og opprettholde vennskap og sensitivitet overfor 

andres behov – er av betydning (Leckman & Cohen, 1999). Leckman og Cohen (1999) 

fremholder at forståelsen av tilstanden hos barna selv, familien, jevnaldrende og lærere i 

oppveksten er andre potensielt viktige beskyttende faktorer, men skam over egen atferd, frykt 

i forhold til det som foregår inne i seg selv, og forvirring når det gjelder årsakene til de stadig 

skiftende symptomene kan lede til at de trekker seg tilbake sosialt, og til en økt følelse av å 

være skadet eller uakseptabel.  

Forhold kan fungere beskyttende både ved å kompensere for eller moderere den 

negative effekten av risiko (Masten & Powell, 2003), så det er mulig at sosial inkludering og 

forståelse av egne symptomer er beskyttelsesfaktorer ved å bidra til å redusere viktig negativ 

betydning av å ha tics. Hva som bidrar til å gjøre Tourette-syndrom viktig eller uviktig for en 

persons tilpasning og psykologiske velvære, blir i så fall et sentralt spørsmål, som er lite 

undersøkt og forstått.  
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Selvbestemmelsesteori 

Selvdeterminasjonsteorien (Deci & Ryan, 2000) fremsetter at selvbestemmelse, det vil si å ha 

en opplevelse av å ha indre lokalisering av kontroll og være regulert innenfra er 

betydningsfullt for alle mennesker på alle livsstadier. Opplevd kompetanse, autonomi og 

tilhørighet er også grunnleggende menneskelige behov, og forutsetninger for utvikling av 

psykologisk velvære. Kompetanse reflekterer her behovet for å føle seg effektiv og i stand til 

å oppnå ønskede mål, tilhørighet involverer et behov om å føle seg forstått av og tilknyttet 

andre mennesker, mens autonomi her involverer et behov for integrering og organisering av 

selvet og opplevelser (Deci & Ryan, 2000). Altså antas personlig og sosial integrering å være 

grunnleggende betingelser for psykologisk velvære.  

Livsbetingelser som inneholder deprivasjon av de grunnleggende behovene for 

kompetanse, autonomi og tilhørighet vil bidra til fremmedgjøring av individet i forhold til seg 

selv og andre, og resultere i redusert psykologisk velvære. For store utfordringer, stor grad av 

ytre kontroll og avvisning fra andre mennesker er eksempel på slike betingelser (Ryan & 

Deci, 2000). Fremmedgjøring i forhold til seg selv eller liten grad av selvdeterminasjon vil 

kunne vise seg i form av relativt mindre grad av opplevd kontroll og regulering av egne 

initiativer, relativt mer ytre styrt motivasjon og redusert kompetansefølelse (Ryan & Deci, 

2000). Fremmedgjøring i forhold til andre kan blant annet vise seg i form av få nære 

relasjoner med andre og frustrasjon over foreliggende relasjoner og egne relasjonelle 

ferdigheter (Ryff, 1995).  

 

Tourette-syndrom og psykologiske behov 

Tics er kardinalsymptomene ved Tourette-syndrom. I tillegg til å være kroniske, oppleves 

bevegelsene og lydene både ukontrollerbare og uforutsigbare (Carter et al., 2000). Tourette-

syndrom synes slik sett å utgjøre en direkte trussel mot en persons opplevelse av 

atferdsmessig frihet og kontroll over egen atferd. Ifølge Brehm’s reaktansteori (Brehm & 

Weinraub, 1977) gjør det noe med personer å ikke ha kontroll over egen atferd. Mennesket 

har en tendens til å mobilisere kraft i retning av å gjenvinne tapt eller truet kontroll over 

atferdsmessig frihet, og denne reaksjonen kan foregå både på det emosjonelle og 

atferdsmessige plan. Dette er en teori om effekten av eksterne fysiske hindringer på 

motivasjonen til å nå et objekt (Brehm & Weinraub, 1977), mens reaktansbegrepet beskriver 

en generell tendens hos mennesker til å oppleve påvirkning utenfra som en trussel mot egen 

frihet og reagere ved å motsette seg dette (Egdius, 2002). Teorien til Brehm synes å være et 

godt utgangspunkt for å forsøke å forstå noen av de psykologiske konsekvensene av å ha tics. 
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Ut fra denne teorien skulle tics ha en effekt emosjonelt og/eller funksjonelt på en person fordi 

de truer eller fratar personen opplevelse av kontroll og frihet over egen atferd.   

Brehm mener at størrelsen på forhindringen i seg selv er avgjørende for effekten på 

personen. Empiri og klinisk inntrykk tilsier imidlertid at forholdet mellom alvorlighet av tics 

og psykososial tilpasning ikke er lineært (Abwender et al., 1996; Carter et al., 2000; Hoekstra 

& Steenhuis et al., 2004; Leckman & Cohen, 1999; Rosenberg et al.,1995). Så flere faktorer, 

både individuelle og miljømessige, er med å påvirke en persons tilpasning til tics (Leckman & 

Cohen, 1999), faktorer som kan være modererbare. Dette kan bety at tics delvis får potensiale 

som risikofaktor i kraft av å interagere med andre samtidige psykologisk viktige betingelser i 

individet og miljøet rundt, en idé som er i tråd med generell resilienstenkning (f.eks Kim-

Cohen, 2007).  

I forlengelsen av Brehms teori mener Wicklund (1974, i Brehm & Weinraub, 1977) at 

effekt av en forhindring på en person også er en funksjon av viktigheten av det som forhindres 

for personen. Det er et teoretisk perspektiv at psykologisk smerte og psykologisk velvære 

henger sammen med grad av oppnåelse av grunnleggende psykologiske behov. Psykisk 

smerte tenkes å ha røtter i forstyrrelse av eller deprivasjon av slike behov, hvis relative 

viktighet kan være bestemt av personlighetsstruktur og være individuell (Shneidman, 1996), 

relativ viktighet kan variere på tvers av livsstadier, mens noen behov antas å være universelle 

og viktige i alle faser av livet (Deci & Ryan, 2000). Ut fra Wicklunds teori (1974, i Brehm & 

Weinraub, 1977) og teorien om selvbestemmelse (Deci & Ryan, 2000) kan man kanskje tenke 

seg at hvordan man har det med tics er avhengig av om ticsene går utover viktig 

behovsoppnåelse for en person.  

Ikke bare kan tics være ukontrollerbare og uforutsigbare, de utgjør dessuten kroppslige 

fenomener som strekker seg kvalitativt utover erfaringsrammen til de fleste andre personer 

(f.eks Apter et al., 1993). I fravær av modeller i form av andre med Tourette-syndrom eller 

tics, eller personer med kunnskap om tilstanden, kan forsinket diagnose tenkes å deprivere 

personen for adekvat begrepsmessig forståelse av egen atferd. Manglende kunnskap om egen 

tilstand kan tenkes å kunne ha konsekvenser for personens opplevde integritet, meningsfulle 

selvorganisering og følgelig autonomi (Deci & Ryan, 2000). Ut fra teorien om 

selvbestemmelse (Deci & Ryan, 2000) betyr dette at manglende diagnose kan øke 

risikopotensialet ved Tourette-syndrom ved å bidra til redusert opplevelse av selvbestemmelse 

eller opplevelse av å være fremmedgjort i forhold til seg selv. Ingen har til nå undersøkt den 

subjektive betydningen av å ha eller ikke ha kjennskap til diagnosen når personer har 

Tourette-syndrom. 
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Sosial tilpasning kan være vanskelig for noen personer med Tourette-syndrom (Elstner 

et al., 2001; Hoekstra & Steenhuis et al., 2004), og dette bidrar til å gjøre tics viktige i negativ 

forstand. Wand, Matazow, Shady, Furer og Staley (1993) spurte personer med Tourette-

syndrom og foreldrene til barn med Tourette-syndrom om hva de opplevde som mest 

hemmende ved tilstanden. De fant at 42,5 prosent rangerte sosial isolasjon og bryddhet som 

verst, mens 36 prosent vurderte selve ticsene som verst. Peter Hollenbeck, en amerikansk lege 

som selv har Tourette-syndrom, omtaler tilstanden som ”a disease of the onlooker” 

(Hollenbeck, 2003). Ifølge han er tics i seg selv noe en kan lære å leve med, mens spørsmål 

og kommentarer fra personer rundt gjør Tourette-syndrom til en ”lidelse”. Tourette-syndrom 

utgjør en risiko for ekskludering fra jevnaldrende og mobbing (Elstner et al., 2001; Hoekstra 

et al., 2004), noe som medfører redusert opplevelse av sosial tilhørighet (Deci & Ryan, 2000). 

I tillegg synes Tourette-syndromet uavhengig av sosiale reaksjoner å kunne utgjøre en kilde til 

opplevelse av annerledeshet, idet det fortsatt en tilstand folk generelt har lite kunnskap om 

(Jankovic, 2001; Jankovic & Sekula, 1999), relativt få rammes (f.eks Apter et al., 1993) og 

dermed kanskje i stor grad fremstår som enestående for den rammede og personer rundt. Slik 

sett kan personer med Tourette-syndrom være utsatt for både eksterne og iboende kilder til 

opplevelse av annerledeshet og truet eller tapt sosial tilhørighet. Betydningen av opplevelse av 

mangelfull sosial inkludering for tilpasning hos personer med Tourette-syndrom er lite 

studert.  

 Det trengs mer kunnskap om hva som som bidrar til å gjøre Tourette-syndrom viktig 

og uviktig for en persons tilpasning og psykologiske velvære, hva som kan gjøre det lettere og 

hva som kan gjøre det vanskeligere å leve med Tourette-syndrom. Et slikt forsøk på å forstå 

tilpasning hos mennesker med Tourette-syndrom må gå ut over det medisinske perspektivet. 

Studier av tilpasning må inkludere et utviklingsperspektiv og representere den bredden av 

livsområder som disse mennesker lever innenfor. Livskvalitet et mye brukt mål på 

tiltakseffektivitet som, i tillegg til å inkludere globale mål, inkluderer personens subjektive 

oppfatning og dermed utfyller ordinære kliniske mål (Elstner et al., 2001). Det foreligger få 

studier av den subjektive opplevelsen av egen mestring og livssituasjon hos mennesker med 

Tourette-syndrom. Livskvalitetsstudier kan således være inngangsport til en dypere og mer 

helhetlig forståelse av hvordan personer skaper og bli skapt av sine liv. 
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LIVSKVALITET 

Generelt om livskvalitet 

Det er tre filosofiske hovedtilnærminger til å forstå livskvalitet. Den første beskriver det gode 

liv i form av normative idealer for atferd, som er bestemt ut fra religion, filosofi eller andre 

systemer. Ifølge denne tilnærmingen kan livskvalitet for eksempel handle om å utføre gode 

gjerninger, fordi det er i tråd med en religion. Den andre tilnærmingen vektlegger at dersom 

mennesker har mulighet til å få tilfredsstilt sine preferanser, vil de velge det som skaper et 

godt liv. Livskvalitet er derfor et resultat av oppfyllelse av ønsker. Den tredje tilnærmingen til 

det gode liv tar utgangspunkt i menneskets egen opplevelse, og mener at det gode liv er det 

som oppleves godt, bringer lykke, velvære eller tilfredshet (Diener & Suh, 1997).  

 De to vitenskapelige tilnærmingene til å måle livskvalitet - ”objektive” eller sosiale 

indikatorer og måling av subjektivt velvære- bygger på ulike grunnantakelser om det gode liv. 

Sosiale indikatorer er basert på objektive og kvantifiserbare forhold ved personers 

livsomstendigheter, ikke personers subjektive oppfattelse av egne liv (Diener & Suh, 1997; 

Vittersø, 2004). Eksempler på slike normative mål kan være boligstandard, økonomi, arbeid, 

fritid, utdannelsesnivå, frihet og rettigheter (Vittersø, 2004). Subjektivt velvære-tradisjonen er 

opptatt av hva og hvorfor mennesker opplever livet positivt (Diener, 1984). Subjektivt 

velvære inkluderer en kognitiv og en affektiv komponent. Den kognitive komponenten 

inkluderer persons subjektive evaluering av hvor tilfreds han eller hun er med livet og 

domener av livet. Den affektive komponenten inkluderer subjektiv evaluering av 

tilstedeværelse av henholdsvis positive og negative emosjoner (Diener & Suh, 1997; Diener, 

Suh, Lucas & Smith, 1999).  

 Diener og Suh (1997) mener sosiale indikatorer og subjektivt velvære er 

komplementære. Både situasjoner i seg selv (bunn-opp-prosesser) og prosesser i personen 

(topp-ned-prosesser) er medbestemmende for subjektivt velvære (Diener et al., 1999). 

Personer kan reagere ulikt på de samme livsbetingelsene. Det er derfor viktig å også bruke 

mål som er basert på både subjektive og objektive standarder (Diener & Suh, 1997; Schalock, 

2004; Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 2005).  

 Det er ingen allmenn enighet om hvilke spesifikke aspekter ved livet som bør inngå i 

måling av livskvalitet (Elstner et al., 2001; Goodman, Hull, Terkelsen, Smith & Anthony, 

1997). Schalock (2004) har på bakgrunn av en metastudie fremsatt at måling av livskvalitet 

bør inkorporere åtte kjernedomener i livet, inkludert emosjonelt velvære, 

mellommenneskelige relasjoner, materielt velvære, personlig utvikling, fysisk velvære, 

selvbestemmelse, sosial inkludering og rettigheter. Med ’livskvalitetsdomener’ mener han ”et 
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sett av faktorer som utgjør personlig velvære”, eller utgjør et aggregat av det fullstendige 

livskvalitetsbegrepet (Schalock, 2004, s. 205).  

Veenhoven (2003) bruker uttrykket ”arts of living” for å beskrive ulike veier til et godt 

liv. Ifølge henne kreves det visse kapasiteter av individet for å føre et godt liv, det vil si å 

oppnå velvære med sine bestemte livsbetingelser. Særlig trekker hun sosial kompetanse frem, 

sammen med blant annet selvkunnskap, emosjonell bevissthet og autonomi. Ryff og Keyes 

(1995) har identifisert seks dimensjoner av psykologisk velvære som inkluderer positiv 

evaluering av seg selv og sitt liv, en følelse av kontinuerlig vekst og utvikling som person, tro 

på at livet er formålsfullt og meningsfullt, gode relasjoner med andre, kapasitet til å mestre sitt 

eget liv og omverdenen effektivt, og en opplevelse av selvbestemmelse. 

Selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 2000) er også en teori om velvære som, på linje med 

Veenhoven (2003) og Ryff og Keyes (1995), fremsetter at autonomi, kompetanse, sosial 

tilhørighet og selvbestemmelse er forutsetninger for å ha et godt liv. Det er en generell 

tendens hos forskere til å i økende grad vektlegge betydningen av slike ting som behov for 

kjærlighet, selvutvikling og mening for subjektiv livskvalitet (Diener & Suh, 1997).  

         Oppsummert kan man si at livskvalitet er et mangeslungent begrep.Velvære, lykke, 

livstilfredshet og livskvalitet brukes om hverandre (Schalock, 2004; Veenhoven, 2003; 

Verdugo et al., 2005). Mange ulike forhold, både individuelle og situasjonsbestemte, er antatt 

å bidra til livskvalitet. Det vektlegges derfor bruk av brede og ulike typer mål ved 

undersøkelser av livskvalitet (Deci & Ryan, 2000; Diener et al., 1999; Diener & Suh, 1997; 

Ryff & Keyes, 1995; Schalock, 2004; Veenhoven, 2003).  

 

Livskvalitet hos mennesker med funksjonshemminger 

Det har vært økende interesse for å studere livskvalitet hos mennesker med 

funksjonshemminger, og særlig har det vært fokusert på lærehemminger (Wallander, 2001, i 

Alriksson-Schmidt et al., 2007). Livskvalitetsforskning har gått ut fra et premiss om at 

subjektiv opplevelse av dysfunksjon eller hemming til en viss grad representerer det motsatte 

av livskvalitet (Cramer, Torgersen & Kringlen, 2006). Denne antakelsen støttes bare delvis av 

foreliggende empiri. For eksempel viste en nyere studie av ungdom med fysiske 

funksjonehemminger, deriblant bevegelseshemming, at selv om disse ungdommene hadde 

lavere objektiv livskvalitet enn kontrollgruppen, viste subjektive mål at de ikke selv oppfattet 

seg som å ha dårligere livskvalitet enn kontrollgruppen (Chow, Lo & Cummins, 2005). Dette 

tyder på at mennesker kan ha en opplevelse av livskvalitet til tross for spesifikke hemminger. 
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Som forskerne har antydet, kan dette ha sammenheng med hvordan personene med fysiske 

svekkelser tilpasser seg disse svekkelsene (Chow et al., 2005).  

 

Livskvalitet hos mennesker med Tourette-syndrom 

I dag synes det kun å foreligge én publisert studie av livskvalitet hos voksne personer med 

Tourette-syndrom. Elstner og medarbeidere (2001) tok for seg et klinisk utvalg på 103 

personer og målte livskvalitet ved hjelp av the Quality of Life Assessment Schedule (QOLAS) 

(Kendrick & Trimble, 1994) og SF-36 (Ware et al., 1993). Gjennom QOLAS ble 

informantene bedt om å gjøre rede for hva som var viktig for deres livskvalitet, og på hvilke 

måter Tourette-syndrom påvirket livskvaliteten innenfor områdene fysisk, psykologisk, 

sosialt, daglige aktiviteter (arbeid/økonomi) og kognitiv fungering. SF-36 kartlegger generell 

helsestatus; åtte skalaer måler henholdsvis fysisk fungering, rollebegrensning på grunn av 

fysisk fungering, kroppslige smerter, sosial fungering, rollebegrensning på grunn av 

emosjonelle problemer, vitalitet, generell helseoppfatning og mental helse. Informantene i 

studien ble screenet for depresjon, angst og OCD.  

          Resultatene av QOLAS viste at det var variasjon i gruppen i forhold til om de 

opplevde vansker innenfor de enkelte livsområdene og hvilke vansker de opplevde. For 

eksempel opplevde 30 prosent at Tourette-syndrom hadde implikasjoner sosialt, ca 50 prosent 

opplevde emosjonelle vansker og vansker knyttet til fungering i skole og arbeid. Dette tyder 

på an en del også opplever at de klarer seg bra innenfor disse livsområdene.  

Resultatene på SF-36 viste at informantene med Tourette-syndrom hadde signifikant 

dårligere helserelatert livskvalitet enn den generelle populasjonen, med lavere funksjonsnivå 

innenfor samtlige helsedomener. Livskvaliteten hadde sammenheng med alvorlighet av 

Tourette-syndrom. Personer med markert og alvorlig Tourette-symptomatologi skåret 

signifikant lavere på områdene sosial fungering, rollebegrensning grunnet emosjonelle 

vansker og generell oppfattelse av egen helse, enn informantene med mild og moderat 

Tourette-symptomatologi. Arbeidsledighet, depresjon, angst korrelerte også signifikant med 

dårligere fungering på ett eller flere livskvalitetsområder.  

          Studien til Elstner og medarbeidere tar bare for seg enkelte aspekter ved livskvalitet. 

Det er grunn til å tro at den ikke fanger opp variasjonen i hvordan mennesker i denne gruppen 

oppfatter sitt liv og sin livssituasjon. Forfatterne stiller selv spørsmålstegn ved hvorvidt SF-36 

som måleinstrument er sensitiv for viktige forhold av betydning for livskvalitet for personer 

med Tourette-syndrom. Tourette-syndrom innebærer få begrensninger av den typen som SF-

36 måler. Elstner og medarbeidere holder frem sosial fungering frem som en nøkkeldimensjon 
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for måling av livskvalitet i denne gruppen, men stiller spørsmålstegn om hvorvidt de 

måleinstrumentene som de har brukt fanger opp tilstrekkelig bredde innenfor de ulike 

domenene, inkludert det sosiale domenet. Det er også grunn til å anta at andre forhold enn 

alvorlighet av Tourette-syndrom og komorbiditet kan være av betyding for livskvaliteten. 

Elstner og medarbeidere (2001) etterlyser derfor en bredere og mer omfattende kartlegging av 

livskvalitet hos personer med Tourette-syndrom, som tar hensyn til de utfordringer som 

gruppen særlig møter. 

Det er mangel på kunnskapen om livskvalitet hos mennesker med Tourette-syndrom 

som er utgangspunkt for denne studien. I denne studien ble Schalocks tilnærming (2004) lagt 

til grunn som overordnet vitenskapelig rammeverk for måling av livskvalitet. Det var derfor et 

kriterium at samtlige av hans kjernedomener var inkludert, og at målingen var 

flerdimensjonal. 

En rekke ulike tilgjengelige instrumenter for å måle generell livskvalitet (se Kreitler & 

Kreitler, 2006) ble vurdert, blant andre Lehman Quality of Life Interview (QOLI) (Lehman, 

1988, i Barry & Zissi, 1997) og Lancashire Quality of Life Profile (LQLP) (Oliver, Huxley, 

Bridges & Mohamad, 1996, i Oliver, Huxley, Priebe & Kaiser, 1997). Skjemaene ble vurdert 

ut fra om de hadde bredde i livskvalitetsdomener og stor grad av flerdimensjonalitet 

(Schalock, 2004), og om domenene og indikatorene ble antatt å ha relevans for gruppen, og 

muligheten for å vurdere flere aldersspenn.  

Ut fra hensikten med denne studien, hadde de etablerte skjemaene generelt 

utilfredsstillende dekning av domener, enkelte inneholdt uforholdsmessig mange ledd som 

refererte direkte til fysiske symptomer eller syntes spesielt tilpasset kliniske grupper, og ingen 

inkluderte tidligere erfaringer. Dette inntrykket er i tråd med den kritikken som har 

fremkommet innenfor livskvalitetsfeltet; at tilgjengelige kartleggingsinstrumenter ikke alltid 

er sensitive for viktige aspekter ved grupper av mennesker med ulike tilstander (Elstner et al., 

2001; Melle et al, 2005), og at dekningen av domener jevnt over er begrenset og mindre 

relevant (Kreitler & Kreitler, 2006).  

For å få best mulig bilde av hvordan personer med Tourette-syndrom opplever sine liv, 

sett i lys av de kompleksitetene og de mange dimensjonene av tilstanden og de utfordringene 

den fører med seg (for en oversikt, se Robertson, 2000), ble det derfor her konstruert et eget 

livskvalitetsintervju som omfatter både deler av etablerte intervjuskjema og en del spørsmål 

konstruert spesielt for denne studien. Dette har resultert i at denne studien bruker et bredt sett 

av objektive og subjektive indikatorer til å kartlegge livskvalitet hos mennesker med Tourette-

syndrom. Målet er å utvide kunnskapen om hva som karakteriserer livskvaliteten i denne 
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gruppen, og hvilke faktorer som kan være betydningsfulle for utviklingen av livskvalitet 

gjennom oppveksten og som voksen. 

Som nevnt, foreligger det begrenset kunnskap om hva som karakteriserer og er viktig 

for livskvaliteten hos voksne med Tourette-syndrom (Elstner et al., 2001), og siden dette er ett 

av få studier av livskvalitet for denne gruppen er det et primært mål å gjøre eksplorative 

analyser. På den andre siden tar denne oppgaven utgangspunkt i et valgt fokus med noen 

bestemte forskningsspørsmål:  

 

1. Hvordan vurderer voksne personer med Tourette-syndrom sin livskvalitet? 

2. Hva slags forhold henger sammen med hvordan voksne personer med Tourette-

syndrom vuderer livet sitt? 

3. Hvordan vurderer voksne personer med livskvalitet sin egen tilfredshet gjennom 

livsløpet? 

4. Hvordan beskriver voksne personer med Tourette-syndrom betydningen det hadde for 

dem å få diagnosen? 

5. Hvilken betydning har alder ved diagnose og varighet av udiagnostisert tilstand for 

hvordan voksne personer med Tourette-syndrom vurderer livet sitt? 

6. Hvilken betydning har opplevelsen av sosial ekskludering i oppveksten for hvordan 

personer med Tourette-syndrom vurderer livet sitt i voksen alder? 
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METODE 
 

Utvalg 

Det ble sendt forespørsel om å delta i undersøkelsen til 148 personer over 20 år som hadde 

diagnosen Tourette-syndrom og var medlem av Tourette-foreningen og/eller hadde vært i 

kontakt med Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) 

ved Ullevål Universitetssykehus (se informasjonsbrev i vedlegg 1). I tillegg var det tre 

personer som selv meldte sin interesse etter å ha sett omtalen av undersøkelsen på Tourette-

foreningens hjemmeside eller fått informasjon om den på Tourette-foreningens unge-

voksneseminar i oktober 2006. Til sammen fikk 151 personer forespørsel om å delta, og 83 

personer ga samtykke. Av disse var det fem som ikke lot seg kontakte i intervjuperioden, èn 

som ombestemte seg og to som oppga på telefon at de ikke hadde diagnosen Tourette-

syndrom og det ikke ble avtalt intervju med. I tillegg var det fire personer som intervjuerne 

ikke lyktes i å få til intervjuavtale med. Antall intervjuede personer ble dermed 71. Av de som 

ble intervjuet, viste seks personer seg å ikke ha fått diagnosen Tourette-syndrom og de ble 

derfor ikke inkludert i analysene. Dette ga et utvalg på 65 personer. Ikke alle intervjuene var 

transkribert og kodet da størsteparten av denne hovedoppgaven ble skrevet. Det inngår derfor 

51 personer i analysene i denne oppgaven.   

 

Instrumenter  

Livskvalitet 

Intervjuguiden er utviklet spesielt for denne studien (von Tetzchner, Hermansen, Syrtveit og 

Sætre, 2006). Den var bygget opp for å gi et flerdimensjonelt bilde av informantenes 

livskvalitet. I tillegg til spørsmål om generelle aspekter ved personens aktuelle livssituasjon, 

inkluderer intervjuet spørsmål om ulike livsfaser og tilstandsspesifikke forhold.  

         Intervjuet er semistrukturert og består av fem deler (A-E). Del A og B er beskrivende. 

Del A består av objektive indikatorer på ni ulike livsdomener og del B består av spørsmål om 

opplevde positive og negative emosjoner. Del C er vurderende og består av informantenes 

subjektive vurderinger av de samme ni livsområdene som i del A. I tillegg inneholder del C 

seks selvutfyllingsskjema som måler tilfredshet gjennom livsløpet, subjektiv lykke og 

personens mestringsforventning, tilnærming til sosiale situasjoner og tilnærming til 

utfordringer. Del D og E er utformet spesielt med tanke på at informantene har Tourette-

syndrom. De spør om medisinske forhold, om hvordan det har vært å vokse opp med og leve 
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som voksen med Tourette-syndrom, og om informantens egen forståelse av livskvalitet. De 

ulike delene av intervjuet er nærmere beskrevet nedenfor. (Se vedlegg 2 for referanser til 

spesifikke spørsmål).  

 

Objektive mål på livskvalitet 

Del A  

Denne delen består av beskrivelse av følgende ni domener; personopplysninger, 

boligsituasjon, arbeid og skole, familieforhold, sosiale relasjoner, aktiviteter i dagliglivet, 

religion og livssyn, økonomi og juridiske forhold og personlig sikkerhet. Spørsmålene berører 

samtlige kjernedomener for livskvalitet foreslått av Schalock (Schalock, 2004). Spørsmålene 

var hentet fra Lehmans Livskvalitetsintervju (Lehman, 1988, i Barry & Zissi, 1997) – norsk 

oversettelse (Melle, 1996) (åtte ledd brukt direkte, åtte ledd tilpasset), Lancashire Quality of 

Life Scale (Oliver, Huxley, Bridges & Mohamad, 1996, i Oliver, Huxley, Priebe & Kaiser, 

1997) – norsk oversettelse av (Stubrud,1997) (tre ledd brukt direkte, fire ledd tilpasset) og 

Levekårsundersøkelsen 2005 (ett ledd brukt direkte). En del spørsmål var utarbeidet spesielt 

for denne studien.  

 

Subjektive mål på livskvalitet og personfaktorer 

Del B  

Denne delen består av Basic Emotional Trait Test, plus 3 surprise items (Vittersø, Dyrdal & 

Røysamb, 2005). Dette er et selvutfyllingsskjema som ber informantene oppgi i hvilken grad 

de opplever bestemte emosjoner på intervjutidspunktet. Skjemaet inneholder 15 ledd, fire for 

hver av de grunnleggende amosjonene (velvære, engasjement, sinne, frykt og tristhet) 

(Vittersø, Oelmann & Wang, 2007). Svarene ble gitt på en syvpunktsskala, der 1 er ’aldri’ og 

7 er ’hele tiden’.  

 

Del C  

I denne delen blir informantene bedt om å vurdere de samme domenene som i del A på en 

skala fra 1 til 7, der 1 er ’svært misfornøyd’, 4 er ’verken misfornøyd eller fornøyd’, og 7 er 

’svært fornøyd’. Spørsmålene var hentet fra Lehmans Livskvalitetsintervju (Lehman, 1988, i 

Barry & Zissi, 1997) –norsk oversettelse (Melle, 1996) (13 ledd brukt direkte, syv ledd 

tilpasset) og Lancashire Quality of Life Scale (Oliver, Huxley, Bridges & Mohamad, 1996, i 

Oliver, Huxley, Priebe & Kaiser, 1997) – norsk oversettelse (Stubrud, 1997) (to ledd 
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tilpasset). En del spørsmål var utarbeidet spesielt for denne studien. I tillegg ble det brukt 

følgende skjemaer: 

 

 Flow Simplex  

Flow Simplex, del a og b (Vittersø, 2004) er et selvutfyllingsskjema som der informantene blir 

bedt om å vurdere sin fritid på en syvpunktsskala. Skjemaet består av fem bipolare skalaer: 

Lett-vanskelig, behagelig-ubehagelig, interessant-uinteressant, utfordrende-tamt og 

dramatisk-udramatisk. Flow Simplex ble gitt to ganger. Først ble informantene bedt om å 

vurdere grad av letthet, velvære, interesse, utfordring og drama i sin faktiske fritid. Rett 

etterpå ble de bedt om å vurdere sin perfekte fritid på de samme adjektivskalaene.  

 

Satisfaction With Life Scale: 

Satisfaction With Life Scale (SWLS-Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) ble brukt som 

et mål på global subjektiv livskvalitet. Dette er et selvutfyllingsskjema som består av fem 

påstander om livet generelt som skal rangeres på en syvpunktsskala der 1 er ’helt uenig’ og 7 

er ’helt enig’. Skjemaet er et valid og reliabelt mål på livsstilfredshet (Pavot & Diener, 1993).  

 

Livsløpstilfredshet 

Dette er et selvutfyllingsskjema som er utformet spesielt for denne studien. Informantene blir 

bedt om å oppgi grad av tilfredshet i periodene før barneskolen, barneskolealderen, 

ungdomsskolealderen, videregåendeskolealderen, 20-årene, 30-årene, 40-årene og videre, 

avhengig av informantens alder. Rangeringene ble gjort på en syvpunktsskala, der 1 var 

’svært lite tilfreds’ og 7 var ’svært tilfreds’.  

 

Subjective Happiness Scale 

Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1997) ble benyttet som et mål på 

subjektivt velvære. Skjemaet består av fire ledd som måler global subjektiv lykke på en 

syvpunktsskala, og har god intern konsistens, reliabilitet og begrepsvaliditet (Lyubomirsky & 

Lepper, 1997). Skjemaet ble supplert med ett ledd spesielt tilpasset denne studien, der 

informantene blir spurt om å oppgi grad av lykke relativt til andre med Tourette-syndrom.  
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Cloninger’s Temperament and Character Inventory (Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993).  

To deler av dette skjemaet ble brukt. Low self efficacy scale ble brukt for å måle generell 

mestringsforventning, og Social Discomfort Scale ble brukt for å måle sosial utrygghet. Dette 

er selvutfyllingsskjemaer som hver består av ni trekkbeskrivelser, og informantene oppgir 

grad av enighet på en syvpunktsskala. Skalaene måler mer stabile kjennetegn ved personers 

måter å forholde seg til seg selv og den ytre verden (Cloninger, 1994).  

 

The Work Preference Inventory-Challenge 

Dette er et selvutfyllingsskjema som måler individuelle forskjeller i indre styrt motivasjon. 

Skjemaet består av fem påstander som informantene skulle vurdere seg selv i forhold til. 

Svarene ble gitt på en syvpunktsskala, der 1 var ’helt uenig’ og 7 var ’helt enig’. Skjemaet 

måler mer stabile tendenser hos personer til å bli motivert av utfordringer, har vist god 

reliabilitet over tid, adekvat intern konsistens og god korttids test–retest-reliabilitet (Amabile, 

Hill, Hennesey & Tighe, 1994). 

 

Tourette-del  

Del D  

Denne delen består av spørsmål om sykdomsforløp, komorbiditet og hva personen selv kan 

gjøre for å bedre sin tilstand. De omfatter blant annet tic-forløp, alder ved diagnose og 

betydning av diagnosen for informanten og familien. Informantene blir spurt om de har hatt 

eller har andre diagnoser enn Tourette-syndrom. De blir spesifikt spurt om de har hatt eller 

har diagnose og/eller selv mener de har eller har hatt symptomer på ADHD, OCD, depresjon, 

angst, lærevansker eller selvskading. De blir også spurt om bruk av rusmidler, om 

søvnvansker og om hvordan det er for dem å kontrollere sinne og aggresjon.  

 Informantene blir også spurt om de selv gjør noe for å gjøre det lettere å leve med 

Tourette-syndrom, og spesifikt om betydningen av fysisk aktivitet og lavt stressnivå. De blir 

spurt om hvilke tiltak de har prøvd og hvordan de vurderer ulike former for behandling og 

tiltak. De blir spurt om sine erfaringer knyttet til det å vokse opp med og leve som voksen 

med Tourette-syndrom i familien, på skolen og i arbeidet, og det sosialt livet generelt. 

 Informantene blir til slutt bedt om å beskrive hvordan de opplever sin egen tilstand, 

om sine tics, grad av opplevd tickontroll, andre vanskelige symptomer, Tourette-syndromets 

innvirkning på deres selvbilde, og om i hvilken grad de har aksepert og forsont seg med 

tilstanden. Symptomkartleggingen forgår ved hjelp av selvrapporteringsskjemaet for angst, 
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Hopkins Symptom Check List (SCL8) (Derogatis et al., 1973, i Jørgensen, Fink & Olesen, 

2000) og en del spørsmål utarbeidet spesielt for denne studien.  

 

Del E  

I denne delen blir informantene spurt om hva de selv legger i begrepet livskvalitet. Formålet 

er å identifisere mulige aspekter ved livskvalitet som informanter med Tourette-syndrom 

synes er viktige, men som ikke er blitt fanget opp ellers i intervjuet. Med utgangspunkt i deres 

egen definisjon blir informantene bedt om å vurdere hvordan de vurderer sin livskvalitet i dag, 

hvordan de vurderer sin livskvalitet relativt til andre med Tourette-syndrom, og i hvilken grad 

Tourette-syndrom virker positivt og negativt inn på deres livskvalitet. Alle vurderingene blir 

gjort på en syvpunktsskala.       

         

Alvorlighet av Tourette-syndrom 

Alvorlighet av Tourette Syndrom ble målt ved hjelp av Yale Global Tic Severity Scale 

(YGTSS) (Leckman et al. 1989) - norsk oversettelse (Strand og von Plessen, 2004). Dette er 

et semistrukturert intervju som måler fem dimensjoner av tic-alvorlighet og funksjonssvikt i 

henholdsvis ’verste periode’ og ’siste uke’.  

 

Prosedyrer 

Intervjuene ble gjennomført av Solveig Meistad Hermansen, Gunn-Tone Syrtveit og Peder 

Ludvig Sætre (som ledd i arbeid med hovedoppgaver). Personene som hadde samtykket i å 

delta i undersøkelsen, ble kontaktet telefonisk og intervju avtalt. Intervjuene ble gjennomført 

der det var mest praktisk for informanten. Intervjuerne reise ut når det var nødvendig og dette 

innebar reising i alle deler av landet. Ellers ble intervjuene foretatt på Psykologisk Institutt i 

Oslo, på NK og i forbindelse med Tourette-foreningens unge-voksneseminar på Gardermoen i 

oktober 2006. Intervjuene tok 3-5 timer og ble tatt opp på lydbånd.  

 De kliniske vurderingene i YGTSS ble gjort av spesialpedagog Gerd Strand. Det 

finnes ikke en standardisert måte å gjennomføre YGTSS på. For noen informanter ble YGTSS 

gjennomført på NK. De resterende fikk deler av YGTSS med forklaring tilsendt i brev for 

delvis selvutfylling. Vurderingene ble fullført over telefon av Gerd Strand. Det var variarende 

tid mellom YGTSS og livskvalitetsintervjuene da YGTSS for de flestes vedkommende ble 

gjennomført uavhengig av intervjuet. Noen av informantene gjennomførte begge på den 

samme eller påfølgede dager, for andre var det opp til fem måneder mellom. Ikke alle 
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ticvurderingene var utført før hovedoppgaven skulle leveres. Det foreløpige datasettet 

inneholder derfor bare YGTSS-data for 21 personer.  

         Alle persondata ble oppbevart nedlåst på NK. Intervjuene ble transkribert av 

intervjuerne. Kodebok og variabler ble utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av svarene 

på de enkelte spørsmålene. Mange av spørsmålene har faste svarkategorier eller en skala. For 

de åpne spørsmålene ble det laget kategorier på grunnlag av skjønn og tolkning av det 

informantene hadde sagt ut fra kriteriet om at mange og spesifikke kategorier fikk prioritet 

foran få og abstrakte kategorier. Ideosynkratiske svar og svar som var vanskelige å tolke, ble 

kodet under ’annet’, mens manglende svar på spørsmål ble kodet som ’vet ikke’. Manglende 

svar på grunn av at at intervjueren hadde utelatt spørsmålet ble kodet som ’missing’. Svar som 

ble gitt intervallform (for eksempel 4-6-årsalderen), ble gjort om til midtpunktet i intervallet. 

 Tretten intervjuer (19 %) av de som er inkludert i analysene ble skåret av to 

uavhengige skårere og samsvaret mellom dem regnet ut. Det gjennomsnittlige inter-

skårersamsvaret var etter denne prosedyren .92. Tre eller flere flere uenigheter ville gi et 

samsvar på .77 eller lavere. For de variablene som hadde et skårersamsvar som var lavere enn 

.77, og som skulle benyttes i analysene i hovedoppgavene, ble det utarbeidet nye kriterier 

(som alle intervjuene ble skåret etter) og det ble foretatt en ny reliabilitetstest for disse 

variablene på 12 nye intervjuer (17% av de som er inkludert i analysene). Det 

gjennomsnittlige inter-skårersamsvaret på disse variablene økte fra .83 til .87. Tre eller flere 

uenigheter på de enkelte variablene ville gi et samsvar på .75 eller lavere. Tre av variablene 

som ble kodet om igjen hadde et samsvar på .75 eller lavere. Disse ble ikke inkludert i 

analysene denne oppgaven. Inter-skårersamsvaret for de inkluderte variablene i analysene i 

denne oppgaven har dermed en nedre grense på .75.  

 

Etiske vurderinger  

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK), Øst-Norge, hadde godkjent prosjektet. 

Prosjektet var også godkjent av Ullevål Universitetssykehus (UUS) (se vedlegg 1).  

 

Statistiske analyser 

Alle analyser ble gjort ved hjelp av SPSS, versjon 14. Deskriptiv statistikk ble brukt for å 

kartlegge utvalgets demografi og medisinske kjennetegn. Pearsons korrelasjonsanalyser ble 

benyttet for å undersøke sammenhenger mellom variabler, og t-tester ble benyttet for å 

undersøke forskjeller mellom grupper.  
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 De fire siste leddene i skalaen Low Self-efficacy ble snudd, slik at en høy skåre på 

disse leddene –som på de fem første- indikerte lav mestringsforventning. En høy sumskåre på 

skalaen ble derfor en indikator på lav mestringsforventning. De fire siste leddene på Social 

Discomfort Scale ble snudd, slik at en høy skåre på disse leddene –som på de fem første-

indikerte høy sosial utrygghet. En høy sumskåre på skalaen ble en indikator på høy sosial 

utrygghet.  

 Variablene mobbet på skolen, mobbet generelt og få venner generelt inneholdt 

svarkategoriene ja, nei, vet ikke og ikke nevnt/ikke aktuelt. Før forskjeller mellom informanter 

som hadde svart at de hadde vært mobbet og hadde få venner i oppveksten ble undersøkt, ble 

alle svar i kategorsert som vet ikke og ikke nevnt/aktuelt kodet om til nei for å få kun to 

grupper å sammenligne.  

 Variabelen alvorlighet av Tourette-syndrom bestod av kategoriene minimal, mild, 

moderat, markert og alvorlig. Før forskjeller i global livskvalitet mellom informanter med 

ulik alvorlighet av Tourette-sydrom ble undersøkt, ble informantene som var kodet minimal 

og mild slått sammen til èn variabel og de som var kodet henholdsvis markert og alvorlig ble 

slått sammen. Dette grunnet få personer i hver gruppe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 26



RESULTATER OG ANALYSER  
 
 
Tabell 2 viser demografiske kjennetegn ved utvalget. Av de 51 informantene med Tourette-

syndrom var 33 menn, noe som gir et kjønnsforhold på tilnærmet 2:1. Gjennomsnittsalderen i 

utvalget var 33,7, og strakte seg fra 20 til 60 år. Trettifire av informantene (66,7 %) var gift 

eller hadde kjæreste, resten av informantene var enslige. To av informantene (3,9 %) bodde i 

kommunal bolig, 48 av informantene (94,1 %) bodde i ordinære boliger. Ingen av 

informantene bodde på institusjon. Trettiåtte av informantene (74,5 %) var i arbeid, ti av 

informantene (19,6 %) studerte, mens tre informanter (5,9 %) verken var i arbeid eller 

studerte. Samtlige personer hadde vokst opp i Norge og var etnisk norske.  

 

Tabell 2. Demografiske kjennetegn ved utvalget (N=51)   
    N % 
    
Kjønn Kvinne 18 35,3 
 Mann 33 64,7 
    
Sivilstaus Gift/registrert partner 15 29,4 
 Kjæreste 19 37,3 
 Ugift/enslig/skilt/separert 17 33,3 
    
Bosituasjon Alene 14 27,5 
 Samboer/ektefelle  11 21,6 
 Samboer/ektefelle m/barn 17 33,3 
 Foreldre/foreldre og søsken 4 7,8 
 Annet (venn, kollektiv, annen familie) 5 9,9 
    
Boligtype Enebolig/leilighet/rekkehus 46 90,2 
 Hybel 2 3,9 
 Kommunal bolig 2 3,9 
 Institusjon 0 0,0 
 Annet 1 2,0 
    
Bosted Østlandet 27 53,0 
 Sør-/Vest-landet 17 33,3 
 Midt-Norge 3 5,9 
 Nord-Norge 3 5,9 
 Østlandet og utenlands 1 2,0 
    
Yrkesstatus I arbeid nå (fullt/deltid) 38 74,5 
 Studerer 10 19,6 
 Verken i arbeid eller studerer 3 5,9 
    
Yrkeskategori Ordinære yrker 32 62,7 
 Attføringsprosjekt/arbeidstrening 7 13,7 
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Tabell 3. Diagnostiske bakgrunnsdata     
   N % M(SD) min-max 
      
Symptomalvorlighet 
(N=21) Minimal 4 19,0   
 Mild 6 28,6   
 Moderat 8 38,1   
 Markert 2 9,5   
 Alvorlig 1 4,8   
      
Alder ved oppstart tics    8,8 (6,5) 0,0-39,0 
Alder ved diagnose    24,2 (13,6) 3,5-56,0 
Varighet udiagnostisert     13,3 (11,6) 0,0-43,0 
      
Komorbiditet ADHD-diagnose 15 29,4   

 
Diagnose 
tvangslidelse 10 19,6   

      
Nåværende medisinering Medisinering 31 60,8   
 Ingen medisinering 20 39,2   
            
      
 

Tabell 3 inneholder diagnostiske bakgrunnsdata om utvalget. Av de som ble tatt YGTSS-

vurdering av (n=21), hadde åtte informanter (38,1 %) moderat alvorlig funksjonsnedsettelse 

som følge av Tourette-syndrom, ti (47,6 %) hadde minimal eller mild funksjonsnedsettelse 

som følge av Tourette-syndrom, mens tre informanter (14,3 %) hadde markert eller alvorlig 

funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom. Den rapporterte gjennomsnittlige 

alderen ved oppstart av tics var 8,8 år, med en spredning på 0-39 år. Gjennomsnittlig alder 

ved diagnose var 24,2 år, med en spredning på 3,5-56 år. Gjennomsnittlig varighet fra første 

symptom ble rapportert å ha vist seg til diagnosen Tourette-syndrom ble stilt var 13,3 år, med 

en spredning på 0-43 år.Av det totale utvalget hadde rundt tretti prosent diagnosen ADHD, 

mens ca tjue prosent hadde diagnosen tvangslidelse. Vel seksti prosent av informantene var 

under medisinering på intervjutidspunktet.  

 

Generelle kjennetegn ved livskvaliteten         

Global livskvalitet 

Totalskårene på ulike mål av global subjektiv livskvalitet er presentert i tabell 4. Det ble 

beregnet gjennomsnitt av sumskåren av alle skalaene, slik at tallene ble sammenlignbare på en 

syvpunktsskala. Gjennomsnittlig vurderte deltakerne seg å ligge litt over midten på  
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Tabell 4. Gjennomsnittskårer på Satisfaction With Life Scale (SWLS), Subjective Happiness Scale
(SHS), egendefinert livskvalitet og gjennomsnittskåre på summen av SWLS, SHS og egendefinert 
livskvalitet (samlet global livskvalitet) (N=51).   
Måleinstrumenter M SD min-max 
    
Subjective Happiness Scale  4,17 1,0 1,4-4,8 
Satisfaction With Life Scale 3,66 1,6 1,4-6,4 
Egendefinert livskvalitet 4,67 1,4 1,0-7,0 
    
Samlet global livskvalitet (totalskåre)   3,89       1,1          1,5-5,9 
        
    
 

Subjective Happiness Scale (SHS) og litt over midten på Satisfaction With Life Scale (SWLS), 

henholdsvis 4,17 (SD= 1,0) og 3,66 (SD=1,4). I intervjuet var informantene bedt om å rangere 

livskvaliteten sin ’i dag’ på en syvpunktskala (hvor 1 var ’svært dårlig’, 4 var ’verken god 

eller dårlig’ og 7 var ’svært god’) ut fra det de selv la i begrepet livskvalitet. Gjennomsnittlig 

skåre på denne variabelen, som her blir referert til som egendefinert livskvalitet, var 4,67 

(SD=1,6). Dette tilsvarer en vurdering litt over midt på skalaen, og det er signifikant høyere 

enn gjennomsnittskårene på SWLS [t(50)=8,964, p<.001] og SHS [t(50)= -27,327, p<.001].  

Sammenslåing av leddene i SHS, SWLS og variabelen Livskvalitet til én variabel, 

samlet global livskvalitet, ga Chronbach alpha 0,89 i denne gruppen, høyere enn eller lik for 

skalaene SWLS (Cronbach alpha 0,89) og SHS (Cronbach alpha 0,71). Dette målet blir 

benyttet som mål på global livskvalitet i de videre analysene. Gjennomsnittlig samlet global 

livskvalitet var 3,89 (SD= 1,1).  

 

Domenetilfredshet   

Tabell 5 viser hvor tilfreds personene med Tourette-syndrom var med enkeltaspekter innenfor 

ulike kartlagte livsdomener, slik det ble vurdert på en syvpunktsskala. Resultatene viste at 

gjennomsnittlig tilfredshet med de ulike kartlagte aspektene strakte seg fra 3,94 til 6,03 på 

syvpunktsskalaen. Iforhold til hvor aktive informantene selv var lå gjennomsnittet under fire 

(midtpunktet) på skalaen, mens gjennomsnittlig tilfredhshet med de andre aspektene var over 

fire. 

   

Personvariabler 

Det ble regnet gjennomsnittskårer av summen av alle ledd i hver av skalene for å kunne lese 

sumskåren i forhold til en syvpunktsskala. I gjennomsnitt hadde informantene en skåre på 
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4,62 (SD=0,90) på Low Self-Efficacy Scale, gjennomsnittskåren på Social Discomfort Scale 

var 4,36 (SD=0,94) og 4,43 (SD=1,33) på Work preference Inventory: Challenge (se tabell 5).  

 

 
Tabell 5. Tilfredshet med enkeltaspekter innenfor bestemte livsdomener og grad 
av sosial diskomfort, preferanse for utfordring og mestrings-forventning.   

    N M SD 
min-
max  

       
Vurderinger av aspekter ved livsdomener      
       
 Boligforhold      
 Tilfredshet med boligforhold 51 5,73 1,58 1-7  
 Tilfredshet med tanken på å bli boende  49 5,06 2,06 1-7  
       
 Arbeid      
 Tilfredshet med jobb 40 5,83 1,44 1-7  
 Tilfredshet med jobbinntekt 38 4,87 1,88 1-7  
       
 Familie      
 Tilfredshet med foreldrerelasjon 50 5,15 2,11 1-7  
 Tilfredshet med mengde kontakt med familie 51 5,78 1,44 1-7  
 Tilfredshet med sivilstand 51 5,76 1,88 1-7  
 Tilfredshet med relasjon til kjæreste/ektefelle 34 6,03 1,47 2-7  
       
 Sosialt nettverk/venner      
 Tilfredshet med det som gjøres med venner 49 5,92 1,29 1-7  
 Tilfredshet med mengde tid sammen med andre 50 4,82 1,61 1-7  
 Tilfredshet med antall nære venner 51 5,31 1,89 1-7  
 Tilfredshet med kvaliteten av nære vennskap 48 5,98 1,45 1-7  
 Tilfredshet med egen evne til å bli kjent med folk 51 4,71 1,90 1-7  
 Tilfredshet med egen evne til å danne nære vennskap 51 4,41 1,69 1-7  
       
 Fritid      
 Tilfredshet med fritidsinnhold 51 4,48 1,55 1-7  
 Tilfredshet med grad av egenaktivitet 51 3,94 1,89 1-7  
 Tilfredshet med hvor mye personen får slappet av 50 4,18 2,10 1-7  
       
 Økonomi      
 Tilfredshet med inntekt (alle former) 51 4,25 1,95 1-7  
 Tilfredshet med mengde penger til fornøyelser 51 4,33 2,02 1-7  
       
Personfaktorer      
 Preferanse for utfordring 51 4,43 1,83 1,4-7,0  
 Lav mestringsforventning 51 4,62 0,90 2,9-6,8  
 Sosialt ubehag/utrygghet 50 4,36 0,94 2,4-6,4  
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Sammenheng mellom global livskvalitet og tilfredshet med enkeltaspekter ved livet og 

personvariabler  

Korrelasjoner mellom global livskvalitet og tilfredshet med aspekter innenfor ulike 

livsdomener og personfaktorene mestringsforventning, preferanse for utfordring og sosialt 

ubehag er presentert i tabell 7. I forhold til ulike livsdomener var det aspekter ved jobb og 

familie som viste de høyeste korrelasjonene med global livskvalitet. Grad av tilfredshet med 

jobb og tilfredshet med sivilstand korrelerte henholdsvis 0,54 og 0,53 med global livskvalitet. 

Tilfredshet med hvor mye informantene fikk slappet av var signifikant korrelert med global 

livskvalitet (r=.34, p<.01). Tilfredshet med boligforhold og tilfredshet med inntekt var blant 

de enkeltaspektene som ikke var signifikant korrelert med global livskvalitet. Preferanse for 

utfordring, lav mestringsforventning og sosialt ubehag var heller ikke signifikant relatert til 

global livskvalitet.  

 

Sammenheng mellom global livskvalitet og alvorlighet av tics 

Tjueen av deltakerne ble vurdert for grad av funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-

syndrom. Av disse hadde personene med minimal eller mild funksjonsnedsettelse signifikant 

høyere global livskvalitet enn de som hadde moderat funksjonsnedsettelse [t(16)=2,676, 

p<.05] og de med minimal eller mild funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom 

hadde signifikant høyere global livskvalitet enn de som hadde markert eller alvorlig 

funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom [t(11)=2,457, p<.05]. Det var ingen 

signifikante forskjeller mellom andre grupper med ulike grader av funksjonsnedsettelse (se 

tabell 6). 

 

 

Tabell 7. Sammenligning av gjennomsnittlig global livskvalitet for personer med ulik grad av  
funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom (N=21).   
  Grad av funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom 
 Minimal/mild Moderat Markert/alvorlig t 
  n=10 n=8 n=3   
Global livskvalitet M(SD)     

M 30,1 22,58 23,93 t(16) min/mild>mod =2,676* 
(SD) (6,19) (5,58) (2,72) t(9) mod<mar/alv = 0,395 

    t(11)min/mild>mar/alv = 2,457* 
          
t-test; *p<.05     
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Tabell 7. Sammenheng mellom global livskvalitet og tilfredshet med enkeltaspekter i livet og  
personvariabler.        
    N Global livskvalitet 
    
Vurderinger av aspekter ved livsdomener   
    
 Boligforhold   
 Tilfredshet med boligforhold 51 .14 
 Tilfredshet med tanken på å bli boende  49 .10 
    
 Arbeid   
 Tilfredshet med jobb 40 .54** 
 Tilfredshet med jobbinntekt 38 .15 
    
 Familie   
 Tilfredshet med foreldrerelasjon 50 .27 
 Tilfredshet med mengde kontakt med familie 51 .29* 
 Tilfredshet med sivilstand 51 .53** 
 Tilfredshet med relasjon til kjæreste/ektefelle 34 .48** 
    
 Sosialt nettverk/venner   
 Tilfredshet med det som gjøres med venner 49 .24 
 Tilfredshet med mengde tid sammen med andre 50 .37** 
 Tilfredshet med antall nære venner 51 .18 
 Tilfredshet med kvaliteten av nære vennskap 48 .29* 
 Tilfredshet med egen evne til å bli kjent med folk 51 .17 
 Tilfredshet med egen evne til å danne nære vennskap 51 .20 
    
 Fritid   
 Tilfredshet med fritidsinnhold 51 .41** 
 Tilfredshet med grad av egenaktivitet 51 .09 
 Tilfredshet med hvor mye personen får slappet av 50 .34** 
    
 Økonomi   
 Tilfredshet med inntekt (alle former) 51 .18 
 Tilfredshet med mengde penger til fornøyelser 51 .31* 
    
Personfaktorer   
 Preferanse for utfordring 51 .22 
 Lav mestringsforventning 51 -.19 
 Sosialt ubehag/utrygghet 50 -.12 
    
 Pearsons korrelasjon; sig.(to-halet), * p<.05, ** p<.01   
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Livsløpstilfredshet 

Informantene ble bedt om å vurdere sin tilfredshet i ulike spesifiserte aldersperioder, fra 

førskolealder opp til og med det hele tiåret de befant seg i med sin kronologiske alder på 

intervjutidspunktet, på en syvpunktsskala. Samtlige informanter hadde gjennomgått eller 

eventuelt befant seg i periodene førskolealder, barneskolealder, tenårene og tjueårene. 

Vurderingene var retrospektive for samtlige informanter frem til tjueårene, hvor noen 

informanter befant seg på intervjutidspunktet og kan ha vurdert tilfredshet i denne perioden ut 

fra aspekter ved sin aktuelle livssituasjon. Hvordan gruppen gjennomsnittlig vurderte sin 

tilfredshet i de ulike periodene er vist på figur 1. Gjennomsnittlig tilfredshet i førskoleårene 

var 5,25 (SD=1,82), gjennomsnittlig tilfredshet i barneskoleårene var 4,04 (SD=1,80), 

gjennomsnittlig tilfredshet i tenårene var 3,28 (SD=1,74) og gjennomsnittlig tilfredshet i 

tyveårene var 4,04 (SD=1,62). Resultatene viste statistisk signifikant reduksjon i 

gjennomsnittlig tilfredshet i gruppen fra førskolealder til barneskolealder [t(51)= 4,452, 

p<.001] og fra barneskolealder til tenårene [t (50)= 2,674, p<.05], mens det var en statistisk 

signifikant økning i tilfredshet fra tenårene og over i tjueårene [t(50)= -2,899, p<.01].   

 
Figur 1. 

Gjennomsnittlig tilfredshet i ulike perioder av livet vurdert 
på en syvpunktsskala. 
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Korrelasjonene mellom global livskvalitet på intervjutidspunktet og tilfredshet i ulike 

perioder av oppveksten ble undersøkt. Korrelasjonene mellom global livskvalitet og 

tilfredshet i henholdsvis førskolealder og i barneskolealder var begge på r=.30 og signifikante 

(p<.05). Korrelasjonen mellom global livskvalitet og tilfredshet i tenårene var på r=.27 og 

ikke signifikant (p<.05). Korrelasjonen mellom global livskvalitet og tilfredshet i tyveårene 

ble ikke begregnet, da noen informanter befant seg i tyveårene på intervjutidspunktet.  

 

Betydning av diagnose  

Subjektiv betydning av å få diagnosen Tourette-syndrom 

Personene ble spurt et åpent spørsmål om hvilken betydning det hadde for dem å få 

diagnosen. Førtifem personer (88,2 %) svarte at diagnosen hadde hatt betydning for dem, 

mens de andre mente at diagnosen hadde liten eller ingen betydning for dem. Det som 

hyppigst ble rapportert, av 38 personer (74,5 %), var svar som tydet på at diagnosen hadde 

hatt betydning i form av økt selvinnsikt eller selvaksept, og blant annet at det var en lettelse 

forbundet med det å vite hva de ”feilet”. Fjorten personer (27,5 %) ga svar som tydet på at det 

hadde hatt negativ betydning for dem å få diagnosen, blant annet å få vite at det er en kronisk 

tilstand. Tolv personer (23,5 %) svarte at det hadde hatt betydning i form av å få 

tilrettelegging behandlingsmessig, på skolen og i forhold til å kunne aktivere rettigheter 

forbundet med diagnosen. At diagnosen hadde sosial betydning - i form av å kunne fortelle 

andre om tilstanden eller årsaken til egen atferd, eller at det hadde positiv betydning for dem å 

vite at dette er noe som andre også har – fremkom i svarene til elleve personer (21,6%). Åtte 

personer (15,7 %) ga andre svar. Noen personer ga svar som falt inn under flere kategorier. 

Tabell 8 viser eksempler på svar innen hver kategori.  

 

Implikasjoner av å ikke ha diagnosen  

I flere av intervjuene fremkom det i tillegg spontane beskrivelser, før spørsmålet om 

betydningen av diagnosen var stilt, av hvordan det å ikke ha diagnostisk kunnskap om egne 

symptomer kunne lede til at personene selv dannet seg hypoteser om tilstedeværelsen av 

alvorlige psykiske og medisinske tilstander. For eksempel fortalte en kvinne i 30-årene:  

 

Og jeg kunne liksom få sånne notater i journalen min om at de ser at det er noe rart 
motorisk med meg, men de skjønner ikke hva det er. Så de klarte egentlig aldri finne 
noen gode diagnoser. Til jeg plutselig tilfeldigvis for to år siden da ble lagt inn og 
tilfeldigvis på vei gjennom avdelingen da så var det en lege som hadde jobbet med 
Tourette og ADHD, men hos barn da. Som bare så det øyeblikkelig at deg er det jo 
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biologisk noe helt feil med. Og det ble jo starten på da, ja rett og slett en helt ny 
tilværelse. Med medisiner og med innsikt og ikke minst forståelse selv da. At jeg 
faktisk hadde behov for alle de her bevegelsene og behov for å si rare ting og gjenta 
ting. Jeg har jo enkelte tics som går veldig igjen da. At det faktisk betydde ikke at jeg 
holdt på å bli gal. For det trodde jeg jo nesten til slutt da. At det måtte være ledd i en 
eller annen utvikling mot en eller annen merkelig psykosetilstand. 
 

En mann i 30-årene uttalte: 

Jeg lurte på om det kunne være svulst på hjernen som styrer dette her. Måtte begynne 
å kjenne på kroppen og så ligge og tenke på hva i himmelens navn er dette her for noe, 
ikke sant. Og det ble jo enda verre. Derfor sa jeg at det er godt å få diagnosen, for 
man slipper å tenke på at det er ikke noe annet. Så jeg lurte på hva det er for noe. Er 
det kreft? Er det sånn det er å ha kreft, liksom? Man tenker jo alt fra a til å.  

 

En mann i 40-årene forklarte: 

For jeg følte meg så ulik alle de andre, ikke sant. Og sånt da. Og hvis de oppdaget det, 
så kanskje jeg ble lagt inn da. Sånn tenkte jeg da. Og da tør du ikke snakke om det 
heller til noen. Så for meg var det på en lettelse at det var en diagnose på det. Det var 
ikke noe lettere å leve med det, men da visste jeg hvertfall navnet på det. 

 
 
Andre uttalelser indikerte at det å ha tics som noe uten et navn kunne lede til skamfølelse og 

behov for sosial tilbaketrekning. Dette ble eksemplifisert av uttalelser som:   

 

Ja, det er en sånn kamp inni hele tida. Hele tida visste hva jeg kunne og hva var god 
til. Men på mitt plan. Fikk masse ros og skryt og hele pakka, men når det ble for mye 
av det, så skippet jeg ut. For da kunne jeg bli for kjent. Skjønner du? Og da ville folk 
vite hvem jeg var og da ville de også vite hva jeg feilet for noe. Begynne å lure på 
hvorfor er han sånn, hva er det han gjør for noe? Er han nervøs eller? (Mann, 40-
årene) 

 
Jeg hadde ikke kunnet snakke om dette når jeg var ung. Dette var ting som jeg på død 
og liv måtte skjule så ingen fikk vite det. Jeg kunne ikke snakk om dette for 20-30 år 
siden. Det er først i dag at jeg kan si det som det er, har jeg følt. Dette er ting jeg har 
slitt med. Men jeg har ikke visst hva jeg har slitt med, så derfor har jeg ikke villet at 
noen skulle finne ut av det heller (Mann, 50-årene). 
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Tabell 8. Eksempler på svar gitt innenfor hver kategori av subjektiv betydning av å få diagnosen Tourette-
syndrom. 
 

Selvinnsikt/selvaksept 

(n=38, 74,5%) 

 
Det har blitt enklere for meg å godta den jeg er. (Kvinne, 20-årene) 
 
Det var en selvrealiseringsprosess. Jeg oppdaget hvem jeg var, eller jeg fant en 
del ut om meg selv. Jeg tenkte, er det det som er årsaken. Så jeg fikk det festet i 
form av et ord. (Mann, 20-årene) 
 
Jeg ser jo at jeg har gjort veldig mye rart, som jeg ikke har villet prate om, som 
jeg nå kan stå åpen frem og si at ja, det er på grunn av at jeg har Tourette. Så 
nå kan jeg fortelle om det liksom, for nå vet jeg hvorfor jeg har gjort det. Før så 
skjønte jeg ikke hvorfor jeg gjorde det. (Mann, 50-årene) 
 
Det var en lettelse, for da begynte jeg å forstå… Jeg har jo aldri sett noen som 
har det sånn som jeg har, som oppfører seg sånn. Men jeg kan jo se det… Ja, 
jeg har sett to stykker i byen som har det samme, noen voldsomme rykk. Men 
når jeg fikk diagnosen så var det veldig betydningsfullt fordi da forstod jeg at 
det var ikke noe farlig dette her. Det var ikke noe dødelig, holdt jeg på å si. 
(Mann, 30-årene) 
 

 

Negativ betydning  

(n=14, 27,5%) 

 
Det likte jeg ikke. Ikke fordi at jeg fikk det bekreftet, men fordi at.. Ikke fordi at 
jeg fikk det, men på grunn av at da visste jeg at det kom til å være der livet ut. 
Jeg ville være slik resten av livet. (Mann, 20-årene) 
 
Jeg visste om det fra jeg var 12-13år. Da var jeg med moren min på møte på 
NN, der NN og NN holdt et møte om hva Tourette var. Og hun var blitt bedt av 
legen om å ta med meg dit. Og jeg kjente jo igjen alt som var der, men jeg ville 
ikke innse det. Altså, jeg var ikke moden intellektuelt eller på noen måte utrustet 
til å ta dette innover meg. Det var litt overveldende. (Mann, 40-årene) 
 

 

Betydning for 

tilrettelegging, behandling 

og rettigheter  

(n=12, 23,5%) 

 
Det var en slik periode jeg hadde lyst å få erstatning. Min Tourette sliter på 
tøyet, rett og slett. Så det var også en sånn ting som jeg tenkte at, faen da må 
jeg ha noe å banke i bordet med. (Kvinne, 30-årene) 
 
En helt avgjørende. Uten diagnose hadde jeg ikke fått de rette medisinene. Og 
uten de rette medisinene så hadde ikke jeg vært i stand til å klare meg utenfor 
sykehus, og sannsynligvis kanskje ikke vært i live nå en gang, fordi det hadde… 
Det var så på håret da jeg traff den legen og det hadde vært så på håret i to og 
et halvt til tre år. At jeg rett og slett klarte meg… Jeg hadde jo 
selvskadingsepisoder som kunne tatt livet av meg. Så det var fullstendig 
avgjørende. (Kvinne, 30-årene) 
 

 

Sosial betydning  

(n=11, 21,6%) 

 
Det var mye enklere for meg å beholde venner som jeg fikk da. Jeg hadde, hva 
skal jeg si, en unnskyldning til å være sånn jeg er. Jeg kunne forklare dem 
hvorfor jeg var sånn jeg er, eller var da. I hvilken grad. Slik at de kunne ha en 
ekstra liten forståelse og vite at det var en grunn. Og vite at jeg ikke bare var 
sånn fordi jeg var dust, for å si det sånn. (Kvinne, 20-årene) 
 
Kunne begynne å snakke om det. Det går ikke an å snakke om noe man ikke vet 
hva er for noe. (Mann, 30-årene) 
 

 

 

 

 36



Tabell 9. Sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand, livsløpstilfredshet, personvariabler, 
tilfredshet med domeneaspekter og global livskvalitet i voksen.      
  N Varighet udiagnostisert
        
Vurderinger av aspekter ved livsdomener   
    
 Boligforhold   
 Tilfredshet med boligforhold 45 .03 
 Tilfredshet med tanken på å bli boende  43 .04 
    
 Arbeid   
 Tilfredshet med jobb 36 .23 
 Tilfredshet med jobbinntekt 34 .17 
    
 Familie   
 Tilfredshet med foreldrerelasjon 45 -.18 
 Tilfredshet med mengde kontakt med familie 45 -.04 
 Tilfredshet med sivilstand 45 .11 
 Tilfredshet med relasjon til kjæreste/ektefelle 29 .08 
    
 Sosialt nettverk/venner   
 Tilfredshet med det som gjøres med venner 44 .21 
 Tilfredshet med mengde tid sammen med andre 44 -.11 
 Tilfredshet med antall nære venner 45 .22 
 Tilfredshet med kvaliteten av nære vennskap 43 .24 
 Tilfredshet med egen evne til å bli kjent med folk 45 .26 
 Tilfredshet med egen evne til å danne nære vennskap 45 .30* 
    
 Fritid   
 Tilfredshet med fritidsinnhold 45 .31* 
 Tilfredshet med grad av egenaktivitet 45 .10 
 Tilfredshet med hvor mye personen får slappet av 44 -.04 
    
 Økonomi   
 Tilfredshet med inntekt (alle former) 45 -.15 
 Tilfredshet med mengde penger til fornøyelser 45 -.02 
    
Personfaktorer   
 Preferanse for utfordring 45 .11 
 Lav mestringsforventning 45 .04 
 Sosialt ubehag/utrygghet 44 .01 
    
Global livskvalitet 45  .01 
    
Livsløpstilfredshet   
 Førskolealder 45 -.02 
 Barneskolealder 45 -.02 
 Tenårene 44 .01 
        
 Pearsons korrelasjon; sig.(to-halet), * p<.05, ** p<.01   
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Sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand, tilfredshet med enkeltaspekter ved 

livet, personfaktorer, livsløpstilfredshet og global livskvalitet  

Tabell 9 viser korrelasjonene mellom varighet av udiagnostisert tilstand (tid fra rapportert 

alder ved første tics til alder ved diagnose) og henholdsvis tilfredshet med aspekter ved ulike 

livsdomener, lav mestringsforventning, sosialt ubehag, preferanse for utfordring, 

livsløpstilfredshet og global subjektiv livskvalitet i voksen alder. Det var signifikant positiv 

korrelasjon mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet med egen evne til å 

etablere nære vennskap (r=.30, p<.05) og tilfredshet med fritidsinnhold (r=.31, p<.05), men 

ikke signifikant korrelasjon mellom varighet av Tourette-syndrom før diagnose og noen av de 

andre undersøkte utfallsmålene.  

For å få indikasjon på om tidsperiode man går udiagnostisert har betydning for utfall i 

ble korrelasjon mellom varighet av Tourette-syndrom før diagnose og tilfredshet med egen 

evne til å etablere nære vennskap og tilfredshet med fritidsinnhold målt, når alder ved 

oppstart av tics var kontrollert for. Resultatene viste ingen signifikant sammenheng mellom 

varighet av Tourette-syndrom før diagnose og tilfredshet med egen evne til å etablere nære 

vennskap (r=.29, p=.06), men forholdet mellom varighet av udiagnostisert tilstand og 

tilfredshet med fritidsinnhold var fortsatt signifikant (r=.34, p<.05).  

Dette indikerer at det ikke foreligger lineær sammenheng mellom varighet av 

Tourette-syndrom før diagnose og andre utfallsmål enn tilfredshet med fritidsinnhold i voksen 

alder. Sammenhengen mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet med egen evne 

til å etablere nære vennskap avhenger delvis av hvor gammel personen var når tics-

symptomene hadde sin debut, og implisitt i hvilken aldersperiode personen går udiagnostisert.  

 

Sammenheng mellom aldersperiode ved diagnose, personfaktorer, livsløpstilfredshet og 

global livskvalitet  

De som hadde fått diagnosen i henholdsvis barneskolealder (7-12 år), ungdomsskolealder (13-

15 år), de som hadde fått diagnosen mens de gikk på videregående (16-18år), og de som fikk 

diagnosen i voksen alder (etter fylte 18 år) ble sammenlignet på gjennomsnitt i 

livsløpstilfredshet, global livskvalitet i voksen alder, mestringsforventning, sosial trygghet og 

preferanse for utfordring. Gruppene ble også sammenlignet på gjennomsnitt i alder, alder ved 

oppstart av tics, alder ved diagnose og gjennomsnittlig varighet av udiagnostisert tilstand. 

Resultatene er vist i tabell 10.  

 
 



Tabell 10. Sammenligning av gjennomsnitt på ulike mål for personer som fikk diagnosen i  
barneskolealder, ungdomsskolealder, videregående alder og voksen alder.      
                    Aldersperiode ved diagnose   
 Barneskole Ungdomsskole Videregående Voksen  Forskjeller som er signifikante 
 (1) (2) (3) (4)  
  n =9 n =6 n =5 n =30                     z 
      
Global livskvalitet M(SD) 27,40(4,83) 27,30(6,60) 21,52(3,75) 24,18(6,67) t(10,35)1>3 =2,529 * 
  
Lav mestringsforventning M(SD) 38,89(7,94) 40,50(9,05) 43,60(7,99) 42,47(8,83) t(6,61)1<4=-2,522* 
  
Sosialt ubehag M(SD) 40,56(5,55) 36,67(5,24) 39,80(4,60) 39,59(9,68)  
  
Preferanse for utfordring M(SD) 19,90(4,70) 20,00(9,47) 19,60(5,22) 23,33(6,49)  
  
Tilfredshet førskolealder M(SD) 5,56(1,24) 6,33(0,52) 5,20(2,05) 5,00(2,03)  
  
Tilfredshet barneskolealder M(SD) 3,78(1,86) 4,50(1,22) 4,20(2,39) 4,10(1,79)  
  
Tilfredshet tenårene M(SD) 4,25(2,78) 2,50(1,34) 3,00(2,00) 3,27(1,55)  
  
Alder i dag M(SD) 27,00(3,71) 28,00(3,58) 25,60(5,55) 38,63(12,08) t(37)1<4 =-2,825**, t(34)2<4=-2,115*, 
 t(33)3<4=-2,348** 
  
Alder ved oppstart tics M(SD) 5,67(2,66) 8,92(3,28) 10,00(5,56) 9,92(7,96) t(31)1<4 =-2,297*,  
 t(5,97)2<3=-8,801** 
  
Alder ved diagnose M(SD) 9,61(1,47) 13,83(0,47) 17,10(0,74) 32,53(11,50) t(12)1<3=-10,509**, t(37)1<4=-5,908**,
 t(34)2<4=-3,935**, t(33)3<4=-2,961**. 
  
Tid udiagnostisert M(SD) 3,94(2,70) 4,92(3,02) 7,10(5,26) 20,67(11,15) t(31)1<4 =-4,411**, t(28)2<4=-3,388**, 
 t(13,00)3<4=-4,145** 
           
t-test; *p<.05,**p<.01      
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De som fikk diagnosen i voksen alder var signifikant eldre i dag, var eldre når de fikk 

diagnosen og hadde ventet lengre på diagnosen enn de som fikk diagnosen før voksen alder. 

De som fikk diagnosen i voksen alder rapporterte om signifikant høyere alder ved oppstart av 

tics enn de som fikk diagnosen i barneskolealder [t(31) = -2,297, p<.05] og hadde signifikant 

lavere mestringforventning enn de som fikk diagnosen mens de gikk på barneskolen [t(6,61) = 

-2,522, p<.05].  

 De som fikk diagnosen i videregående skolealder var ikke signifikant forskjellige fra 

de som fikk diagnosen på barneskolen på henholdsvis alder i dag, alder ved oppstart av tics 

eller varighet av udiagnostisert tilstand. De som hadde fått diagnosen på videregående hadde 

imidlertid signifikant lavere global livskvalitet i dag enn de som hadde fått diagnosen på 

barnskolen [t(10,35) = 2,529,p<.05], og signifikant høyere alder ved diagnose enn de som fikk 

diagnosen på barneskolen [t(12) = -10,509, p<.01].  

 

Sosial tilpasning i oppveksten 

Opplevelse av Tourette-syndromets innvirkning sosialt  

Et åpent spørsmål ba informantene om å beskrive på hvilken måte Tourette-syndrom hadde 

virket inn for dem sosialt i oppveksten. Trettien personer (60,8 %) svarte på en måte som 

indikerte at tilstanden hadde hatt innvirkning sosialt i oppveksten, sytten personer (33,3 %) 

svarte at Tourette-syndrom hadde spilt lite eller ingenting inn sosialt i oppveksten, mens tre 

personer (5,9 %) svarte at de ikke visste. Noen informanter ga mer enn ett svar på dette åpne 

spørsmålet. Antall svar i hver kategori er vist i tabell 11. Enogtjue informanter (41,2 %) svarte 

at de hadde vært mobbet og femten personer (29,4 %) svarte at de hadde få venner i 

oppveksten.  

Et annet åpent spørsmål ba informantene om å beskrive hvordan de hadde det på 

barne- og ungdomsskolen. I alt toogtjue personer (43,1 %) ga svar som tydet på at de hadde 

blitt utsatt for mobbing og ti personer (19,6 %) ga svar som indikerte at de hadde hatt vansker 

med å etablere/opprettholde vennskap eller hadde hatt få venner på skolen.  
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Tabell 11. Hvordan Tourette-syndromet virket inn sosialt i oppveksten og 
hvordan personene hadde det på skolen (N=51).     
     n % 
 
Generelt     
Positiv innvirkning, uspesifisert   2 3,9 
Ble mobbet   21 41,2 
Negative konsekvenser for selvtillit   7 13,7 
Hadde få venner   15 29,4 
Følte seg utenfor   13 25,5 
Annen innvirkning   8 15,7 
     
På skolen     
Ble mobbet   22 43,1 
Hadde vansker med å etablere/opprettholde vennskap/hadde få venner  10 19,6 
Gode sosiale relasjoner    20 39,2 
Var en ledertype sosialt    3 5,9 
Hadde lærevansker    14 27,5 
Opplevde mangelfull oppfølging   13 25,5 
Hadde konsentrasjonsvansker   29 56,9 
Var innadvendt    12 23,5 
Annet   9 17,6 
         
 

 

 

Betydningen av sosial ekskludering i oppveksten for tilfredshet i oppveksten, personvariabler 

og global livskvalitet i voksen alder 

En sammenligning av de som svarte at de hadde blitt mobbet generelt i oppveksten, hadde 

hatt få venner i oppveksten og de som svarte at de hadde blitt mobbet på skolen med de som 

ikke svarte at de hadde opplevd dette i oppveksten på henholdsvis tilfredshet i oppveksten, lav 

mestringsforventning, preferanse for utfordring, sosialt ubehag og global livskvalitet i voksne 

alder viste ingen signifikante forskjeller mellom de som ble mobbet i oppveksten generelt og 

de som ikke rapporterte om mobbing generelt i oppveksten. De som ble mobbet på skolen 

hadde signifikant lavere gjennomsnittlig tilfredshet i barneskoleårene enn de som ikke 

rapporterte om mobbing på skolen [t(49)= -3,44, p<.01] og lavere tilfredshet i tenårene enn de 

som ikke rapporterte om mobbing på skolen [t(48)= -3,55, p<.01]. De som rapporterte om få 

venner sosialt i oppveksten hadde signifikant mer sosialt ubehag i voksen alder enn de som 

ikke rapporterte om få venner i oppveksten [t(35)= 2,4, p<.05] (se tabell 12).  
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Tabell 12. Sammenligning av gjennomsnittskårer på tilfredshet i oppveksten,   
lav mestringsforventning, sosialt ubehag, preferanse for utfordring og global livskvalitet mellom  
personer som hadde blitt mobbet på skolen, mobbet generelt i oppveksten og hadde hatt få   
venner i oppveksten, og personer som ikke svarte at de hadde hatt disse 
opplevelsene.    
      
  Ja Nei   
    M(SD) M(SD) t n(ja:nei) 
      
      
Tilfredshet førskoleår      

Mobbet på skolen  4,68(2,10) 5,66(1,47) t(49)=-1,946 (21:30) 
Mobbet generelt  4,86(1,93) 5,53(1,55) t(36)=-1,164 (22:29) 

Få venner generelt  4,93(1,71) 5,30(1,84) t(36)=-0,623 (15:35)4

      
Tilfredshet barneskoleår      

Mobbet på skolen  3,14(1,73) 4,72(1,56) t(49)=-3,443**  
Mobbet generelt  3,76(1,89) 3,88(1,58) t(36)= -1,164  

Få venner generelt  3,20(1,70) 4,22(1,68) t(36)= -1,818  
      
Tilfredshet tenårene      

Mobbet på skolen  2,38(1,40) 3,93(1,69) t(48)= -3,438**  
Mobbet generelt  3,20(1,77) 3,12(1,96) t(35)= 0,134  

Få venner generelt  2,73(1,87) 3,45(1,79) t(35)= -1,181  
      
Preferanse for utfordring      

Mobbet på skolen  21,00(7,24) 23,03(6,18) t(49)= -1,081  
Mobbet generelt  22,10(7,07) 20,88(6,21) t(36)= 0,555  

Få venner generelt  22,27(7,46) 21,09(6,18) t(36)= 0,530  
      
Sosialt ubehag      

Mobbet på skolen  41,52(6,50) 42,72(6,96) t(48)= -0,618  
Mobbet generelt  42,35(7,02) 44,12(6,48) t(35)= -0,790  

Få venner generelt  46,20(7,22) 41,09(5,66) t(35)= 2,409*  
      
Lav mestringsforventning      

Mobbet på skolen  43,68(7,61) 44,62(7,43) t(49)= -0,442  
Mobbet generelt  42,29(7,99) 46,35(7,36) t(36)= -1,615  

Få venner generelt  42,87(8,79) 44,91(7,32) t(36)= -0,778  
      
Global livskvalitet      

Mobbet på skolen  23,95(5,34) 25,83(6,89) t(49)=-1,056  
Mobbet generelt  25,41(5,97) 24,44(5,80) t(36)=0,501  

Få venner generelt  25,03(6,84) 24,95(5,24) t(36)=0,040  
      
            
t-test; *p<.05, **p<.01      
      
 

 

 

                                                 
4 Én person svarte ”vet ikke” og ble ikke inkludert i analysene. Den samme n gjelder alle sammenligningene.  
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Diagnose, sosial tilpasning og mestringsforventning 

Betydningen, ved opplevde sosiale vansker i oppveksten, av å vente på diagnose for tilfredshet 

i oppveksten, personlighetsfaktorer og global livskvalitet i voksen alder  

Tabell 13 viser sammenhengene mellom varighet av udiagnostisert tilstand og henholdsvis 

tilfredshet i oppveksten, sosialt ubehag, lav mestringsforventning, preferanse for utfordring og 

global livskvalitet i voksen alder hos de som svarte at de hadde blitt mobbet generelt i 

oppveksten (n=21), de som svarte at de hadde hatt få venner i oppveksten (n=15) og de som 

ikke svarte at de hadde blitt mobbet eller hadde få venner i oppveksten.   

Resultatene viste at det var signifikant positiv sammenheng mellom varighet av 

udiagnostisert tilstand og sosialt ubehag i voksen alder, for de som hadde få venner i 

oppveksten (r=.57, p<.05), som illustrert i figur 2. Det samme forholdet ble ikke funnet hos 

personer som ikke svarte at de hadde hatt få venner i oppveksten (r=.09, p>.05), de som svarte 

at de hadde blitt mobbet på skolen (r=.09, p>.05) eller de som hadde blitt mobbet generelt i 

oppveksten (r=.30, p>.05).  

Det var signifikant positiv sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og 

lav mestringsforventning i voksen alder for de personene som svarte at de hadde blitt mobbet 

på skolen (r=.49, p<.05), som illustrert i figur 3. Det samme forholdet ble ikke funnet hos 

personer som ikke svarte at de hadde vært mobbet på skolen (r=-.01, p>.05), de som svarte at 

de ble mobbet generelt i oppveksten (r=.26, p>.05) eller de som svarte at de hadde få venner i 

oppveksten (r=.24, p>.05).   

Det var ingen signifikant sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og 

tilfredshet i førskolealder, barneskolealder eller tenårene, preferanse for utfordringer, eller 

global livskvalitet for de som hadde blitt mobbet sosialt i oppveksten, hadde hatt få venner i 

oppveksten, de som hadde blitt mobbet på skolen eller de som ikke svarte at de hadde hatt få 

venner eller blitt mobbet i oppveksten.  
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Tabell 13. Sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet i oppveksten,  
personvariabler og global livskvalitet i voksen alder for personer som svarte at de hadde vært  
mobbet generelt i oppveksten og hadde få venner i oppveksten og personer som ikke svarte  
at de hadde hatt disse erfaringene i oppveksten.        

 
Sammenheng med varighet av 
udiagnostisert tilstand 

  Ja Nei  
   r r n(ja:nei) 
     
Tilfredshet førskoleår     

Mobbet på skolen  -.05 -.14 (21:30) 
Mobbet generelt  -.23 .07 (22:29) 

Få venner generelt  -.19 .01 (15:35)5
 

     
Tilfredshet barneskoleår     

Mobbet på skolen  -.07 -.30  
Mobbet generelt  -.05 -.06  

Få venner generelt  .32 -.24  
     
Tilfredshet tenårene     

Mobbet på skolen  -.13 -.17  
Mobbet generelt  -.12 .06  

Få venner generelt  .09 -.11  
     
Preferanse for utfordring     

Mobbet på skolen  -.03 .14  
Mobbet generelt  .13 .21  

Få venner generelt  .19 .20  
     
Sosialt ubehag     

Mobbet på skolen  .09 .08  
Mobbet generelt  .30 -.02  

Få venner generelt  .57* .09  
     
Lav mestringsforventning     

Mobbet på skolen  .49* -.01  
Mobbet generelt  .26 .07  

Få venner generelt  .24 .10  
     
Global livskvalitet     

Mobbet på skolen  -.16 .10  
Mobbet generelt  -.00 .17  

Få venner generelt  .18 .09  
     
     
Pearsons korrelasjon; *p<.05, **p<.01     
 

 

 

 
                                                 
5 Én person svarte ”vet ikke” og ble ikke inkludert i analysene. Den samme n gjelder alle korrelasjonene.  
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Figur 2. Sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og sosialt ubehag i voksen alder for personene 

som svarte at de hadde få venner i oppveksten. 

 

 
 

 
 

Figur 3. Sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og lav mestringsforventning i voksen alder for 

personer som svarte at de hadde blitt mobbet på skolen.  
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DISKUSJON  
 

Global subjektiv livskvalitet  

Et formål med studien var å undersøke livskvaliteten hos voksne med Tourette-syndrom og 

hva som er viktig for livskvalitet for denne gruppen. Resultatene viste at utvalget av personer 

med Tourette-syndrom i denne studien var litt over middels lykkelige, som indikert av en 

gjennomsnittskåre over midt på skalaen på SHS (M=4,17,SD=1,0). Personene hadde en 

gjennomsnittlig skåre på SWLS på 3,66 (SD=1,6)6. Utvalget i denne studien faller dermed inn 

under intervallet 3,0-3,8 i sumskårer på SWLS, noe som tyder på at de er litt misfornøyde med 

livet (Pavot & Diener, 1993). Personene med Tourette-syndrom i denne studien skiller seg 

derfor fra andre ikke-kliniske grupper i vestlige kulturer, som typisk vurderer både sin lykke 

og tilfredshet med livet over det nøytrale midtpunktet på skalaer som måler subjektivt velvære 

(Pavot & Diener, 1993). For eksempel fant Joar Vittersø og medarbeidere i en upublisert 

undersøkelse av et tilfeldig utvalg av 463 norske personer et gjennomsnitt på 24,67 (SD=6,36) 

på SWLS (M= 4,93 på en syvpunktsskala), og et gjennomsnitt på 4,90 (SD=1,05) på SHS 

(personlig korrespondanse, 02.07.2007). Voksne personer i USA er vist å ha et gjennomsnitt 

på 5,62 (SD=0,96) på SHS, mens gjennomsnittene på SHS for studenter på ungdomsskole og 

videregående i USA ligger mellom 4,63 og 5,13 (Lyumbormirsky & Lepper, 1999). 

Gjennomsnittlig sumskåre på SWLS for amerikanske studenter i videregående skole er på 23-

25, eller 4,0-4,8 på en syvpunktsskala (Pavot & Diener, 1993). I et stort ikke-klinisk utvalg av 

unge voksne personer i Nederland fant Arindell, Heesink og Feij (1999) en gjennomsnittskåre 

på SWLS på 26,18 (SD5,71), noe som tilsvarer 5,24 (SD=1,14) på en syvpunktsskala. En 

studie av eldre amerikanske voksne personer fant et gjennomsnitt på SWLS på 24,2 (SD=6,9), 

noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 4,84 på en syvpunktsskala (Pavot & Diener, 1993). 

Gjennomsnittskårer på SWLS som er lavere enn i denne studien, er blant annet funnet blant 

mannlige fengselsinnsatte (Joy, 1980, i Pavot & Diener, 1993) og i noen grupper under 

behandling for ulike psykiske lidelser (Pavot & Diener, 1993). Denne studien tyder derfor på 

at voksne med Tourette-syndrom i Norge har lavere global livskvalitet enn den generelle 

vestlige voksne populasjonen. Dette er i tråd med resultatene til Elstner og medarbeidere 

(2001), som fant at voksne personer med Tourette-syndrom hadde signifikant lavere 

helserelatert livskvalitet enn befolkningen ellers. Elstner og medarbeidere målte blant annet 

fysisk fungering, rollebegrensninger grunnet fysiske og emosjonelle problemer, smerte, 
                                                 
6 SWLS-skårene i denne oppgaven er gjort om fra sumskårer på skalen til gjennomsnittskårer på en 
syvpunktsskala.  
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generell helse, sosial fungering og mental helse, og fant at voksne med Tourette-syndrom 

skåret lavere enn den generelle populasjonen på alle disse målene. Denne oppgaven viser at 

gruppen av voksne mennesker med Tourette-syndrom kommer dårligere ut også på mål av 

global subjektiv livskvalitet.  

Diskrepansteori (Michalos, 1985) mener at tilfredshet er en funksjon av oppfattet 

forskjell mellom det man har og det man ønsker, det beste man har hatt, hva man forventer i 

fremtiden og hvordan man forestiller seg at andre som man synes det er rimelig å 

sammenligne seg med har det. Dersom forskjellen er positiv vil man oppfatte sine aktuelle 

livsomstendigheter på en positiv måte, og dersom forskjellen er negativ vil man oppleve sin 

livssituasjon på en negativ måte (Diener, 1984; Michalos, 1985). En forklaring på hvorfor 

personene med Tourette-syndrom i denne studien vurderer sin globale livstilfredshet på 

SWLS litt under det nøytrale punktet på skalaen kan derfor være at personene oppfatter at 

livet ikke når opp til indre standarder de har for hvordan de ønsker å ha det, hvordan de tenker 

andre har det eller hvordan de har hatt det før og tenker at de kan få det i fremtiden. At 

personene med Tourette-syndrom har lavere global subjektiv livskvalitet enn andre ikke-

kliniske utvalg, målt på både SWLS og SHS, kan kanskje skyldes at de i større grad enn 

personer uten Tourette-syndrom opplever slike negative forskjeller mellom det ”ideelle” og 

det reelle.     

Når personene ble bedt om å vurdere livskvaliteten sin ut fra det de selv la i begrepet 

svarte de imidlertid i gjennomsnitt at de hadde over middels livskvalitet (M= 4,67, SD= 1,4), 

noe som er signifikant høyere enn den livskvaliteten de anga på de standardiserte skalaene. 

Denne forskjellen i global subjektiv livskvalitet som ble funnet her kan skyldes flere forhold. 

Diener og medarbeidere (1999) mener blant annet at verdier av subjektivt velvære kan være 

påvirkbare av både spørsmålsstilling og referanserammene personene vurderer livskvaliteten 

sin ut fra. For eksempel er det ikke nødvendigvis samsvar mellom tilfredshet innenfor 

bestemte domener og global livskvalitet (Diener & Suh, 1997). Når personene med Tourette-

syndrom ble bedt om å vurdere sin subjektive tilfredshet med livet på SWLS og sin lykke på 

SHS var dette i forhold til globale utsagn om livet som et hele og seg selv. Det kan være at 

spørsmålet om hvordan livskvaliteten var i forhold til hva de selv la i begrepet bidro til en 

mindre globale referanserammer for vurdering av generell livskvalitet, og dermed resulterte i 

andre verdier.  

Personer har en tendens til å rangere aspekter etter hvor langt innenfor egen 

rekkevidde av tilfredsstillelse de er når de skal vurderer hva som er viktig for dem selv, slik at 

viktigst blir det som man har ressurser til å oppnå (Diener & Fujita, 1995; Diener & Suh, 
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1997). Da blir diskrepansen mellom standarder for velvære og den opplevde livssituasjonen 

på disse områdene mindre (Michalos, 1985). En slik kognitiv fleksibilitet i forhold til hvilke 

målsetninger og forventninger man har gitt egne muligheter eller ressurser er et uttrykk for 

tilpasning til livsbetingelser hos mennesker, som bidrar til emosjonell likevekt (Diener et al., 

1999; Diener & Suh, 1997). Diener og Fujita (1995) gjorde for eksempel en studie av 

subjektivt velvære blant 195 studenter på videregående skole, hvor de kartla økonomiske, 

familierelaterte, sosiale og intellektuelle ressurser og ba personene rangere hvor stor 

betydning hvert av disse aspektene hadde for dem personlig. De fant at personer med ulike 

ressurser vektla ulike personlige mål, at personer hadde en tendens til å vurdere aspekter som 

de hadde ressurser til å oppnå som viktigst, og at grad av kongruens mellom personlige mål 

og ressurser predikerte subjektivt velvære. På lignende måte som i studien til Diener og Fujita 

(1995) kan det tenkes at personene med Tourette-syndrom kom mer positivt ut når de vurderte 

sin livskvalitet ut fra hva de selv syntes var sentralt enn på SWLS og SHS fordi de forholdene 

som personen vurderte som viktige for seg selv var mer konsistent med personens 

forutsetninger innenfor de bestemte områdene for å oppnå en tilfredsstillende standard (jmf. 

Michalos, 1985). De standardene personene med Tourette-syndrom vurderte sin globale 

livskvalitet ut fra på SHS og SWLS kan samlet sett ha blitt oppfattet som mer distanserte eller 

uoppnåelige gitt personenes opplevde forutsetninger (Michalos, 1985).   

Tidligere erfaringer er med å farge tenkning her og nå. Kognitiv psykologi opererer 

med begrepet priming, som er en form for implisitt aktivering av hukommelsen som gjør at 

tidligere erfaring ubevisst påvirker atferd eller prestasjoner (Schachter & Buckner, 1998). I 

forkant av de globale vurderingene av lykke og livstilfredshet ble personene med Tourette-

syndrom i denne studien introdusert for en variasjon av spesifikke livsområder som de skulle 

beskrive og vurdere sin tilfredshet i forhold til. Disse områdene inneholdt aspekter som typisk 

benyttes som sosiale indikatorer på livskvalitet (Diener, 1984; Schalock, 2004). En mulig 

forklaring på at standardene på SHS og SWLS kan ha blitt oppfattet som mer distanserte kan 

derfor være at fokuset i forkant primet eller forberedte personenes bevissthet og la grunnlag 

for hva personene forestilte seg at livskvalitet inkluderte, og at dette inkluderte mer sosiale 

enn personlige forhold (Diener & Fujita, 1995; Michalos, 1985).  

 

Tilfredshet med ulike domener 

Generelt var det stor spredning med hensyn til hvordan personene i gruppen vurderte sin 

tilfredshet med enkeltaspekter ved livet. Dette tyder på at det er betydelige individuelle 

forskjeller i subjektiv domenespesifikk livskvalitet hos mennesker med Tourette-syndrom. På 
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gruppenivå viste resultatene at personene med Tourette-syndrom var mer enn middels tilfreds 

med de fleste enkeltaspektene ved livet som ble kartlagt innenfor livsdomenene boligforhold, 

arbeid, familie, sosialt nettverk, fritid og økonomi. Gruppen var i gjennomsnitt litt over 

middels tilfreds med disse livsforholdene, mens de var mindre enn middels tilfreds med hvor 

aktive de selv var. De vurderte seg i gjennomsnitt som å ligge litt under midt på 

tilfredshetsskalen i forhold til hvor aktive de selv var i livet.  

Resultatene tydet på at tilfredshet med aspekter ved livet som hadde å gjøre med 

relasjoner til familie og venner, samt aspekter ved jobb og fritid hadde positiv sammenheng 

med global subjektiv livskvalitet hos voksne med Tourette-syndrom. Tilfredshet med jobb 

viste signifikant sterk positiv korrelasjon med global subjektiv livskvalitet hos personene med 

Tourette-syndrom i denne studien (r=.54, p<.01). Dette er konsistent med hvordan 

nullkorrelasjonen mellom jobbtilfredshet og global livskvalitet er i den generelle 

populasjonen (Lounsbury et al., 2004; Rode, 2004; Tait et al., 1989). Tait og medarbeidere 

(1989) gjorde en metastudie av 35 populasjonsstudier som hadde rapportert sammenhenger 

mellom jobbtilfredshet og livstilfredshet, og fant at det beste estimatet av korrelasjonen 

mellom jobbtilfredshet og livstilfredshet i populasjonen var 0,44. Så den sterke 

sammenhengen observert i utvalget av personer med Tourette-syndrom i denne studien 

reflekterer en tendens hos voksne generelt.   

Denne studien viste at tilfredshet med sivilstand var høyt positivt korrelert med global 

subjektiv livskvalitet (r=.53, p<.01), og tilfredshet med relasjon til ektefelle eller kjæreste, for 

de dette gjaldt, var moderat positivt korrelert med global subjektiv livskvalitet (r=.48, p<.01). 

Resultatene ligner det som Diener (1984) har funnet i sin oversiktsartikkel om subjektivt 

velvære generelt, at tilfredshet med ekteskapet og tilfredshet med kjærlighetslivet er noen av 

de viktigste predikatorne av subjektivt velvære i voksen alder.  

I utvalget av personer med Tourette-syndrom i denne studien var det positiv 

sammenheng mellom tilfredshet med hvor mye kontakt personene hadde med familien sin og 

global subjektiv livskvalitet (r=.29, p<.05), mellom tilfredshet med hvor mye tid personene 

tilbrakte sammen med andre mennesker og global subjektiv livskvalitet (r=.37, p<.01), og 

mellom tilfredshet med kvaliteten av nære vennskap og global subjektiv livskvalitet (r=.29, 

p<.05). Resultatene samsvarer med konsistente funn i litteraturen om at tilfredshet med 

familie og tilfredshet med venner positivt predikerer subjektivt velvære (for en oversikt, se 

Diener, 1984; Park, 2005; Park & Huebner, 2005), at og at subjektiv ensomhet er negativt 

forbundet med subjektivt velvære (For en oversikt, se Diener, 1984; Park, 2004).  
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 Denne studien fant at tilfredshet med aspekter som hadde direkte med materielle 

forhold å gjøre, som boligforhold og inntekt i seg selv, ikke korrelerte signifikant med global 

subjektiv livskvalitet hos voksne med Tourette-syndrom. Resultatene er derfor blant annet 

konsistente med tidligere studier av den generelle norske befolkningen (Diener & Diener, 

1995; Oishi et al., 1999). Oishi og medarbeidere (1999) gjorde en stor flernasjonal studie av 

sammenhengen mellom livstilfredshet og tilfredshet med økonomi og fant ingen signifikant 

sammenheng mellom disse forholdene i et utvalg av voksne personer i Norge. Diener og 

Diener (1995) sin flernasjonale studie viste at det ikke var signifikant sammenheng mellom 

tilfredshet med økonomi og livstilfredshet blant norske gutter og jenter i videregående skole.  

 Tilfredshet med fritidsinnhold hadde positiv sammenheng med global livskvalitet, noe 

som også er funnet i vestlige generelle voksenpopulasjoner (for eksempel Shin & Johnson, 

1978). Resultatene viste at selv om personene med Tourette-syndrom som var misfornøyde 

med hvor aktive de generelt var, var dette et forhold ved livet som ikke hadde sammenheng 

med global livskvalitet i gruppen. For personene med Tourette-syndrom i denne studien 

syntes det å kunne slappe av å være viktigere. Tilfredshet med hvor mye personene fikk 

slappet av var signifikant positivt korrelert med global livskvalitet (r=.34, p<.01). Lignende 

sammenheng er funnet hos voksne generelt. Hamarat og medarbeidere (2001) målte 

tilfredshet med livet og subjektiv opplevd evne til å regulere stress på ulike måter blant 189 

voksne personer i et populasjonsutvalg og fant at opplevd evne til å regulere stress gjennom 

avslapning og tankekontroll korrelerte signifikant positivt med generell livstilfredshet. 

Nullkorrelasjonen var på r=.29 og nærmet seg korrelasjonskoeffisienten mellom 

livstilfredshet og tilfredshet med hvor mye personene fikk slappet av i utvalget i studien her. 

Dette kan tyde på at selv om Tourette-syndrom er kjennetegnet av både indre og ytre ”uro”, 

leder ikke dette til at personer med Tourette-syndrom får et unikt behov for avslapning for å 

ha god livskvalitet.  

Personene med Tourette-syndrom i denne studien gjenspeiler altså jevnt over den 

generelle voksenpopulasjonen eller den norske befolkningen når det gjelder forhold som 

henger sammen med global livskvalitet. Det er ingen konsensus om hva som bestemmer 

viktigheten av ulike domener og livsforhold for personers globale subjektive livskvalitet 

(Hsieh, 2003). Resultatene i denne studien kan imidlertid bli forstått i lys av behovsteori (f.eks 

Deci & Ryan, 2000). En behovsteoretisk tilnærming til subjektivt velvære legger til grunn at 

noen behov er mer grunnleggende enn andre (Deci & Ryan, 2000; Diener, 1984), og at 

variasjon i opplevd tilfredsstillelse av psykologiske behov derfor har betydning for variasjon i 

global subjektivt velvære (Hsieh, 2003). Ut fra dette kan det være at tilfredshet med for 
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eksempel relasjonelle aspekter, jobb, avslapning og fritid var viktige for den globale 

livskvaliteten fordi disse aspektene representerer tilfredsstillelse av grunnleggende behov hos 

personene med Tourette-syndrom, og for mennesker generelt. Videre kan det være at 

variasjon i tilfredshet med boligforhold og tilfredshet med inntekt i seg selv i dette utvalget 

ikke representerte betydelig variasjon i opplevelse av tilfredsstillelse av viktige psykologiske 

behov, slik at effekten på livskvaliteten er liten. Norge regnes som et rikt land (Diener & 

Diener, 1995; Oishi et al., 1999), og har gode sosiale velferdsordninger. Oishi og 

medarbeidere (1999) fant at tilfredshet med slike behov som inntekt, er sterkere assosiert med 

global livstilfredshet i fattige land, mens tilfredshet med behov som kjærlighet og 

anerkjennelse har en tendens til å være sterkere assosiert med livstilfredshet i rike land. Det 

kan tenkes at slike ting som inntekt og boligforhold kun har effekt i den ekstreme enden av 

kontinuumet, og ikke etter at et minimum av grunnleggende behov er oppnådd (Diener & 

Diener, 1995). 

Forklaringene over representerer en bunn-opp-tilnærming til velvære (Park, 2004), 

idet tilfredshet med enkeltaspektene antas å bidra til den globale livskvaliteten. Påvirkningen 

kan imidlertid også være topp-ned. Ifølge teori om emosjoner og tilpasning (Lazarus, 1991) 

kan subjektivt velvære fungere som et psykologisk bakteppe som er strukturerende for 

hvordan personen kognitivt vurderer sine livsomstendigheter, slik at individer med høyt 

subjektivt velvære fortolker situasjoner på en mer positiv måte. Det er derfor mulig at økt 

tilfredshet med livet som et hele gjør at personene med Tourette-syndrom også vurderer seg 

som mer tilfreds med enkeltaspektene ved livet (Diener, 1984; Park, 2004).  

 

Livsløpstilfredshet  

Sosial tilpasning og tilfredshet i oppveksten 

Resultatene i denne studien støttet funn fra tidligere studier av at opplevelse av sosial 

ekskludering er frekvent blant personer med Tourette-syndrom (Elstner et al., 2001; Hoekstra 

& Steenhuis et al., 2004). Mer enn 40 prosent av personene hadde blitt mobbet i oppveksten 

og på skolen. Til sammenligning viste utdanningsdirektoratets elevundersøkelse i 2006 at om 

lag fem prosent av den generelle elevpopulasjonen i norsk skole utsettes for mobbing 

ukentlig, mens mellom tre og fire prosent opplever mobbing én eller flere ganger i måneden 

(http:/www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Brukerundersøkelser). Denne studien har ikke 

tatt høyde for frekvens eller alvorlighet av mobbing blant de som hadde opplevd dette, men 

peker likevel i retning av at personer med Tourette-syndrom er i større risiko for å oppleve 

mobbing på skolen enn andre barn og ungdom.  
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Funnene tyder også på at personer med Tourette-syndrom har lavere livskvalitet i 

barneskoleårene og tenårene enn ellers i livet. Resultatene viste signifikant nedgang i 

subjektiv tilfredshet ved skolestart og opplevelse av signifikant lavere tilfredshet frem til 

tjueårene, da de opplevde signifikant bedring i livstilfredshet. Den samme utviklingen er 

indikert i den generelle populasjonen. Park (2005) gjorde en tverrsnittstudie av 

utviklingsforskjeller og likheter i nivå av livstilfredshet mellom 716 studenter i barneskole, 

ungdomsskole og videregående og fant at både tilfredshet med ulike domener og den globale 

livstilfredsheten avtok med økende alder. En lignende studie utført på mer enn 1900 studenter 

i Hong Kong fant at 13-åringer hadde signifikant høyere generell livstilfredshet målt på en 

syvpunktsskala enn 16-åringer (Man, 1991). Forskere mener slike observasjoner kan forklares 

ved at barn på grunn av sine egosentriske selvvurderingstendenser kan overvurdere sin 

livskvalitet (Park, 2005), eller at de faktisk har det bedre enn eldre barn på grunn av at de 

møter mindre utfordringer og har mindre ansvar (Man, 1991). Denne studien tyder på at for 

personer med Tourette-syndrom kan opplevd sosial tilpasning kan være en utfordring som er 

av betydning for hvor bra de har det i oppveksten. De som hadde blitt mobbet på skolen hadde 

signifikant lavere livstilfredshet i barneskolealder og i tenårene enn de som ikke hadde blitt 

mobbet på skolen. En stor studie av sosial tilpasning blant 805 elever i alderen 10-14 år i USA 

fant at det å bli mobbet var en type livsbelastning som predikerte redusert livskvalitet i denne 

perioden av livet for barn mer generelt (Wilkins-Shurmer et al., 2003). Sammenhengen 

mellom sosial tilpasning i oppveksten og tilfredshet i oppveksten som ble funnet i denne 

studien reflekterer altså en mer generell tendens hos barn og unge. Denne studien tyder 

imidlertid på at ettersom personer med Tourette-syndrom oftere opplever sosial ekskludering i 

oppveksten enn andre, kan de være i en ekstra stor risiko for redusert livskvalitet i 

oppveksten.  

 

Tilfredshet i oppveksten og livskvalitet i voksen alder 

Livskvalitet i oppveksten viste seg å henge sammen med livskvalitet i voksen alder. Hvor 

tilfreds personene retrospektivt vurderte seg å være i henholdsvis førskolealder og 

barneskolealder var signifikant positivt korrelert med hvordan de vurderte sin globale 

subjektive livskvalitet på intervjutidspunktet. Korrelasjonskoreffisientene var på r=.30 

(p<.05). Korrelasjonskoeffisienten mellom tilfredshet i tenårene og global subjektiv 

livskvalitet i voksen alder var tilnærmet like stor (r=.27, p>.05), så selv om denne 

sammenhengen ikke var statistisk signifikant, tyder resultatene på at sammenhengen mellom 
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tilfredshet i oppveksten og tilfredshet i voksne alder er mer generell. Mange forhold kan være 

med å forklare disse sammenhengene.  

For det første kan retrospektive vurderinger påvirkes av hukommelsesskjevhet, for 

eksempel i kraft av at personer har en tendens til å huske begivenheter som er kongruent med 

den emosjonelle tilstanden de befinner seg i på rapporteringstidspunktet (Diener & Suh, 

1997). Det er derfor mulig at personer med høy subjektiv livskvalitet husker oppveksten på en 

mer positiv måte enn de med lav subjektiv livskvalitet, og at dette kan være med å forklare de 

observerte positive korrelasjonene mellom tilfredshet i oppveksten og global subjektiv 

livskvalitet i voksen alder.  

For det andre kan den positive sammenhengen mellom tilfredshet i førskolealder, 

barneskolealder og i voksen alder kan også være et uttrykk for mer stabile tendenser hos 

personene til å vurdere livsomstendigheter på en bestemt måte (jmf Lazarus, 1991), slik at de 

som vurderer seg som tilfreds i det aktuelle måletidspunktet også gjør mer positive 

retrospektive vurderinger. Ingen av mulighetene over synes imidlertid å kunne forklare den 

manglende sammenhengen mellom tilfredshet i tenårene og global subjektiv livskvalitet i 

voksne alder.  

Som en tredje mulighet kan det ikke utelukkes at resultatene reflekterer en ”sann” 

alders- og utviklingseffekt. Det ville være i tråd med selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 

2000), som predikerer at høyt psykologisk velvære i oppveksten, gjennom tilfredsstillelse av 

grunnleggende behov, har implikasjoner for personers velvære senere i livet gjennom å 

innvirke på utformingen av personlighetskarakteristikker av betydning for fremtidig 

behovsoppnåelse. Teorien predikerer også at erfaringer i visse perioder av livet vil være av 

større betydning enn i andre perioder av livet. En hypotese kan derfor være at sammenhengen 

mellom tilfredshet i tidlig oppvekst og subjektiv livskvalitet i voksen alder hos voksne med 

Tourette-syndrom kan forklares av langtids psykologiske effekter av erfaringer i denne 

perioden av livet.  

Betydningen av subjektivt velvære i seg selv for positiv utvikling i ungdomsårene har 

dessuten fått økende oppmerksomhet i litteraturen, ettersom studier har vist at subjektivt 

velvære kan fungere som en buffer mot effekter av negative livsbetingelser (Park, 2004). En 

tverrsnittstudie utført av Suldo og Huebner (2004a) undersøkte for eksempel sammenhengen 

mellom oppdragelsesstil hos foreldre og atferdsvansker hos 1201 studenter i alderen 11-19 år, 

og fant at subjektiv livstilfredshet medierte effektene av opplevd sosial støtte fra foreldre på 

problematferd hos ungdom. Opplevd sosial støtte fra foreldrene var positivt korrelert med 

livstilfredshet i ungdomsårene, som igjen var negativt korrelert med 
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eksternaliseringsproblemer og internaliseringsvansker i ungdomsårene. En lengdestudie av 

816 elever på ungdomsskole og videregående skole undersøkte sammenhengen mellom store, 

stressfulle livshendelser, målt ved Life Events Checklist (Johnson & McCutcheon, 1980), og 

atferdproblemer ett år senere, målt ved Youth Self-Report Form of Child Behavior Checklist 

(Achenbach, 1991), og fant at denne sammenhengen ble moderert av grad av subjektiv 

livstilfredshet. De som hadde positiv livstilfredshet i starten av studien hadde mindre 

sannsynlighet for å utvikle eksternaliseringsvansker i kjølvannet av stressende begivenheter 

enn de som hadde negativ livstilfredshet (Suldo & Huebner, 2004b).  

Buffereffekten er blitt forsøkt forklart ved hjelp av Lazarus (1991) sin teori om at 

personer med høy livstilfredshet er mer tilbøyelige til å fortolke livsomstendigheter på en 

positiv måte som gir mer positive emosjonelle responser og effektiv mestring av livshendelser 

(Park, 2004; Suedo & Huebner, 2004b). Lazarus (1991) mener i tillegg at livstilfredshet kan 

være uttrykk for en grunnleggende følelse av trygghet i verden som fasiliterer fysisk og 

psykologisk ekstroversjon og utforskning, som igjen har positiv betydning for utvikling. 

Dessuten mener han at mennesker som er tilfredse og lykkelige er mer sosialt attraktive enn 

mennesker som ikke er det, og dermed møtes på en mer positiv måte av relevante andre. Det 

kan derfor også være en hypotese at sammenhengen mellom tilfredshet i oppveksten og global 

subjektiv livskvalitet i voksen alder hos personer med Tourette-syndrom kan skyldes at høy 

livstilfredshet i seg selv i tidlig oppvekst har hatt betydning i form av positive person-miljø-

interaksjoner, som har vært avgjørende på lang sikt.  

 

Sosial tilpasning, tilfredshet i oppveksten og livskvalitet i voksen alder 

Ettersom denne studien fant at tilfredshet i barneskoleårene var signifikant assosiert med 

global livskvalitet i voksen alder, betyr den observerte sammenhengen mellom sosial 

ekskludering og tilfredshet i barneskolealder at sosial ekskludering i oppveksten indirekte 

henger sammen med livskvalitet også i voksen alder. Dette er i tråd med 

selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Sammenhengene kan 

ifølge denne teorien forklares ved at sosial ekskludering involverer deprivasjon av et 

grunnleggende behov for sosial inkludering som leder til redusert velvære der og da, men 

også senere ved påvirke personens indre strukturer på en måte som gjør personen i dårligere 

stand til å oppnå sosial tilfredsstillelse senere i livet (Deci & Ryan, 2000). Dette ville også 

kunne forklare denne studiens funn av at det å ha få venner i oppveksten var forbundet med 

redusert sosial trygghet i voksen alder.  
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Tidligere erfaringer er med å forme en persons forventninger og tilnærming til verden 

(Lazarus, 1991). Sosial ekskludering har negative konsekvenser for utvikling av slike ting 

som selvtillit, og er forbundet med økt forekomst av angst og depresjon (Craig, 1998; Smith 

& Brain, 2000). Ettersom sosial trygghet antas å være et mer stabilt trekk ved personer 

(Cloninger, 1994), kan det imidlertid også være at sammenhengen er omvendt - at personer er 

sårbare for å oppleve sosiale vansker fordi de er sosialt engstelige i utgangspunktet når de 

møter jevnaldergruppen. Craig (1998) mener at det er en ond sirkel mellom engstelse og 

sosiale vansker, at engstelige barn er mer sårbare for sosial ekskludering som fører til 

internaliseringsproblemer og mer engstelse. Sosial ekskludering rammer gjerne personer som 

av forskjellige grunner innehar en slags sårbarhet, fysisk eller psykologisk, som andre 

detekterer (Smith & Brain, 2000, Wilkins-Shurmer et al., 2003). 

 

Diagnosen  

Subjektiv betydning  

Det er av betydning for personer med Tourette-syndrom å få diagnosen. Denne studien fant at 

dette gjelder for tilnærmet ni av ti personer med tilstanden, og at den subjektive betydningen 

kan være både positiv og negativ. I de fleste tilfellene hadde diagnosen positiv subjektiv 

betydning for personens selvinnsikt og forståelse av egne symptomer. Resultatene tydet derfor 

på at det å få diagnosen har særlig betydning for personlig integrering og selvorganisering. At 

dette bidro til at diagnosen var etterlengtet og hadde positiv betydning er konsistent med 

selvbestemmelsesteoriens antakelse om at selvorganisering er en forutsetning for velvære 

(Deci & Ryan, 2000).  

Som forventet tydet svarene på at manglende diagnose direkte kan deprivere 

personene for adekvat begrepsmessig forståelse av egen tilstand. Noen personer attribuerte 

ticssymptomene feilaktig til alvorlige medisinske og mentale lidelser. Resultatene er derfor 

også relevante for teorier og kunnskap om hvordan kognitiv fortolkning har implikasjoner 

emosjonelt og atferdsmessig for mennesker. Lazarus og Folkman sin teori om tilpasning til 

stress (Lazarus & Folkman, 1984, i Lightsey, 2006) fremsetter at en persons mestring av 

stress er avhengig av den subjektive fortolkningen de gjør av det. Mestring defineres av dem 

som ”kognitive og atferdsmessige forsøk på å håndtere spesifikke eksterne eller interne krav 

som tolkes som store eller utover det personen har ressurser til” (Lazarus, 1991, s.112). Hvor 

truende en situasjon eller stressfaktor er, samt egne forutsetninger for å håndtere stresset er to 

viktige vurderinger mennesker gjør som har betydning for hvor adaptivt de reagerer 

emosjonelt og atferdsmessig (Lazarus & Folkman, 1984, i Lightsey, 2006).  
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Empiriske funn viser at kognitive fortolkninger påvirker personers tilpasning til andre 

fysiske og psykiske påkjenninger, som det å ha kreft (Hamama-Raz, Solomon, Schachter & 

Azizi, 2007). Studier av kreftpasienter viser for eksempel at det å fortolke situasjonen som 

mindre truende og mer som en utfordring som man har ressurser til å mestre, er assosiert med 

mindre subjektivt stress (Hamama-Raz et al., 2007). Tourette-syndrom kan være en 

påkjenning både fysisk og psykologisk. At personene med Tourette-syndrom beskrev det som 

en ”lettelse” at de fikk diagnosen kan tyde på at diagnosen bidro til en kognitiv omfortolkning 

som var avgjørende for mestring på emosjonelt nivå, eller selvregulering (Folkman & 

Moskowitz, 2004; Lazarus, 1991).  

Resultatene viste at diagnosen også hadde betydning sosialt. I svarene ble det blant 

annet vektlagt at det å få diagnosen åpnet for en mulighet for å fortelle og forklare andre om 

egen tilstand og for å føle seg som en del av et fellesskap. Det er et grunnleggende 

psykologisk behov for mennesker å ikke føle seg sosialt fremmedgjort (Deci & Ryan, 2000). 

Ifølge teori om sosial identitet (Hogg, Terry & White, 1995) gir den kategorien som man 

opplever at man tilhører en definisjon av hvem man er i kraft av den oppfatningen man har av 

egenskapene ved kategorien. På den måten er sosiale kategorier med å strukturere selvbilde. Å 

tilhøre en vel ansett sosial kategori gir positive selvvurderinger. Videre hevder teorien at 

effekten på en person av å tilhøre enn såkalt utgruppe, det vil si en gruppe med lavere ansett 

status enn en dominant inngruppe, avhenger av opplevd mulighet for å passere over til den 

andre gruppen psykologisk. Dersom man har en oppfatning av at slik sosial mobilitet er 

oppnåelig, vil dette føre til mindre konkurranse og mindre fokus på motsetninger mellom 

gruppene. Ut fra dette kan det tenkes at erfaringer med å dele med andre mennesker uten 

Tourette-syndrom tema og forhold som kjennetegner seg selv med Tourette-syndrom kan 

være en måte å relatere seg til andre på, som kan gi opplevelse av tilhørighet med det større 

fellesskapet for personer som har denne tilstanden. Er man akseptert av et sosialt fellesskap så 

er man akseptert av andre og kan lettere akseptere seg selv (Hogg et al., 1995).   

Det er mulig at en slik sosial deling ville være vanskeligere dersom personene ikke 

hadde diagnosen eller var fortrolig med begrepene som kunne beskrive symptomene og deres 

indre opplevelser knyttet til det å ha Tourette-syndrom. Flere beskrivelser ga inntrykk av at 

manglende kunnskap om egen tilstand kan lede til skam og sosial tilbaketrekning, som 

forventet av Leckman og Cohen (1999). Dette kan være en indirekte støtte til hypotesen over, 

men resultatene i denne studien ikke tilstrekkelige til å verken verifisere eller falsifisere denne 

antakelsen. 
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En annen positiv, mer objektiv betydning av å få diagnosen var at dette utløste 

rettigheter og adekvat behandling og tilrettelegging. Dette er i tråd med den psykiatriske 

tilnærmingen til diagnoser, hvor tiltakene betraktes som eksplisitte mål med en diagnostisk 

avklaring som skal øke mestringsforventning og livskvalitet hos personer som kommer i 

behandling (Rosenfield, 1997). På samme måte er det mulig at en økning i 

mestringsforventning, håp eller faktisk bedret subjektiv livskvalitet etter tiltak gjorde at 

diagnosen ble opplevd som positiv for personene med Tourette-syndrom.  

Det å få diagnosen Tourette-syndrom kan imidlertid også ha negativ betydning for den 

rammede. Dette fremkom i svarene til om lag én av tre personer, og er i tråd med det som 

forventes ut fra merkelappteori (Link, Cullen, Frank & Wozniak, 1987; Link, Cullen, 

Struening, Shrout & Dohrenwend, 1989). Modifisert merkelappteori (Link et al., 1989) 

argumenterer for at det å sette merkelapper på personer kan ha negative utfall for personen i 

kraft av de negative stereotype assosiasjonene både en rammet og andre kan ha om en 

tilstand, og at en diagnose dermed kan virke stigmatiserende. Personer som får en diagnose 

kan i kraft av egne assosiasjoner forvente at andre vil anse dem som del av en annen gruppe 

mennesker og frykte eller faktisk oppleve sosial avvisning (Link et al., 1987). Mange personer 

som har vært brukere av psykisk helsevern rapporterer om opplevelse av å bli behandlet 

annerledes på grunn av det (Link et al., 1987), men det er mulig den indre frykten for å tape 

sosial tilhørighet vel så sentral. Jo mer personer frykter at de vil bli diskriminert, desto mer 

truende kan det bli å omgås andre mennesker. Derfor kan merkelapper ha negative følger for 

selvfølelse og sosial tilpasning, ifølge teorien (Link et al., 1989). Denne studien gir ingen 

direkte indikasjoner på at diagnosen har negative implikasjoner for sosial tilpasning og 

selvfølelse hos personer med Tourette-syndrom. Dette kan imidlertid ikke utelukkes. 

Spørsmålet om subjektiv betydning av diagnosen var et åpent spørsmål, hvilket gir ingen 

garanti for uttømmende svar. Det å vite at det er en kronisk tilstand var derimot en negativ 

subjektiv faktor som konkret ble trukket frem av flere. Og muligens kan denne opplevelsen 

forklares ut fra mestringsteori; Det er for eksempel mulig denne informasjonen bidrar til 

negative emosjoner ved å gi assosiasjoner til en større personlig trussel som er vanskeligere å 

tilpasse seg, jamfør teorien til Lazarus og Folkman (1984, i Lightsey, 2006), eller betraktes 

som et ureparerbart tap fordi den er kronisk (Lipowski, 1970, i Wallberg et al., 2003). 

Tapsfortolkninger er forbundet med sorgreaksjoner (Lasaruz, 1991). I så fall kan dette ha 

implikasjoner for hvordan helsepersonell bør informere personer som får diagnosen Tourette-

syndrom.  
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Flere personer ga multiple svar, noe som indikerer at det å få diagnosen ofte ikke har 

en entydig, men sammensatt subjektiv betydning. Denne studien viser at det å få diagnosen 

Tourette-syndrom både kan virke stressende og stressreduserende, noe Rosenfield (1997) 

mener gjelder diagnoser generelt i kraft av den variasjon i konsekvenser de kan ha for 

personen. Alder og alvorlighet av tilstand kan henge sammen med hvilken betydning 

diagnosen har for en person. Å få diagnosen kan være mest presserende og virke 

stressdempende ved mer alvorlige symptomer, symptomer som oppleves stressende og som 

personen søker forklaring på. Ved mildere symptomer, som personen kanskje ikke tenker mye 

på, kan det være at diagnosen Tourette-syndrom øker selvbevisstheten rundt egen atferd og 

annerledeshet, og dermed virker truende for selvbilde og ens sosiale tilhørighet (jmf Link et 

al., 1987).  

Det er blitt antatt at lidelse og velvære henger sammen på den måten at jo større 

deprivasjonen av viktige behov har vært (og dermed lidelse), jo større er gleden ved å 

tilfredsstille disse behovene (Houston, 1981, i Diener, 1984). Og i forlengelsen av denne 

teorien kan det tenkes at jo lengre man har ventet på stressreduksjon, desto større emosjonell 

lettelse forekommer når det først skjer, og at diagnosen derfor vil ha større betydning for de 

som under tilstandsrelatert stress har ventet lenge på den. For å undersøke dette trengs det 

studier som ser mer inngående på hva som karakteriserer personer som rapporterer om ulike 

typer subjektiv betydning av diagnosen.  

 

Varighet av udiagnostisert tilstand og livskvalitet 

Denne studien fant at det var en sammenheng mellom varighet av udiagnostisert Tourette-

syndrom og subjektiv livskvalitet innenfor det sosiale domenet og fritidsdomenet. Varighet av 

udiagnostisert tilstand korrelerte signifikant negativt med tilfredshet med henholdsvis egen 

evne til å etablere nære vennskap (r=.30, p<.05) og tilfredshet med fritidsinnhold (r=.31, 

p<.05). Tilfredshet med egen evne til å etablere nære vennskap kan handle om opplevd sosial 

tilpasning på individnivå, mens tilfredshet med fritiden kan gjenspeile hvordan personen 

organiserer sin ustrukturerte tid og kan være en indikator på opplevelse av mer overordet 

sosial fungering. Resultatene tyder derfor på at det å gå lenge udiagnostisert negativt kan 

influere faktorer som har betydning for opplevelse av sosial tilpasning i voksen alder.  

 Denne studien fant at det å gå lenge udiagnostisert virker sammen med sosial 

tilpasning i oppveksten og slik er med å forme hvordan personene med Tourette-syndorm 

vurderer seg selv i voksen alder. Analysene viste interaksjonseffekter mellom opplevelse av 

mangelfull sosial inkludering eller sosiale vansker i oppveksten og det å gå lenge 
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udiagnostisert. For de informantene som fortalte om opplevelse av å ha få venner i 

oppveksten, var det en signifikant, sterk positiv sammenheng mellom varighet av 

udiagnostisert tilstand og sosial diskomfort i voksen alder. For de som ble mobbet på skolen, 

var det moderat negativ sammenheng mellom varighet av udiagnostisert tilstand og 

mestringsforventning. Resultatene tyder på at de som hadde disse formene for sosiale vansker 

hadde blitt negativt påvirket av å vente lenge på diagnosen.  

En rekke faktorer er med å bestemme utvikling til en hver tid, og et samvirke mellom 

disse er med å bestemme utfall (Kim-Cohen, 2007; Sroufe, 1997). Det kan være mange 

mulige forklaringer på hvorfor det å gå lenge udiagnostisert gjør at personer som sliter sosialt 

i oppveksten også blir mer sosialt og personlig utrygge i voksen alder. Én vei er å bruke 

utviklingsteori som ramme for å forstå sammenhengene. Det er en vanlig antakelse i at flere 

negative livsbetingelser samtidig kan øke den negative effekten av hver av faktorene (Masten 

& Powell, 2003). Opplevd sosial ekskludering er i seg selv en tung belastning for mennesker 

(Wilkins-Shurmer et al., 2003; Windle & Woods, 2004), og en risikofaktor for redusert sosial 

integrering, autonomi og velvære (Deci & Ryan, 2000). Også de subjektive beskrivelsene av 

betydning av diagnosen Tourette-syndrom ga holdepunkter for at det å ikke ha diagnose kan 

medføre sosial usikkerhet og tilbaketrekning. En hypotese kan derfor være at belastningen ved 

ikke å ha diagnose ved Tourette-syndrom forsterkes og først blir en risikofaktor for varig 

påvirkning av sosial og personlig trygghet når individet også på andre måter opplever sosial 

og personlig fremmedgjøring. En slik antakelse er i tråd med det Alriksson-Schmidt og 

medarbeidere (2007) skriver om at det finnes terskler for hvor mye risiko som skal til før en 

person viser mistilpasning. En følelse av sosial inkludering og støtte er dessuten 

beskyttelsesfaktorer i møtet med negative livsbetingelser (Amir et al., 1999; Cobb, 1976). Det 

er mulig at den beskytter mot de negative effektene manglende diagnose eventuelt har for 

opplevelse av sosial og personlig fremmedgjøring.  

Denne studien støttet tidligere funn av at personer med Tourette-syndrom ofte ikke får 

diagnosen før i voksen alder (f.eks Elstner et al., 2001; Wand et al., 1992). Samtidig viste 

resultatene at de som fikk diagnosen så sent også var signifikant eldre i dag enn de som fikk 

diagnosen før voksenalderen. Dette tyder på at diagnostisk praksis er i endring, og at unge 

med tics i dag har økt sannsynlighet for å bli fanget opp enn tidligere.   

 

Alder ved diagnose og livskvalitet 

Forholdet mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet med fritidsinnhold var 

fortsatt signifikant etter at alder ved oppstart av tics var kontrollert for. Det samme gjaldt ikke 
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forholdet mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet med egen evne til å etablere 

nære vennskap. Dermed tyder resultatene i denne oppgaven også på at det kan foreligge 

alderseffekter når det gjelder hvilken betydning det å gå lenge udiagnostisert har for noen 

aspekter ved tilpasning hos personer med Tourette-syndrom. Den negative sammenhengen 

mellom varighet av udiagnostisert tilstand og tilfredshet med egen evne til å etablere nære 

vennskap er delvis avhengig av når personen begynte å få tics, og er således en indirekte 

indikasjon på at tidspunktet man går udiagnostisert er av betydning. Dette er i 

overensstemmelse med det som ble forventet i denne oppgaven på grunnlag av en 

utviklingspsykopatologisk antakelse om at det finnes mer og mindre sensitive perioder for 

utvikling, hvor negative livsbetingelser kan ha økt negativt potensial (Holmbeck, 2002).  

Resultatene i denne studien vister at de som fikk diagnosen mens de gikk på 

barneskolen hadde signifikant høyere global livskvalitet og tilfredshet med sivilstand i voksen 

alder enn de som fikk diagnosen mens de gikk på videregående. De to gruppene var ikke 

signifikant forskjellige på alder ved intervjutidspunktet, varighet av udiagnostisert tilstand 

eller alder ved oppstart av tics, men skilte seg signifikant i gjennomsnittlig alder ved 

diagnose. De som fikk diagnosen i barneskolealder hadde gjennomsnittlig fått diagnosen i 10-

årsalderen (±1,5). Den andre gruppen hadde i gjennomsnitt gått udiagnostisert opp til 17-

årsalderen (±0,7). Altså var det gjennomsnittlig en periode i tenårene hvor den første gruppen 

hadde og den andre gruppen ikke hadde fått diagnosen. Det er mulig at tenårene er en sårbar 

periode av livet hvor det å være udiagnostisert ved Tourette-syndrom, kan virke inn på 

forhold som er av betydning for livskvalitet i voksen alder. Ungdomsårene regnes for å være 

en sårbar periode i menneskers utvikling ettersom mange aspekter ved personlighetsstruktur 

og identitet er i modning (Holmbeck, 2002), og det kan være at det å leve med symptomene 

uten å vite hva det skyldes influerer på viktige utviklingsoppgaver i denne perioden og 

dermed bidrar til langtidseffekter (Alriksson-Schmidt, Wallander & Biasini, 2007; Holmbeck, 

2002). Resultater i oppgaven viser at det å ikke ha diagnose ved Tourette-syndrom kan ha 

negative subjektive konsekvenser for personlig og sosial integrering, samt for igangsetting av 

konkrete tiltak rettet mot håndtering av symptomene. Dette kan får implikasjoner for 

dannelsen av indre strukturer og effektive atferdsstrategier som sikrer at personene får 

tilfredsstilt grunnleggende behov, og kan være en forklaring på at livskvaliteten er redusert i 

voksen alder (se Deci & Ryan, 2000).  

 Det er grunn til å tolke resultatene med forsiktighet. For det første er effektene resultat 

av statistisk sammenligning av forskjeller i gjennomsnitt, og ikke kontroll av variabler i streng 

forstand. Dette gjør at det kan være vanskelig å skille mellom effektene av ulike faktorer. 
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Faktorene er likevel del av utviklingsforholdene, og resultatene gir grunnlag for å si at de har 

en effekt.  

Et annet moment er at dersom den negative effekten av det å være udiagnostisert er 

eksklusiv for denne perioden av livet, ville man kunne forvente at de som fikk diagnosen i 

voksen alder også vise negative utfall relativt til de som fikk diagnosen på i barneskolealder. 

Da de to gruppene var ulike på en rekke alternative forklaringsvariabler, som alder ved 

oppstart av tics og alder i dag, gir data ikke grunnlag for å trekke slutninger om dette her.  

 

Personfaktorer  

Mestringsforventning og sosialt ubehag 

Lav mestringsforventning og sosial diskomfort var svakt negativt, men ikke signifikant 

korrelert med global subjektiv livskvalitet hos personene med Tourette-syndrom i denne 

studien. Korrelasjonskoeffisientene var henholdsvis r= -.19 (SD=.90) og r= -.12 (SD=.94). 

Resultatene avviker derfor fra konsistente funn i litteraturen som viser at 

mestringsforventning predikerer livskvalitet, noe som er vist både hos personer fra den 

generelle populasjonen (Judge et al., 1998) og i kliniske utvalg av personer med andre 

alvorlige og kroniske lidelser som diabetes, kreft og epilepsi (Amir, Roziner, Knoll & 

Neufeld, 1999; Cunningham, Lockwood & Cunningham, 1991; Glasgow, Ruggiero, Eakin, 

Dryfoos & Chibanian, 1997; Senècal, Nouwen & White, 2000). Judge og medarbeidere 

(1998) fant for eksempel signifikante nullkorrelasjoner på mellom r= .34 og r= .43 mellom 

generell mestringsforventning og tilfredshet med livet i tre store utvalg bestående av 

henholdsvis voksne og studenter på videregående og universitet. Cha (2003) og Neto (1993) 

har funnet at sjenerthet og sosial angst har negativ sammenheng med subjektivt velvære, og 

Diener (1984) sin oversiktsartikkel finner at utadvendthet generelt er positivt relatert til global 

subjektiv livskvalitet. Resultatene i denne studien tyder på at det samme forholdet mellom 

sosial trygghet og subjektiv livskvalitet ikke gjelder hos personer med Tourette-syndrom.  

At resultatene bryter med stabile funn kan muligens forklares ut fra forhold ved 

livssituasjonen til informantene med Tourette-syndrom. Standardavvikene i 

gjennomsnittskårene på mestringsforventning og sosialt ubehag var små relativt til 

gjennomsnittskåren og i forhold standardavvikene i gjennomsnittene på andre mål i studien. 

Dette tyder på at gruppen hadde relativt lite variasjon med hensyn til hvor stor tro de hadde på 

egen mestring og hvor mye sosialt ubehag de opplevde. Dette kan være en grunn til at 

variasjon i disse forholdene ikke hadde signifikant betydning for variasjon i global subjektiv 
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livskvalitet i denne studien. Det er mulig at siden de var relativt like i forhold til disse 

forholdene, så ble det ikke det som skilte dem fra hverandre.  

 Den manglende sammenhengen mellom metringsforventning, sosialt ubehag og 

global subjektiv livskvalitet kan være et uttrykk for en tilpasning til livsomstendigheter ved 

Tourette-syndrom. Personer har en tendens til å justere forventninger til det som er realistisk å 

oppnå (Diener & Suh, 1997), og forskning har vist at i hvilken grad personer klarer å tilpasse 

det som er viktig for dem til det relativt oppnåelige predikerer subjektivt velvære (Diener & 

Fujita, 1995). Det er altså mest adaptivt for personer å la oppnåelige kilder til velvære få stor 

vekt i forhold til de mer uoppnåelige kildene til velvære. Tourette-syndrom er kjennetegnet 

ved ufrivillige tics og ofte mangel på opplevelse av kontroll og forståelse av egen atferd. De 

premonitoriske sansefenomenene som mange blir beskrevet som ukontrollerbare og kroniske. 

Sosialt ubehag er dessuten blitt rangert som noe av det verste med å ha tics (f.eks Wand et al., 

1993), og noen kaller Tourette-syndrom for ”a disease of the onlooker” (Hollenbeck, 2003). 

Det kan være at i en kontekst av disse forutsetningene og egenskapene, hvor kontroll av egen 

atferd og kropp ofte ikke er mulig og kanskje frykten for negative sosiale reaksjoner konstant 

vaker, blir det ikke hensiktsmessig ha forventninger om mestring og sosial trygghet som en 

viktige kilder til livskvalitet.  

 

Preferanse for utfordring 

Preferanse for utfordring viste ikke-signifikant, svak positiv korrelasjon med global 

livskvalitet. Resultatene i denne studien støtter dermed ikke selvbestemmelsesteoriens 

prediksjon av at grad av indre styrt motivasjon henger sammen med velvære (Deci & Ryan, 

2000). I følge selvbestemmelsesteorien skulle det gjelde for alle mennesker at 

selvbestemmelse henger sammen med psykologisk velvære (Deci & Ryan, 2000).  

Personene med Tourette-syndrom i denne studien hadde et gjennomsnitt på skalaen for 

måling av preferanse for utfordring på 4,43 (SD= 1,82), noe som er en del høyere enn det som 

er funnet blant voksne personer fra den generelle populasjonen (Amabile et al., 1994). 

Amabile og medarbeidere fant at voksne, arbeidende personer i USA hadde et gjennomsnitt 

på 3,26 (SD=0,50). Det kan være at personene med Tourette-syndrom i denne studien faktisk 

har særlig høy indre styrt motivasjon og at dette uttrykk for noen kjennetegn ved gruppen som 

gjør at de også kommer ut på en annen måte enn forventet i forhold til andre sammenhenger, 

som i forholdet mellom preferanse for utfordring og global subjektiv livskvalitet. Forskjellig 

begrepsbruk kan også være en forklaring på den manglende sammenhengen mellom 

preferanse for utfordring og subjektivt velvære. Det synes ikke være fullstendig samsvar 
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mellom definisjonen av subjektivt eller psykologisk velvære som er benyttet i studier bak 

selvbestemmelsesteorien og det som er benyttet her, idet de inkluderer mål av vitalitet, 

symptomatologi og psykologisk fleksibilitet i tillegg til slike ting som positiv og negativ 

affekt (Deci & Ryan 2000). Det er derfor mulig at selvbestemmelsesteorien ikke kan benyttes 

direkte som en teori om subjektivt velvære, slik begrepet er benyttet i livskvalitetslitteraturen 

(f.eks Diener, 1984). Denne oppgaven måler dessuten kognitive aspekter ved subjektivt 

velvære eller livskvalitet. Den kognitive komponenten kan influeres av affekt, men er ikke et 

direkte mål av affekter (Diener, 1984). Det kan være at inkludering av affektive komponenten 

av subjektivt velvære i mål av global livskvalitet hadde gitt andre resultater.  

 

Alvorlighet av Tourette-syndrom 

Alvorighet av Tourette-syndrom var negativt assosiert med livskvalitet. Resultatene viste at 

personene med moderat funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom hadde 

signifikant lavere gjennomsnittlig global livskvalitet enn de som hadde minimal eller mild 

funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom. De som hadde markert eller alvorlig 

funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom hadde lavere global livskvalitet enn de 

som hadde minimal eller mild funksjonsnedsettelse som følge av Tourette-syndrom.  

Funnene er konsistent med med tidligere studie av personer med Tourette-syndrom 

(Elstner et al., 2001). Elstner og medarbeidere (2001) fant at både de som hadde markert og 

alvorlig Tourette-syndrom hadde lavere livskvalitet enn personer med mild og moderat 

alvorlig Tourette-syndrom.  

 

Begrensninger ved studien 

En rekke begrensninger ved denne studien bør tas i betraktning. Det var et tverrsnittstudie, 

noe som begrenser generaliserbarheten av resultatene og studiens evne til å detektere kausale 

sammenhenger. Longitudinelle studier er foretrukket når man skal studere utviklingsprosesser 

(Diener et al., 1999). Det trengs derfor longitudinelle studier av forholdet mellom blant annet 

sosial ekskludering, diagnostiseringstidspunkt og utfall i voksen alder, samt opplevd 

tilfredshet gjennom livsløpet for å validere funnene.  

 Alle resultater i studien er basert på personenes selvrapportering. Dette gjør at 

rapporteringsartefakter ikke kan utelukkes. Selvrapportering kan være offer for bevisst og 

ubevisst forskyvning av informasjon (Diener et al., 1999). Funnene kan også være påvirket av 

at alle målene bruker samme metode, selvrapportering, som kan gi felles metodevarians (Park 

& Huebner, 2005). Denne oppgaven har i tillegg basert seg på spontane rapporteringer, og 
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dermed ikke uttømmende svarkategorier. Dette øker faren for at resultatene ikke reflekterer 

reelle forskjeller.  

Bruk av selvkonstruerte enkeltledd som indikatorer på fenomener gjør det umulig å 

estimere intern konsistens (Diener, 1984). Bruk av enkeltledd kan også innvirke på validiteten 

av begrepene som skal måles (Rode, 2004). Dette vanskeliggjør tolkningene av resultatene i 

denne oppgaven. Dessuten gir ikke enkeltleddene et differensiert bilde av en persons 

opplevelse (f.eks tilfredshet med sivilstand og jobb). For eksempel sier resultatene ikke noe 

om hvordan disse reaksjonene er relatert til eksterne betingelser. Dette kan redusere funnenes 

praktiske nytteverdi. 

 Funnene støtter mye av litteraturen om betydningen av ulike livsområder for global 

livskvalitet. Det bør imidlertid tas i betraktning at disse funnene var basert på bivariate 

analyser og ikke gir informasjon om betydningen av eventuelle tredjevariabler. Dette var med 

å bidra til at en del fortolkninger ble tentative, fordi de var basert på antakelser heller enn 

faktiske data. Fremtidige studier ville kunne dra nytte av flere multivariate analyser.  

 Studien inneholder en begrenset kartlegging av alvorlighet av Tourette-syndrom, noe 

som gjør det vanskelig å sammenligne med andre lignende studier av livskvalitet hos personer 

med Tourette-syndrom og å generalisere funnene. Generaliserbarheten av resultatene kan 

dessuten være påvirket av at utvalget bestod av personer som hadde hatt kontakt med offentlig 

hjelpeapparat og/eller Tourette-foreningen, og ikke et populasjonsutvalg.  

Tourette-syndrom er karakterisert ved fluktuering i symptomalvorlighet. Målinger av 

alvorlighet av Tourette-syndrom ble ikke gjennomført på samme dato som 

livskvalitetsintervjuet. Noen vurderinger ble gjort mer enn seks måneder i etterkant av 

intervjuet. Det er derfor mulig at målene i denne studien ikke fanger en ”sann” aktuell 

alvorighet. En del av kategoriseringene er gjort på bakgrunn av skriftlig selvrapportering av 

symptomer. Intervjugjennomføringene ga inntrykk av at ikke alle med Tourette-syndrom er 

bevisst sine tics, noe som kan påvirke rapporteringene og derigjennom resultatene. Målingene 

er ikke en ”ren” tic-skåre, men en global klinisk vurdering av grad av funksjonssvikt som 

følge av tics innenfor områdene selvfølelse, familieliv, sosial aksept og fungering i skole eller 

arbeid (Strand & von Plessen, 2004). Studien kan derfor ikke slutte sammenhenger mellom 

subjektiv livskvalitet og alvorlighet av tics. For å adressere dette trengs det studier som 

benytter mål på symptomalvorlighet per se.  
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Konklusjon og implikasjoner av funnene 

Det er økende interesse for livskvalitet hos personer med Tourette-syndrom og for å finne ut 

hvilke komponenter ved livet til disse personene som influerer livstilfredshet og positiv 

psykologisk fungering (Elstner et al., 2001). Denne studien tyder på at voksne personer med 

Tourette-syndrom har en middels god subjektiv livskvalitet, og at nokså allmenne forhold 

henger sammen med global subjektiv livskvalitet i den gruppen. Studien viser også at 

personer med Tourette-syndrom avviker fra den generelle populasjonen i forhold til i hvor 

stor grad noen forhold er av betydning for global subjektiv livskvalitet. Dette viser at 

livskvalitet for personer med Tourette-syndrom kan være annerledes enn for personer uten 

Tourette-syndrom, og at det er viktig å undersøke dette. I forhold til det som er gjort på 

området til nå, utvider denne studien kunnskapen om hva som henger sammen med 

livskvalitet hos voksne med Tourette-syndrom.  

Studien viser blant annet at personer med Tourette-syndrom kan være i større risiko 

enn andre mennesker for å oppleve noen former for belastninger i oppveksten, som henger 

sammen med hvordan gruppen vurderer livskvaliteten sin og selv i voksen alder. Spesifikt 

viste studien at sosial ekskludering og det å vente lenge på diagnosen kan ha negativ 

betydning for hvordan personer med Tourette-syndrom har det og ser på seg selv. Fremming 

av sosial tilpasning i oppveksten og forståelse av egne symptomer er derfor viktige fokus i 

arbeid med å gjøre det lettere å leve med tilstanden.  
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Om intervjuet 

 
 
Intervjuet består av fire deler:  
 
Del A er deskriptiv og tar sikte på å fange opp objektive indikatorer på livskvalitet gjennom å 
kartlegge informantenes deltakelse på ni vanlige livsområder.  
 
Del B har som formål å beskrive informantenes vanlige emosjonelle tilstand. 
 
Del C tar sikte på å måle subjektive indikatorer på livskvalitet gjennom å kartlegge 
informantenes vurderinger av ulike aspekter ved sin egen livssituasjon og livskvalitet i ulike 
faser av livet (barnealderen, ungdomsalderen, tjueårene, tredveårene, førtiårene og femtiårene, 
avhengig av informantens alder).  
 
Del D har som mål å få informasjon om informantenes symptomer knyttet til Tourette-
syndrom og sameksisterende tilstander, og hvilken betydning de har for livskvaliteteten til 
informantene. Denne delen søker også å få innsikt i informantenes positive 
mestringsstrategier og hvilken nytte de har hatt av ulike former for behandling.  
 
Intervjuguiden bygger i stor grad på eksisterende intervjuguider og sjekklister. Disse er 
oppgitt i kildehenvisningene etter hver del av intervjuguiden. 
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Instruksjoner 
 

 

Til intervjueren  
Intervjuet består av en semistrukturert del og av en del skjemaer som informatene skal fylle 
ut. Intervjuguiden er ment som et hjelpemiddel for å få med opplysninger om de temaområder 
som er målet for undersøkelsen. Alle skjemaene for selvutfylling er strukturerte, har ferdige 
svarkategorier eller skalaer.  
 
# Tegnet # indikerer at informanten selv skal fylle ut skjemaet.  
 
* Spørsmål merket * er hentet direkte fra normerte kartleggingsinstrumenter og skal 

stilles nøyaktig slik de er skrevet.  
 
Ellers er intervjueren friere til å formulere spørsmålene som dekker de ulike temaene. 
Intervjuet starter med generell instruksjon til den som blir intervjuet, og har i tillegg 
innledninger til de ulike temaene og temaskiftene under veis (tekst i kursiv leses høyt av 
intervjueren). Intervjuet bør gjennomføres i sin tenkte rekkefølge på grunn av mulige effekter 
av rekkefølge og tretthet. Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) blir gjennomført av 
erfaren kliniker. Resten av intervjuet bør i sin helhet gjennomføres av den samme personen.  
 
 
Til den som blir intervjuet  
I dette intervjuet vil vi gjerne ha din beskrivelse av livet ditt, hvordan du lever og har det. Du 
vil bli spurt om mange ulike ting. I den første delen vil du bli bedt om å beskrive ulike sider 
ved din livssituasjon. Vi er opptatt både av det du opplever som bra og det du opplever som 
mindre bra ved livet ditt, og hva du synes er greit og hva du synes er vanskelig. Du vil også 
bli bedt om å fylle ut noen skjemaer om deg selv og hvordan du har det. I den andre delen av 
intervjuet blir du spurt mer spesielt om Tourette-syndrom og hva slags erfaringer du har i 
forhold til å leve med Tourette- syndrom.  
 
Det er viktig å understreke at det er dine opplevelser og oppfatninger vi er interessert i, og 
ikke det du kan ha hørt fra andre eller lest om. Du velger selv hvor mye du ønsker å fortelle. 
 
Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd. 
 
Du kan selv bestemme tempoet i intervjuet. Vi kan ta pause når du trenger det, vi kan hvile 
eller gå en liten tur. Du må gjerne stå eller gå litt rundt mens du snakker om du føler behov for 
det. 
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A) BESKRIVELSE AV NI LIVSOMRÅDER 

 

A.1: Personopplysninger 
 
 
Først vil jeg gjerne vite noen faktaopplysninger om deg. 

1.1. Alder  

1.2. Bosted 

1.3. Etnisk bakgrunn 

1.4. Oppvekstland  

 
A.2: Boligsituasjon 
 
Nå kommer jeg til å stille deg noen spørsmål om hvordan du bor. 

2.1. Type bolig. 

2.2. Bor alene/sammen med noen, hvem informanten eventuelt bor sammen med.  

2.3. Når informanten flyttet hjemmefra og hva slags bomønster informanten har hatt siden.   

 
A.3: Arbeid og skole 
 
Nå vil jeg gjerne vite litt om din skolegang og arbeidserfaring.  

3.1.  a) Hva slags utdanning har du? 

            b) Har du noen gang begynt på en utdanning uten å fullføre? 

3.2.  *Har du gått på skole eller studert i løpet av det siste året? Hvis ja, hva slags? 

3.3.  *Har du vært i arbeid i løpet av det siste året? Arbeider du nå? 

Hvis ja på 3.5 stilles 3.6-3.8: 

3.4.  *Hva slags arbeid er det du har for tiden? 

3.5.  *Hvor mange timer i uken jobber du vanligvis? 

3.6.  *Hva er inntekten din per måned fra denne jobben? 
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A.4: Familieforhold 
 
Nå vil jeg spørre deg litt om familien din. 

4.1.  *Hva er sivilstanden din? 

4.2.  *Har du barn? Hvor mange? 

4.3.  Hvor ofte har du kontakt med foreldrene dine?  

4.4.      Hvor ofte har du kontakt med søsken? 

4.5.  På hvilken måte har du kontakt med disse personene? 

4.6.  Har du kontakt med andre av dine slektninger? Hvem og hvor ofte? 

 
A.5: Sosiale relasjoner 
 
Nå vil jeg spørre deg noen spørsmål om andre mennesker i livet ditt,  

det vil si mennesker du ikke er i familie med. 

5.1.  Har du kjæreste eller ektefelle?  

Hvis ja:   

a)  Hva setter du spesielt pris på ved denne personen?  

b)  Hva skulle du ønske deg mer av i forholdet til denne personen? Mindre av? 

5.2.  * a) Har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med? 

Hvis ja:  

            *b) Hvor mange fortrolige har du? 

            *c)Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store personlige 

problemer (regn også med nærmeste familie)? 

5.3.  Hvor ofte gjør du noe sammen med eller har annen form for kontakt med en venn? 

5.4.  Hvordan vil du kategorisere de personene du betrakter som nære venner? Er det 

barndomsvenner, studievenner, arbeidskollegaer eller annet? 

 

5.5.  Alt i alt, hva setter du spesielt pris på med dine nærmeste venner? 
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5.6.  Hva kunne du ønske deg mer av i forhold til nære venner? Mindre av? 

5.7.  Alt i alt, hva tror du selv at du bidrar med i nære vennskap? 

5.8. Hva kunne du ønske at du kunne bidra med i større grad? Mindre grad? 

 

A.6: Aktiviteter i dagliglivet 
 
Jeg er nå interessert i hvordan du tilbringer fritiden din.  

6.1.  Hva gjorde du i fritiden din forrige uke? 

6.2.  Hvilke personer tilbringer du mest tid med i fritiden? 

6.3.  Hvor ofte er du sammen med disse personene? 

6.4.  Hva gjør du sammen med disse personene? 

6.5.  Hvordan skulle du ønske at fritiden din var annerledes? 

 
 

.7: Religion og livssyn A
 
Nå kommer noen få spørsmål om livssyn og religion.  

7.1.  *Har du et livssyn eller en religion?  

7.2.  Hvor ofte deltar du i aktiviteter knyttet til dette? 

7.3.  På hvilke måter har religion eller livssyn innvirkning på livet ditt? 
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A.8: Økonomi 
 
Nå kommer noen spørsmål om penger. 

8.1.  I løpet av det siste året, hva har vært dine inntektskilder eller kilder til økonomisk 

tilskudd? 

8.2.  *Hvor mye penger mottok du totalt i løpet av siste måned fra alle disse kildene? 

8.3.  Hvis vi ser tilbake på det siste året, har du stort sett hatt penger til å dekke dine 

utgifter? 

 
 
A.9: Juridiske forhold og personlig sikkerhet 
 
Nå kommer et par spørsmål om juridiske forhold og din sikkerhet. 

9.1.  *I løpet av året, har du vært utsatt for:  

a) voldelige overgrep, slik som overfall, voldtekt eller ran?  

b) andre typer kriminalitet, slik som innbrudd, tyveri eller bedrageri? 

9.2.  *Har du selv vært arrestert eller innbrakt av politiet pga lovbrudd det siste året? 
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Kildehenvisninger til del A  
 
 
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
A1 1.1-1.3 Lancashire Quality of Life 

Scale, del 1. 
Stubrud, 1997  Selvkonstruert 

A2 2.1-2.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del C,  
(Norsk oversettelse)  

Melle, 1996. 2.3 er 
selvkonstruert 
utgave av C3  

A3 3.2-3.6 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del H.  

Melle, 1996 Originalt 

A4 4.1-4.2 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 9 

Stubrud, 1997 Originalt 

A4 4.3-4.5 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del E, spm 1 og 2 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

A5 5.2 Levekårsundersøkelsen 2005  Originalt 
A5 5.8 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del F 
Melle, 1996 Selvkonstruert 

A6 6.1 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del D 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

A7 7.1-7.2 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 5 

Stubrud, 1997 7.1 original til 
5.1, 7.2 
Selvkonstruert 
utgave 5.2 

A8 8.1-8.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del G 

Melle, 1996 8.1,8.3 selv-
konstruerte, 8.2 
originalt 

A9 9.1-9.2 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del I 

Melle, 1996 Originalt 

 
Spørsmål som ikke er spesifisert i kildelisten er selvlaget. 
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B) BESKRIVELSE AV EMOSJONELLE FORHOLD 
 
 
# Det blir nå et lite avbrekk i samtalen. Jeg er nå interessert i hva slags følelser som preger 
deg i din livssituasjon, sånn til vanlig. Dette skjemaet har listet opp en rekke ulike 
følelsestilstander. Sånn til vanlig, hvor ofte opplever du de følelsene som er listet opp 
nedenfor? Det er en skala for hver følelse, fra 1 (aldri) til 7 (hele tiden). Sett ring rundt det 
tallet som passer best for hver av de 18 følelsene. 
 
 
 
Vanligvis føler jeg 
meg:  

 
Aldri 

      
Hele 
tiden 

1. Glad 1 2 3 4 5 6 7 

2. Lykkelig 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tilfreds 1 2 3 4 5 6 7 

4. Redd 1 2 3 4 5 6 7 

5. Skremt 1 2 3 4 5 6 7 

6. Nervøs 1 2 3 4 5 6 7 

7. Engasjert 1 2 3 4 5 6 7 

8. Inspirert 1 2 3 4 5 6 7 

9. Interessert 1 2 3 4 5 6 7 

10. Sint 1 2 3 4 5 6 7 

11. Frustrert 1 2 3 4 5 6 7 

12. Irritert 1 2 3 4 5 6 7 

13. Trist 1 2 3 4 5 6 7 

14. Nedfor 1 2 3 4 5 6 7 

15. Bedrøvet 1 2 3 4 5 6 7 

16. Oppmerksom 1 2 3 4 5 6 7 

17. Konsentrert 1 2 3 4 5 6 7 

18. Overrasket 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Kildehenvisninger til del B  
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
B  Basic Emotions Trait Test 

(BETT) pluss 3 surprise 
items 

Vittersø, Dyrdal & 
Røysamb, 2005 

Originalt 
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C) INFORMANTENES VURDERINGER 
 
 
Til nå har du beskrevet hvordan situasjonen din er på ulike områder av livet. Nå vil jeg be 
deg vurdere hvor fornøyd du er med ulike aspekter ved disse områdene som du nettopp har 
beskrevet.  
 
Informanten blir vist vedlegg med vurderingsskala.  
 
Her er en skala fra 1-7, der 1 er svært misfornøyd, 4 er verken misfornøyd eller fornøyd, og 7 
er svært fornøyd. Jeg vil at du bruker denne skalaen når du svarer på de neste spørsmålene.  
 
Vurderingsspørsmål stilles i følgende form:  
 
Hvor fornøyd er du med___, vil du si at du er misfornøyd, fornøyd eller verken fornøyd eller 
misfornøyd? Når informanten svarer fornøyd eller misfornøyd, graderes svarene ved å spørre:  
Vil du si at du er litt, middels eller svært misfornøyd/fornøyd?  
 

Svært 
misfornøyd 

 
1 

Middels 
misforn. 

 
2 

Litt 
misforn. 

 
3 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

4 

Litt 
fornøyd 

 
5 

Middels 
fornøyd 

 
6 

Svært 
fornøyd 

 
7 
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C.1. Boforhold 
 
Hvor fornøyd er du med: 

1.1 *Boforholdene der du bor nå? 

1.2 *Tanken på å bli boende der du bor nå over lengre tid?  

 
 
C.2. Arbeid og skole 
 
Hvor fornøyd er du med 

Dersom studerer nå: 

2.1.  *Å være skoleelev/student? 

2.2.  *Skolen/studiestedet du går på? 

2.3.  *De andre elevene/studentene på din skole/studiested? 

Dersom i arbeid nå: 

2.4.  *Jobben din? 

2.5.  *Hva du tjener på jobben din? 

2.6.  Dine arbeidskolleger?  

 
 
C.3. Familieforhold 
 
Hvor fornøyd er du med: 

3.1.  Hvordan forholdet mellom deg og dine foreldre i det store og hele? 

3.2.      Hvordan er forholdet mellom deg og dine søsken? 

3.3.  Hvor mye kontakt du har med familie og slektninger? 

3.4.  Sivilstanden din? 

3.5.      Forholdet til din kjæreste, ektefelle eller partner? 

3.6.      Forhold til eventuelle egne barn eller stebarn? 
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C.4. Sosiale relasjoner 
 
Hvor fornøyd er du med: 

4.1.  Det du gjør sammen med venner? 

4.2.  Hvor mye tid du tilbringer sammen med andre mennesker? 

4.3.  Antall nære venner du har? 

4.4.  Kvaliteten på dine nære vennskap? 

4.5.  Din evne til å bli kjent med nye mennesker? 

4.6.  Din evne til å etablere nære vennskap? 

 
 
C.5. Aktiviteter i dagliglivet 
 
Hvor fornøyd er du med: 

5.1.  Måten du tilbringer fritiden på? 

5.2.  Hvor aktiv du er? 

5.3.  Hvor mye du får slappet av? 

5.4.#Her har jeg to skjemaer som jeg ønsker at du fyller ut. Det ene handler om hvordan du 

opplever en typisk situasjon i fritiden din, det andre om hvordan du tenker deg en ideell 

fritidssituasjon. Sett ring rundt det tallet som passer best for hvert ordpar 

(intervjupersonen får utdelt Flow Simplex, a og b).  
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C.6. Religion og livssyn 
 
Nå kommer et spørsmål der jeg vil at du vurderer på den samme skalaen fra 1-7, men der 1 

betyr ”i svært liten grad” og 7 ”betyr i svært stor grad”.  

6.1.  Hvor viktig vil du si at religion er for livet ditt? 

 
 
C.7. Økonomi 
 
Hvor fornøyd er du med: 

7.1       *Inntekten din? 

7.2        *Hvor god råd du har? 

7.3        *Hvor mye penger du har til å bruke på fornøyelser? 

 
 
C.8. Juridiske forhold og personlig sikkerhet 
 
Hvor fornøyd er du med: 

8.1       *Hvor trygt det er å ferdes i ditt nabolag? 

8.2. *Hvor trygt det er der du bor? 

8.3. *Din beskyttelse mot overfall eller tyveri? 
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Kildehenvisninger til del C1-C8 
 
 
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
C1 1.1-1.2 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del C4, a og b.  
Melle, 1996 Originalt 

C2 2.1-2.5 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del H5 

Melle, 1996 Originalt 

C3 3.1 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del 3b 

Melle, 1996 Selkonstruert 

C3 3.2-3.3 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 9.6-9.7 
 

Stubrud, 1997 Selvkonstruert 

C4 4.1-4.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del F 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

C5 5.1-5.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del D3 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

C5 5.4 Flow Simplex, a og b Vittersø, 2004 Originalt 
C7 7.1-7.3 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del G5 
Melle, 1996 Originalt 

C8 8.1-8.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del I3 

Melle, 1996 Originalt 

 
Spørsmål som ikke er spesifisert i kildelisten er selvlaget. 
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C.9. Vurderingsskjema 
 
# Det blir nå et nytt lite avbrekk i intervjuet. Jeg har noen små avkrysningsskjema som du skal 
fylle ut selv. Jeg ønsker at du angir svarene dine på en 7-punktsskala der 1 er ”helt uenig” og 
7 er ”helt enig”. 4 er verken enig eller uenig. Bruk den tiden du trenger.  
 
Informanten får utdelt ett skjema av gangen:  
 
9.1.  Tilfredshet: Satisfaction With Life Scale (SWLS), norsk utgave. 
 
9.2.  Livsløpstilfredshet: Selvkonstruert skjema.  
 
9.3. Mestringstro: Cloninger’s Temperament and Character Inventory (CTCI):  
 Low self efficacy.   
 
9.4.  Sosial trygghet: Cloninger’s Temperament and Character Inventory: Social 

discomfort. 
 
9.5.   Lykke: Subjective Happiness Scale (SHS).  
  
9.6.  Utfordring: The Work Preference Inventory: Challenge (WPI-C).  
 
 
Kildehenvisninger til del C9 
 
 Tilfredshet Satisfactionith life scale (SWLS) Pavot & Diener, 1993 
Livsløpstilfredshet  Selvkonstruert 
 Lykke Subjective happiness scale + ett 

selvkonstruert spørsmål.  
Lyubomirsky & Lepper, 1997 

 Mestringstro  
(self effiacy) 

Cloninger’s TCI: low self efficacy  http://ipip.ori.org/ 

 Sosial trygghet Cloninger’s TCI: social discomfort   http://ipip.ori.org/ 
Utfordring The work preference inventory: 

challenge 
Amabile, Hill, Hennesey & 
Tighe,1994 
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D) INFORMANTENES SYMPTOMER 
 
Denne siste delen av intervjuet søker informasjon om dine symptomer og erfaringer du har 
knyttet til det å ha Tourette-syndrom og eventuelle tilleggsvansker.  
 
D1. Sykdomsforløp  
 
Først har jeg noen få spørsmål om tilstedeværelsen av tics har vært hos deg.  

1.1      Alder da du først fikk tics. 

1.2.  Hva slags tics hadde du først? 

1.3      Hvordan har type tics endret seg over tid? 

1.4.  Hvordan har mengde tics endret seg over tid? 

1.5.  Hvor gammel var du da du fikk Tourette-diagnose.  

1.6.  a) Hvilken betydning hadde det for deg å få diagnosen? 

            b) Hvilken betydning tenker du det kan ha hatt for din familie? 

1.7. Da du fikk diagnosen, ble du da samtidig informert om hva den innebar? 

1.8. Føler du at du vet nok om Tourette Syndrom? 

1.9. Er det andre i familien som har tics, Tourette-syndrom eller andre tilstander? 

 
 
( D2. Tilstedeværelsen av tics )  
-egen undersøkelse uavhengig av intervjuet.  
 
Informanten blir informert om at registrering og vurdering av ticsene vil bli foretatt av lederen 
for NK for ADHD, Tourette-syndrom og Narkolepsi, Gerd Strand. Dette gjøres fortløpende. 
Vurdering foretas ved hjelp av Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), som kartlegger 
henholdsvis nå og verste periode. I tillegg blir informantene bedt om å angi om de har har 
hatt  ticset på et aller annet tidspunkt (hvis ikke nå og ikke verste). 
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D3. Sameksisterende tilstander  
 
3.1.  Mange med Tourette-syndrom har også andre vansker. Det er veldig vanlig med 

tvangstanker og tvangshandlinger, som også kalles OCD, og symptomer på ADHD, 
men det kan også være andre ting.  

 
a) Jeg lurer på hvordan dette er i ditt tilfelle. Har du noen gang hatt eller har du noen av 
disse problemene?   
 
b) Har du fått andre diagnoser enn Tourette Syndrom? 
 
c)Er andre diagnoser blitt diskutert med fagpersoner uten at du har fått diagnosene? 
 
d) Har du selv lurt på om du har hatt symptomer på andre diagnoser enn de du formelt har 
fått?                                      
 
 
3.2. SØVN: 
 
           Søvn kan være viktig for hvordan man har det. Noen med Tourette-syndrom opplever 

søvnforstyrrelser. 
  
3.2.1.  Opplever du søvnvansker? Eventuelt hva slags (innsovningsvansker, hyppig 

oppvåkning, tidlig oppvåkning?) 
 
3.2.2. Hvordan er din søvn nå for tiden? 
 
3.2.3. Hva tenker du er medvirkende til at du for tiden sover som du gjør? (Tics eller annet? 

Positive forhold ved god søvn?) 
 
3.2.4.   Hvordan blir du påvirket av dine søvnvaner? 
 
SELVSKADING OG AGGRESJON: 
 
3.3.   Noen med Tourette Syndrom kan ha problemer med selvskading. Har du noen gang med 

vilje påført deg selv smerte eller skadet deg selv? 
 
3.4.  a) Har du noen ganger hatt tanker om selvmord? 
 
        b) Har du noen gang prøvd å ta livet ditt?  
 
3.5.  Hvordan er det for deg å kontrollere sinne eller aggresjon? 
 
D4. Psykopatologi  
 
4.1.  # Her har jeg et nytt skjema som jeg vil be deg fylle ut. Dette skjemaet ber deg svare 
på i hvilken grad du opplever ulike psykiske og  fysiske plager. Jeg lurer på hvordan dette er 
for deg nå for tiden. Informanten fyller ut SCL8 (vedlegg). 
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D5. Behandling  
 
Det finnes mange ulike typer behandling som kan gis for å redusere tics og andre symptomer 
som ofte følger med Tourette-syndrom. Jeg vil nå spørre deg noen spørsmål om hva slags 
oppfølging og behandling du har fått, og dine erfaringer med dette.  
 
5.1. MEDIKAMENTELL BEHANDLING:  
 
En av disse behandlingsmåtene er bruk av medisiner. Nå vil jeg gjerne spørre deg om din 
bruk og erfaring med medisiner.  
 
5.1.1.  Får du på noen medisiner nå? - I så fall hvilke? 
 
5.1.2.  Hvis ja - hvor viktig vil du si at medisinerer er for hvordan du har det på en skala fra 

1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.1.3.  Har du fått andre medisiner tidligere? 
 
5.1.4.  Hvis ja - hvor viktig vil du si at disse medisinene var for hvordan du hadde det på en 

skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.1.5.  Er det noen medisiner du har hatt spesielt god erfaring med? 
 
5.1.6.  Er det medisiner du har hatt spesielt dårlig erfaring med? 
 
 
5.2. PSYKOLOGISK, MANUELL OG ERNÆRINGSMESSIG BEHANDLING:  
 
Det finnes også andre former for behandling og hjelp, som mennesker både med og uten 
Tourette-syndrom kan søke i perioder av livet når det er nødvendig. Nå vil jeg gjerne spørre 
deg litt om hvordan dette har vært og er for deg.  
 
5.2.1. Får du nå eller har du tidligere fått noen form for psykologisk behandling for  

Tourette-syndrom eller sameksisterende tilstander? Hvilke former for behandling? 
 
5.2.2. Hvis ja - hvor viktig vil du si at den psykologiske behandlingen har vært  for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 

 
5.2.3.  Er det noen psykologiske behandlingsmåter du har spesielt god erfaring med? 
 
5.2.4.  Er det psykologiske behandlingsmåter du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
5.2.5. Får du nå eller har du tidligere fått noen form for manuell behandling, for eksempel 

fysioterapi, kiropraktikk eller akkupunktur, for vansker forbundet med Tourette-
syndrom eller sameksisterende tilstander? Evt hvilke?  

 
5.2.6.  Er det noen manuelle behandlingsformer du har spesielt god erfaring med? 

 18



 
5.2.7.  Er det noen manuelle behandlingsmåter du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
5.2.8.  Har du nå eller har du tidligere fått noen form for vitaminer, diett eller andre typer 

ernæringsmessig behandling for vansker forbundet med Tourette-syndrom eller 
sameksisterende tilstander? Evt hvilke? 

 
5.2.9. Hvis ja - hvor viktig vil du si at den ernæringsmessige behandlingen har vært  for 

hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 
er svært viktig)? 

 
5.2.10. Er det noen ernæringsmessige behandlingsformer du har spesielt god erfaring med? 
 
5.2.11. Er det noen ernæringsmessige behandlingsformer du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
 
 
 
 
5.3. KONTAKT MED HJELPEAPPARAT NÅ: 
 
Mange med Tourette-syndrom er i perioder av livet i kontakt med ulike deler av 
hjelpeapparatet. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for deg. 
 
5.3.1. a) Hvor ofte er du i kontakt med din fastlege? 
 
b) Hvor viktig vil du si at kontakten med din fastlege er for hvordan du har det på en skala fra        
1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.2.   a) Er du i kontakt med habiliteringstjenesten nå? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med habiliteringstjenesten er for hvordan du har 
det på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.3.  a) Er du i kontakt med voksenpsykiatrien (VOP) nå? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med voksenpsykiatrien er for hvordan du har det 
på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.4.  a) Er du i kontakt med nevrolog? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med nevrolog er for hvordan du har det på en 

skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.5.  a) Er du i kontakt med andre hjelpeinstanser? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med andre hjelpeinstanser er for hvordan du har 
det på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
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5.3. (forts.) KONTAKT MED HJELPEAPPARAT I OPPVEKSTEN: 
 
 
5.3.6. a) Var du i oppveksten i kontakt med skolelege eller helsesøster da du gikk på skolen? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med skolelege eller helsesøster har vært for 

hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 
er svært viktig)? 

 
5.3.7.  a) Var du i oppveksten i kontakt med skolepsykog eller Pedagogisk-Psykologisk 
tjeneste (PPT)? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med skolepsykog eller PPT har vært for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 

 
5.3.8. a) Var du i oppveksten i kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med barne- og ungdomspsykiatrien har vært for 
hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er 
svært viktig)? 
 
5.3.9.   a) Var du i oppveksten i kontakt med habiliteringstjenesten? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med habiliteringstjenesten har vært for hvordan 
du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.10. a) Var du i oppveksten i kontakt med nevrolog? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med nevrolog har vært for hvordan du har det i 

dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.11.  a) Var du i oppveksten i kontakt med andre hjelpeinstanser? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med andre hjelpeinstanser har vært for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 
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5.5. ”TING EN KAN GJØRE SELV”: ’ 
 
Mange som har Tourette-syndrom kan fortelle at de ting de selv gjør i forhold til egen 
situasjon, kan være vel så viktig for hvordan de har det, som ulike typer behandling. Flere har 
særlig nevnt betydningen av regelmessighet i livet, og det å sørge for nok søvn, riktig 
ernæring og mosjon. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for deg. 
 
5.4.1. Gjør du selv noe som gjør det lettere for deg å leve med Tourette-syndrom? I så fall – 

hva er dette? 
  
5.4.2. Er det noe du har gjort tidligere? 
 
5.4.3.  Hvilken betydning vil du si at fysisk aktivitet,trening og mosjon har for å mestre 

symptomer og redusere ubehag som kan være forbundet med Tourette-syndrom? 
 
5.4.7.  Hvor viktig vil du si at fysisk aktivitet er på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i 

det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.4.8. Hvilken betydning vil du si at det å holde et lavt stressnivå har for å mestre symptomer 

og redusere ubehag som kan være forbundet med Tourette-syndrom?  
 
5.4.9. Hvor viktig vil du si at lavt stressnivå er på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i 

det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
 
D6. Rus 
I litteraturen fremgår det at en del av de som har Tourette-syndrom drikker mye alkohol. 
Noen bruker også andre former for rusmidler. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for 
deg. 
 
6.1. Hvor mye alkohol har du drukket i løpet av siste uke? 
 
6.2. Er dette en typisk uke? 
 
6.3. Bruker du eller har du tidligere brukt andre former for rusmidler? Hvilke rusmidler 

bruker du eventuelt nå? Har du brukt noen tidligere? 
 
6.4. Hvis du har brukt noen, har bruken av dem vært jevnlig eller sporadisk?  
 
6.5.  Hvilken betydning tror du Tourette-syndromet har for din bruk av alkohol og andre 
rusmidler? 
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D7. Livskvalitet i oppveksten 
 
 Nå mot slutten av intervjuet er jeg interessert i å høre hordan det har vært å leve med 
Tourette-syndrom gjennom livet. Jeg har noen spesifikke spørsmål, men kom gjerne med 
andre ting du har lyst å fortelle.  
 
Først kommer noen spørsmål om oppveksten din:  
 
Familie: 
 
7.1. Hvordan var forholdet mellom deg og dine foreldre under oppveksten?  
 
7.2. Hvordan var forholdet mellom deg og dine søsken under oppveksten? 
 
7.3.    På hvilken måte tenker du at familieforholdene dine ble påvirket av at du hadde  
Tourette-syndrom? 
 
7.4   Hvordan reagerte foreldrene og søsknene dine på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Venner:  
 
7.4.  Når du tenker tilbake på slik det var, hvordan tenker du det å ha Tourette-syndrom 

påvirket hvordan du hadde det sosialt som barn? 
 
7.5.  Hvordan reagerte vennene dine på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
7.6.  Hvordan reagerte andre jevnaldrende på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Skole:  
 
7.7.  Hvordan hadde du det på barne- og ungdomsskolen? 
 
7.8.  Hvordan virket det å ha Tourette-syndrom inn på skoledagen? 
 
7.9.  Ble du tatt spesielle hensyn til eller fikk du spesiell tilrettelegging? I så fall, hva? 
 
7.10.  Hvordan forholdt lærere og medelever seg til at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Helhetlig under oppvekst:  
 
7.11.  Når du tenker tilbake på hvordan oppveksten din var, hva har du satt mest pris på? 
 
7.12.  Hva har du opplevd som spesielt vaskelig under oppveksten? 
 
7.13.   Hvilken betydning tror du oppveksten din har for hvordan du har det i dag? 
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D8. Livskvalitet i voksenalder 
 
Nå kommer noen spørsmål om voksenalderen:  
 
Dersom studerer: 
 
8.1. Hvordan virker det å ha Tourette Syndrom inn på studiene dine? 
 
8.2. Hvordan forholder medstudenter seg til at du har tics og andre symptomer? 
 
 
Dersom har vært og/eller er i arbeid: 
 
8.3.  Hvordan virker det å ha Tourette-syndrom inn på det å være i arbeid? 
 
8.4.  Hvordan forholder arbeidskollegaer seg til at du har tics og andre symptomer? 
 
 
Relasjoner til andre:  
 
8.5.  Hvordan virker det å ha Tourette-syndrom inn når du skal bli kjent med nye 
mennesker? 
 
8.6.  Hvordan har det å ha Tourette-syndrom inn når det gjelder å få kjærester for deg? 
 
8.7.  Hvordan pleier folk som ikke kjenner deg reagere på dine tics og andre symptomer? 
 
8.8.    Er du medlem av Touretteforeningen? 
 
8.9.    Har du kontakt med andre med Tourette-syndrom? 
 
8.10.   Hvilken betydning har din kontakt med andre med Tourette Syndrom for hvordan du 
har det? 
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D9. Opplevelse av egen tilstand 
 
9.1.  Kan du forsøke å forklare hvordan det kjennes ut å ha tics? 
 
9.2.  Litteraturen sier at mange med Tourette-syndrom kjenner en slags driv inni seg til å 

utføre tics. Hvordan er dette for deg?  
 
9.3.  I hvilken grad opplever du at du klarer å kontrollere tics? 

- Har dette vært annerledes før? 
 
9.4.  Er det noen tics du opplever som verre enn andre? Hvorfor? 
 
9.5.      Er det noen andre symptomer du opplever som spesielt vanskelige? 
 
9.6.     I hvilken grad opplever du å kontrollere disse symptomene? 
 
9.7.     Er det noen av disse andre symptomene som du opplever som verre enn andre? 
 
9.8.     Hvis du skulle beskrive deg selv  med 5 ord, hvilke 5 ord ville du da velge? 
 
9.9.    Hvilken betydning synes du at Tourette Syndrom har for hvordan du oppfatter deg selv? 
 
9.10. Vil du si at du har akseptert at du har Tourette Syndrom? 
 
9.11.  Vil du di at du føler deg forsonet med det? 
 
 
 
 
Kildehenvisninger del D: 
 
Del:  Navn:  Kildeoversikt: Spesifiser

ing: 
D2 Yale Global Tic 

Severity Scale 
(YGTSS) 

Scahill & Leckman, 
1992 (norsk utgave 
av Strand & von 
Plessen, 2004) 

Hele. 

D4.1 Hopkins 
Symptom Check 
List (SCL-8) 

Derogatis, Lipman & 
Covi, 1973, i 
Jørgensen, Fink & 
Olesen, 2000; 
SCL90-R –norsk 
oversettelse av Geir 
Nilsen & Olav 
Vassend. 

Hentet 
norske 
items fra 
SCL90 som 
samsvarer 
med SCL8- 
items i  
artikkel 
Jørgensen 
et al. (2000) 
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E) AVSLUTTENDE SPØRSMÅL OM LIVSKVALITET 
 
 

1. Temaet for denne undersøkelsen er livskvalitet, og vi har snakket mye om hvordan du 
har det. Vi har ikke spurt spesifikt om livskvalitet, blant annet fordi folk legger 
forskjellig mening i det ordet. Nå lurer jeg på hva du legger i ordet livskvalitet? 

 
 
2. Ut fra det du legger i livskvalitet, hvordan vil du beskrive livskvaliteten din i dag? 

 
Svært dårlig   Verken 

god eller 
dårlig 

  Svært god 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
     3. Hvordan tror du livskvaliteten din er i forhold til andre med Tourette-syndrom? 
 
Mye dårligere   Den 

samme  
  Mye bedre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
      4. I hvilken grad virker Tourette-syndrom positivt inn på livskvaliteten din? 
 
I svært liten grad      I svært stor grad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
      5. I hvilken grad virker Tourette-syndrom negativt inn på livskvaliteten din? 
 
I svært  
liten grad 

     I svært  
stor grad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
Er det noe annet du har lyst til å si? 
 
 
Synes du at intervjuet har fått fram det som er viktig i livet ditt? 
 
 
Takk for at du var med! 
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Oversikt over vedlegg 

 
 

- Vedlegg C5.4: Flow Simplex, a og b 

 

- Vedlegg C9: Satisfaction with Life Scale, Livsløpstilfredshet, Cloninger’s 

Temperament and Character Inventory: Social Discomfort & Low Self Efficacy, 

Subjective Happiness Scale, The Work Preference Inventory: Challenge. 

 

- Vedlegg D4.1: SCL90-R. 

 

- Vedlegg D2.1: Yale Global Tic Severity Scale. 
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Vedlegg C5.4.  
 
 
Flow Simplex, a og b:  

 

Hvordan opplever du en helt vanlig situasjon i din fritid?  

1. Uinteressant 1 2 3 4 5 6 7 Interessant 

2. Ubehagelig 1 2 3 4 5 6 7 Behagelig 

3. Vanskelig 1 2 3 4 5 6 7 Lett/enkelt 

4. Utfordrende 1 2 3 4 5 6 7 Tamt 

5. Dramatisk 1 2 3 4 5 6 7 Udramatisk 

6. Frustrerende 1 2 3 4 5 6 7 Ikke frustrerende 

 

Hvordan opplever du en perfekt situasjon i din fritid?  

1. Uinteressant 1 2 3 4 5 6 7 Interessant 

2. Ubehagelig 1 2 3 4 5 6 7 Behagelig 

3. Vanskelig 1 2 3 4 5 6 7 Lett/enkelt 

4. Utfordrende 1 2 3 4 5 6 7 Tamt 

5. Dramatisk 1 2 3 4 5 6 7 Udramatisk 

6. Frustrerende 1 2 3 4 5 6 7 Ikke frustrerende 
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Vedlegg C9: Vurderingsskjema: 
 
 
1.  Satisfaction with life scale 

 
 
  

Helt 
Uenig 

 

      
Helt 
enig 

 
1.  På de fleste områdene er livet mitt nær 

idealet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
2.  Mine livsforhold er utmerkede 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3.  Jeg er tilfreds med livet mitt 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
4.  Så langt har jeg fått de viktigste tingene jeg 

ønsker i livet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
5   Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg 

nesten ikke forandret på noe 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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2. Livsløpstilfredshet  
 

 
- hvor tilfreds var du i: 

Svært lite  
tilfreds 

     Svært 
tilfreds

 
 
årene før du begynte på skolen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
årene på barneskolen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
tenårene  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
tjueårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
trettiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
førtiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
femtiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
sekstiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
syttiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



 
 
 
 
 
 

3. Cloninger’s temperament and character inventory: social discomfort.  
 
 
 
 
 
 
  

Helt 
uenig 
 

      
Helt  
enig 

1.  Føler meg ofte ikke vel når andre 
er til stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Synes det er vanskelig å henvende 
meg til andre 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Føler meg bare vel sammen med 
venner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  Er stille når det er fremmede til 
stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Føler meg vel når det er 
mennesker til stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  Snakker med mange forskjellige 
mennesker på fester 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Er ikke plaget av vanskelige 
sosiale situasjoner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Opptrer ubesværet sammen med 
andre 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Føler meg vel i ukjente situasjoner 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Cloninger’s temperament and character inventory: low self efficacy.  
 
 
 
 
  

Helt 
Uenig 

 

      
Helt 
enig 

1. Blir ofte overveldet av hendelser 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Er ofte nede i en bølgedal 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Føler at jeg ikke er i stand til å           
hanskes med ting 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Er redd for mange ting 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Trenger forsikring 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Kommer fort over tilbakeslag 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Kan klare mange ting samtidig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Kan takle hva som helst 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Tenker hurtig  
 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Subjective happiness scale  
 
For hvert spørsmål eller påstand, vennligst sett en sirkel rundt det punktet på skalaen som du 
synes beskriver deg best.  
 
 
 

1. Generelt regner jeg meg selv for å være:  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke en 
veldig 
lykkelig 
person 
 

      
En veldig 
lykkelig 
person 

 
 
 
 
 

2. Sammenlignet med mine jevnaldrende regner jeg med selv for å være:  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Mindre 
lykkelig 
 

      
Mer 
lykkelig 

 
 
 
 

3. Noen mennesker er generelt veldig lykkelige. De gleder seg over livet uansett hva som 
skjer, og får det meste ut av alt. I hvilken grad gjelder denne beskrivelsen for deg? 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke i det 
hele tatt 
 

      
I stor grad 
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4. Noen mennesker er generelt ikke særlig lykkelige. Selv om de ikke er deprimerte, 
virker de ikke så lykkelige som de kunne ha vært. I hvilken grad gjelder denne 
beskrivelsen for deg?   

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke i det 
hele tatt 
 

      
I stor grad 

 
 
 
 
 

5. Sammenliknet med de fleste andre som har Tourette-syndrom, regner jeg meg selv for 
å være:  

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Mindre 
lykkelig 

      
Mer 
lykkelig 
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6. The work preference inventory: challenge 
 
 
 
  

Helt 
uenig 
 

      
Helt 
enig 

1. Det gir meg glede å hanskes med 
problemer som er nye for meg  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Det gir meg glede å forsøke å løse 
kompliserte problemer 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jo vanskeligere problem, dess mer glede 
får jeg av å forsøke å løse dem 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jeg vil at mitt arbeid skal gi meg 
muligheter til å øke mine kunnskaper og 
evner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Nysgjerrighet er drivkraften bak mye av 
det jeg gjør 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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SCL-8- NORSK OVERSETTELSE 
 
 Ikke i det 

hele tatt 
Litt Ganske 

mye 
Veldig 

mye 
 
1. Nervøsitet eller indre uro 

 

    

2. Føler deg nedtrykt 
 

    

3. Uroer og bekymrer deg for mye 
over saker og ting 

 

    

4. Føler deg engstelig eller redd 
 

    

5. Føler håpløshet med tanke på 
fremtiden 

 

    

6. Føler det som om alt mulig er 
anstrengende 

 

    

7. Angst eller panikkanfall 
 

    

8. Føler deg verdiløs 
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