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1. Abstract  

Huntington‟s disease is a genetic neurodegenerative disorder that affects a person‟s body, 

mind and behavior. The disease has been portrayed in several works of fiction. In this thesis, 

I will describe what symptoms patients with Huntington‟s disease have, according to the 

medical literature. I will also examine how the disease is portrayed in fictional literature. To 

what extent are the literary depictions of Huntington‟s disease in concordance with the 

depiction of the disease in medical literature?  

In this paper, I will try to assess whether or not the fictional work gives a correct picture of 

the disease, compared with what medical articles present. 

First I searched for and read articles on Huntington‟s disease, focusing on review articles 

that describe the psychiatric, cognitive and behavioral symptoms of Huntington‟s disease. 

Symptoms described in medical articles included, but were not limited to, depression, 

anxiety, psychotic symptoms, obsessive-compulsive symptoms, apathy, irritability, 

aggressiveness, impulsivity, and cognitive problems such as difficulty with memory and 

with taking initiative. In addition, patients have characteristic involuntary movements that 

have been the hallmark of the disease for 150 years.  

I read Saturday by Ian McEwan and Devil‟s Dance by Richard R Karlen, novels that portray 

the disease in different ways. McEwan‟s character with Huntington‟s disease is described as 

an evil villain, while Karlen‟s character, though also affected by the disease, is portrayed as 

an ordinary man battling the sickness. In comparison with the medical literature, McEwan 

paints a dark picture of the disease. Karlen‟s description seems more medically correct, 

although there are some smaller issues here as well.  

Fictional authors have the freedom to depict diseases in ways that differ from the typical 

description of the disease in medical literature. However, in order not to offend patients or 

families of patients, it is for the sake of empathy, important to consider their feelings, and 

avoid exaggerating a disease that already is stigmatized due to the all-encompassing manner 

of the symptoms.  
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2. Bakgrunn 

Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig, progredierende nevrodegenerativ sykdom, med 

symptomer som ufrivillige bevegelser, demensutvikling, psykiske plager og 

personlighetsendring – med andre ord de 3 D-er: dyskinesi, demens og depresjon (1). 

Forløpet er snikende.  

I Norge har vi historisk sett navnet ”Setesdalsrykkja”, etter at en norsk distriktslege, dr. 

Johan Christian Lund (1830-1906) beskrev tilfeller i slekter i Setesdalen med ”rykkja” i 

1860 (2). Det er amerikaneren dr. George Huntington (1850-1921) som fikk æren for å ha 

beskrevet sykdommen først, da han publiserte en artikkel om sykdommen i 1872, og siden 

ble sykdommen oppkalt etter ham (3). I begynnelsen kalte han den Huntingtons chorea.  

Andre navn som ble brukt tidlig var ”Sanktveitsdans”, ”Chorea Sti Viti”, og ”Arvesygen”. 

Som det sistnevnte navnet sier, var det kjent som en arvelig sykdom. Nedarvingen er 

autosomal dominant, hvilket gir at et barn av en forelder med Huntingtons sykdom har 50 % 

sjanse for å få sykdommen.  

I 1993 ble den genetiske årsaken påvist, med økt antall CAG-repetisjoner i IT15-genet på 

den korte armen av kromosom 4. Økte repetisjoner gir dysfunksjonelt huntingtin-protein 

som hoper seg opp i nervecellene. (3). Over 39 gjentagelser av CAG gir symptomer, mens 

36-39 repetisjoner gir varierende utfall (4). Antall repetisjoner kan øke fra generasjon til 

generasjon, og derfor kan sykdommen dukke opp uten kjent familiehistorie. Detaljert 

patofysiologi er lite kjent, og gjenstand for omfattende forskning. (4).  

Vanlig alder ved diagnose er 35 til 45 år, og det er dermed stor variasjon i debutalder. Jo 

flere CAG-repetisjoner det er, desto yngre er man ved sykdomsdebut.  (4). Pasientene lever i 

gjennomsnitt med sin sykdom i 15-20 år før de dør, og dødsårsaken er ofte lungebetennelse 

relatert til aspirasjon (3). 

Diagnosen verifiseres med en genetisk test. Man kan få vite om man har arvet det muterte 

genet for sykdommen. Valget om å la seg genteste er en vanskelig avgjørelse, ettersom man 

uansett ikke kan forhindre at sykdommen bryter ut, eller utsette sykdomsdebut. I Norge har 

ca 15 % av de med kjent risiko blitt gentestet (5, sitert i 3). I følge amerikansk litteratur er 
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det ca 5 % som lar seg teste, og slik presymptomatisk testing innebærer at det gis god 

veiledning i forbindelse med testprosedyren (4).  

Kurativ behandling finnes ikke, kun behandling som retter seg mot de spesifikke 

symptomene(6).. Et problem når det gjelder forskning har vært at det er en sjelden sykdom, 

prevalensen er 7-10 per 100 000 i kaukasisk befolkning. Sykdommen er enda sjeldnere i 

andre etniske befolkingsgrupper. Dette har resultert i til dels svært små studier. Fra 1993 har 

det vært et stort Huntingtons senter i USA som har kontakt med HS pasienter, og større 

randomiserte kontrollerte studier har vært mulig å utføre siden det. (6). I Europa er det nå 

etablert et nettverk – European Huntington‟s Disease Network – for forskning om 

sykdommen.  

Selv om Huntingtons sykdom er gjenstand for mye forskning, er det foreløpig ikke påvist 

noen legemidler som kan forlenge den symptomfrie perioden eller forsinke sykdomsforløpet. 

Cochrane ga i 2009 ut to systematiske oversikter som vurderte henholdsvis medikamentell 

behandling for å forsinke sykdomsutvikling og medikamenter for symptombehandling (7,8).  

Den ene oversikten undersøkte om det finnes dokumentasjon for medisiner som virker på økt 

overlevelse, mindre grad av uførhet og senere utvikling av symptomer (7).. Ingen av 

behandlingene som var undersøkt var effektive med tanke på å moderere 

sykdomsutviklingen hos pasienter med Huntingtons sykdom. (7). Den andre oversikten 

fokuserte på symptomer (8). Der ble det kun funnet et medikament med signifikant effekt på 

de ufrivillige bevegelsene, nemlig tetrabenazine. Ingen andre medisiner viste tydelig 

symptomatisk effekt (8). Det er estimert at det finnes omlag 250 pasienter med Huntingtons 

sykdom i Norge (3).  

Chorea er et ord som stammer fra det greske ordet for dans, og tradisjonelt har 

bevegelsesforstyrrelsene vært viet mye oppmerksomhet, men det er mange andre symptomer 

som er betydningsfulle ved sykdommen, som går på tankegang, følelser og oppførsel (3). 

Huntingtons sykdom er beskrevet i flere skjønnlitterære verk. 

Problemstilling 

Ved denne oppgaven skal det undersøkes nærmere hvilke symptomer pasientene med 

Huntingtons sykdom har, slik det er beskrevet i faglitteraturen. Hvordan er symptomene 
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framstilt i to litterære verk?  Vil framstillingen i skjønnlitteraturen stemme overens med 

faglitteraturen? 
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3. Metode 

Oppgaven bygger på et ikke-systematisk litteratursøk på PubMed etter artikler som 

omhandler Huntingtons sykdom og psykiatriske, kognitive og atferdsrelaterte symptomer. 

Søket ble gjort ved å kombinere søkeord som Huntington‟s disease, cognitive symptoms, 

behavioral symptoms, og psychiatric symptoms. Ved funn av relevante artikler søkte jeg 

videre på relaterte artikler. Artiklenes referanser ble også et utgangspunkt for å finne nye 

artikler. En del litteratur ble funnet av veileder Jan Frich.  Det har blitt lagt mest vekt på 

oversiktsartikler i arbeidet med oppgaven.  

Noe av faglitteraturen baserer seg i hovedsak på klinisk erfaring, mens andre artikler har lagt 

vekt på å utvikle egne verktøy i å diagnostisere og kvantifisere ulike symptomer ved 

Huntingtons sykdom. Disse verktøyene er i hovedsak spørreskjema som både pasient og 

pårørende svarer på hver for seg.  

I tillegg har jeg lest to romaner, tilfeldig valgt ut av flere bøker som omhandler sykdommen. 

Romanene er Lørdag av Ian McEwan (2005) (9) og Devil‟s Dance av Richard R. Karlen 

(1997) (10).  

Bakgrunnen for valget av de to bøkene er at romanene står som hver sin motpol i debatten 

om Huntingtons sykdom i skjønnlitteraturen. Lørdag har fått en del oppmerksomhet i 

medisinske tidsskrift, og måten sykdommen har vært framstilt på i boka har vært 

omdiskutert. McEwan er kritisert for å stille sykdommen i et unødvendig kritisk og negativt 

lys (11). I motsetning til dette står Devil‟s Dance, som er utgitt i samarbeid med 

Huntington‟s Disease Society of America, og halvparten av inntektene av salget gikk til 

denne organisasjonen (10).  

Det finnes en rekke andre litterære verk som omhandler HS. Ingen av bøkene jeg har lest er 

såkalte autopatografier, det vil si bøker som er selvbiografier skrevet av pasienter eller 

pårørende om hvordan det er å være syk (12). Det finnes bøker i denne sjangeren, skrevet av 

pasienter med Huntingtons sykdom og/eller familien deres. To eksempler er Learning to 

Live with Huntington‟s Disease (13) og Mapping Fate (14). En autopatografi vil alltid være 

fra pasientens perspektiv, og er ingen fiktiv tekst i utgangspunktet.  

I tillegg er det i medisinske tidsskrift publisert flere observasjoner om Woody Guthrie (1912-

1967), en berømt amerikansk musiker som hadde Huntingtons sykdom (15-16).. Et av 

Formatted: English (U.S.)
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spørsmålene som tas opp der er hvorvidt sykdommen påvirket hans musikalske skaperevne. 

(15-16). Guthrie selv skrev en selvbiografi, der han beskrev hvordan det var å vokse opp 

med en mor med Huntingtons sykdom (17). Boka Bound for Glory skrev han før han selv 

hadde fått diagnosen (17).  

De to romanene jeg har lest gir bare et lite inntrykk i hva skjønnlitteraturen har å by på når 

det gjelder Huntingtons sykdom. Andre eksempler er Frameshift (1997) av R.J. Sawyer (18), 

samt en serie av den kristne forfatteren og legen Harry Kraus om legen Claire McCall, hvis 

far har Huntingtons sykdom. Could I have this dance? (2002); For the rest of my life (2003); 

og All I‟ll ever need (2007) (19-21). 
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4. Symptomer i faglitteraturen 

Sykdomsutvikling 

Ulik forskning baserer seg på ulik inndeling av stadiene i sykdommen. To inndelinger er 

mye brukt: Tidlig-, midt- og senfase, samt et inndelingssystem som brukes når man beregner 

Total Functional Capacity (en del av Unified Huntington‟s Disease Rating Scale, et system 

som brukes til å gi en score av hvor fremskredet sykdommen er) (22). Stadium I er tidlig 

stadium, Stadium II tidlig midtstadium, Stadium III sent midtstadium, Stadium IV tidlig 

avansert stadium, og Stadium V avansert stadium (22). 

Når det gjelder de motoriske symptomene, er det klassiske at de ufrivillige bevegelsene er 

verst i midtstadiet, og deretter blir de plagene litt mindre etter hvert som pasientens generelle 

tilstand svekkes (23). Prediagnostisk beskrives både kognitive endringer (24), psykiske 

symptomer (25) og atferdsendringer (26).  

Det er forsket noe på hvilke symptomer som er mest fremtredende i de ulike stadiene. I tidlig 

fase er det gjerne kognitive og psykiske symptomer som er mest plagsomme, mens i 

midtfasen av sykdomsforløpet vil de motoriske plagene være verst. Apati utvikler seg som 

regel utover i sykdomsforløpet (27 sitert i 28), mens depresjon og irritabilitet viser et mer 

varierende forløp. Tabell 1 viser en oversikt over de vanligste symptomene ved Huntingtons 

sykdom. 

Motoriske symptomer 

De ufrivillige bevegelsene inkluderer chorea, dystoni og tremor (6). I tillegg forekommer 

rigiditet og vansker med viljestyrt motorikk, for eksempel gange, raske øyebevegelser 

(sakkader), tale og svelging (6). Sykdommen kaltes opprinnelig Huntingtons chorea, da det 

var de dansende, ufrivillige bevegelsene som var særpreget (3). Det har lenge vært tydelig at 

det er andre sider ved hjernens komplekse samspill som preges (4). Symptomene ved 

Huntingtons sykdom har blitt sammenholdt med cellesvinnet man ser i hjernen, for å forsøke 

å forklare rollen til striatum, en del av hjernen. Det blir igjen problematisk å bruke disse 

modellene til å forklare Huntingtons sykdom (4).  

Selv om det er de ufrivillige bevegelsene som er mest kjente når det gjelder Huntingtons 

sykdom, er det de psykiske og kognitive sidene som har mest å si for pasienten og de 
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pårørendes liv (29). Depressivitet og funksjonsnivå er sterkere assosiert med livskvalitet, i 

følge en undersøkelse, enn motoriske og kognitive funksjoner (30).  

Psykisatriske symptomer  

98 % av pasientpopulasjonen har minst ett psykiatrisk symptom (23). Grunnet mange ulike 

måter å klassifisere psykiatriske lidelser på, finner en oversiktsartikkel at hyppigheten for 

psykiatriske lidelser hos pasienter med Huntingtons sykdom varierer fra 33 – 76 % (31). 

Dette vil si at pasientene har flere symptomer som sammenfaller med diagnostiske kriterier 

for psykisk sykdom. Tallene varierer veldig fordi ulike diagnostiske verktøy er blitt brukt. 

Selv om en pasient ikke faller inn under kriteriene for en klinisk depresjon, kan 

vedkommende ha depressive symptomer av betydning. Med den tankegangen, er det i alle 

fall sikkert at følgende symptomer beskrives hos Huntingtons pasienter ganske hyppig: 

depresjon, angst, irritabilitet, apati, tvangstanker og tvangshandlinger, og psykotiske 

symptomer (31). 98 % av pasientpopulasjonen har minst ett psykisk symptom (23). I tillegg 

er utfordringen at dersom man bruker tradisjonelle måter å vurdere psykiatrisk sykdom på, 

kan man gå glipp av atferdsvanskene som forekommer i Huntingtons sykdom, da disse 

problemene skiller seg ut fra symptomene man ser i psykiatrien ellers (28). Enda en 

tilleggsfaktor er forekomsten av små studier, med færre enn 20 pasienter i 

forskningsgrunnlaget (25).  

Det har blitt spekulert i om deler av den psykiske symptomatologien kommer av oppveksten 

til pasientene, da de fleste har en belastning i barndommen ved at far eller mor har vært syke. 

En studie som sammenlignet forskjellene mellom HS pasienter med familiemedlemmer uten 

HS, viste signifikante forskjeller blant gruppene når det gjelder depresjon og tvangslidelse 

(32). Pasientene med konstatert HS hadde økt forekomst både av depresjon og av 

tvangslidelse. Dette tyder på at det er en nevrodegenerativ årsak til de psykiatriske plagene 

HS pasienter sliter med (32).  

Noe av faglitteraturen tar opp problemet med depressiv symptomatologi (1). Reaktive 

depressive plager er vanlige i møte med å få en alvorlig diagnose, og symptomene kan 

undervurderes som en normal reaksjon. Derimot kan også depresjon overdiagnostiseres. En 

del av symptomene som vekttap, søvnforstyrrelser, treghet, endret ansiktsmimikk, og ikke 

minst apati kan bortforklares med depresjonsdiagnosen, når det i realiteten er spesifikke 

nevrodegenerative årsaker til disse symptomene (1). 
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Hypomani eller maniske tendenser er beskrevet hos opp til 10 %. Psykotiske symptomer 

beskrives også (1, 23). 5 % rapporterte psykotiske symptomer i form av hallusinasjoner og 

vrangforestillinger i løpet av de 4 siste ukene i en studie (33). Det må samtidig sies at dette 

ikke var pasienter som var innlagt på sykehus, og at noen av dem gikk på antipsykotika, som 

kan redusere forekomsten av psykotiske tanker (33). De vanligste psykotiske symptomene er 

forfølgelsesvrangforestillinger (paranoiditet) og hørselshallusinasjoner (28). Tidligere studier 

ble gjort utelukkende hos pasienter inneliggende på psykiatriske sykehus, og forekomsten 

kan dermed ha blitt overestimert. Prevalensen ligger antagelig nærmere 3 % enn 12 % (28). 

Tvangssymptomer beskrives hos 20-50 % av pasientene, avhengig av diagnoseverktøy (28).  

Seksualiteten kan endres (1). Det som er vanligst er nedsatt lyst og nedsatt evne til orgasme, 

både hos menn og hos kvinner, men endringer i retning av hyperseksualitet er også beskrevet 

i litteraturen (1). I en studie ble det vist at 62 % rapporterte redusert eller ingen libido, mens 

5-6 % hadde reduserte hemninger når det gjaldt seksuell oppførsel (33). Utroskap er vanlig i 

de tidlige fasene av sykdommen, antageligvis på grunn av impulsiviteten som følger med 

sykdommen (34 sitert i 28). 

Det er forsket lite på rusmiddelbruk hos pasientene, men tradisjonelt har det vært antatt at de 

har høy risiko for misbruk av alkohol og andre rusmidler. Noe forskning som er gjort tyder 

på at forekomsten av rusmisbruk ikke er økt hos HS pasienter (23), mens annen forskning 

peker i retning av at de har økt prevalens av alkoholmisbruk (35).   

Sykdomsforløpet preges også av nedsatt sykdomsinnsikt (29). En undersøkelse viser at det 

spesielt gjelder funksjonsevne og kontroll over egen atferd, der de, sammenlignet med hva 

pårørende beskriver, overestimerer egne evner. De har en viss innsikt i at de er syke, da de 

gir seg selv lavere funksjonsevnescore enn de scorer sine pårørende. Hoth beskriver at de 

som hadde mye depressive symptomer også beskrev flere problemer med funksjonsevne 

eller atferd, enn de med mindre depressivitet. Hvorvidt dette betyr at depresjon øker negativ 

tankegang, eller hvorvidt nedsatt sykdomsinnsikt beskytter mot depressivitet, er uklart (29). 

Manglende sykdomsinnsikt kan også føre til at korrekte diagnoser ikke stilles, fordi 

pasienten benekter symptomene man spør etter (6). Dersom man spør pårørende kan man få 

nyttige opplysninger om pasienten som avviker fra svarene pasienten gir (6).  

Kognitiv svikt 
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Alle pasienter med Huntingtons sykdom har varierende grad av kognitiv svikt, som påvirker 

personlighet, humør og atferd (36). Rigiditet Redusert kognitiv fleksibilitet er et symptom 

ved HS, pasientene mangler den normale fleksibiliteten hjernen har til å skifte fokus, og nye 

situasjoner blir vanskelige. Man har forstyrret evne til initiering og nedsatt evne til 

problemløsning. Konsentrasjonsevnen er hemmet.  Hukommelsesvansker, særlig problemer 

med å gjenkalle, preger HS. Nedsatt romfølelse er også en del av sykdommen (36). Man har 

nedsatt evne til å behandle informasjonen man må håndtere i hverdagen, og til å planlegge 

hverdagen sin. I tillegg har man nedsatt evne til å lære (6).  

Forskning viser at kognitive endringer kommer tidligere enn motoriske symptomer (24), dvs. 

prediagnostisk. Spesielt evnen til å lære nytt, hukommelse, og arbeidshukommelse rammes 

(37). En annen studie viser at kognitiv svikt henger sammen med apati (38). Dersom 

pasienten er apatisk, scorer han også lavere på kognitive funksjoner som konsentrasjonsevne, 

eksekutive funksjoner og episodisk hukommelse. Grunnen kan være at apatiske pasienter 

mangler evnen til å ta initiativ (38). Pasienter har vansker med å skifte fokus (23). 

Frustrasjonen ved ikke å ha normal fleksibilitet i forhold til en ny situasjon vil utløse 

irritabilitet og aggressivitet. I tillegg kommer impulsiviteten som er et resultat av at hjernen 

ikke lenger klarer å stoppe upassende impulser i gitte situasjoner (23). 

Atferdsendringer 

Atferd er et samspill av mange faktorer. Emosjon, kognisjon og motorikk spiller alle inn, og 

sammenhengen en person befinner seg i spiller også en viktig rolle. Det er forsket lite på 

atferd hos pasienter med HS, og dermed er noe av det beskrevet etter forfatteres kliniske 

erfaring (23). Det varierer veldig fra forfatter til forfatter hva de legger i begrepet atferd, det 

beskrives sammen med psykiatri i noen tilfeller og sammen med kognisjon i andre artikler.  

Det er blitt utviklet et eget skjema for å undersøke atferdsendringer hos HS pasienter. 

Problem Behaviors Assessment for Huntington‟s Disease - PBA-HD (26,33). Symptomene 

graderes både etter hyppighet og alvorlighetsgrad. Tre subskalaer brukes: Apati, depresjon 

og irritabilitet. (26,33). 

Definisjonen av apati er løsrivelse, med passivitet og tap av entusiasme, interesse, empati og 

sosialt samspill (39 sitert i 38). Apatibegrepet i spørreskjemaet PBA-HD innebærer redusert 

energi og aktivitet, selvforsømmelse, følelsesmessig avstumpning, initiativløshet, nedsatt 
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utholdenhet, redusert arbeidsevne og nedsatt vurderingsevne (33).  Apati beskrives som 

sterkt relatert til sykdommens utvikling (33). Det er en del av personlighetsendringen, som 

finnes hos opp til 48-50 % av pasientene (1,23). I motsetning til depresjon og irritabilitet, 

forverres nivået av apati utover i sykdomsforløpet (33). Funksjonsevnen, målt i evnen til å 

utføre dagligdagse aktiviteter (ADL – activities of daily living) nedsettes proporsjonelt med 

graden av apati (40). Pasienten kan trekke seg vekk fra sosial omgang, ignorere personlig 

hygiene, og være initiativfattig (41). Man gleder seg ikke over det man tidligere interesserte 

seg for (6).  

Irritabilitet dreier seg om infleksibilitet, patologiske tvangstanker, irritabilitet, verbal 

aggresjon, og fysisk aggressivitet (33). Her Det er blittble det vist at symptomene forekom 

hyppigst 6-11 år etter sykdomsdebut. Vansker med å kontrollere temperament og 

sinneutbrudd forekom hos 40 % av pasientene. Fysisk vold var sjeldnere, men ble rapportert 

hos 22 % (33). Aggressivitet finnes hos en tredjedel av pasientene, og henger sammen med 

funksjonsnivånedsettelse (42 sitert i 28). Det er størst sannsynlighet for at nære pårørende 

rammes av pasientens utålmodighet, sinne og temperament enn at fremmede opplever dette 

(28).  

Depresjonsbegrepet i PBA-HD-skjemaet innebærer nedsatt stemning, depressiv tankegang, 

angst og selvmordstanker (33). Disse symptomene er grovt sett like hyppige i alle faser av 

sykdomsforløpet. I samme studie ble det vist at av 134 pasienter med HS hadde 34 % av 

pasientene hatt selvmordstanker, og 16 % forsøkt suicid. Artikkelen skilte ikke på om 

tankene eller forsøkene var før eller etter sykdomsdebut. I løpet av de 4 ukene det ble spurt 

etter nåværende symptomer rapporterte 8 % selvmordstanker (33). Selvmordsrate er blitt 

estimert til 4-6 ganger høyere enn resten av befolkningen (1,28). De høye tallene kan knyttes 

til depresjon og til impulsivitet (23).  

Både depresjon og irritabilitet kan behandles medikamentelt, og i Craufurds artikkel fra 2001 

kan økt bruk av behandling være en forklaring på redusert forekomst av depressive 

symptomer og irritabilitet (33).  

Både apati, depresjon og irritabilitet beskrives hos pasienter der de motoriske symptomene 

ikke har debutert enda (26). Det kan med andre ord være problematisk å kalle denne fasen 

presymptomatisk. Selv om de ikke har ufrivillige bevegelser av choreatypen, som er sett på 

som kjernesymptomet ved Huntingtons sykdom, har de symptomer relatert til sykdommen. 
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Prediagnostisk fase er en bedre beskrivelse (26). Det er en tanke at diagnosekriteriene, som 

krever motoriske symptomer, burde revideres da andre symptomer kan komme ti år før 

forventet diagnose (35).  

I tillegg til apati, depresjon og irritabilitet, beskrives katastrofereaksjoner (voldsom reaksjon 

når noe som er større enn en persons kognitive evne skjer, f. eks hvis man blir spurt et for 

komplisert spørsmål, sees ved kognitiv svikt), ustabilt humør, impulsivitet, og selvopptatthet 

(28), samt mangel på empati (23). Mangelen på empati samt at man ofte trekker feil slutning 

i sosialt samspill med andre gir sterk påvirkning i det sosiale liv (23). Impulsiviteten har 

effekt på temperament, vurderingsevne, kjøreevne og pengebruk (4), i tillegg til tidligere 

nevnt seksualitet (28, 33). 

Selv om det er varierende resultater om hva slags medikamenter som kan hjelpe 

symptomatologien ved HS (8), er det klart at struktur i hverdagen er et godt tips. Det er 

viktig at de som har omsorgen for pasientene vet hva som trigger frustrasjonen hos dem, 

ettersom det er omsorgsgiverne som stort sett utsettes for pasientens eventuelle irritabilitet 

og aggressivitet (23). 

Følgende er hentet fra informasjonsbrosjyren Huntington‟s disease, a carer‟s guide:  

”Jeg har HS – det innebærer:  

Jeg liker rutiner 

Jeg gjør én ting om gangen 

Gjør meg oppmerksom på deg og fortell hva du vil 

Gi meg tid til å svare – ikke gjenta det du sa eller si det på en annen måte – da blir det 

vanskelig for meg. 

Lytt til hva jeg sier – det kan kreve litt innsats 

Jeg vet ikke hvordan jeg skal vente. Trenger jeg noe, så må jeg ha det nå 

Jeg trenger masse snacks og drikke 

Hjernen min kjører seg fast i å tenke på viktige ting, så jeg gjentar ofte de samme 

ordene en del 

Det finnes bare én løsning på et problem/spørsmål 

Jeg husker livet mitt slik det var før 

Jeg kan være redd for fremtiden – jeg tenker mye 
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Jeg kan glede meg over ting og ha det gøy 

Før var jeg uavhengig, hadde mitt eget liv og tok egne valg – og jeg vil ikke forandre 

meg mer enn jeg må. ” (43, oversatt til norsk av Jan Frich)  

Kriminalitet  

Det har vært omdiskutert om Huntingtons sykdom øker risikoen for å begå kriminelle 

handlinger, i tråd med en økt impulsivitet, irritabilitet og aggressivitet. Noen studier viser at 

særlig blant pasienter som innlegges psykiatriske sykehus, finnes det HS pasienter med 

mordforsøk og som er dømt for voldshandlinger (44 sitert i 28). Men disse pasientene er ikke 

representative for alle med Huntingtons sykdom. (44 sitert i 28). 

Straffbare handlinger forekommer i liten grad, og dersom de forekommer, er det stort sett 

forseelser. Alvorligere forbrytelser beskrives, men i svært lite omfang (23). Dansk forskning 

viser at menn med HS hadde økt forekomst av kriminalitet, spesielt fyllekjøring (35). Det var 

stort sett forbrytelser av lav alvorlighetsgrad. Mord, voldtekt eller ildspåsettelse ble ikke 

beskrevet. De fleste har rent rulleblad. Kvinner med sykdommen hadde ikke flere dommer 

enn kvinner uten HS (35). Å ha Huntingtons sykdom kan forklare svært lite av tendensen til 

kriminalitet (45).  

Virkninger på familien 

Huntingtons sykdom rammer ikke bare pasientene, noe men har ogsåsom har store 

konsekvenser for nærmeste familie og venner (46). I tillegg til at det er en belastning å vite at 

det er en arvelig sykdom, vil de fleste som vokser opp med et familiemedlem med sykdom 

bli nødt til å ta vare på sin syke mor eller far eller annet familiemedlem, og denne omsorgen 

kan være krevende. Sykdommen bryter gjerne ut mellom fylte 30 og 45 år, og pasienten vil 

ofte ha stiftet familie før han eller hun blir syk (46). 

Kognitiv svikt fører til apati og inaktivitet, og gir et stort behov for at pasienten følges opp 

(47). Det er som oftest familien som får denne oppgaven, i all fall tidlig i sykdomsforløpet. 

Halvparten av pasientene oppfører seg til tider på en farlig og aggressiv måte mot sine 

nærmeste (47). Som tidligere nevnt er det familien som rammes av pasientens utbrudd, enten 

de er verbale eller fysiske (28).  
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Mange leger vet lite om sykdommen, da den er sjelden, og det er gjerne familien som får 

belastningen med å finne ut og bestemme hva som er til gagn for pasienten og hvordan 

familien skal håndtere sykdommen (47).  

 

Tabell 1:        Vanlige symptomer ved Huntingtons sykdom 
 

Motoriske symptomer Ufrivillige bevegelser 

Rigiditet 

Vansker med viljestyrt motorikk 

Kognitive symptomer Problemer med å ta initiativ 

Hukommelsesvansker 

Redusert kognitiv fleksibilitet 

Psykiatriske symptomer Depresjon 

Angst 

Psykotiske symptomer 

Tvangstanker og tvangshandlinger 

Atferdsendringer Apati 

Irritabilitet og aggressivitet 

Depresjon 

Impulsivitet 

Selvopptatthet og manglende empati 

 

Sammendrag 

Huntingtons sykdom er mer enn en rykkende sykdom preget av ufrivillige bevegelser. Det er 

en nevrodegenerativ lidelse som i tillegg til motoriske evner rammer kognisjon, emosjoner 

og atferd. Det finnes få gode studier på hvordan behandling av disse faktorene bør være, selv 

om disse faktorene sannsynligvis har mer å si for livskvalitet enn de rene motoriske plagene.  
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5. Symtombeskrivelse i skjønnlitteraturen 

Huntingtons sykdom i skjønnlitteraturen 

Hvordan framstilles Huntingtons sykdom i skjønnlitteraturen? De to romanene vi skal 

studere her er valgt blant flere bøker som beskriver sykdommen. Lørdag (9) av Ian McEwan 

(f. 1948) og Devil‟s Dance (10) av Richard R. Karlen tar opp sykdommen på ulike måter, og 

historiene preges på forskjellig måte av Huntingtons sykdom.  

Lørdag av Ian McEwan 

Sammendrag 

Bokas hele handling dreier seg om en enkeltstående lørdag i en nevrokirurgs liv. Henry 

Perowne bor i London, med sin kone Rosalind og sønn Theo. Døgnets både hverdagslige og 

ekstraordinære hendelser beskrives i rik detalj. Perowne er nevrokirurg og har etterlengtet 

lørdagsfri. Dagen starter med et flystyrt, som i post-11. september-tid tolkes som terrorisme 

inntil det motsatte er bevist. Det viser seg å være en ulykkeshendelse, og ingen menneskeliv 

er gått tapt. Dagen preges av et massivt demonstrasjonstog mot krig, det er den forestående 

invasjonen i Irak det demonstreres mot. Perowne er ambivalent i forhold til krigen, en 

tidligere pasient hadde bodd i Irak, og beskrev tortur og annen elendighet, slik at Perowne til 

slutt tenker at krig i visse situasjoner er et nødvendig onde.  

Familien er sentral i fortellingen. Perowne møtte kona Rosalind på sykehuset da hun var 

pasient, han var i turnustjeneste og hun hadde en hypofysetumor. Theo er sønnen i huset, han 

er en dyktig bluesgitarist. Dattera Daisy bor i Paris, men et besøk er planlagt denne 

lørdagskvelden. Svigerfar John Grammaticus kommer også, han er i likhet med sin 

datterdatter en poet. Daisy skal snart få utgitt en diktsamling. 

Lørdagens andre hendelser består av en squashkamp med anestesioverlege Jay Strauss. På 

vei til squashhallen krasjer Perowne med en bil som omtrent kommer ut av intet. I denne 

bilen sitter Baxter, som får en sentral betydning i boka. Baxter beskrives som en tvilsom 

karakter, det er to andre med ham, Nark og Nigel. Når de skal gjøre opp, merker 

nevrokirurgen at Baxter har en del ufrivillige bevegelser, uvanlig gange, rykninger i ansiktet 

og dårlig funksjon i øyemusklene. Perowne mistenker i løpet av kort tid at Baxter har 

Huntingtons sykdom. Situasjonen oppfattes som truende for Perowne, han får et slag i 
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brystet, og for å redde seg selv fra å bli slått mer, nevner han sykdomsmistanken, ”Faren din 

hadde det. Nå har du fått det også.” (9, s.96) Baxter blir satt ut av dette, og det er tydelig at 

kameratene hans ikke vet noe om at han er syk.  

Perowne får gå videre, han spiller squash og taper, går på fiskemarkedet og handler fisk, 

besøker sin demente mor på sykehjem, og hører sin sønn spille en ny sang på øvelse. Til slutt 

samles hele familien i det flotte hjemmet, til middag. Før de rekker å spise eller gjøre noe 

som helst, bryter Baxter seg inn med Nigel. Han har med seg kniv og oppfører seg truende. 

Han slår ned Grammaticus, og holder kniven mot Rosalinds nakke, tvinger Daisy til å kle av 

seg, hvorpå familien skjønner at Daisy er gravid. Grammaticus, Daisys bestefar, ber Daisy 

om å sitere et dikt, og dette beroliger Baxter. Det ender med at Theo og Perowne får 

overtaket, Baxter faller i trappa, skader hodet, og legges inn på sykehuset. Senere ringer 

sykehuset Perowne – flere av kollegaene hans har influensa, så han må trå til og operere 

Baxter. Perowne opptrer som den gode lege og redder livet hans. Men til hva? Dagen er 

over.  

Devil’s Dance av Richard R. Karlen 

Sammendrag 

HovedpersonenJeg-personen i boka, Roger Stone, er en indremedisiner som lever et meget 

ansvarsbevisst liv i New Jersey sammen med sin kone Doris og sine to tenåringsdøtre. Han 

jobber mye, følger alltid reglene, for han er personen som hele familien stoler på til å ordne 

opp for seg. 

Harry Stone er Rogers eldre bror. Han er engelskprofessor, og har skrevet 5 romaner.  Kona 

heter Sandy, og de har en sønn som heter Alan. Boka omhandler hvordan livene til alle 

involverte endres når Harry begynner å oppføre seg annerledes. Det kan virke som at han går 

gjennom en såkalt midtlivskrise, der han kjøper seg motorsykkel, og er utro mot kona si med 

en av studentene sine, Mitzi. Motorsykkelen krasjer, og Mitzi er blitt gravid. Harry blir 

voldelig mot kona si, og han flytter hjemmefra og inn sammen med Mitzi.  Etter en krangel 

med en politimann fengsles Harry. Han oppfører seg kort sagt merkelig. Skolen tvinger ham 

til å slutte på jobben. I tillegg til personlighetsendringene har han noen ufrivillige bevegelser 

i armer og ansikt, som han prøver å maskere som viljestyrte, meningsfulle bevegelser.  
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Roger, indremedisineren, er innom Parkinsons sykdom, dystoni, tardiv dyskinesi, muskulær 

dystrofi, depresjon, schizofreni, bipolar lidelse og multippel sklerose da han prøver å 

diagnostisere sin bror.  

Harry og Rogers mor blir dødssyk av lymfom. Gradvis avdekkes en forhistorie der både far 

og farfar, samt tante og fettere til Roger og Harry hadde Huntingtons sykdom og begikk 

selvmord tidlig i sykdomsforløpet.  Den de har trodd var faren sin, er faktisk stefaren deres, 

som giftet seg med moren deres da Roger var spedbarn. Roger får greie på dette, men holder 

det for seg selv. Etter mange måneder forteller han broren at han tror Harry har Huntingtons 

sykdom.  Roger har alltid sett opp til broren sin, og følt seg underlegen.  Harrys sykdom gjør 

at Roger også begynner å oppføre seg annerledes. Han er utro mot kona si, og inngår et 

forhold med Sandy, ekskona til Harry.  

Mitzis mor heter Mary Lou. Hun er gift med John Whalen, men da han er alkoholiker og en 

voldelig mann, flytter hun inn sammen med Mitzi og Harry. Etter hvert blir Mary Lou og 

Harry elskere, og Mitzi flytter inn til Sandy, av alle mennesker. Harry, litteraturelskeren, 

siterer støtt og stadig vers fra dikt, litterære klassikere eller Bibelen, han har et sitat for 

enhver anledning. Mitzi føder en sønn, som hun kaller opp etter Harry, Herschel. (Harrys 

hele navn). Harry ønsker å dø, og han spør legebroren sin om hjelp til å dø. Han planlegger å 

få John Whalen, Mitzis far, dømt for mord.  Roger nekter å hjelpe han med å dø. Doris 

beskylder Roger for utroskap, og han flytter kortvarig inn på motell.  

Harry finnes så død i skogen, med to skudd i hodet. Alle bevis peker mot Whalen. Det viser 

seg senere at det var Sandy som hjalp Harry med å drepe seg selv, men med et brev fra Harry 

som navngir en Alphonse O‟Neill som i følge brevet ble betalt for å hjelpe ham med 

selvmord, er det ingen som mistenker Sandy. 

Når boka slutter, er Roger fortsatt frisk, og han har fortsatt ikke fortalt Alan at han har 50 % 

mulighet for å ha arvet sykdommen. Roger er fortsatt den eneste som vet om risikoen for HS 

i familien. Herschel, Harrys andre sønn, har også sjanse til å få sykdommen.  

Symptomatologi 

Hovedpersonene i bøkene karakteriseres på ulik måte. Siden handlingen i Lørdag er basert 

på hendelser som utspiller seg én dag, får vi bare opplysninger om Baxters symptomer fra én 
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bestemt dag nokså tidlig i sykdomsforløpet. Derimot følges sykdomsutviklingen hos Harry 

Stone følges over en lengre tid på omtrent to år, også han tidlig i forløpet.  

Motorisk sett er det de ufrivillige bevegelsene som dominerer førsteinntrykket av 

sykdommen hos begge mennene med Huntingtons. Rykninger i ekstremiteter og i ansikt 

samt tremor beskrives. McEwan og Karlen beskriver hemmede øyebevegelser hos 

henholdsvis Baxter og Harry: 

”Baxter borer blikket i ham, blikket han ikke kan flytte uten samtidig å flytte på hele 

det tunge, barberte hodet. Ansiktet hans er spill levende med små rykninger som aldri 

helt danner noe uttrykk. Det er en muskulær rastløshetsom en dag – dette er 

Perownes veloverveide oppfatning – vil bli atetoid, herjet av ufrivillige, 

ukontrollerbare bevegelser …” (9, s. 95-96)  

Harry prøver å kamuflere rykningene ved å utføre tilsynelatende meningsfulle handlinger, 

“transformed involuntary movements into seemingly social acts” (10, s.155). Stamming 

beskrives hos Harry. Utover i forløpet sliter han i tillegg med ustø og haltende gange.  

Baxter  

Baxter er en impulsiv person, som beskrives som voldelig:  

”Han [Baxter] snur seg halvveis, vugger bort fra Perowne og humper tilbake. Han 

utstråler en gretten utålmodighet, en destruktiv energi som venter på å bli sluppet løs. 

Han kan være på nippet til å angripe.” (9, s. 90)  

Hvorvidt hans familie og nærmeste venner utsettes for hans aggressivitet beskrives ikke, 

mens han angriper et vilt fremmed menneske han støter borti på gata, nemlig Dr. Perowne. 

Det er overfallshandlinger, planlagt innbrudd, trusler om vold, legemsbeskadigelse og 

seksuelle krenkelser som det beskrives at han begår eller forsøker å begå.  Årsaken til at han 

begår disse kriminelle handlingene er i følge romanen at han har Huntingtons sykdom. Det 

virker som om Baxter ikke kan noe for at han oppfører seg på en straffbar måte. Det er 

molekylene, genetikken som har bestemt at han kommer til å være slik:  

”Selv da han [Perowne] overrasket snur seg mot Baxter, selv da han ser eller 

registrerer det som kommer mot ham i stor fart, henger det igjen en snev av den tørre, 
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kjedelige diagnostikeren som biter seg merke i manglende selvkontroll, 

følelsesmessig ustabilitet, eksplosivt temperament, noe som tyder på reduserte 

GABA-mengder i reseptorene til nevronene i striatum. Det er mye ved den 

menneskelige adferd som kan føres tilbake til komplekse molekyler. Ingen kan regne 

opp alle skader på kjærlighet og vennskap og ethvert håp om lykke som skyldes for 

mye eller for lite av den ene eller den andre nevrotransmitteren. Og hvem vil noen 

sinne finne en moral, en etikk, der nede blant enzymene og aminosyrene når de fleste 

foretrekker å se en annen vei?” (9, s. 94)  

Baxter lever kriminelt, i følge McEwan, både fordi proteinene hans har bestemt det, og fordi 

han ikke har noe framtidshåp. Uten håp om en framtid trenger han heller ikke frykte 

eventuelle konsekvenser handlingene hans kan medføre: 

”Den grundig demonstrerte sannheten er at Baxter er et spesialtilfelle – en mann som 

tror han ikke har noen fremtid og følgelig er fri for konsekvenser. Og det er hele 

bildet. Det omfatter særegne forstyrrelser, det individuelle uttrykket for sykdommen 

hans – impulsivitet, dårlig selvkontroll, paranoia, humørsvingninger, depresjoner som 

oppveies av raserianfall, og noe av dette, eller alt sammen og mer, kunne ha hjulpet 

ham, beveget ham mens han reflekterte over krangelen med Henry samme morgen. 

Og det vil drive Baxter videre nå. […] Det er skrevet. Ingen kjærlighet, medisiner, 

bibelgrupper eller fengselsdommer i hele verden kan kurere Baxter eller få ham til å 

endre kurs. Det står svart på hvitt i skjøre proteiner, men kunne like godt vært hugd i 

stein eller i herdet stål.” (9, s. 206)  

Dr. Perowne er den flinke og fornuftige legen. Baxter er hans rake motsetning, og er fienden 

i boka. Han er impulsiv, aggressiv, ikke drevet av fornuften og framstilles rett og slett som 

usympatisk: 

”De er allerede halvveis oppe. Hvorfor skulle Baxter tro at denne legen vil holde ord 

i stedet for å ringe politiet, selv om forsøket skulle eksistere? Fordi han er både 

oppspilt og desperat. Fordi følelsene er over styr og dømmekraften i ferd med å 

svikte.” (9, s. 221)  

Baxter beskrives som en som ikke har noe å leve for, og som ikke har en plan eller mening å 

leve etter: 
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”[…] sannsynligvis har heller ikke han noen plan; besøket er en improvisert 

opptreden. Sykdommen gir ham en stusslig form for frihet, men antagelig vet han 

ikke hvor langt han er forberedt på å gå.”  (9, s. 210)   

Dagen hans styres av impulsive handlinger, som får konsekvenser som han tilsynelatende 

ikke har hatt den kognitive evnen til å vurdere på forhånd. Diagnosen Huntingtons sykdom 

blir fremstilt av McEwan som en dom til tortur. Perowne redder fienden Baxters liv i 

operasjonssalen, men ut fra Perownes syn på diagnosen, er dette rett og slett en straff for det 

Baxter har gjort mot hans familie, og på hans ordnede og fornuftsdrevne liv: 

”Baxter har en stadig mindre bit igjen av livet som er verdt å leve, før nedstigningen 

til de marerittaktige hallusinasjonene begynner. […] Ved at Henry reddet Baxters liv 

i operasjonssalen dømte han ham samtidig til tortur. En god nok hevn. Og dette er et 

område der Henry kan utøve autoritet og styre hendelsene.” (9, s. 269-270)  

Det er til tross for mange sterke negative beskrivelser ikke et helt entydig bilde McEwan gir: 

”Merkelig nok, til tross for volden likte han [Perowne] nesten Baxter. Det er å ta 

munnen for full. Han ble nysgjerrig på ham, på den håpløse situasjonen og motviljen 

mot å gi opp. Og det fantes ekte intelligens der, og frykt for å leve livet på feil måte.” 

(9, s. 113).  

Harry Stone 

Allerede fra tittelen får man jo et begrep om hvordan sykdommen framstilles i boka – 

djevelens dans. Dette nevnes flere ganger i boka: 

“ ‟He‟s got the devil inside him that‟s just sucking the life out of him.‟ Mary Lou‟s 

analysis, while hardly scientific, has a certain plausibility that disturbs me. That 

Harry is degenerating both physically and psychologically is becoming evident to 

those who know him best.” (10, s. 64). 

Boka starter med at Harry Stone har vært involvert i en motorsykkelulykke. Det er litt uvisst 

hvordan ulykken skjer, men alkohol og uforsiktighet er innblandet. Kona opplever at Harry 

har forandret seg i det siste, han har kjøpt seg motorsykkel og er gjerne ute hele natta.  
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Broren Rogers første beskrivelser av personlighetsendringene hos Harry Stone er at han har 

humørsvingninger, og er litt paranoid. Andre ord som brukes om oppførselen hans er bisarr 

og uforutsigbar.  

 Harry Stone er impulsiv. Spesielt kan man legge merke til skildringen av utroskap. Han har 

forhold til opp til flere av sine studenter, og i løpet av boka bytter han partner flere ganger. 

Voldelig blir han også, kona blir slått i det Harry stormer ut av huset, noe som aldri hadde 

skjedd tidligere. Han arresteres i minst én situasjon, der han går til angrep mot en politimann. 

Dette uttrykker aggressiviteten og impulsiviteten som preger hans endrede personlighet. 

Samtidig er han også mer og mer apatisk, han bryr seg ikke om familien sin lenger:  

”You don‟t care about what happens to Alan. You don‟t care what happens to Sandy. 

What do you care about, Harry?” (10, s. 43-44)  

Apatien vises blant annet da han ikke besøker sin mor før hun dør eller møter opp i 

begravelsen hennes. Han framstår som selvopptatt, og dette viser seg også ved at han stikker 

av fra sine kjære flere ganger, og blir borte i måneder i slengen. Samtidig er det ikke entydig 

at han ikke bryr seg. Når han får vite at han har Huntingtons sykdom, og får vite om 

arvegangen, sier han at han er glad for at det er han som har fått sykdommen, og ikke broren 

Roger.  

Kognitivt sett kan ikke Harry lenger utføre jobben sin, og han blir sagt opp fra sin stilling 

som professor i engelsk ved universitetet. Hukommelsen svikter mer og mer utover i 

forløpet. Til en viss grad har han sykdomsinnsikt, han innser at det er noe som er galt med 

ham, samtidig som han tilsynelatende ikke ser at han har et problem som han bør oppsøke 

medisinsk hjelp for: “How would a crazy man know how crazy he is? If I knew that I 

wouldn‟t be crazy.” (10, s.157) 

I tillegg til apati og kognitive vansker beskrives det depressiv tankegang hos Harry: 

“Get serious, Rog. I-I-I‟m a teacher who can‟t teach. A writer who can‟t write. 

There‟s nothing left but the contemplation of nothing? No hope. No salvation. You 

know it as well as I do.” (10, s. 192)  

Følelsen om håpløshet vedvarer, og det ender med at han velger å avslutte sitt liv. “My life 

has been slowly eroding away i prefer to die on my own terms.” (10, s.268) 
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Slektningene som hadde Huntingtons sykdom er familiens velbevarte hemmelighet. Roger 

og Harrys mor ønsket ikke at de skulle leve med muligheten for å ha arvet HS kvernende i 

minnet, men at de skulle leve uten frykt om at de kunne på sikt få den arvelige sykdommen: 

“ „I can‟t exactly explain it. Harry has become another person. Maybe it‟s just a 

temporary thing. Some sort of breakdown. „ He [Sam Stone; Roger og Harrys stefar] 

lapses into a prolonged, unnerving silence. „Your mother warned me that one day this 

might happen, but I refused to believe it.‟ He finally says. […] „We have lied to you 

and Harry for a lifetime.‟ ” (10, s. 68-69)  

Et annet sted heter det:  

“You‟re not knowing about our family was probably a blessing. Israel, my sister 

Rachel, myself – not a day went by during which we didn‟t think about what might 

be in store of us. Esther did the right thing by shielding her sons from their father‟s 

family.” (Joseph, onkel til Harry og Roger, 10, s. 83) 

Selv om det er Harry Stone som er hovedrepresentanten for pasienter med Huntingtons 

sykdom er det flere i boka som er syke. Symptomene som beskrives hos Israel Horowitz, den 

biologiske faren til Harry og Roger, er irritabilitet, paranoide forestillinger, endret 

personlighet, utroskap, redusert hukommelse og tilslutt selvmord.  

Roger, broren til Harry, har 50 % risiko for å bli syk: “Being fifty-fifty to come down with a 

disease where the only cure is death, I consider a reasonable justification to live recklessly.” 

(10, s. 141). Roger Stone er utro mot sin kone, og er livredd for at han skal oppdage 

symptomer på sykdommen hos seg selv. Når boka avsluttes er han fortsatt fri for motoriske 

symptomer. I teorien er det mulig at han også har sykdommen, og at utroskapen er et uttrykk 

for økt impulsivitet hos ham. Uansett har risikoen for sykdommen påvirket hvordan han 

lever livet sitt.   

 



 25 

6. Diskusjon 

Samlet sett kan man si at Baxter beskrives som ondskapsfull, og sykdommen fremstilles som 

grunnen til hans ondskap. Harry Stone beskrives derimot som en som ufrivillig endrer 

personlighet og blir annerledes, en som ikke mener å såre familien sin, men som gjør det 

likevel. Shakespeare siteres: “If I chance to talk a little wild, forgive me, / I had it from my 

father.” (10, s. 156).  

Jeg vil her sammenligne den skjønnlitterære symptombeskrivelsen med symptomene som 

faglitteraturen beskriver hos pasienter med Huntingtons sykdom. Stemmer 

symptomatologien i Devil‟s Dance og Lørdag overens med det som de faglitterære artiklene 

presenterer?   

Motoriske symptomer 

Både Baxter og Harrys motoriske plager stemmer i forhold til faglitteraturen. De har begge 

ufrivillige bevegelser, og har problemer med koordinasjonen av viljestyrte bevegelser.  

Kognitive symptomer 

Harry må slutte å jobbe, ikke bare basert på at han har et forhold til en eller flere av 

studentene sine, men også fordi han ikke klarer å håndtere en jobb lenger og har store 

hukommelsesvansker, som tyder på kognitiv svikt (36). Så vidt leseren vet, oppsøker Harry 

aldri medisinsk hjelp annet enn det minimale han får av broren sin. Manglende 

sykdomsinnsikt er en faktor (29).  

Harry har også en ganske komplisert plan for hvordan han skal få John Whalen til å bli dømt 

for mordet på Harry, og måten han legger skylden på en ikke-eksisterende Alphonse O‟Neill 

krever en del kognitive evner. Dette er ikke nødvendigvis i samsvar med hva litteraturen sier, 

som beskriver kognitiv svikt tidlig i sykdomsforløpet (24). Huntingtons sykdom er en 

sykdom der symptomene varierer i styrke fra person til person, og det er godt mulig at det 

hos en med et godt intellektuelt utgangspunkt som Harry, engelskprofessor og 

romanforfatter, vil de kognitive vanskene være mindre uttalte i begynnelsen.  

Det beskrives at Harry har hukommelsesvansker som hemmer han i jobbsammenheng. 

Derimot siterer han vers og setninger fra litterære vers til enhver anledning. Det er tydelig at 
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sykdommen ikke har tatt fra ham den evnen til å huske litteraturen han har pugget opp 

gjennom livet. Boka følger Harry tidlig i sykdommen, og den kognitive svikten blir mer 

uttalt jo lenger man har hatt sykdommen (24). Baxter beskrives som en som har problemer 

med å planlegge handlingene sine, og dermed som en som har kognitive problemer (6).  

Apati 

Det beskrives detaljert hvordan Harry slutter å tenke på dem han har rundt seg, og oppfører 

seg akkurat som han selv ønsker. Han besøker ikke mora før hun dør. Mangelen på empati, 

nedsatt evne til å ta initiativ og nedsatt evne til å planlegge hverdagen kan spille inn her (6, 

23, 41). Baxter viser lite hensyn til andre, og han har liten evne eller lite behov for å se 

konsekvensene av egne handlinger (23). 

Depresjon 

Harry Stone beskriver en følelse av håpløshet. Harry og flere av hans forfedre valgte å ta 

livet sitt relativt tidlig i forløpet. Dette er både knyttet til depressiv tankegang og impulsivitet 

(23). I følge McEwan har Baxter mista troen på framtiden, men han har ikke helt gitt opp 

håpet om at medisinsk behandling kan hjelpe ham.  

Irritabilitet 

Faglitteraturen beskriver irritabilitet og aggressivitet i forhold til vante hendelser som ikke 

går som det skal, i forhold til rigid tankemønster og nedsatt evne til fleksibilitet – sjelden 

aggressivitet som retter seg mot vilt fremmede. Baxter er atypisk i forhold til faglitteratur. 

Det som fremgår av faglitteratur er gjerne at det er de som tar seg av HS pasienter i det 

daglige som rammes av verbale eller fysiske angrep, i situasjoner der verden blir for 

komplisert for pasientene (28). Dette er Harry et eksempel på, han endrer atferd og slår kona 

si, en av hans nærmeste. Denne aggressiviteten kan også kobles til impulsivitet.  

Impulsivitet 

Hyperseksualiteten Harry framstiller, står i kontrast til det faglitteraturen sier om at 

hyposeksualitet er vanligst. Men sykdommen innebærer også økt impulsivitet, og 

promiskuøs atferd, utroskapen Harry begår mot sin kone, er beskrevet som vanlig i den 

forbindelse. I tillegg kommer aggressiviteten, som også er typisk, særlig mot de som står 
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ham nær (28). Harry forsvinner og blir borte fra familien sin flere måneder i løpet av boka. 

Han er sånn sett svært initiativrik, og dette stemmer kanskje ikke overens med kognitive 

vansker og problemer med å ta initiativ. Det kan riktignok være en del av impulsiviteten som 

beskrives hos mennesker med HS (23).  

Kriminalitet 

Statistisk sett vil det finnes kriminelle som har Huntingtons sykdom uten at det nødvendigvis 

er en kausal faktor (45). Sagt med andre ord finnes det enkeltmennesker blant kriminelle 

med nevrodegenerativ sykdom. Dersom pasienter med Huntingtons begår forbrytelser er det 

ofte av lav alvorlighetsgrad (35). Kognitiv svikt vil kunne påvirke i retning av nedsatt 

initiativtaking, og det spørs om en med HS vil kunne planlegge en kriminell handling som 

krever mer enn det man har tilgjengelig i øyeblikket (23, 36). Baxter viser en blanding av en 

impulsiv og en planlagt kriminell handling da han bryter seg inn i huset til Perowne. Han må 

ha tatt initiativ til å finne huset hvor han bor, på en eller annen måte fulgt etter Perowne og 

ventet på anledning til å ta seg inn. Det virker atypisk for en person med HS. Det er 

ingenting i faglitteraturen som gir dekning for å hevde at Huntingtons pasienter er nødt eller 

dømt til å være kriminelle, men det er slik det blir framstilt av McEwan.  

I likhet med Baxter begår også Harry straffbare handlinger. Harry fengsles, og blant andre 

småkriminelle hendelser beskrives en fyllekjøring som ender i en ulykke. I motsetning til 

Baxter begår Harry straffbare hendelser av lav alvorlighetsgrad. Dette stemmer overens med 

HS litteraturen (35). 

Familie 

Devil‟s Dance er god på å framstille hvordan hele familien og de rundt Harry påvirkes sterkt 

(46). I familien Stone er Huntingtons sykdom familiens hemmelighet. Fortielse og 

hemmelighold er en relativt vanlig problemstilling.  (46). Forskning viser at unge mennesker 

som har blitt klar over risikoen sin tidlig, takler det på en bedre måte enn de som får vite om 

det sent (46). Baxters familie får vi ingen opplysinger om.  

Et kritisk perspektiv på Lørdag 

Det er skrevet noen anmeldelser og artikler om Lørdag i medisinske tidsskrifter. Wilkins 

skriver at han synes at McEwan beskriver sykdommen på en svært teknisk detaljert måte, 

med beskrivelser av GABA-nivåer, men bringer lite menneskelig beskrivelse av 
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sykdomsopplevelse som kan gi en ny vinkel på sykdommen enn faglitteraturen gir (48). 

Andre er blitt sterkt provosert:  

”McEwan sadly reinforces the stigma and stereotypes from which families with 

Huntington‟s disease suffer, and which make them hide both their inheritance and 

their destiny.” (11)  

Her har en av forfatterne (Wexler) risiko for å få sykdommen, og det hevdes at HS pasienter 

ikke er mer utsatte for å utøve vold eller andre kriminelle handlinger enn andre i 

befolkningen. Det kritiseres at McEwan setter all Baxters voldelighet og frihet til å utøve 

vold i sammenheng med sykdommen. En annen forfatter skriver at å bruke Huntingtons som 

metafor for terrorisme er genialt: 

”McEwan gives an ingenious parallel between the insecurity and unpredictability of 

life in the western world after the terrorist attacks in the USA and the unpredictable 

behaviour of a patient with Huntington‟s disease.” (49)   

En persons opplevelse av sykdom kommer ikke fram i faglitteraturen, med unntak av i visse 

typer kvalitativ forskning. Dermed kan skjønnlitteratur være med på å utfylle bildet av 

sykdommen, skjønnlitterære tekster kan bringe noe nytt til leger og annet helsepersonell 

angående pasienters opplevelse av sin sykdom (48). Skjønnlitteratur anses å være nyttig for 

leger. “... there is no doubt that literature can stimulate the imagination and can sharpen 

interpretative skills.” (50)  

Det er naturlig å bruke sykdom i skjønnlitteratur, ettersom sykdom er en viktig del av livet. 

Forfattere har ytringsfrihet, og de har rett til å bruke sykdommer i arbeidet sitt. De bør ta 

innover seg at det de skriver kan gi leserne ideer om sykdommer som ikke stemmer. Det er 

mulig at man fra medisinens verden stiller for store krav til skjønnlitterære forfattere når det 

gjelder hvor faglig korrekt de skal skrive. Wilkins skriver om Lørdag:  

”It could be argued that Huntington‟s disease is not the point of the novel, and that 

the reviewer should get a life. There is some truth in this, and in the end, perhaps a 

novel is just a novel.” (48)  

I Sykdom som metafor (51) skriver Susan Sontag (1933-2004) at bruken av sykdom som 

metafor bør avskaffes. I teksten snakker hun spesielt om kreft og tuberkulose – hvordan 
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ordene i folket har fått utvidede betydninger enn det de egentlig har. Begrepet kreft, for 

eksempel, brukes ofte som en metafor for noe som sprer seg, noe som invaderer, noe som 

griper inn der det ikke bør være.  Hun skriver om kreft:  

”Så lenge en bestemt sykdom blir behandlet som et rovgriskt, uovervinnelig onde – 

og ikke bare en sykdom – vil de fleste mennesker med kreft bli nedbrutt når de får 

vite hvilken sykdom de har. Løsningen kan neppe være å unnlate å fortelle 

kreftpasientene sannheten, men å korrigere oppfatningen av sykdommen, å 

avmytologisere den.” (51, s.8) Videre skriver hun ”Sykdom brukt som metafor 

uttrykker bekymring for tilstanden i samfunnet, og helse er noe man forutsetter alle 

har kjennskap til.” (51, s. 80)  

Sontag ville nok protestert mot å bruke en hvilken som helst sykdom som bilde for 

uforutsigbar terrorisme (51).   

Oppsummering 

Huntingtons sykdom er en sjelden sykdom, som påvirker de aller fleste sidene av det som 

ligger i å være et menneske – bevegelsesevne, tankevirksomhet, følelser, oppførsel, sosialt 

samspill, og familieliv. Denne sykdommen preger familier sterkt i utgangspunktet, uten at de 

i tillegg skal ha byrden av at Huntingtons sykdom framstilles som noe som minner om 

terrorisme i litteraturen. I hovedtrekk synes jeg Devil‟s Dance beskriver sykdommen på en 

troverdig, menneskelig og faglig sett korrekt måte. I Lørdag, derimot, synes jeg forfatter 

McEwan tar seg for mange friheter i måten han bruker sykdommen på og hvordan han 

framstiller sykdommen. Jeg er hovedsaklig enig med Wexler (11), jeg synes at det bør tas 

hensyn til pasienter og pårørende, og ikke bruke sykdommer på en så sterkt negativ og faglig 

sett uforsvarlig måte som McEwan gjør.  

Metoderefleksjoner 

Jeg har kun lest to av de mange eksemplene på bøker som beskriver Huntingtons sykdom, og 

begge hovedpersonene er mennpersonene med Huntingtons sykdom er menn. Grunnlaget for 

å sammenligne symptombeskrivelsen i skjønnlitteraturen med symptombeskrivelsen i 

faglitteraturen blir dermed lavt, og det er ikke mulig å si noe generelt. Jeg finner likevel at en 

god del av symptomene som beskrives i faglitteraturen preger de skjønnlitterære 

beskrivelsene i disse to verkene. Man kan også spørre seg selv hvorvidt skjønnlitteratur og 
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faglitteratur skal stemme overens. De har to forskjellige utgangspunkt og formålet med 

litteraturen er ulik.  

Mitt inntrykk er at faglitteraturen er mangelfull, artiklene baserer seg på ulike 

vurderingsmetoder og skjema, og tallgrunnlaget varierer. Forskningen er i liten grad 

samkjørt. Mange av pasientene er under behandling med legemidler som kan påvirke 

psykiatriske eller atferdsrelaterte symptomer. Andre pasientgrupper er innlagte på 

psykiatriske sykehus og kan dermed representere pasienter med sterkere symptomer. I 

arbeidet med oppgaven ble det gjort et ikke-systematisk litteratursøk, og det kan tenkes at 

litteratursøket ble for snevert og at jeg har gått glipp av viktige artikler.  

Oppgaven viser at det generelt er utfordrende å karakterisere og beskrive sykdom og 

symptomer, uansett om man skriver faglitteratur eller skjønnlitteratur. Det er interessant å 

merke seg hva Lund i sin tid skrev: 

”Oplysningerne er vistnok ikke saa fuldstændige, som det kunde ønskes, men dog 

altid Noget at begynde med, saafremt Lægerne i Sætersdalen for Fremtiden ville have 

sin Opmærksomhed henvendt paa Sygdommen.” (2)  
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