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Sammendrag 

Oppgaven utforsker uformell og ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap, i forbindelse med 

Medisinsk Uforklarte Plager og Sykdommer (MUPS). MUPS er en samlebetegnelse for 

tilstander legeprofesjonen ikke har noen formelt anerkjent forklaring på. Fellestrekket for 

tilstandene er at pasientene opplever symptomer, uten at legen finner «objektive» 

sykdomstegn. Oppgaven står i en medisinsk sosiologitradisjon, men er også profesjons- og 

kunnskapssosiologisk relevant. Den er del av et større prosjekt som forsker på helsevesenet. 

Jeg har studert kollegiale og uformelle diskusjoner mellom leger, på et nettsted for 

norske allmennleger. Diskusjonene er tekstbaserte, og handler sentralt eller perifert om de tre 

MUPS-diagnosene CFS (chronic fatigue syndrome/kronisk utmattelsessyndrom), ME 

(myalgisk encefalopati/encefalomyelitt) og FM (fibromyalgi). Tekstene er analysert med en 

åpen og datadrevet tilnærming. Kunnskapsbegrepet defineres vidt, slik at det inkluderer alt 

folk tror, vet, og mener å vite, som de kan gjøre seg nytte av i praktisk problemløsning, og 

som de kan snakke sammen om på en meningsfull måte. Formålet har vært å belyse kunnskap 

leger har og gjør nytte av, som hverken står i pensumbøker eller vitenskapelige tidsskrift, og 

som ikke kan kalles forskningsbasert. Slik problematiseres den alminnelige forestillingen om 

at medisinsk kunnskap er ensbetydende med vitenskapelig medisinsk kunnskap.  

Gjennom analysen finner jeg at legene har forestillinger og forklaringer knyttet til de 

formelt sett medisinsk uforklarte plagene og sykdommene. De har kjennskap til pasienttyper 

som fungerer som «uformelle diagnoser» (somatisører og simulanter), og de gjør bruk av 

hverdagsmetaforer (om bl.a. strikker, påhengsmotorer og termostatstyrte sentralvarmeanlegg), 

og viser til endringer på samfunnsnivå, når de forklarer hverandre MUPS-relaterte diagnoser 

og tilstander. De har med andre ord kunnskap om MUPS. Denne kunnskapen brukes bl.a. til å 

argumentere for ikke å sykemelde MUPS-pasienter. De er ofte ikke syke, slik flere av legene 

ser det. Videre brukes kunnskapen til å kritisere diagnosene som medisinske diagnoser, og til 

å kritisere spesialisthelsetjenestens og pasientforeningenes omgang med dem.  

Oppgaven kan belyse flere sider ved til stadighet aktuelle debatter om norsk helse-

politikk, og kan bidra til en sosiologisk informert og helhetlig forståelse av den medisinske 

profesjonen, og dens kunnskaper. På den måten kan den bidra med en realitetsorientert 

justering av forventningene og forestillingene mange av oss har til helsevesenet. 

 

 



VI 

 

Forord 

Vitenskapelige prosesser er sosiale prosesser. Dette forskningsarbeidet er blitt til i samspill 

med andre. Jeg vil gjerne få trekke frem og takke disse viktige andre, i tur og orden. 

Mine to veiledere, Dag Album og Helene Figari, har på hver sin måte vært til hjelp. 

Dag har som hovedveileder vært med fra start til slutt, og har motivert gjennom sin interesse 

for oss som har deltatt på prosjektet. Det har vært krevende, berikende og befriende å ha ham 

som veileder. Forskningsuniversiteter styrkes av professorer som i sånn grad innlemmer og 

interesserer seg for innspill fra sine studenter. Jeg setter stor pris på muligheten jeg er gitt, og 

håper den er vel anvendt. Helene stilte mange gode (og vanskelige) innledende spørsmål, og 

kom med interessante tips og nyttige tilbakemeldinger. Slikt tvinger studenter på med 

«fortellerbuksene». 

I tillegg til mine to veiledere er det særlig to personer som har betydd mye for meg 

under arbeidet med denne oppgaven. De har bidratt på hver sin betydningsfulle måte. Lars 

Emil F. Johannessen har bidratt med forbilledlig driv og kollegial innstilling. Takk for alle 

diskusjonene, tipsene og korreksjonene. Jeg tror vi har gjort hverandre bedre. Min aller 

kjæreste Herborg Maria Børve har bidratt med både distraksjon og inspirasjon i hverdagen. 

Takk for at du holder meg blid morgen og kveld, og for at du gir meg lyst til å lykkes. Jeg 

nøler ikke med å betegne begges bidrag som avgjørende og nødvendige for gjennomføringen 

av dette arbeidet.  

Jeg må også få takke prestisjeprosjektdeltagerne, som har tatt både meg og mine 

innspill så godt i mot. Det har vært gøy og inspirerende å treffe dere alle. Særlig takk til 

Hanne Børke-Fykse for tips om egnet sted for datainnsamling, Jan Grue for tips om bøker og 

knep, Eivind Engebretsen for analysetips, og Frøydis Rikenberg for kritisk gjennomlesning. 

Jeg håper vi alle havner rundt samme langbord igjen. Takk til Ragnvald Kalleberg for tips og 

interesse, og til Per A. Brodal for tid til prat og lån av bøker. Til sist vil jeg få takke mine 

gode venner, og da særlig den vordende lingvist, samt min medsammensvorne i brygg og 

ugagn, og resten av kollektivet i Toftes gate 53a. Dere har tålt og gitt meg mye i denne tiden. 

Jeg er takknemlig. 

Selv om oppgaven er blitt til i sosialt samspill, er arbeidet og ansvaret mitt. Med det 

ønsker jeg god lesning.  

 

Erik F. Rasmussen 
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1. Innledning 

I medisin brukes en samlebetegnelse for plager og sykdommer man formelt anser som 

medisinsk uforklarte. Samlebetegnelsen lyder MUPS, eller Medisinsk Uforklarte Plager og 

Sykdommer. At noe formelt sett er medisinsk uforklart er ikke det samme som at medisinere 

mangler forklaringer. Denne oppgaven utforsker norske legers uformelle og ikke-

vitenskapelige kunnskap om tre MUPS-diagnoser: kronisk utmattelsessyndrom (CFS), 

myalgisk encefalopati/encefalomyelitt (ME), og fibromyalgi (FM). Leger har delte 

forestillinger om bestemte pasienttyper, samt hverdagsmetaforer og teorier de benytter, når de 

beskriver og forklarer MUPS for hverandre. Selv om slik kunnskap ofte ikke regnes som 

medisinsk kunnskap, er det like fullt kunnskap medisinere har og gjør bruk av i kraft av sitt 

virke. Oppgaven er ment å belyse flere sider ved aktuelle debatter om norsk helsepolitikk, og 

kan bidra til en sosiologisk informert helhetsforståelse av den medisinske profesjonen.  

1.1. MUPS er et kontekstuelt fenomen 

Diagnoser som plasseres i MUPS-kategorien har til felles at de sies å mangle medisinsk 

forklaring og «objektive» funn (Malterud 2012: 254). Pasienten forteller om smerter, ubehag 

eller tretthet, men legen finner ingenting galt hverken i eller på pasientens kropp, og har heller 

ingen anerkjent vitenskapelig forklaring å tilby. Tilstander som betegnes MUPS omtales 

derfor gjerne som uklare, eller diffuse (Borchgrevink et al. 2009; Malt 2002). Men tilstandene 

er ikke uklare i seg selv. Pasientens tilstand omtales som diffus fordi den mangler bestemte 

typer forklaringer, og bestemte typer funn. Uklarhet og mangelfullhet er kontekstuelle 

fenomen: Hva som regnes som medisinske forklaringer er et kulturelt spørsmål, hvis svar 

varierer med tid og sted. Vår tids medisin setter stadig større krav til spesifiserte sykdoms-

mekanismer, og har stadig flere teknologiske muligheter i diagnostikk og behandling 

(Rosenberg 2002). MUPS-diagnosenes mangelfullhet er altså et sosialt fenomen. Dette 

kommer lett til syne i et tilbakeblikk.  

Vi kan f.eks. se til antikkens forståelse av kropp og helse under det humoralpato-

logiske paradigmet, hvor sykdom ble forstått som en ubalanse mellom kroppens fire 

«humorer», eller væsker: blod, slim, gul og sort galle. Særlig var det ubalanser i slim og galle 

som forårsaket sykdom (Porter 1999: 57). Dagens forklaringer på f.eks. nevron-, mitokondrie- 

eller cellenivå ville trolig fremstått som ugyldige i en slik sammenheng. Sykdomsbehandling 

har også hatt andre former. Tidligere rådde bl.a. teorier om overføring mellom substanser. Var 
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man syk kunne man f.eks. koke egg i egen urin, begrave eggene, og vente på at maur åt dem.  

Slik overtok maurene sykdommen (Porter 1999: 41). Behandling har heller ikke alltid vært 

orientert mot syke individer, slik det er i vår tid. I oldtidssamfunn så man det gjerne 

nødvendig å «medisinere» hele samfunn: Den syke personen var kun et kroppslig uttrykk for 

samfunnets sykdom (Porter 1999: 35).  

Den amerikanske legen Samuel A. Cartwright (1793-1863), og hans rapport fra 1851 

(«Report on the diseases and physical peculiarities of the negro race») kan brukes til å 

illustrere en fysiologi (lære om menneskekroppen) og sykdomslære som er betydelig nærmere 

vår egen, samtidig som den åpenbart er av en helt annen verden. Cartwright opererer med en 

rasedelt fysiologi, og beskriver de afroamerikanske slavenes kropper slik:  

Negroes (…) resemble children in the activity of the liver and (…) they are difficult to bleed, 

owing to the smallness of their veins. On cording the arm of the stoutest negro, the veins will 

be scarcely as large as a white boy’s of ten years of age. They are liable to all the convulsive 

diseases, cramps, spasms, colics, etc., that children are subject to. Although their skin is very 

thick, it is as sensitive, when they are in perfect health, as that of children, and like them they 

fear the rod (Cartrwright 2009: 31). 

Cartwright skriver også om den særskilte sykdommen drapetomania (2009: 33), eller hva vi 

kunne kalt «rømmesyken». Slavenes vilje til å (forsøke å) flykte ble forstått som en sykdom, 

og tukt var egnet medisin.  

Mye har (heldigvis) endret seg siden Cartwrights tid, men medisinsk kunnskap er 

gjenstand for stadig revisjon. Homofili var klassifisert som en sykdom i Verdens 

helseorganisasjons International Classification of Diseases (ICD) frem til 1992 (Mendelson 

2003). Av nyere dato var fetisjisme (ICD-kode F65.0), transvestisme (F64.1), fetisjistisk 

transvestisme (F.65.1), sadomasochisme (F65.5), og multiple forstyrrelser i seksuelle 

objektvalg (F65.6) formelt ansett som diagnoser frem til den norske versjonen av ICD-10 kom 

i 2010 (Avd. grupperettet folkehelsearbeid 2010: 1). Endringene begrunnes slik:  

Helsedirektoratet mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefag-

lige tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom (Avd. grupperettet 

folkehelsearbeid 2010: 1). 

Diagnosene er illegitime fordi dagens samfunnsnorm og helsefaglige tenkning anser dem slik. 

Begrunnelsen er talende i vår sammenheng. Det følger av påstanden en sammenheng mellom 

hvilken samfunnsform man har, og hvilke diagnoser man aksepterer.  

At CFS, ME og FM regnes som medisinsk uforklarte, er derfor ingen selvfølge: Det 

avhenger av dagens helsefaglige tenkning. De mangler hva man anser for å være gode 

forklaringer og «objektive» medisinske funn. Vi skal innlemme et moment til. Det spiller 
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også en rolle når diagnoser lanseres. Det er nemlig ikke nødvendigvis slik at etablerte 

diagnoser forkastes når den helsefaglige tenkning endres. Det ser vi tydelig når enkelte 

etablerte diagnoser settes under lupen. Astma ville trolig vært ansett som medisinsk uforklart, 

om den ble lansert i vår tid (Aronowitz 2001: 805-806). Den ble lansert på en tid da kravene 

var mindre spesifiserte, hva både forklaring og funn angår. Likevel er astma stadig brukt, og 

hverken omtalt som diffus eller medisinsk uforklart. Dette er sant om flere sykdommer, som 

Reiters syndrom og Stills sykdom (Aronowitz 2001: 805). Angående de tre omstridte MUPS-

diagnosene kan vi derfor si at deres mangelfullhet er avhengig av timing.  

1.2. Problemstilling 

Når vi bruker begreper som «dagens helsefaglige tenkning», er det lett å glemme at det 

implisitt gjelder den formelle helsefaglige tenkning. I denne studien ønsker jeg å vise en 

annen side ved slik tenkning – den uformelle. Legers uformelle diskusjoner om tre MUPS-

diagnoser brukes til å belyse en side ved alt det leger kan, tenker, mener, og mener å vite, som 

hverken er formell eller vitenskapelig medisinsk kunnskap. Problemstillingen lyder: 

Hvordan forstår, forklarer og forholder norske leger seg til MUPS? 

Med denne oppgaven håper jeg å få gjort to ting samtidig: 1) vist at leger har og gjør bruk av 

uformell (og ikke-vitenskapelig) medisinsk kunnskap, og 2) hvordan slik kunnskap 

substansielt kommer til uttrykk i diskusjoner om MUPS. 

Oppgaven står i en kritisk hermeneutisk sosiologitradisjon. Gjennom en fortolkende 

tekstanalyse ønsker jeg å vise at leger kan og mener mye, som hverken nyter formell 

anerkjennelse eller kan sies å være vitenskapelig belagt. Jeg tror slik kunnskap er helt 

nødvendig for å løse de oppgavene leger er satt til å løse. Uformell og ikke-vitenskapelig 

medisinsk kunnskap er derfor fenomenet jeg studerer, ikke problemet jeg kritiserer. Problemet 

er snarere forestillinger om medisinsk kunnskap som entydig vitenskapelig (dette kommer vi 

tilbake til i kapittel 3). 

1.3. Hvorfor studere uformell medisinsk kunnskap? 

Medisinsk sosiologi belyser sjelden de uformelle sidene ved legers kunnskap (se 3.2). Ved å 

inkludere i kunnskapsbegrepet også de tingene folk vet, kan og mener, som hverken står i 

formelle retningslinjer, pensumbøker, eller vitenskapelige tidsskrift, får vi øye på helt nye 

sider ved den sosiale virkeligheten. Oppgaven kan derfor være et bidrag til medisinsk 
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sosiologi. Siden jeg analyserer legers omtale av bestemte diagnoser, kan oppgaven også være 

et bidrag til diagnosesosiologien, en gren av medisinsk sosiologi (Jutel 2009). På samme måte 

kan oppgaven være et bidrag til profesjonsforskningen (Molander og Terum 2008a). Selv om 

legers ikke-vitenskapelige kunnskap er omtalt (blant annet med begrepet praktisk kunnskap 

(Grimen 2008a)), er det gjerne kroppslig og ikke-artikulert kunnskap man snakker om (se 

3.2). Et innblikk i uformelle diskusjoner mellom fagfolk kan utfylle etablerte forståelser av 

profesjoners (praktiske) kunnskap. I tillegg belyses et poeng som er av mer generell 

sosiologisk interesse, nemlig forholdet mellom sosiale forestillinger og rasjonalitet (se 5.4). 

Synliggjøringen av uformell medisinsk kunnskap er også relevant for pågående debatt-

er om vitenskapeliggjøring og evidensbasering i norsk helsepraksis (se f.eks. Grimen og 

Terum 2009). Ofte fremstilles medisinsk kunnskap som ensbetydende med vitenskapelig 

medisinsk kunnskap (se f.eks. Nylenna 2012). Kollegial fagprat og private erfaringer er 

normalt ikke omtalt som kunnskapskilder i medisin, selv om de helt åpenbart kan forstås som 

kunnskapskilder (i vid forstand). I oppgaven skal jeg demonstrere dette empirisk. Forbundet 

med ideen om medisinsk kunnskap som vitenskapelig finnes forventninger om at medisinske 

gjerninger bør kunne foregå feilfritt, såfremt leger er kompetente. Den medisinske 

profesjonen er selv «prega av å ha «feilfridom» og perfeksjonisme som rettesnor» (Førde 

2000: 56). Innblikk i lite omtalte deler av den medisinske kulturen kan bidra til å gi leger og 

folk flest et mer sakssvarende helhetsinntrykk om hva medisin er, og hva leger gjør og kan.  

Videre er det av generell samfunnsinteresse å få innsikt i helsevesenet, da det er en av 

de største offentlige utgiftspostene i Norge. I 2012 ble 18,5 % av totale offentlige utgifter – 

om lag hver femte krone i det offentlige budsjettet – brukt på helsevesenet (SSB 2013a: §1, 

under «Offentlige helseutgifter vokser mer enn offentlige utgifter»). Helsevesenet er også den 

største offentlige arbeidsgiveren i Norge. Over halvparten (53 %) av de som jobber i offentlig 

sektor, arbeider innen helse og omsorgssektoren (SSB 2013b: 65). I oppgaven utforskes sider 

ved legers kunnskap, altså ved kunnskapen til helsevesenets høyest utdannede faggruppe. 

Helsevesenet er også generelt gjenstand for kontinuerlig politisk debatt, og et viktig tema i det 

offentlige ordskiftet, f.eks. i forbindelse med behandlingsfeil (VG Nett 2013). Det samme kan 

sies angående debatter om MUPS, hvor både fagfolk (Magnus og Stoltenberg 2013; Ottesen 

og Tvedten 2013; Kringlen 2008, 2007) og lekfolk (Hansen 2013; Lunde 2013) deltar. En 

studie av legers omtale av MUPS, og assosierte pasientgrupper og spesialister, kan bidra til å 

gi et mer informert inntrykk av legers holdninger og motiver i møte med pasientene. Dette er 

av særlig interesse, fordi nettopp legers motivasjon og vilje til å hjelpe ofte fremstilles som 



5 

 

fraværende (Stokke 2008; Lund 2007), og profesjonen fremstilles som lite villig til å forske 

på MUPS (Lunde 2013). 

I tillegg utforsker oppgaven noen sider ved legenes portvokterrolle (se kapittel 5), i 

forbindelse med sykemelding. Sykemelding er et hett politisk tema i seg selv, og både kort- 

og langtidssykefravær vokser nasjonalt (SSB 2013c). Spørsmål om sykemelding og 

uføretrygd er også viklet inn i spørsmål om velferdsstatens fremtid. Såkalt «trygdejuks» er et 

omtalt problem (Andersen 2001), og det er stilt spørsmål ved hvor legenes lojalitet ligger i 

portvokterspørsmålet: er de «[p]asientens lege – eller apparatets funksjonær» (Brekke og 

Fugelli 2004)? I denne oppgaven kommer det bl.a. frem at legene ser samfunnsansvar og 

pasientens beste som innvevd i spørsmålet om sykemelding av MUPS-pasienter, og at de er 

svært opptatt av å bruke sykemelding riktig.  

1.4. Prestisjeprosjektet 

Studien er gjort i tilknytning til et prosjekt. I søknaden til forskningsrådet gikk prosjektet 

under navnet «Disease prestige and informal priority settings. A collaborative case study of 

brain diseases»
1
 (Album et al. 2011). Blant deltagerne kalles prosjektet «Prestisjeprosjektet». 

I denne oppgaven brukes «Prestisjeprosjektet», eller bare «Prosjektet». Prosjektet springer ut 

av to norske undersøkelser (Album og Westin 2008; Album 1991), hvor et utvalg leger har 

rangert en rekke sykdommer (og medisinske spesialiteter) etter prestisje. De ble bedt om å 

rangere på en skala fra en til ni, basert på hvordan de mente helsepersonell flest ville rangert 

(Album 2010: 260). De enkelte spesialistgrupperingene kan altså være av helt andre 

oppfatninger, både om hvilken prestisje ulike sykdommer (og spesialiteter) har, og hvilken 

prestisje de bør ha. Det er fellesoppfatningene om hvordan medisinere flest rangerer etter 

prestisje vi kjenner til gjennom studiene. De har med andre ord rangert som sine generaliserte 

andre (Mead 1934: 154).  

Studiene viser at norske leger har delte oppfatninger om prestisjen ulike sykdommer 

tilskrives: De utviser stor enighet i rangeringen fra høyest til lavest. Diagnoser som 

hjerteinfarkt, leukemi og hjernesvulst havnet på topp, mens depresjon og anoreksi kom på 

bunn. Fibromyalgi kom på sisteplass i begge undersøkelsene (CFS og ME var ikke inkludert).  

Prestisjen en sykdom tilskrives, synes å være påvirket av bl.a. sykdommens plassering i 

kroppen (høyt fremfor lavt, organspesifikt fremfor generelt/diffust), dens dramatikk (akutt 

                                                 
1
 Det formelle navnet er «Disease prestige and informal priority settings. En case-studie av hjernesykdommer», 

se http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/disease-prestige/index.html (lest 3.5.2013, sist endret 

10.4.2013). 

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/disease-prestige/index.html
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fremfor kronisk, dødelig fremfor ikke-dødelig), og dens typiske og mulige utrednings- og 

behandlingsformer (Album og Westin 2008: 186-188; Album 1991: 235-236). Samtidig 

snakker leger sjelden sammen om hvordan disse tingene bør rangeres (Album 2010: 258). 

Rangeringen kan derfor tolkes som uttrykk for uformell, og kanskje også «taus» (Polanyi 

2009 [1966]), kunnskap. Det er noe legene vet, uten at de nødvendigvis vet hvorfor eller 

hvordan de vet det.  

Det er denne siden ved prestisjeforskningen som er utgangspunktet for min oppgave. 

Prestisjeforskningen har synliggjort legers uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskap. Slik 

kunnskap har jeg gjort til gjenstand for undersøkelse. 

1.5. En kommentar angående oppgavens språk 

Det følger av studiens tematikk at det benyttes medisinske ord og uttrykk. Disse forklares 

underveis, ofte i fotnoter. For ordens skyld gjennomgås de viktigste her: Anamnese er legens 

begrep for pasientens fortelling om sine plager, eller sykehistorien (Store Medisinske 

Leksikon 2013g). Etiologi betyr generelt årsakslære, og læren om sykdomsårsaker i 

medisinsk forstand (Store Medisinske Leksikon 2013d). Patologi og nosologi betyr mer eller 

mindre det samme, slik jeg bruker dem: sykdomslære (Store Medisinske Leksikon 2013j, i). 

Diagnoser er (eller bør være) navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn (Store 

Medisinske Leksikon 2013c). Soma og somatisk betyr kropp og kroppslig. Klinikk brukes i 

betydningen behandlingsinstitusjon (Store Medisinske Leksikon 2013f). Betegnelsen pasient 

brukes om alle tenkte og faktiske personer som er gjenstand for legens profesjonelle 

oppmerksomhet i klinikken. Det betegner en sosial rolle, ikke en helsetilstand. Dikotomien 

«syk/ikke-syk» brukes fremfor «syk/frisk», da frisk kan antyde at alt er i orden. Legene er 

opptatt av at også ikke-syke pasienter kan trenge deres hjelp. Generelt skriver jeg «han» 

fremfor «hun», eller «han eller hun», når det er snakk om en teoretisk person. Man står fritt til 

å lese «hun» der jeg skriver «han», såfremt det er snakk om en teoretisk «han eller hun». 

1.6. Gangen i oppgaven 

I det neste kapitlet gis en kort gjennomgang av de tre aktuelle diagnosene, og måten de 

omtales ulike steder (2.1), samt av diagnosenes biografier, og de tilknyttede norske 

pasientforeningene (2.2). Deretter gis en kort beskrivelse av hva man mener med begrepene 

MUPS og medisinske tegn (2.3). Hensikten med kapitlet er å gi en fungerende innsikt i de 

medisinske begrepene denne undersøkelsen er sentrert rundt.   
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I kapittel 3 dreier det seg om begrepsavklaring og teoretisk posisjon. Først plasseres 

undersøkelsen i feltet medisinsk sosiologi (3.1). Deretter avklares og begrunnes en vid 

forståelse av kunnskap, og hvorfor det er viktig å studere kunnskap i et slikt perspektiv (3.2). 

Det sentrale argumentet er at medisinsk kunnskap må forstås som noe mer enn vitenskapelig 

medisinsk kunnskap. Etter dette forklares og begrunnes den teoretiske forståelsen av 

kunnskapsbegrepet som benyttes i oppgaven (3.3). Til sist gjennomgås relatert forskning (3.4) 

som enten undersøker medisinsk kunnskap i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv, eller som 

konkret handler om forholdet mellom leger og MUPS. Det argumenteres for at uformell eller 

ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap er viet lite oppmerksomhet i forskning. 

I kapittel 4 beskrives først nettstedet hvor analysematerialet er hentet fra (4.1), og 

måten det er innhentet på (4.2). Underveis begrunnes nettstedets- og de utvalgte tekstenes 

egnethet i forhold til undersøkelsens formål. Deretter opplyses og begrunnes relevante etiske 

valg og hensyn, i forbindelse med innhenting og analyse av materialer fra et internettforum 

(4.3). Så fortelles historien om hvordan dette forskningsopplegget kom til (4.4). Hensikten er 

å vise hvordan undersøkelsen er drevet frem av både teoretiske og empiriske hensyn. Til sist 

gjør jeg rede for analysen og strukturen i det analyserte materialet (4.5). 

Deretter kommer det analyserte materialet. I kapittel 5 dreier det seg om MUPS i 

forbindelse med spørsmål om sykemelding (5.1). Legene har forestillinger om to ulike ikke-

syke pasienttyper de assosierer med MUPS (5.2), som de er svært opptatt av ikke å sykemelde 

(5.3). I kapittel 6 dreier det seg generelt om MUPS. Først ser vi hvordan legene forklarer 

MUPS for hverandre på både mikro og makronivåer (6.1). Deretter ser vi på hvordan legene 

kritiserer diagnosene som kunnskapskategorier, samt andre legers omgang med MUPS-

diagnoser, og pasientforeningenes forståelse av dem (6.2). I begge kapitlene ser vi både at 

legene har og benytter kunnskap om det formelt medisinsk uforklarte, og substansielt hva 

denne kunnskapen består i.  

Oppgaven avsluttes med en oppsummering og diskusjon i kapittel 8. Etter en innle-

dende oppsummering diskuteres utvalgte deler av oppgavens funn i lys av empiri og teori 

(7.1). Som en avslutning foreslås en pragmatisk og aktørorientert forklaring på den belyste 

kunnskapen (7.2). 
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2. Omstridte diagnoser 

I denne oppgaven studeres legers uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskap om tre 

medisinske diagnoser. Diagnosene regnes som tre av flere såkalte Medisinsk Uforklarte 

Plager og Sykdommer (MUPS). Her redegjøres det først for hvordan de tre omtales i og 

utenfor nettstedet datamaterialet er hentet fra (2.1). Så går vi gjennom deres historiske og 

sosiale opprinnelse (2.2). Jeg har fokusert på hva man kan kalle diagnosenes sosiokulturelle 

kjennetegn, fremfor deres biologiske eller psykologiske kjennetegn. Blant kjennetegnene er 

pasientforeningene. Deretter forteller jeg om samlebetegnelsen de er ordnet inn under 

(MUPS), og om noen relevante fellestrekk ved MUPS-diagnoser (2.3).  

2.1. Tre MUPS-diagnoser 

De tre diagnosene bærer navnene chronic fatigue syndrome, eller kronisk utmattelsessyndrom 

(CFS), myalgisk encefalopati/encefalomyelitt (ME), og fibromyalgi (FM). De lyder også 

andre navn. Legene i undersøkelsen skriver tidvis kronisk tretthetssyndrom fremfor kronisk 

utmattelsessyndrom, og noen ganger postviralt tretthetssyndrom fremfor ME. CFS er tidligere 

blitt kalt «Epstein-Barr virus syndrom» og «jappesyken» (Collins og Pinch 2005: 114-115), 

og FM kalles innimellom fibrositt (se f.eks. Forseth 2008: 111). Jeg forholder meg til de tre 

førstnevnte: CFS, ME og FM.  

Flere steder i mitt datamateriale bruker legene CFS og ME sammen, f.eks. slik: 

«CFS/ME», eller slik: «ME/CFS». Denne sammenkoblingen av CFS og ME forekommer 

også i norske offentlige dokumenter, som i tittelen på rapporten «Diagnostisering og 

behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)» fra Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret 2006). Legene skriver også tidvis først 

f.eks. ME/CFS, og så kun ME (eller kun CFS), uten at det fremgår klart av sammenhengen 

om man snakker om forskjellige diagnoser. Slik som her:  

Først må jeg si at jeg i grunnen er noe (les meget) skeptisk til diagnosen ME/CFS. Dog har jeg 

en pasient som jeg nå har utredet på alle vis somatisk og etter min evne også psykiatrisk i og 

med at jeg føler meg helt sikker på at dette ikke dreier seg om en depresjon. Jeg har kommet 

dithen at jeg står igjen med diagnosen ME som alternativ. 

Først forteller legen at hun er «skeptisk til diagnosen ME/CFS», så forteller hun at «ME» er 

siste alternativ. Det virker vanlig å veksle mellom de ulike betegnelsene på denne måten. 
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Forvekslingen kan forklares med at CFS og ME for mange nettopp er til forveksling like. Som 

en av legene skriver det: 

Det er litt ulike definisjoner av ME, noen steder er det omtalt som en undergruppe av CFS 

(kronisk tretthetssyndrom), og noen steder mer eller mindre synonymt med CFS.  

Samtidig er enkelte andre leger svært opptatt av å skille mellom CFS og ME (se f.eks. 

Kreyberg 2004). I klassifikasjonssystemet til Verdens Helseorganisasjon (ICD) inkluderes 

ME (kode G 93.3 i ICD-10), men ikke CFS. I Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) står 

derimot ME oppført som et av flere synonymer på CFS, sammen med bl.a. nevrasteni, 

idiopatisk tretthetssyndrom, kronisk tretthetssyndrom, og postviralt utmattelsessyndrom (NEL 

2011).  

Det er med andre ord mulig å bli begrepsforvirret. Oppgavens forskningsspørsmål er 

(heldigvis) ikke avhengig av at begrepene brukes «riktig». Jeg er ikke interessert i hva som er 

sanne, nyttige eller sakssvarende beskrivelser av pasienters tilstander. Ei heller er jeg i stand 

til å bedømme slike spørsmål. Det er legene og deres kunnskap som er i fokus. Når det gjelder 

å holde CFS og ME sammen eller atskilt, gjør jeg som legene i datamaterialet gjør, altså 

skiller jeg mellom CFS og ME når legene gjør det, men ellers ikke. Unntaket gjelder i det 

følgende, hvor jeg redegjør for de tre diagnosenes unike sosiale og historiske opprinnelser. 

2.2. Tre opprinnelser – diagnosers sosiale biografi 

Helsevesenet kom ikke til verden ferdig utstyrt med kunnskapskategorier, arbeidsdeling, 

prosedyrer, identiteter osv. Medisinske institusjoner har en historie. Det har også de 

medisinske klassifikasjonssystemene, og klassifiseringen av enkeltobjektene de består av. Her 

skal jeg kort fortelle om de tre diagnosenes tilblivelse som navngitte og ordnede bestanddeler 

i den medisinske nosologi (sykdomslære, fra nosos (sykdom) og logos (lære)). Det er 

tilblivelsen som diagnoser, som kategorier i medisinens formelle kunnskapssystem, jeg 

redegjør for. Altså tas det ikke stilling til sykdommenes (eventuelle) biologiske tilblivelse, 

utvikling eller væren. Jeg støtter meg til sosiologene Harry Collins og Trevor Pinch (2005: 

kapittel 5), når jeg gjør rede for de tre diagnosenes historie.  

CFS – sykdomsmysterie ved Tahoesjøen, eller jappesyke? 

CFS er den (internasjonalt) mest kjente og omtalte av de tre diagnosene. Den ble etterhvert 

kalt «jappesyken» fordi den rammet spesielt mange av Californias unge og rike, og fordi flere 

leger den gang (som nå) betvilte hvorvidt det var en ekte sykdom. De første symptomene som 
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knyttes til diagnosen ble rapportert tidlig på 1980-tallet. Det primære symptomet pasientene 

rapporterte var utpreget tretthet. Man mistenkte at trettheten skyldtes infeksjon av Epstein-

barr-viruset (EBV). Mistanken skyldtes særlig det såkalte «sykdomsmysteriet ved 

Tahoesjøen» (min oversettelse) i 1985, hvor i overkant av hundre pasienter testet positiv for 

EBV i et noe avgrenset område. Mysteriet nådde det føderale CDC (Centers for Disease 

Control), som involverte seg i saken (Collins og Pinch 2005: 114-116).  

EBV-teorien holdt ikke vann. CDCs eksperter fant ved ettersyn at testene ikke ga noe 

klart bilde. Riktignok testet en del av pasientene positivt for viruset, men det gjorde også 

friske (symptomfrie) folk. Samtidig testet flere av de trette pasientene negativt. Legene som 

hadde utført de første testene var selv skeptiske til EBV-hypotesen, og CDC sa man ikke 

kunne konkludere med noen epidemi uten sikrere prøver. Pasientene var ikke like raske med å 

forkaste EBV-hypotesen. Flere iverksatte lobbyvirksomhet ved en medisinsk konferanse i 

april 1985 for å få kronisk Epstein-Barr virusinfeksjon anerkjent som en legitim sykdom. 

Trass i skepsis fra både CDC og en rekke eksperter ble diagnosen lansert. En kort periode var 

Epstein-Barr virusinfeksjon en legitim sykdom (Collins og Pinch 2005: 114-117). 

Den nye sykdommens legitimitet hvilte i stor grad på at EBV var en kjent sykdom, og 

at testen man brukte for å påvise EBV var anerkjent. I 1988 ble testens troverdighet betvilt, og 

dermed også den nye sykdommen. Ved en ny medisinsk konferanse besluttet man å omdøpe 

Epstein-Barr virusinfeksjon til Kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Utmattelse, fordi 

pasienten føler seg utmattet, kronisk fordi utmattelsen er varig, og syndrom fordi diagnosen 

baserer seg på en gruppe symptomer som til sammen er betegnende for tilstanden. Diagnosen 

kunne ikke lenger påvises ved en laboratorieprøve. Pasienten måtte ha to primærsymptomer, 

og åtte av i alt fjorten sekundærsymptomer. Diagnosen møtte kritikk fra den øvrige 

legestanden, som kalte den arbitrær. Også i dag diskuteres det hvorvidt sykdommen er ekte 

(Collins og Pinch 2005: 116-117). 

ME – polio, smittsom hjernesykdom, eller ingenting? 

ME er den eldste av de tre diagnosene. Historien starter ved fylkessykehuset i Los Angeles i 

USA. I 1934, mens polio enda herjet, ble flere pasienter og ansatte ved sykehuset syke. Det 

ble først omtalt som et polioutbrudd, men skilte seg fra andre utbrudd. Det var både uvanlig 

mange voksne blant de syke, og uvanlig for slike utbrudd å inntreffe på sykehus. I tillegg ga 

ingen av testene som normalt indikerte polio særlig resultater. Pasientene sa de hadde vondt, 

men legene fant ingen tegn til sykdom. De fleste ble friske, men noen hadde varige og 

tilbakevendende symptomer. Blant disse var flere sykepleiere. Sykepleierpasientene var 
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avgjørende i unnfangelsen av diagnosen, gjennom sin kamp for trygd. Kampen holdt saken 

gående i amerikansk presse (Collins og Pinch 2005: 112-114).  

Diagnosen het noe annet før den het ME. Dens fødenavn var benign myalgisk encefa-

lopati
2
, et navn den fikk da eksperter gjenåpnet etterforskning av utbruddet på 50-tallet. De 

kalte den benign (godartet) fordi ingen døde, myalgisk (muskelsmerte) fordi pasientene 

opplevde diffuse muskelsmerter, og encefalopati (generell betegnelse på hjerneskade) fordi de 

først trodde smertene skyldtes en sykdom i hjernen (som infeksjon eller betennelse) (Collins 

og Pinch 2005: 114). Den har også båret andre navn, som Islandssyken (White og Burtch 

1954), Akureyrisyken (Sigurdsson og Gudmundsson 1956), og epidemisk nevromyrasteni 

(Shelokov et al. 1957). I ettertid har den også blitt betegnet som en form for massehysteri 

(McEvedy og Beard 1970). Diagnosen er (som CFS) omstridt både i og utenfor den 

medisinske profesjonen (Collins og Pinch 2005: 128). I Norge brukes primært betegnelsen 

ME, uten benign foran, og ofte sammen med CFS. 

Fibromyalgi – ny somatisk sykdom, eller keiserens nye klær? 

FM er den nyeste av de tre diagnosene. Den ble innlemmet i den medisinske nosologi i 1990 

(Collins og Pinch 2005: 118). Interessant nok omtales nettopp denne diagnosen tidvis som 

«retro» blant legene i denne studien. En av legene skriver at det er: «Artig med litt 

fibrodiskusjon igjen, selv om det er retro!». En annen skriver han syns den «gode gamle 

fibromyalgidiskusjonen» er litt «retro 80-90 tall». 

Diagnosens opphavsmann, revmatologen Fredrick Wolfe, hadde siden 70-tallet inter-

essert seg for en økende mengde pasienter med generelle muskelsmerter som ikke passet 

eksisterende diagnoser. I 1987 holdt han en konferanse med andre leger som mente å ha 

observert lignende tendenser. Ved konferansens ende var diagnosen Fibromyalgi født. Navnet 

kommer av fibro (bindevev), myo (muskel), og algia (smerte), og betyr smerter i muskler og 

bindevev. Den stilles ved å trykke på 18 punkter på pasientens kropp (det finnes alternativer, 

se NEL 2013). Pasienten må få vondt på minst 11 av punktene. Diagnosen er ment å betegne 

pasienter med vedvarende og generelle smerter over hele kroppen, gjerne ledsaget av 

søvnmangel, diaré, hodepine, og irritert blære. Diagnosen ble populær, særlig blant advokater 

som kjempet for uføretrygd (Collins og Pinch 2005: 118-119, 121).  

 

                                                 
2
 Dette er navnet som brukes i ICD-10. 
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I ettertid har Wolfe sagt det var en feil å lage diagnosen. Snarere enn å oppdage en 

sykdom, mener han å ha skapt en. I hans egne ord:  

For a moment in time, we thought we had discovered a new physical disease. . . . But it was 

the emperor’s new clothes. When we started out, in the eighties, we saw patients going from 

doctor to doctor with pain. We believed that by telling them they had fibromyalgia we reduced 

stress and we reduced medical utilization. This idea, a great, humane idea that we can interpret 

their distress as fibromyalgia and help them – it didn’t turn out that way. My view now is that 

we are creating an illness rather than curing one (Wolfe, sitert i Collins og Pinch 2005: 120). 

Diagnosen er blant de mest omstridte medisinske diagnosene som finnes (Kissel 2002: 473; 

Collins og Pinch 2005: 121). Men hvem er legene i strid med? 

Parter i strid om den nosologiske taksonomi 

Et fellestrekk ved de tre diagnosene er at de preges av sterk pasientaktivisme i ulike fora, og 

særlig i pasientforeninger. Tre norske foreninger er aktuelle i forbindelse med de tre 

diagnosene: Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen), Myalgisk Encefalopati 

Nettverket i Norge (MENiN), og Norges Fibromyalgi Forbund (NFF). CFS/ME-relaterte 

forum er generelt ti ganger så aktive som forum knyttet til andre plager eller sykdommer 

(Knudsen et al. 2012).  

Pasientforeninger kjennetegnes bl.a. ved at de søker å bli eksperter på enkeltdiagnoser 

på lik linje med leger (Collins og Pinch 2005: 124-125). De viser at de ser seg som kyndige 

når de kritiserer offentlige utredninger gjort av fagfolk (se f.eks.Kunnskapssenteret 2006: 

121-132). Typisk kritiseres definisjonen av tilstander og behandlingsformer leger ser som 

(mest) egnet, som forståelsen av CFS/ME som en sammensatt tilstand av (delvis) psykisk art, 

og kognitiv atferdsterapi og gradert trening som beste tilgjengelige behandling. Foreningene 

er typisk opptatt av at deres tilstand skal forstås som somatisk sykdom, og behandles 

biomedisinsk (Kunnskapssenteret 2006: 121-132). Begrepet biomedisin viser til en måte å 

tenke på kropp, helse og sykdom, hvor sykdommer forstås som egenartede naturlige typer, 

med spesifiserte årsaksmekanismer som forårsaker et avvik fra kroppens normaltilstand 

(Blaxter 2004: 10-14). Biomedisinen fremstilles ofte som verdinøytral og objektiv. 

2.3. MUPS – en roteskuff i helsevesenet 

CFS, ME og FM inngår i hva norske leger med en fellesbetegnelse kaller MUPS, som står for 

Medisinsk Uforklarte Plager og Sykdommer (se f.eks. Malterud 2012: 254-255). Det finnes 

flere akronymer for (omtrent) det samme som den norske betegnelsen MUPS, bl.a. de 

engelskspråklige akronymene MUPS («medically unexplained physical symptoms»), CSS 
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(«central sensitivity syndrome»), BDD («bodily distress disorder») (Hetlevik og Petursson 

2012: 207-208), og MUS («medically unexplained symptoms») (se f.eks. Nettleton 2006: 

1167). På norsk finnes også MUT («medisinsk uforklarlige tilstander») (Hetlevik og 

Petursson 2012: 207). I tillegg til akronymer har man generelle betegnelser, som 

somatiseringslidelse i psykiatrien, funksjonell lidelse i somatikken (Hetlevik og Petursson 

2012: 208), og sammensatte lidelser i medisin generelt (Borchgrevink et al. 2009).  

Begrepene har litt forskjellige implikasjoner. Det engelske MUS, som retter seg mot 

uforklarte symptomer, favner bredere enn det engelske MUPS, som retter seg mot uforklarte 

fysiske symptomer. Den ene inkluderer psykososiale symptomer, den andre gjør det ikke. 

MUT antyder at tilstandene ikke lar seg forklare medisinsk (medisinsk uforklarlige), mens 

den norske varianten av MUPS tillater troen på at tilstandene (plager og sykdommer) vil 

kunne forklares i fremtiden (medisinsk uforklarte). Den siste rommer fremtidsoptimismen den 

første utelukker. I diskusjonene jeg har analysert brukes primært Medisinsk Uforklarte Plager 

og Sykdommer (MUPS), og derfor bruker også jeg dette norske akronymet.  

De ulike akronymene kan sies å utføre samme type oppgave, nemlig å samle det man 

mener det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om. Det er som en «roteskuff» hvor alt det man 

ikke har en egen skuff til plasseres. Man skaper en form for orden i det uordnede. Behovet for 

å rydde springer ifølge Hetlevik og Petursson ut av en «dysfunksjonell medisinsk teori», der 

«vektleggingen av «det objektive» har forrang» (2012: 208). Jeg tar ikke stilling til hvorvidt 

medisinsk teori er dysfunksjonell, men støtter tanken om at behovet for å rydde må sees i 

sammenheng med rådende forestillinger om hvordan medisinsk kunnskap bør være.  

Mangelfulle diagnoser 

MUPS-diagnosene har til felles at de omtales som mangelfulle, men hva er det de mangler?  

Fellesnevneren er at pasienten har «subjektive» symptomer selv om legen ikke kan påvise 

«objektive» funn ved klinisk undersøkelse og supplerende tester. Det medisinske blikket kan 

ikke påvise synlige og konsistente spor i kroppen, og årsaken regnes som ukjent (Malterud 

2012: 254).  

Det er med andre ord to element en diagnose må mangle for å være en MUPS-diagnose: 

«objektive» funn, og en (medisinsk) årsaksforklaring (etiologi). Diagnosene stilles 

utelukkende på bakgrunn av pasientens subjektive (opplevde) symptomer, slik de kommer 

frem i pasientens fortelling (anamnesen). Diagnosene kan derfor kalles symptombaserte 

diagnoser (Aronowitz 2001).  
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Vi kan illustrere forskjellen på MUPS og andre diagnoser med et eksempel. Lunge-

betennelse har velkjente symptomer (som hoste og feber), og kan påvises ved bestemte funn 

(ved f.eks. å lytte til pust, ta blodprøver og røntgenbilder) (Store Medisinske Leksikon 

2013h). MUPS-diagnoser (som FM) har også tilstedeværende symptomer (verkende muskler 

og ledd), men legen er ikke i stand til å måle, finne eller se tegn til sykdom på eller i 

pasientens kropp, enten fordi man ikke vet hvor eller hvordan man skal se, eller fordi det 

faktisk ikke er noe å se. I tillegg er lungebetennelse en tilstand man har veletablerte 

forklaringer på: Det er resultat av bakterielle infeksjoner. Ved MUPS har man, som navnet 

antyder, ingen (etablert) medisinsk forklaring.  

«Diagnoser er eksempler på kulturbestemte forståelser av sykdom. Noen diagnoser 

representerer tilstander som vi uten videre regner som sykdom. Andre diagnoser har ikke 

samme gyldighet» skriver medisiner og forsker Kirsti Malterud (2012: 254). MUPS-

diagnosene mangler denne selvfølgelige gyldigheten. 

Bevis og indisier - et medisinsk hierarki av tegn 

Det har siden midten av 1800-tallet vært vanlig å skille mellom symptomer og funn
3
 i medisin 

(Aronowitz 2001: 803). Symptomer er pasientens sykdomsopplevelse, mens funn er «legens 

objektive observasjoner» (Malterud 2012: 257). Vi kan si at pasientens subjektive symptomer 

og legens objektive funn utgjør to typer av medisinske tegn legen bruker til å stille diagnoser. 

Som tegn har de ulik status: De tillegges ulik grad av troverdighet (i medisinske institusjoner 

og i samfunnet generelt). Legens funn er mer troverdige enn pasientens symptomer. Dette 

kommer klart til uttrykk i fraværet av objektive funn som en mangel, mens det i motsatt fall, 

som når legen oppdager kreft hos en pasient som (ennå) ikke opplever symptomer, er 

uproblematisk. Å påpeke mangler er normativt i den forstand at det er avviket fra en norm 

man identifiserer. Sykdom uten sykdomstegn er et avvik. 

Medisinske tegn handler derfor ikke bare om hva, men også om hvem. Betegnelsene 

subjektiv og objektiv henger tett sammen med pasient- og legerollen. Vi kan stille spørsmål 

ved hvorvidt det er mulig å observere objektivt, men slik jeg ser det sikter ikke leger til 

sannhet når de betegner noen tegn som subjektive og andre som objektive: De sikter til mer 

og mindre sikker kunnskap. Det synes å handle om autoritet og posisjon. I moderne medisin 

er ikke pasientens subjektive symptomer ansett som en bekreftelse på sykdom. Pasienten 

                                                 
3
 Aronowitz bruker selv tegn (signs) i stedet for funn. 
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kommer med indisier, legen kommer med bevis. Vurdering av kunnskapers troverdighet er 

ofte også en vurdering av kunnskapsposisjonen. 

Eksklusjons- og differensialdiagnoser 

Siden legen ikke finner objektive sykdomstegn, og dermed ikke får påvist somatisk sykdom, 

omtales de tre MUPS-diagnosene også som eksklusjons- eller utelukkelsesdiagnoser. Med det 

menes at en rekke andre påviselige diagnoser skal utelukkes, før utelukkelsesdiagnoser som 

CFS skal stilles. Påviselige diagnoser som må utelukkes kalles differensialdiagnoser. I 

oppslagsverk som NEL er rekker av slike differensialdiagnoser oppstilt for hver utelukkelses-

diagnose.  

Den formelle utelukkelsesprosessen kan illustreres ved hjelp av et eksempel. Skal FM 

stå som utfallet av en diagnostisk prosess må først f.eks. «depresjon/maskert depresjon» og 

«osteoporose [benskjørhet]» utelukkes (NEL 2013). I tillegg listes 12 andre differensialdia-

gnoser (som Sjögrens syndrom, vitamin B12-mangel, og Lymes sykdom [borreliose]). Vi kan 

forestille oss den formaliserte utelukkelsesprosessen som å klatre opp stammen på et tre. Ved 

hver gren stiller legen et ja/nei spørsmål, og svaret avgjør om man fortsetter ut på greinen, 

eller videre opp stammen. Når man havner på en grein, stiller man ja/nei spørsmål ved hver 

kvist. I enden av hver kvist finnes en diagnose. Uansett hvor man ender, ender man med en 

diagnose. 

2.4. Oppsummering 

I dette kapitlet har vi knyttet bekjentskap til de tre diagnosene CFS, ME og FM, samt 

samlebetegnelse MUPS. Vi vet ikke alt det er å vite om hverken akronymet eller diagnosene, 

men nok til å henge med på legenes diskusjoner. Kjernepoengene er disse: Diagnosene er og 

har lenge vært omstridte, leger og pasientforeninger er ofte uenige om hva pasientene plages 

med og hva man burde gjøre, og MUPS-diagnoser kjennetegnes ved fraværende anerkjent 

medisinsk forklaring, samt kombinasjonen av tilstedeværende subjektive symptomer og 

fraværende objektive sykdomstegn. 
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3. Medisinsk kunnskap og sosiologisk teori 

Denne oppgaven hører hjemme i den medisinske sosiologitradisjonen, eller «the sociology of 

health and illness» som det gjerne kalles (særlig i australsk og britisk litteratur (Lupton 2012: 

3)). På norsk brukes også «helsesosiologi», gjerne for å markere et fokus på «forhold som 

ikke har så mye med medisin å gjøre, men med helse i vid forstand» (Tjora 2012: 16). Jeg 

bruker medisinsk sosiologi for å markere det motsatte. Det er medisinerne (leger) og deler av 

deres kunnskap som utforskes i denne oppgaven. 

I dette kapitlet gjøres det først rede for hovedtrekkene i medisinsk sosiologi, og hvor i 

tradisjonen denne oppgaven hører hjemme (3.1). Dernest gjøres det rede for hvordan 

medisinsk kunnskap forstås som empirisk fenomen, og hvorfor man bør studere også uformell 

og ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap (3.2). Så gjøres det rede for den teoretiske 

forståelsen av kunnskap som anlegges i oppgaven (3.3). Kunnskap sees her i et sosial-

konstruksjonistisk perspektiv, med vekt på kunnskapers pragmatiske karakter. Til sist vises 

det kort til relevant forskning som enten benytter et lignende perspektiv på medisinsk 

kunnskap, eller som fokuserer på leger og MUPS (3.4). 

3.1. Medisinsk sosiologi – en fortettet oversikt 

Medisinsk sosiologi som dedikert forskningsprogram strekker seg tilbake til 1950-tallet, men 

sosiologer har interessert seg for medisin og helsevesen lenge før dette (se Bloom 2002: 

kapittel 1). Tradisjonen har sitt utgangspunkt i forskningsmiljøene ved Harvard og Columbia i 

USA, hvor de amerikanske sosiologene Talcott Parsons og (hans student) Robert K. Merton 

gjorde seg bemerket. Parsons fokuserte på lege-pasientrelasjonen i kapittel 10 av sitt 

hovedverk The Social System (1991 [1951]). Han er en nøkkelfigur i studiet av sykdom som 

sosial kategori (Lupton 2012: 4), og kan kalles den medisinske sosiologiens grunnlegger 

(Williams 2005: 123). Merton (med flere) satte fokus på den medisinske utdanningen som 

sosialiseringsarena i The Student Physician (1957).  

Medisinsk sosiologi kan deles inn på ulike måter. Rent kronologisk kan utviklingen 

ordnes inn i tre teoretiske hovedretninger: funksjonalismen, den kritiske strukturalismen, og 

sosialkonstruksjonismen (Lupton 2012: 3). Funksjonalismen satte fokus på de sosiale 

aspektene ved sykdom. Et av nøkkelbegrepene er Parsons begrep om sykerollen (the sick-role, 

i Parsons 1991: 294). Parsons var opptatt av samfunnets håndtering av sykdom som sosial 
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kategori, og forsto sykdom som både en biologisk og en sosial funksjonssvikt (1991: 290). 

Sykdom innebærer altså ikke bare en forstyrrelse av kroppens funksjoner, men også av 

individets sosiale funksjoner. Det rammer folks evne til å ivareta sine sosiale forpliktelser, 

som arbeid og omgang med venner. Parsons så legeprofesjonen som det sosiale systemets 

mekanisme i håndteringen av sine medlemmers sykdom (1991: 290). I tillegg til å kontrollere 

og utbedre biologiske og psykologiske dysfunksjoner i folks kropper og sinn, sørger legene 

for at de som fritas sine sosiale forpliktelser faktisk er syke.  

Den kritiske strukturalismen kritiserte funksjonalistenes fremstilling av harmonisk 

orden, og omtalte helsevesenet og særlig legeprofesjonen som dominante og kontrollerende 

aktører i et konfliktperspektiv. Eliot Freidsons Profession of Medicine (1988 [1970]) er et 

kjerneeksempel. Freidson åpnet for at sosiologer kan studere også medisinsk kunnskap og 

medisinsk praksis, og for et maktperspektiv på medisin (White 2002: 36). Den sosiale 

organiseringen av profesjonen ble sett som viktig for å forstå dens høye status. Profesjonen 

har skaffet seg kontroll over helseressurser, og kan gi «møkkajobbene» til helsearbeidere 

lenger nede på rangstigen (som sykepleiere) (White 2002: 36). Sentralt for denne retningen er 

også tanken om at profesjonen langt på vei bestemmer hva som skal regnes som sykdom. 

Profesjonens utvidelse av sykdomsbegrepet (medikalisering, se 5.3) er bl.a. kritisert for å 

være helseskadelig (Illich 1975).  

Sosialkonstruksjonismen stilte spørsmål ved selve den medisinske kunnskapen som 

objektiv eller sann. Man viste til hvordan all kunnskap uunngåelig er produkt av sosiale 

forhold, og derfor kontingent. Michel Foucaults Birth of the Clinic (1994 [1963]) (og andre 

arbeider) har hatt stor innflytelse. Foucault utforsket utviklingen av et nytt medisinsk blikk ved 

slutten av 1700-tallet, og viste hvordan den «objektive» biomedisinske livskunnskapen sprang 

ut av innsyn i døde kropper (Cuzzani 2003: 184-185). I denne prosessen gikk sykdoms-

forståelsen fra å være symptomorientert til å anse symptomer som overfladiske indikasjoner 

på en underliggende sykdom – som tegn legen kan lese:  

[T]he new medical spirit (…) is nothing more than a syntactical reorganization of disease in 

which the limits of the visible and invisible follow a new pattern; the abyss beneath illness, 

which was illness itself, has emerged into the light of language (Foucault 1994: 195).  

Selv om ideen om sosial konstruksjon var langt fra ny (Berger og Luckmann 1967) var 

det først utover 80-tallet perspektivet «tok av» (Lupton 2012: 8-9). 

En annen måte å dele tradisjonen inn på er etter hvilken del av verden man fokuserer 

på, og i hvilket perspektiv. Et hovedskille er mellom de som fokuserer på pasientene, og de 
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som fokuserer på helsefagsarbeiderne. Dag Albums studie (1996) av pasientkultur i somatiske 

sykehus er et godt eksempel på den første typen, Yngvar Løchens studie (1965) av den 

diagnostiske kulturen ved et psykiatrisk sykehus er et godt eksempel på den andre. Et annet 

hovedskille er mellom de som fokuserer på pasientenes perspektiver på sykdom, ofte med 

vekt på sykdomsopplevelsen, og de som fokuserer på helsearbeidernes perspektiver på 

sykdom. Sarah Nettletons studie (2006) av pasienters opplevelse av å leve uten diagnostisert 

sykdom er et godt eksempel på den første typen, Albums studie (1991) av legers rangering av 

sykdommers prestisje er et godt eksempel på den andre typen. Skillet markeres gjerne med 

begrepene illness og disease (Kleinman, Eisenberg, og Good 1978), hvor illness viser til 

pasientenes/lekfolks sykdomsperspektiver, og disease til behandlernes sykdomsperspektiver. 

Begrepene «fester oppmerksomheten ved at forståelsen av sykdom er forskjellig hos pasienter 

og hos medisinske eksperter» (Album 1996: 15).  

Denne studien hører hjemme i den sosialkonstruksjonistiske retningen, og er lege-

sentrert. Det er legers kunnskap i vid forstand som er gjenstand for analyse.  

3.2. Kunnskap og medisin 

MUPS-diagnosene CFS, ME og FM er formelt uforklarte. Det betyr ikke at legene er uten 

forklaringer. Dette er et generelt trekk ved kunnskap – det er mye vi kan og vet, uten at vi 

snakker om det som kunnskap. Det er på samme måte med begrepet teori: Vi har lett for å 

tenke på formalisert akademisk teori når vi sier teori. Som begrep for antagelser om 

fenomeners egenskaper og sammenhenger, gjelder det mye mer. Vi har teorier om nesten alt 

mulig. I denne oppgaven tolker jeg kunnskap vidt, slik at det favner alt det leger kan, tror, 

mener og vet, uavhengig av om det er formelt anerkjent som kunnskap eller ikke. Det er heller 

ikke et krav at kunnskapen er sann, bare at de som har kunnskapen anser den som gyldig. 

Med denne avgrensningen favner kunnskap også såkalt taus kunnskap (Polanyi 2009). 

Materialet som analyseres i oppgaven er tekster skrevet av leger, og følgelig får jeg ikke sagt 

noe om kunnskap som er taus. I denne oppgaven handler det derfor om talende eller talt 

kunnskap. Det er alt det folk mener å vite, eller har grunn til å tro, som de samtidig kan gjøre 

rede for på en meningsfull måte.  

Det er presedens i sosiologien for å tolke kunnskap vidt, slik jeg gjør det. I kunnskaps-

sosiologien har man bl.a. siktet til ideer, ideologier, oppfatninger om rett og galt, filosofi, 

vitenskap og teknologi, når man har brukt kunnskapsbegrepet (Merton 1968b: 510). Innenfor 

denne rammen kan vi skille fruktbart mellom formell og uformell kunnskap, og vitenskapelig 
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og ikke-vitenskapelig kunnskap. Formell kunnskap er gjerne det man finner i lærebøker, 

utredninger og tidsskrifter, mens den uformelle finnes i hverdagens samhandling. Med 

vitenskapelig kunnskap sikter man normalt til måten kunnskapen er blitt til på. Det angår 

metodikk og teori, men også prosesser som fagfellekontrollen. Språket kunnskapen omsettes i 

er gjerne også teknisk, argumenterende, saklig, og omstendelig. Ikke all kunnskap blir til på 

denne måten. Det jeg kaller ikke-medisinsk kunnskap blir til på andre måter, og baserer seg 

ikke direkte på vitenskapelige funn. I denne oppgaven er det legers uformelle og ikke-

vitenskapelige kunnskap som står i fokus.  

Andre før meg har interessert seg for ting leger kan, som man kanskje ikke ventet at de 

kunne. Howard S. Becker oppdaget f.eks. at legestudenter i klinikken hadde lært måter å 

klassifisere pasienter på som ikke beskrives i pensum, og som heller ikke kunne tilskrives 

studentkulturen. (Becker et al. 1977: 316). Pasienter legene ikke fant noe galt med, og som de 

tidvis mistenkte spilte syke for oppmerksomhetens skyld, kalte de «crocks» (kort for «crock 

of shit») (Becker et al. 1977: 317-322; Becker 1998: 151-158). På samme måte kan legers 

delte vurdering av hvordan sykdommer og spesialiteter rangeres etter prestisje av leger flest 

(Album 1991; Album og Westin 2008) stå som eksempel på slik kunnskap. Man finner det 

ikke som formaliserte læringskrav, og det er ikke produsert med vitenskapelige metoder. 

Leger kan mer enn vitenskap 

Slik uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap regnes ofte ikke som «medisinsk», selv om det 

er fagfolk med medisinsk utdannelse som har den nettopp i kraft av å være medisinere. Som 

et eksempel kan vi se på boken Medisinsk kunnskap (Larsen, Larsen, og Westin 2012) hvor 

ulike sider ved kunnskap som kalles medisinsk presenteres og diskuteres. Under overskriften 

«Egenart ved medisinsk kunnskap» skriver medisiner og historiker Øyvind Larsen: 

Medisinsk kunnskap er som annen kunnskap. Den er basert på erfaringer, observasjoner og 

resonnementer. Den har en etterprøvbarhet som gjør den rasjonell. Men i menneskenes sinn 

konkurrer den med kunnskap som ikke er rasjonell. Som beslutningsgrunnlag fra individnivå 

til samfunnsnivå konkurrerer den kjølige og rasjonelle medisinske kunnskapen med verdier, 

herunder religiøs tro og rotfestede kulturelle oppfatninger, og med meninger, for eksempel 

politiske. Slike faktorer kan i det daglige veie like tungt som den medisinske viten (2012b: 14-

15). 

Medisinsk kunnskap fremstilles som rasjonell og etterprøvbar, og i konkurranse med verdier 

og meninger. Verdier defineres som «religiøs tro og rotfestede kulturelle oppfatninger», 

meninger eksemplifiseres med politiske oppfatninger, og defineres som «standpunkter (…) 

som er kommet frem gjennom avveininger og refleksjon med mange grunnlag» (Larsen 



20 

 

2012a: 290). Disse er noe annet en «den kjølige og rasjonelle medisinske kunnskapen» Larsen 

kaller medisinsk kunnskap. Legg også merke til avslutningen, hvor han beveger seg 

ubemerket fra «medisinsk kunnskap» til «den medisinske viten», som om de var det samme. 

Uformell eller ikke-vitenskapelig kunnskap omtales ikke noe sted i boken
4
. Jeg ønsker 

nettopp å vise at deler av den medisinske kunnskapen er uformell og ikke-vitenskapelig. 

Legene kan og vet masse som ikke er dokumentert med etterprøvbare metoder, ikke er 

produsert av forskere, og som hverken er «kjølig» eller i en motsetning til verdier og normer. 

Mitt mål er ikke en «fordumming» av medisinen, men snarere å gjøre bot på noen vrang-

forestillinger om hva leger er, og hva de kan. Trass i gjengse fremstillinger er medisin faktisk 

ikke en vitenskap: 

Medicine, for all its reliance on esoteric knowledge and sophisticated technology, is not a 

science. This ought not to be a controversial or even surprising statement, yet many physicians 

are likely to find it unacceptable. In the twentieth century, science and the ideal of scientific 

rationality have played such an important part in medical education and the care of patients 

that they are now central to our idea of the profession (Hunter 1991: xvii). 

Visst finnes det medisinsk forskning, og visst bruker leger forskningsbasert kunnskap fra 

andre disipliner, men medisin er primært noe annet enn en vitenskap. Det er en fortolkende 

virksomhet (Hunter 1991: xvii; Leder 1990). Leger flest er kunnskapsarbeidere, ikke forskere. 

De er avhengig av praktisk skjønnsutøvelse, og kan fremstilles som hva medisinhistoriker 

Charles Rosenberg kaller «interface managers» (2002: 253) eller operatører i hva 

organisasjonsforsker Henry Mintzberg kaller profesjonelle organisasjoner (1989: 175-177). I 

et slikt perspektiv er legens jobb normalt å oversette pasientens symptomer (illness) til en 

institusjonelt anerkjent type problemdefinisjon (disease) i form av en diagnose, for så evt. å 

koble denne problemtypen opp mot en institusjonelt foreskrevet og anerkjent type løsning. En 

løsning kan være f.eks. være sykemelding, medisinering, eller ulike typer inngrep, men det 

kan også være samtaler og generelle råd om livsførsel. 

Legene er med andre ord, svært forenklet fortalt, satt til å finne standardiserte løsning-

er på pasienters problemer, gjennom utøvelse av et faglig skjønn. De gjør noe annet enn 

forskere gjør. Vi bør derfor skille mellom medisinsk forskning og medisinsk praksis. Praksis 

er egentlig et dårlig ordvalg, fordi all forskning naturligvis også er praksis. Når jeg skriver 

medisinsk praksis sikter jeg til all den virksomheten leger gjør, som er rettet mot pasienter.  

                                                 
4
 Riktignok pekes det på «intuitiv kunnskap» i bokens avsluttende kapittel: «[V]i strør da fortauet når det er 

hålke der, uten å ha gjort en kontrollert, dobbel blind studie av hvor mange som brekker lårhalsen med og uten 

strøsand» (Magne Nylenna i Larsen 2012a: 289). Kunnskapen denne oppgaven fokuserer på kan ikke kalles 

intuitiv: Legene har rimelig klare oppfatninger om hva som feiler pasienter man formelt anser som medisinsk 

uforklarte, og de begrunner oppfatningene sine. 
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Andre har skrevet om medisin på denne måten, ved å trekke frem skillet mellom den 

generelle vitenskapelige kunnskapen leger har, og anvendelsen av slik kunnskap på 

enkelttilfeller. Freidson skrev f.eks:  

As opposed to the medical knowledge which is medicine as such, there are the practices which 

grow up in the course of applying that knowledge to concrete patients in concrete social sett-

ings. The “pure” medical knowledge is transmuted, even debased in the course of application 

(1988: 346). 

I denne oppgaven ønsker jeg å gjøre et poeng ut av at leger har og anvender mer enn «ren» 

(vitenskapelig) medisinsk kunnskap. Filosof Harald Grimen (2008a) bruker begrepet praktisk 

kunnskap som motvekt til teoretisk kunnskap (hva jeg kaller vitenskapelig kunnskap), og får 

slik belyst at leger kan mer enn vitenskap. Praktisk kunnskap er et fruktbart begrep, men 

Grimen bruker det om opplærte ferdigheter (som skjønnsutøvelse), og eksplisitt ikke om 

forestillinger (han skriver «oppfatninger» 2008a: 77). Jeg sikter til det motsatte: uformelle og 

ikke-vitenskapelige forestillinger (kunnskap), og ikke opplærte ferdigheter. Grimens fokus er 

også på «viten som enten ikke er verbalt artikulert eller ikke kan artikuleres verbalt»: 

«Praktisk kunnskap er kroppslig» (2008a: 79). Jeg fokuserer på kunnskap som er verbalt 

artikulert, men ofte oversett. Kunnskapen jeg belyser i oppgaven kan stå som et tillegg til 

Grimens begrep om praktisk kunnskap. 

Slik kunnskap skjules bak forestillingen om medisinsk kunnskap som ensbetydende 

med vitenskapelig medisinsk kunnskap. Forestillingen er verd å belyse fordi den kan skape 

problemer for både pasienter og leger: 

Despite its success, medicine’s identification as a science has had adverse effects on both the 

education of physicians and the patient-physician relationship: the two are not unrelated. Our 

misunderstandings has led to mistaken expectations on the part of both physicians and patients 

and, ultimately, to less than optimal care of the ill and to impoverished lives for physicians 

(Hunter 1991: xix). 

Tar vi høyde for også den uformelle ikke-vitenskapelige kunnskapen leger har og bruker 

kommer vi nærmere en helhetlig forståelse av den medisinske profesjonens kultur og 

helsevesenet den er del av. Da kan vi utvikle mer sakssvarende forventninger til leger og 

legers kunnskap. 

Fra beliefs til knowledge 

Det er en tradisjon for å løfte frem forestillinger og erfaringer som viktig kunnskap i 

medisinsk sosiologi. Vektingen av lekfolkelige perspektiver springer ut av Claudine Herzlichs 

(1973) studier av sykdomserfaringer i ulike sosiale lag i Frankrike, som ga opphav til to 
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nøkkelargumenter: For det første at folkelige sykdomsmodeller ikke er rester av primitivitet i 

moderne vitenskapssamfunn, men sofistikerte og rasjonelle kunnskapsformer tilpasset 

hverdagslivet, og for det andre at slik kunnskap er en konkret måte å håndtere vanskelige 

sykdomserfaringer på, ved å gi opplevelsene en meningsdimensjon (Williams 2013: 120). 

I forrige kapittel så vi at legens objektive perspektiv er høyere verdsatt enn pasientens 

subjektive perspektiv. Bare det å kalle legens perspektiv objektivt, og pasientens subjektivt, er 

et klart uttrykk for dette. Legene sies tradisjonelt å ha profesjonell kunnskap, mens pasientene 

kun har lekfolkelige oppfatninger (lay beliefs) (Bury 1997: 20). Denne nedprisingen av 

pasientens erfaringer og innsikter i egen kropp og helse, har lenge vært et stort tema i 

medisinsk sosiologi (Bury 1997: 20), og har blitt kritisert: 

Critiques of biomedicine have argued that it is essential to recognize that lay people have their 

own valid interpretations and accounts of their experiences of health and illness. For treatment 

and care to be effective these must be readily acknowledged (Nettleton 1995: 6).  

Det er avgjørende for selve kvaliteten på medisinsk behandling og pleie, skriver Nettleton, at 

lekfolkelige perspektiver ansees som gyldige og viktige. Dette synet er i det hele tatt blitt 

vanlig blant sosiologer: Man fremhever pasienters erfaringer og meninger som verdifull 

kunnskap. Michael Bury skriver det slik:  

The study of health beliefs has therefore turned, in recent years, from a focus on the gulf 

between lay and scientific modes of thought to one where each is considered in a context of 

rapid social change. This shifting scene is characterised by considerable overlap and erosion of 

boundaries. Today, people’s lay knowledge of health and illness is likely to be studied as much 

as their lay beliefs (1997: 21).  

Andre skriver også om lekfolkelig kunnskap (Hess 2004; Prior 2003; Hardey 1999; Arksey 

1994). Vi kan se på det som et egalitært eller demokratisk prosjekt. Pasientens kunnskap 

sidestilles nesten legens i betydning. Den fremstilles som sofistikert, kompleks og innsiktsfull 

(Bury 1997: 7-8). Det er med andre ord snakk om et verdsettingsløft av pasientens perspektiv. 

Dette egalitære prosjektet kommer til syne også utenfor sosiologien, i pasientrettigheter og 

retningslinjer (Engelskjøn 1996), og i den utstrakte bruken av begreper som empowerment og 

brukermedvirkning i helsepolitikken (Johansen og Solbjør 2012; Juritzen, Engebretsen, og 

Heggen 2012). Oppjusteringen av pasientens troverdighet og hans erfaringers gyldighet i 

kliniske situasjoner, har gjort helsekunnskap til allemannseie: 

Information and knowledge about health are (…) no longer just the property of health ‘ex-

perts’. Everyone has at least some experience and knowledge (Nettleton 1995: 1). 
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Alle har helsekunnskap, skriver Nettleton. Vi kan se dette som et normativt motivert driv mot 

endring av forholdet mellom illness- og disease-perspektiver på kropp, helse og sykdom. 

I denne oppgaven ønsker jeg å gjøre en lignende oppjustering av legers disease beliefs, 

forstått som saker og ting leger kan og mener å vite, som ikke er basert på vitenskapelig 

kunnskap. Jeg mener dette bør forstås som medisinsk kunnskap. Motivene er ikke de samme 

som ved oppjusteringen av pasientens perspektiv. Det er uklart for meg om pasienters økte 

medvirkning nødvendigvis er til pasienters beste i alle saker og tilfeller. Når jeg ønsker å 

oppjustere legenes uformelle og ikke-vitenskapelige forestillinger om helse og sykdom er det 

fordi jeg mener disse er en viktig del av klinisk praksis, og bør regnes som medisinsk 

kunnskap all den tid det er medisinere som kan den, og bruker den.  

Dette er ikke kunnskapsrelativisme 

Interessen for å omtale større deler av legers oppfatninger og forestillinger som medisinsk 

kunnskap er ikke et uttrykk for kunnskapsrelativisme. Jeg er ingen relativist, og ser ikke all 

kunnskap som like gyldig. Kunnskapsproduksjonens sosiale vilkår er av avgjørende 

betydning i så måte. Vitenskapelig kunnskap produseres, i større grad enn annen kunnskap, i 

kontekster hvor man har motiver utover det å komme til enighet eller få noe gjort. I 

institusjonaliserte prosesser som fagfellekontroller er det et selvfølgeliggjort mål å avdekke 

svakheter i andres beskrivelser, fortolkninger og forklaringer av avgrensede deler av 

virkeligheten, og man har institusjonaliserte krav om saklig argumentasjon og redelighet, 

samt om å følge et sett vitenskapelige normer om kunnskapsdeling, universalitet, 

uavhengighet, originalitet, skepsis, og ikke minst ydmykhet (Kalleberg 2007; Merton 1968a). 

Like fullt er vitenskapelig kunnskap én type blant flere. Vi har lett for å glemme at 

leger har flere typer kunnskap. Derfor bør også den uformelle og ikke-vitenskapelige 

medisinske kunnskapen synliggjøres: den er av et annet slag. Det er med andre ord fordi jeg 

ikke er kunnskapsrelativist jeg mener det er viktig å belyse slik kunnskap. Fokuset er heller 

ikke ment som kritikk av uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap. Det jeg kritiserer er 

snarere forestillinger og fremstillinger av medisin som en ren vitenskap, og av medisinsk 

kunnskap er ensbetydende med vitenskapelig medisinsk kunnskap.  

3.3. Kunnskap i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv 

Jeg har klargjort hva jeg inkluderer i kategorien medisinsk kunnskap, og hvorfor jeg definerer 

kunnskap slik. Her vil jeg gjøre rede for kunnskap i et bestemt teoretisk perspektiv. I denne 
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studien sees medisinsk kunnskap med et sosialkonstruksjonistisk blikk. Det er ofte uklart hva 

som menes med «sosial konstruksjon» bl.a. fordi det finnes så mange ulike former for 

sosialkonstruksjonisme, et poeng Ian Hacking har understreket (1999). Med et sosialkonstruk-

sjonistisk perspektiv mener jeg at det er legers forestillinger som studeres, og ikke det de har 

forestillinger om. Legene har kunnskap om ulike diagnoser, pasienter og tilstander, og det er 

denne kunnskapen jeg studerer, ikke diagnosene, pasientene eller tilstandene. 

Begrepet «sosial konstruksjon» betegner våre forestillingers sosiale karakter: De 

oppstår, formidles og forandres i samspill med andre.  Vivien Burr har laget en liste over fire 

ting man må mene for å være en sosialkonstruksjonist (hun skriver «things you would 

absolutely have to believe in order to be a social constructionist», min kursivering) (2003: 2). 

Man må være kritisk innstilt til kunnskap som tas for gitt, mene at kunnskap er kulturelt 

(geografisk og temporalt) kontingent, at kunnskap må opprettholdes gjennom sosiale 

prosesser, og at det er en sammenheng mellom hva vi mener og tror, og hvordan vi handler 

(Burr 2003: 2-5). Jeg mener alt dette, men ikke at man må mene dem for å være en 

sosialkonstruksjonist. Snarere inntar jeg et perspektiv: Jeg studerer legers kunnskap om 

verden som sosialt konstruerte forestillinger. 

Kunnskap og realisme 

Man kan skille mellom de kunnskapssyn som vektlegger korrespondanse (korrespondanse-

realisme), og de som vektlegger konstruksjonisme (konstruksjonsrealisme) (Nicolson og 

McLaughlin 1988: 250-251). Korrespondanserealisme forutsetter et samsvar mellom 

kunnskapen, og tingene eller forholdene i verden den beskriver eller forklarer. Konstruksjons-

realisme forutsetter ingen slik korrespondanse, men innebærer i stedet hva Malcolm Nicolson 

og Cathleen McLaughlin kaller et instrumentelt kunnskapssyn (1988: 251). Det er ikke 

hvorvidt kunnskapen er sann som teller, men hvorvidt den gjør det mulig for oss å forholde 

oss til verden rundt oss på en meningsfull måte.  

Slik jeg ser det beskriver begrepet pragmatisk kunnskapssynet bedre enn begrepet 

instrumentelt. Det er ikke gitt at kunnskap lar oss realisere mål, eller at man ser kunnskap som 

bruksgjenstander, noe begrepet instrument kan få oss til å tro. Kunnskap kan til og med 

innebære mål i seg selv (Joas 1996: 154). Det har f.eks. mye å si for min eventuelle plan om å 

bade, om jeg mener hav eller sjø er rimelig nære eller ikke. Badelysten kan komme som 

resultat av kunnskapen om muligheten. Med begrepet pragmatisk vektlegges meningsdimen-

sjonen som forbinder kunnskap og handling: «In order to be able to act, the actor must pass 
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judgement on the nature of the situation» (Joas 1996: 160). Kunnskap er en forutsetning for 

meningsfull handling.  

Muligens er det nettopp slik Nicolson og McLaughlin forstår instrumentell, men de 

klargjør det ikke. De skriver at «knowledge may be regarded not as a unique representation or 

mirror of external reality but as an instrument by which we may operate with that reality» 

(1988: 251)
5
. Det er et slikt pragmatisk (eller instrumentelt) kunnskapssyn jeg inntar i denne 

oppgaven, hvor kunnskap forstås som sosial, muliggjørende og meningsfull.  

Konstruksjonisme som epistemologi 

Konstruksjonisme er ikke bare et uttrykk for at verden må gripes med ord og begreper for å 

gjøres forståelig og meningsfull. Det innebærer også at måten vi erfarer verden på er avhengig 

av våre forestillinger om den. Vi ser med våre erfaringers øyne:   

Cultural assumptions, values, and attitudes are not a conceptual overlay which we may or may 

not place upon experience as we choose. It would be more correct to say that all experience is 

cultural through and through, that we experience our “world” in such a way that our culture is 

already present in the very experience itself (Lakoff og Johnson 2003[1980]: 57). 

Legers uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskap om pasienter og tilstander man mangler 

formelle forklaringer på kan belyse hvordan leger ser. Poenget er lettest å illustrere med et 

eksempel. I renessansen og lenge før ble kvinner og menn forstått som to utgaver av det 

samme kjønnet, fremfor som to ulike kjønn. Kvinnen ble forstått som en ufullkommen 

versjon av mannen (Laqueur 1992 [1990]). Dette innebar en annen måte å se kjønn på: 

Kvinnens kjønnsorganer ble forstått som inverterte peniser (Laqueur 1992: 79-88). Dette 

kommer bl.a. til uttrykk i en av de første grundig illustrerte anatomibøkene basert på 

obduksjon av døde mennesker, hvor den italienske legen Jacobo Berangario (1460-1530) 

skriver at «the neck of the uterus is like the penis, and its receptacle with testicles and vessels 

is like the scrotum» (Laqueur 1992: 79). Det engelske ordet for obduksjon (autopsy) stammer 

fra det greske ordet autopsia som betyr å se med egne øyne. Berangario så med sine egne 

øyne, men eksemplet viser at han var utrustet med «kulturelle briller».  

Dette er ikke antirealisme 

Jeg har erklært at jeg benytter et sosialkonstruksjonistisk perspektiv på (medisinsk) kunnskap. 

I slike sammenhenger er det blitt vanlig å legge til at man ikke fornekter den fysiske 

                                                 
5
 Pragmatisten John Dewey brukte også betegnelsen instrumentell kunnskap, og så seg nødt til å klargjøre 

betydningen «Knowledge is instrumental to the enrichment of immediate experience through the control over 

action that it exercises» (Dewey, sitert i Joas 1996: 132). 
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virkeligheten (se f.eks. Tjora 2012: 20). Jeg fornekter ikke den fysiske virkeligheten. Et fokus 

på sosiale fenomener impliserer ikke en fornektelse av andre ting. Når jeg studerer 

forestillinger om bestemte kroppslige tilstander betyr ikke det at jeg fornekter tilstandene. 

Poenget er snarere at forestillingene ikke springer ut av tilstandene. 

Ei heller ser jeg kunnskap som uavhengig av verden for øvrig. Eksempelvis vil troen 

på at man kan leve uten næring, eller overleve fall fra stratosfæren uten fallskjerm (og 

oksygen), være oppfatninger som må kjempe med naturgitte behov og begrensninger. Slike 

oppfatninger har begrensede muligheter for å bli utbredte forestillinger. På samme måte er 

materielle størrelser som biologisk sykdom betinget sosiale livsformer. Eksempelvis ga 

utviklingen av faste boplasser og dyrehold opphav til sykdommer menneskeheten aldri 

tidligere hadde sett. Flere av de dødeligste sykdommene mennesket har hatt (i antall) kom til 

oss nettopp gjennom landbruk og nærhet til dyr, som tuberkulose, kopper, ulike influensaer, 

meslinger og salmonella (Porter 1999: 18). 

3.4. Relatert forskning 

Her skal jeg kort gå gjennom relatert forskning for å vise at det både er plass og behov for en 

studie som denne. Først ser jeg på samfunnsvitenskapelig forskning som har studert 

medisinsk kunnskap i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Deretter ser jeg på forskning som 

konkret dreier seg om leger og MUPS, både av samfunnsvitenskapelig og medisinsk art. 

Forskning på medisinsk kunnskap i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv 

Andre har skrevet om medisinsk kunnskap i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv før meg. 

Ludwik Fleck (1979 [1935]) studerte hvordan bl.a. medisinske fakta produseres. Forskere gjør 

ikke oppdagelser i naturen, men i forestillinger (Denkstile) de har om naturen. Foucault 

(1994) har studert utviklingen av det nye medisinske blikket (the medical gaze), ved 

overgangen til biomedisinens spesifiserte sykdomsforståelse fra slutten av 1700-tallet. 

Nicolson og McLaughlin (1988) har studert forskeres forestillinger knyttet til to konkurreren-

de forklaringer på sykdommen multippel sklerose.  

Diagnosesosiologi (Nettleton 2013: 27; Jutel 2009; Brown 1990) er en egen retning 

innen medisinsk sosiologi som fokuserer på diagnoser som sosialt konstruerte kunnskapskate-

gorier, og på den diagnostiske prosessen og dens konsekvenser. De fleste av bidragene kan 

derfor sies å være studier av medisinsk kunnskap (diagnoser) i et sosialkonstruksjonistisk 

perspektiv. Retningen begynte med Phil Browns artikkel «The name game – toward a 
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sociology of diagnosis» (1990), hvor han satte søkelys på diagnosers sentrale rolle i medisinsk 

virksomhet. Det meste av forskningen som plasseres under denne retningen er pasientsentrert 

(Dumit 2006; Nettleton 2006), eller sentrert rundt den formelle tilblivelsen av (en-

kelt)diagnoser (Brown, Lyson, og Jenkins 2011; Jutel 2010a; Brown 1995). 

Som vi så i forrige del (3.2) er det vanlig å omtale medisinsk kunnskap som ensbety-

dende med formell og vitenskapelig medisinsk kunnskap. Eksemplene jeg har nevnt har til 

felles at de enten eksplisitt eller implisitt handler om den sosiale konstruksjonen av 

vitenskapelig medisinsk kunnskap, eller av formelle kunnskapskategorier (diagnoser). Det er i 

det hele tatt skrevet lite om legers uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskap i et 

sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Det skulle derfor være både rom og behov for denne 

oppgaven. 

Forskning på leger og MUPS 

Andre har skrevet om leger og MUPS, enten med vekt på hvordan MUPS-pasienter er et 

problem for leger, eller på hvordan leger er et problem for MUPS-pasienter. I en rekke studier 

sies det at leger gir MUPS-pasienters plager en psykisk/psykososial årsaksforklaring 

(Wileman, May, og Chew-Graham 2002; Sabo, Joffres, og Williams 2000; Hahn et al. 1996), 

og at leger fremstiller slike pasienter som deprimerte (McPherson og Armstrong 2009), og 

sosialt belastede (Mik-Meyer og Obling 2012; Nettleton 2006: 1168). Leger kritiseres for å 

utvise «ikke-medisinsk» oppførsel (McPherson og Armstrong 2009), og for å anta psykisk 

eller sosial årsak fordi de mangler kunnskap (Mik-Meyer og Obling 2012; Sabo, Joffres, og 

Williams 2000; Hahn et al. 1996). 

Det er også påpekt flere steder at legene opplever pasientene som problematiske å 

forholde seg til (Hahn et al. 1996; House 1989), og at leger gjerne responderer negativt (Page 

og Wessely 2003), eller utvikler negative holdninger til dem (Sabo, Joffres, og Williams 

2000), kanskje så tidlig som i medisinerutdanningen – i et «skjult pensum» (Shattock et al. 

2013). I en israelsk studie omtales pasientene som voldelige, truende og manipulative 

(Steinmetz og Tabenkin 2001). I medisinsk litteratur kalles pasientgruppen tidvis «heart sink 

patients» eller hjertesukkpasienter, og det er utviklet et såkalt «heart-sink survival kit» 

(Mathers og Gask 1995: 176). Andre har utviklet teknikker for å «håndtere» hjertesukkpasien-

ter, med vekt på å underspille de psykologiske aspektene ved både diagnose og behandling, 

og snakke om smertelindring og rehabilitering (Creed og Guthrie 1993). Medlemskap i 

pasientforeninger sies å kunne gjøre pasientens tilstand verre, fordi pasientforeningene har 

kontroversielle oppfatninger om sykdomsårsaker og behandling som til syvende og sist kan 
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skade pasienten (Shorter 1995). Andre har generelt pekt på at medlemskap i pasientforeninger 

kan gi negativ effekt på pasientens prognose (Bentall et al. 2002; Sharpe et al. 1992). 

Flere av studiene viser som nevnt at det er vanlig blant leger å klassifisere pasientenes 

plager som psykisk eller psykososialt artet fordi legene antas å mangle kunnskap om 

pasientene og pasientenes tilstand (se f.eks. Mik-Meyer og Obling 2012: 1026; Sabo, Joffres, 

og Williams 2000: 129). De antyder altså at legene peker på psykisk årsak fordi de ikke har 

andre svar. Det er uklart hvorvidt de mener det er vanen eller bevisstheten som styrer legene: 

Sabo, Joffres og Williams skriver at leger både ser bort fra pasientenes symptomer, og at de 

stempler dem «by default» (2000: 129) - uten å tenke seg om. Uansett uttrykker de en 

antagelse om at legene stiller psykiatriske diagnoser fordi de ikke har kunnskap om 

pasientenes plager. 

I denne studien skal jeg demonstrere empirisk at mange av legene har kunnskap, og at 

de belegger sin forståelse og forklaring av MUPS-pasienter med denne kunnskapen. Det betyr 

ikke at de synes håndteringen av hjertesukkpasientene er enkel. Tvert om omtales det som 

problematisk i tilknytning til bestemte oppgaver hvor det fremstår som betydningsfullt å skille 

syke fra ikke-syke. Som vi skal se (i kapittel 5) er sykemelding en slik oppgave. 

3.5. Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg plassert studien i den medisinske sosiologitradisjonen. Studien er 

legesentrert og inntar et sosialkonstruksjonistisk perspektiv på medisinsk kunnskap. Videre 

har jeg posisjonert og definert kunnskapsbegrepet empirisk og teoretisk. Selv om vi har sett at 

det er deler av hva jeg anser som medisinsk kunnskap som er lite utforsket, er ikke dette å 

forstå som kritikk. God forskning besvarer ikke alt på en gang. Det jeg har uttrykt av kritikk 

er rettet mot fremstillingen av medisin som en vitenskap, og medisinsk kunnskap som 

ensbetydende med vitenskapelig medisinsk kunnskap. 

I neste kapittel skal vi se hvordan jeg har gått frem for å studere uformell og ikke-

vitenskapelig medisinsk kunnskap. 
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4. Å studere uformell ikke-vitenskapelig kunnskap 

Formålet med studien har vært å belyse legers uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskap. 

Skal slik kunnskap belyses må den først lokaliseres og innhentes. Det ligger i sakens natur at 

det er vanskelig å finne uformell og ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap i vitenskapelige 

tidsskrift. Da måtte man lett mellom linjene i et teknisk komplisert språk. Jeg lette derfor 

andre steder. Valget falt på et nettsted hvor leger diskuterer sammen. Jeg kaller det Nettstedet. 

Alle med tilgang kaller jeg medlemmer, de som skriver kaller jeg deltagere. På Nettstedet 

foregår det uformell kollegial fagprat, og ordvekslingene lagres i et søkbart arkiv. De 

diskuterer mange og ulike saker, det meste av det er faglig. Jeg valgte å fokusere på 

diskusjoner om diagnoser (CFS/ME og FM) som assosieres med plager og sykdommer som 

formelt betegnes som medisinsk uforklarte. Det var god grunn til å tro at slike diskusjoner 

ville bringe uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap til syne. Fellestrekket er som nevnt (2.3) 

at tilstandene diagnosene betegner mangler anerkjent medisinsk forklaring, samt «objektive 

funn» (eller sykdomstegn). Følgelig må man trekke på annen kunnskap for å beskrive, 

forklare og forholde seg til MUPS. 

Materialet og metoden har vist seg velegnet: Legene kan mye om både pasientene, 

tilstandene og diagnosene, som kverken kan kalles formell eller vitenskapelig medisinsk 

kunnskap. De har nokså klare formeninger om hva som feiler pasientene, de kan forklare 

hverandre hva pasientenes plager består i og kommer av, og de har sterke meninger om 

hvordan tilstandene bør forstås og håndteres. Dette kommer til syne gjennom analysen.  

I dette kapitlet gjøres det først rede for noen viktige trekk ved Nettstedet, og hvorfor 

jeg har valgt å analysere tekster derfra, hvor MUPS diskuteres (4.1). Deretter redegjøres det 

for hovedtrekkene i datainnsamlingsprosessen (4.2), og relevante forskningsetiske valg (4.3). 

Så forteller jeg om utviklingen av forskningsopplegget (4.4). Til sist gjøres analyseprosessen 

rede for, og hvorfor jeg valgte å gå frem slik jeg har gjort (4.5). 

4.1. Om Nettstedet og analysematerialet 

På infosiden står det at Nettstedet primært er en diskusjonsarena for allmennleger, men at alle 

som er interessert er velkommen til å delta. Nettstedet er tiltenkt diskusjon om allmenn-

medisin, og medlemmene oppfordres til å diskutere interessante eller vanskelige pasienter og 

pasientsaker, så lenge historiene anonymiseres. Deltagerne diskuterer også mye annet, som 



30 

 

forskning, politikk, legemiddelindustri, behandlingsmetoder, anekdoter, etikk, og «kvakk-

salvere». Likevel er langt på vei de fleste diskusjonene godt forankret i medisin, og det meste 

er direkte medisinsk tematikk. Den vanligste formen for diskusjon er kollegial fagprat. 

Nettstedet karakteriseres som åpent for alle, og det følger en klar beskjed om modera-

sjon: Hvem som helst kan få tilgang og lese det som skrives. Som forsker har jeg vært en 

«hvem som helst». Når Nettstedet karakteriseres som åpent for alle er det fordi hvem som 

helst kan melde seg inn. Det stilles ingen kriterier ved innmelding, og innrulleringen er 

automatisert. Samtidig er Nettstedet lukket i den forstand at man ikke finner noe av materialet 

ved søk i en søkemotor (som Google, Yahoo eller Kvasir). Du må være både medlem og 

innlogget for å ha tilgang. Det er kun tekst på infosiden som kan søkes opp «utenfra» (derfor 

siterer jeg ikke direkte derfra). Man kan si det er et åpent, men ikke allment synlig sted.  

Alle medlemmer kan skrive tekster («poste»), og alle har tilgang til å lese det som er 

skrevet fra før. Stedet har et søkbart arkiv med tekster fra år 2000 og frem til i dag. Det er fra 

dette arkivet jeg har hentet utsagn om MUPS til analysen. Utsagnene kan regnes som såkalte 

«naturlig forekommende data» (Silverman 2010: 131-132). Legene har diskutert uten min 

påvirkning (som forsker). Riktignok har jeg både presentert meg og postet et spørsmål på 

Nettstedet (se Vedlegg 1), men alle tekstene som brukes i studien er skrevet før jeg deltok.  

Normalt får alle medlemmer oppdatering om nye tekster på epost (men kan reservere 

seg mot dette). Medlemmer kan når som helst delta i en opprettet samtale såfremt den foregår 

på Nettstedet. Det er mulig å ta samtaler ut av Nettstedets semi-offentlighet, og inn i en lukket 

privatsfære som alminnelig epostkorrespondanse. Slike lukkede samtaler har jeg ikke hatt 

tilgang til, og jeg vet ikke hvor vanlige de er, eller hvordan de evt. skiller seg fra de åpne 

samtalene. Det er kun tekster som er postet for alle medlemmers øyne som lagres i arkivet. 

Nettstedet har «server» ved en offentlig (statlig/kommunal) organisasjon. Det var ifølge 

administrator 2048 registrerte brukere pr. 04.12.12 (jeg var da en av disse).  

Det er diskusjoner som sentralt eller perifert omhandler CFS/ME eller FM jeg har 

samlet inn og analysert. Formålet med studien er å få innsikt i legers uformelle og ikke-

vitenskapelige medisinske kunnskap. Det var god grunn til å tro at dette ville komme til syne i 

diskusjoner om MUPS-diagnoser, nettopp fordi de mangler anerkjente vitenskapelige 

forklaringer og sykdomstegn. Man må snakke om det på andre måter. Jeg kunne også reist «ut 

i verden» for å observere legene der de er. Utfordringene ville da bestått i å finne situasjoner 

hvor leger snakker sammen med senkede skuldre om MUPS (eller andre tema som krevde 

kunnskap uten anerkjent vitenskapelig belegg). I tillegg er MUPS noe som dukker sjelden opp 
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i den enkelte klinikk. På Nettstedet skriver de både om sine, og hverandres, erfaringer og 

tanker om MUPS, og diskuterer det derfor trolig oftere der enn i klinikken. Det er også et 

poeng at tekst gir tid til å komme over enkelte språkbarrierer knyttet til medisinsk kultur. Jeg 

så det derfor som egnet å velge Nettstedet som sted for datainnsamling, og tekstanalyse som 

metode. Tekstene er velegnede som data for studiens forskningsspørsmål, fordi de sier noe 

om hvordan legene forstår og forholder seg til det medisinsk uforklarte. 

Noen relevante avgrensninger og forbehold 

Oppgaven bruker fortolkende tekstanalyse som metode. Diskusjonene er tekstbaserte, ikke fra 

kommunikasjon ansikt til ansikt. Like fullt forholder deltagerne seg til hverandres ytringer. 

Derfor beskrives tekstene ofte som utsagn, diskusjoner, samtaler eller snakk i denne 

oppgaven. For det andre: Selv om det er tekster fra diskusjoner på internett som analyseres, er 

ikke dette internettforskning (Fossheim 2013). Internettmediet står ikke i fokus. Nettstedet var 

en egnet og praktisk arena for datainnsamling. Diskusjonene som finner sted der var givende 

for mine formål, og kunne lett samles inn via Nettstedets søkbare arkiv. Dette er heller ikke en 

samtalestudie, eller en konversasjonsanalyse (se Silverman 1998). Det er ikke diskusjon som 

samhandlingsform jeg har analysert, men meningsinnholdet i utsagn.  

Jeg vet ikke om deltagerne er norske, bare at de har skrevet på norsk. Det forekommer 

bidrag på engelsk. Disse er utelatt fra analysematerialet. Det er også deltagere jeg har hatt 

grunn til å tro ikke er leger, oftest ved at de har oppgitt dette selv. Én deltager ble ekskludert 

fordi han brukte «dere» der leger flest ville brukt «vi». De fleste legene er fastleger eller 

spesialister i allmennmedisin. Deltagere med annen spesialisering er beholdt i analyse-

materialet da det ikke er avgjørende for studien at de er allmennleger. Derfor bruker jeg 

«legene», fremfor «allmennlegene», når jeg skriver om deltagerne på Nettstedet.  

Jeg har heller ikke grunnlag for å si hva som kjennetegner legene som deltar, utover 

nettopp dette at de er leger som finner det givende å delta i kollegiale diskusjoner. Noen av 

deltagerne skriver også i bøker, tidsskrifter og i aviser, og noen skriver hyppigere enn andre. 

Jeg siterer fra om lag 50 av dem. De fremstår på mange måter som ulike, men det er likevel 

ikke sikkert kunnskapen jeg får belyst i denne studien er generell eller utbredt. Nå er jeg heller 

ikke ute etter å gi en uttømmende beskrivelse. For å si det med andres ord mener jeg å ha fått 

tak på «noe av det viktige som foregår, ikke om alt viktig, langt fra det, men om noe. Det er 

nok, og det er det som er mulig» (Album 1996: 249). 
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4.2. Innsamlingsmetodikk – strukturerte søk i et nettarkiv 

Datainnsamlingen er gjort i Nettstedets søkbare arkiv med søkeordene «fibromyalgi», 

«postviralt», «CFS», «kronisk trett», «kronisk trøtt», «kronisk utmattelse», og «myalgisk 

encefa». Søkeordene ga treff som inneholdt bokstavrekkene søkeordene består av. 

Eksempelvis ga «fibromyalgi» treff på «fibromyalgisk» og «fibromyalgipasient». Man kan 

søke for alle kvartaler, eller gjøre spesifikke kvartalssøk. Kvartalsspesifikke søk ga flere treff 

enn søk for alle kvartaler. Dette kan være uttrykk for svakheter i søkemotoren (varierende 

sensitivitet). Det var også noen treff (under ti) jeg ikke fikk lese, da Nettstedet ikke fant dem 

(«Finner ikke arkivfilen»). Enkle skrivefeil er korrigert.  

Datasøket ble foretatt i starten av januar 2013. Søket var for perioden 2000 til 2012. 

Det er en lang periode. Samtidig virker MUPS å være sjeldne tilfeller, og derfor trolig ikke 

det leger skriver mest om. Jeg vurderte det slik at det ikke var nok materiale innen hvert 

enkelt år, og siden jeg ikke visste om bestemte perioder var særlig fruktbare samlet jeg fra 

hele perioden. Det ga meg et passe stort datasett (i overkant av 300 sider). Hvis legene hadde 

endret oppfatning om MUPS ofte kunne dette vært et problem. I materialet jeg har analysert 

virket ikke dette å være tilfellet: Oppfatningene om MUPS fremsto (nokså) stabile. Jeg har 

også forsøkt å tolke hver enkelt tekst i lys av diskusjonen den inngikk i. De fleste av tekstene 

jeg bruker er fra perioden 2007-2011.  

Datainnsamlingen er resultat av avgrensede søk. Det har fordeler og ulemper. Ulem-

pen er at man kan gå glipp av relevante samtaler hvor legene ikke bruker søkeordene, men 

likevel snakker om de tre MUPS-diagnosene. I og med at materialet ble passe stort er denne 

ulempen til å leve med. Fordelen er at den som søker strukturert setter en ramme: Søkeordene 

ble bestemt på forhånd, og jeg har tatt det jeg har fått. Studiens funn er gjort innenfor 

rammene av søkekriteriene. 

Datainnsamling slik det er beskrevet ovenfor er bare den praktiske siden ved å finne et 

fruktbart analysemateriale. Det er også en viktig etisk side ved å samle, analysere, og formidle 

innsikter fra diskusjoner på et nettsted. I den neste delen forteller jeg om etiske valg jeg har 

tatt. 

4.3. En fortolkende studie av ytringer – om etikk og valg 

Oppgaven står i en fortolkende sosiologitradisjon. Det følger et etisk ansvar med studier som 

tolker meningsinnholdet i andres ytringer. Det er «en særlig plikt å passe på at de som berøres 

av forskningsprosessen, ikke blir krenket eller lider overlast» (Engelstad 2005: 432). Etikk er 
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også viktig for forskningens egen del: Store deler av høyere utdanning og forskning i Norge 

driftes av fellesskapets begrensede ressurser. Som forskere har man et felles ansvar for å 

opprettholde den tillitt og velvilje som muliggjør forskningsvirksomhet. Når jeg samler, 

analyserer og formidler data, forvalter jeg samtidig denne tillitten.  

I denne studien er det av særlig etisk betydning at jeg har valgt å samle data fra et nett-

samfunn uten samtykke fra hver enkelt deltager. I det følgende skal jeg begrunne dette valget. 

Unntak fra hovedregelen om informert samtykke 

Jeg har samlet og analysert data uten informert samtykke. Blant deltagerne jeg har kommet i 

kontakt med
6
 har samtlige gitt samtykke til å bruke deres tekster, ofte med uttalt villighet. 

Men brorparten av deltagerne er ikke spurt om samtykke. I den forbindelse har jeg forholdt 

meg til retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og 

humaniora (NESH). Slik støtter jeg meg til etablerte retningslinjer for god forskningsskikk. 

For denne studien er særlig paragrafen om «Forskning uten samtykke» viktig: 

Selv om informert samtykke er den klare hovedregelen også i prosjekter hvor deltakerne ikke 

selv deltar aktivt, kan unntak fra kravet om informert samtykke i visse tilfeller være aktuelt i 

situasjoner der forskningen ikke innebærer fysisk kontakt med forsøkspersonene, opplysning-

ene som behandles er lite sensitive, og der forskningen samtidig har en nytteverdi som klart 

overstiger ulemper som kan påføres den inkluderte (NESH 2009: §1). 

NESH trekker altså frem tre kriterier for å avvike fra «den klare hovedregelen» om informert 

samtykke. Slik jeg ser det oppfyller studien avvikskriteriene. For det første har jeg ikke hatt 

fysisk kontakt med legene. Tekstene er innhentet fra et nettbasert arkiv. For det andre er 

dataene lite sensitive. Forfatterne er informert om at Nettstedet er tilgjengelig for alle. Grove 

ytringer siteres ikke (det var svært få slike). Diskusjonene har heller ikke privat karakter. 

Tidvis bruker deltagerne historier fra sine erfaringer som fagfolk til å illustrere mer generelle 

poenger. Det er noe annet enn private ytringer. Jeg ville vurdert det annerledes om det f.eks. 

var et nettsted hvor kvinner med brystkreft delte personlige erfaringer med hverandre (se 

Scharf 1999). På Nettstedet er det fagfolk som snakker om fag og faglig relevante temaer.   

NESH inkluderer for det tredje forskningens «nytteverdi» som et mulig kriterium for å 

avvike fra den klare hovedregelen om informert samtykke. Nytteverdien av studien er ukjent 

for meg i skrivende stund. Fremfor nytteverdi kan vi si noe om den antatte samfunns-

interessen for studiens tematikk. Denne har jeg allerede pekt på (se 1.3): Helsevesenet er den 

største offentlige arbeidsgiveren, en av de største offentlige utgiftspostene, sykemelding og 

                                                 
6
 Her sikter jeg til kontakt jeg har fått gjennom teksten jeg postet på Nettstedet i november 2012 (se Vedlegg 1). 
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trygd er alle viktige politiske tema, MUPS omtales ofte i mediene, og større kjennskap til 

uformelle sider av legeprofesjonen og dens kultur er av allmenn interesse. Til sammen mener 

jeg det er god grunn til å hevde at samfunnsinteressen (og evt. nytten) knyttet til studiens 

forskningsspørsmål «klart overstiger ulemper som kan påføres» legene på Nettstedet.  

Særhensyn – etikk og datasamling fra nettsamfunn 

Sosiale arenaer på internett er et (relativt) nytt fenomen for samfunnsfagene. Det er spesielle 

hensyn man bør ta når man innhenter data fra nettbasert sosial aktivitet. De forskningsetisk 

relevante forskjellene mellom nettforskning og ikke-nettforskning kan oppsummeres slik: 

In the offline world, there is often an inverse relation between the sensitivity of the infor-

mation and accessibility to the channel, i.e., restrictions on the audience that has access to the 

channel is the traditional way to protect sensitive information. In the online world, there are 

often not any formal or physical restrictions on access to channels of communication. Instead, 

the sensitivity of the information is protected by the ephemeral nature of the communication, 

pseudonymity, or people rely on norms of confidentiality in the community in which they take 

part. These types of restrictions on the flow of information will be parts of the conditions that 

form the basis for the individual’s communicative activity in the online channel (Elgesem 

2002: 202-203). 

At informasjonen er lite sensitiv, og deltagerne med rimelighet bør forvente at andre enn 

kolleger leser og deltar, betyr med andre ord ikke at det er fritt frem. Deltagerne er ikke 

«beskyttet» av samtalenes «flyktige natur» (min oversettelse av ephemeral nature), da alt 

lagres i et søkbart arkiv. Men dette vet deltagerne. Enkelte passer også på at alle husker det: 

Vi er som gruppe meget interessante for media, og en del av dem som skriver her sitter høyt i 

opptil flere hierarkier. Hvis vi kommer med utilbørlige utsagn her er det meget godt mulig at 

en journalist kan få lyst til å trykke den. Jeg vet også positivt at kommentarer fra [Nettstedet] 

er blitt sitert på diverse nettsider, spesielt blogger som handler om "brennbare" diagnoser som 

CFS/ME og ADHD. Vi skal vokte våre ord. 

Tidvis poengterer de at de vet det, når de tar i litt ekstra. Som når denne legen kritiserer en 

nevrologisk avdeling ved et større sykehus for ikke å ville utrede MUPS-pasienter: 

Problemet er bare at nevnte avdeling er helt usedvanlig teknologifiksert og ikke vil ta i denne 

typen problemstillinger med ildtang… (er klar over at dette går ut på [Nettstedet]). 

Deltagerne bruker heller ikke pseudonymer. Det er nok vanligst når det man skal skrive 

fordrer beskyttelse av identiteten. Legenes kollegiale fagprat fordrer ikke slik beskyttelse. Når 

det gjelder «konfidensialitetsnormer» er det som nevnt kjent blant deltagerne at hvem som 

helst kan lese. De har ikke grunn til å forvente konfidensialitet.  

Arbeider som denne studien kan allikevel potensielt volde skade på Nettstedet som 

samfunn. Det medfølger et særlig ansvar når man bruker nettsteder i forskning fordi forskeren 
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risikerer å skade ikke bare individer og forskningens eget omdømme, men de sosiale strukturer 

som finnes på Internett. Uønsket eksponering av et forum undergraver den tillit som ligger til 

grunn for deltakelsen, og kan dermed ødelegge forumet selv (Fossheim 2013: §6). 

Jeg er opptatt av at leger bør få ha steder hvor de kan snakke uformelt om fag. På den måten 

kan de utveksle erfaringer med lavere terskel enn i fagtidsskrifter. Derfor er det et uttalt mål 

for meg som forsker (og ansvarlig samfunnsborger) at studien ikke skal være til skade for 

deltagerne, eller for Nettstedets sosiale strukturer. Jeg er ute etter hvordan legene forstår, 

forklarer og forholder seg til det formelt medisinsk uforklarte, ikke etter å henge ut folk. Etter 

min mening er det forsvarlig å bruke ytringer fra Nettstedet, fordi:  

 Samfunnsinteressen (og den potensielle nytteverdien) «klart overstiger ulemper som 

kan påføres den inkluderte» (NESH 2009: §1, under "Forskning uten samtykke"). 

 De eventuelle ulempene vil være av ubetydelig karakter gitt den generelt saklige tonen 

deltagerne selv opprettholder, samt grepene jeg gjør med tekstutvalg og anonym-

isering (se under). 

 Deltagerne med rimelighet bør forvente at tekstene kan leses av utenforstående, og 

brukes til å belyse samfunnsspørsmål. Nettstedet er brukt til slike formål før, ikke 

minst i Tidsskriftet for den norske legeforening, hvor Nettstedet bl.a. er tilskrevet 

politisk gjennomslagskraft.
7
  

 De av medlemmene som selv er medisinere (de fleste) må kunne sies å ha en faglig 

interesse i spørsmål som angår den medisinske kulturen, og særlig de sidene av den 

man normalt ikke omtaler. 

Jeg tror både Nettstedets medlemmer og dets sosiale struktur vil komme uskadet fra studien, 

og kanskje vil de nyte godt av den.  

Anonymisert men gjenkjennelig 

Opplysningene er altså lite sensitive, og Nettstedet kan betegnes som et åpent sted. Likevel 

har jeg anonymisert navnet på selve nettstedet, samt navn på deltagere, steder og sykehus. Når 

det oppgis navn i tekster skriver jeg «[Navn]», med mindre det er snakk om kjente 

akademikere eller medisinere som Mary Douglas, Emile Durkheim, eller Einar Kringlen (alle 

tre omtales i materialet). Når stedsnavn oppgis skriver jeg f.eks. «[stedet]» eller «[sykehu-

set]». Alle innlegg er skrevet om til bokmål. Det tjener ingen hensikt å gjengi deltagernes 

språkmessig varierte identiteter. Individene (og deres dialekt, sosiolekt eller skriftspråk) er 

uinteressante for studiens formål.  

                                                 
7
 Av hensyn til Nettstedets anonymitet velger jeg ikke å henvise. 
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Samtidig er det begrenset hvor mye som kan utelates uten at tekstene mister relevans 

for forskningsspørsmålet. Det var ikke et alternativ å omskrive tekstene da formuleringer og 

ordvalg var viktig for mine formål. Altså er det mulig for medlemmer og deltagere å gjenfinne 

siterte tekster ved hjelp av arkivsøk. Trolig finnes det også få nettsteder for allmennmedisinsk 

diskusjon på norsk. De som kjenner feltet vet derfor kanskje hvilket nettsted det er snakk om. 

Var informasjonen sensitiv eller gruppen svært sårbar ville dette utgjort et problem. Slik er 

det ikke. 

Så hvorfor anonymisere overhodet, når stoffet er lite sensitivt, gruppen er lite sårbar, 

og deltagerne vet at hvem som helst kan lese det som skrives? Det er to grunner jeg synes er 

gode. For det første det som allerede er nevnt angående hensyn til Nettstedet som sosial 

struktur på internett. Det er et mål å unngå unødig skade på Nettstedet og dets deltagere. For 

det andre er hverken Nettstedets- eller deltagernes identiteter viktige for mine formål, eller de 

samfunnsspørsmålene studien kan belyse. De som vil vite hvem som sa hva hvor om hvem 

har helt andre interesser. Jeg ønsker ikke å tjene slike interesser. Av hensyn til Nettstedet og 

deltagerne, og av manglende hensyn til nysgjerrighet, er deler av materialet derfor 

anonymisert. 

Med dette mener jeg å ha begrunnet og belyst de viktigste etiske sidene ved mitt 

forskningsopplegg. I de neste delene skal jeg vise hvordan forskningsopplegget ble til, og 

deretter hvordan analysen ble gjennomført. 

4.4. Historien om forskningsopplegget 

Et forskningsopplegg kan typisk karakteriseres som teori- eller datadrevet (Album 1996: 249). 

I teoridrevet forskning er det antagelser og kunnskaper forut for møtet med felt og data (a 

priori) som bestemmer hva man ser etter, og hvordan man ser etter det. Vi kaller forskningen 

teoridrevet når hypoteser, forhåndsantagelser, typologier eller analytiske begrep i stor grad 

styrer forskningsvirksomheten. I datadrevet forskning er det datamaterialet og innsikter man 

får/skaper i møtet med dette (a posteriori) som styrer forskningsvirksomheten. Man kan f.eks. 

danne nye teorier og begreper, eller få uventede innsikter fra deler av samfunnet man ellers 

ville gått glipp av. Når man kaller forskning datadrevet er det typisk fordi man mener 

forskeren får noe ut av erfaringsmaterialet han ikke visste om, eller ikke tenkte på fra før, og 

som får konsekvenser for hele forskningsopplegget. Når forskere utforsker det ukjente 

disponerer de seg for å drives av data.  
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Denne studien er blitt til i kontekst. Særlig har to kontekster vært relevante: prosjektet 

jeg har deltatt i, og feltet av tekster jeg har studert. Her skal jeg fortelle hvordan, og på hvilke 

måter, de to kontekstene har påvirket studien. Først om hvordan prosjektdeltagelsen ga en 

begynnende teoridrevet himmelretning, og deretter hvordan møtet med feltet fremkalte en 

datadrevet kursendring.  

Prosjektets interesser 

Prestisjeprosjektet (1.4) denne oppgaven er del av har noen overordnede forskningsinteresser. 

Disse peker for det første i retning av et fokus på klassifisering og verdsetting. Sykdommer, 

forstått som kunnskapselementer i medisinernes profesjonskultur, verdsettes ulikt. 

Verdsettingsmønstrene er uttrykk for uformelle eller implisitte sider av legenes ekspertkunn-

skap. For det andre peker prosjektinteressene i retning av et bestemt samfunnsområde, nemlig 

helsevesenet, og da særlig den medisinske profesjonen. Helsevesenet utgjør et strategisk 

forskningsfelt (Merton 1987: 1, min oversettelse) for Prosjektet. Prestisjeforskningen etablerer 

eksistensen av noen fenomener i helsevesenets sosiale struktur (prestisjerangeringene, se 1.4). 

Det er sider ved disse fenomenene Prosjektet ønsker å belyse. For det tredje inntar Prosjektet 

et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Verdsetting hviler på sosiale og kulturelle 

forestillinger. Altså er det ikke sykdommenes materielle kvaliteter (eller «essenser») som 

bestemmer hvilken prestisje leger tilkjenner dem. Prestisjevurderingene tolkes som et 

sosiokulturelt fenomen. Av samme grunn er det derfor kulturelle og sosiale sider ved sykdom 

og sykdomskategorier i helsefagarbeideres perspektiv (disease), Prosjektet er opptatt av. For 

det fjerde peker prosjektet ut noen fremgangsmåter som egnede, fremfor andre (Album 2010: 

265-266; Album et al. 2011). Siden uformell kunnskap står i fokus er deltagende observasjon 

og tekstanalyse å foretrekke, fremfor f.eks. dybdeintervjuer. Dette utelukker ikke emiske 

(Fangen 2004: 170-171) sykdomsperspektiver, men man ønsker å «komme bak» medisinens 

formelle saklighet og objektivitet.  

Jeg har delt Prosjektets overordnede forskningsinteresser. Fokuset har hele tiden vært 

på uformell kunnskap i helsevesenet, gjennom en lang rekke tentative forskningsspørsmål. I 

tillegg tas et sosialkonstruksjonistisk utgangspunkt, både i det endelige forskningsopplegget, 

og i tidligere skisser. Dette er allerede fortalt og begrunnet (3.3). Sist har jeg hele veien vært 

orientert mot en analyse av tekst. Vi kan si Prosjektets interesser har virket bestemmende for 

denne studien. Prosjektdeltagelsen har gitt en himmelretning. Valg av tema, felt, spørsmål, og 

grunnleggende teoretiske og metodiske tilnærminger, er blitt til i denne konteksten. I den 
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forstand er studien preget av kunnskaper og interesser som fantes forut for møtet med 

erfaringsmaterialet, og kan kalles teoridrevet. 

En datadrevet kursendring 

Til å begynne med ville jeg forsøke å besvare hvorfor nevrologi hadde så mye lavere prestisje 

enn nevrokirurgi, slik norske leger rangerte dem. Nevrokirurgi havnet på førsteplass i begge 

undersøkelsene, mens nevrologi havnet på 15. plass, av totalt 22 (i Album 1991) og 23 (i 

Album og Westin 2008) spesialiteter. Så fant jeg Nettstedet etter tips fra en prosjektdeltager 

(takk til Hanne Børke-Fykse). Stedet ga tilgang til diskusjoner mellom leger. På den tiden lød 

forskningsspørsmålet: «Hvordan kommer ulike prestisjevurderinger av medisinske 

spesialiteter til uttrykk i snakk mellom leger?». Formålet var å undersøke hvorvidt legene på 

Nettstedet snakket om nevrologer og nevrokirurger på måter som kunne fortelle noe om 

hvordan prestisjevurderinger omsettes i den medisinske kulturen. Et annet mål var å belyse 

kriteriene for tilkjennelse av høy (og lav) prestisje. 

En grovanalyse i desember 2012 viste at legene, som primært altså er allmennleger, 

ikke snakket så mye om nevrokirurgi. De snakket derimot en del om nevrologer og nevrologi. 

Jeg droppet ambisjonen om å sammenligne snakk om nevrokirurgi og nevrologi, og fokuserte 

kun på snakk om sistnevnte. Nærmere ettersyn viste at snakket om nevrologi (og nevrologer) 

ofte dreide seg om de tre MUPS-diagnosene CFS, ME og FM. Jeg visste ikke da at de var 

omstridte, ei heller at de «hørte hjemme i» MUPS-kategorien (som jeg heller ikke hadde hørt 

om). Men det var tydelig at dette var noe legene på Nettstedet var opptatt av. Materialet, som 

altså var resultat av et målrettet søk for å finne snakk om to medisinske spesialiteter, virket 

rikt på snakk om tre diagnoser. 

I januar 2013 besluttet jeg å endre hele forskningsopplegget. Jeg ville finne ut av hva 

det var med disse tre diagnosene som interesserte legene. Et nytt søk ble foretatt, for å samle 

resten av tekstene på som inneholdt snakk om CFS, ME og FM. Med et nytt datasett 

innsamlet meldte det seg også nye spørsmål. Hva var det ved disse diagnosene legene var 

opptatt av? Disse spørsmålene utviklet seg så til mer empirisk informerte spørsmål, som 

hvordan legene forklarte det medisinsk uforklarte, og hvorfor de var så opptatt av ikke å 

sykemelde MUPS-pasienter. Det var gjennom oppdagelser i materialet jeg fant ut hva studien 

skulle handle om: uformell og ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap. 
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Teori- eller datadrevet? 

Det faktum at jeg interesserte meg for MUPS-diagnosene i det første datasettet (om nevrologi 

og nevrokirurgi), og dermed endret datasettet på bakgrunn av dette, viser hvordan hele studien 

er påvirket av feltet, og av materialet. Jeg endret datasett og oppmerksomhet, og stilte nye 

spørsmål. Derfor er det rimelig å beskrive studien i helhet, og datainnsamlingen i særhet, som 

datadrevet. Samtidig ville jeg åpenbart aldri samlet inn det opprinnelige datasettet, og heller 

ikke hatt interesse for feltet eller tematikken, uten å være deltager på Prestisjeprosjektet. Som 

dikotomi gir begrepene empiri- og teoridrevet stiliserte fremstillinger av vitenskapelige 

arbeider. I virkeligheten er forskning aldri enten teoridrevet eller empiridrevet. Ethvert godt 

forskningsopplegg er preget av både teoretiske og empiriske hensyn.  

4.5. Fra tekstdata til fortelling – om den analytiske prosessen 

Jeg har gjennomført en fortolkende tekstanalyse. Analysen er gjort uten bruk av et formalisert 

metodisk rammeverk. Diskursorienterte tilnærminger (Winther Jørgensen og Phillips 1999) 

legger stort beslag på teori, og legger et større fokus på subjektposisjoner, makt, og 

definisjonskamper enn jeg ønsket. Videre er studiens fokus på ytringers meningsinnhold, ikke 

samtalenes struktur. Derfor er dette (som nevnt 4.1) ikke en konversasjonsanalyse (Silverman 

1998), ei heller en analyse av narrativer (Riessman 1993). Innholdsanalyse (Boréus og 

Bergström 2012a [2000]) er normalt mer kvantitativ, og mer deduktivt orientert, enn det 

passet å være. Man teller gjerne ord og ordkonstellasjoner, og man tester hypoteser, eller leter 

etter bestemte trekk i dataene. Jeg ville ikke gå deduktivt til verks når jeg ikke visste hvilke 

spørsmål det var interessant å stille. Medisin, og særlig snakk om de tre MUPS-diagnosene, 

var tross alt ukjent grunn. Og fokus lå som nevnt på meningsinnholdet i tekstene, ikke 

bestemte ord og ordkonstellasjoners frekvens. 

Mer tekstnære tilnærminger som syntaksanalyser (Boréus og Bergström 2012b [2000]: 

280-291) og metaforanalyser (Lakoff og Johnson 2003) har blitt vurdert. Særlig virket det 

metaforanalytiske rammeverket fruktbart, og analysen låner noen oppmerksomheter derfra (se 

6.1). Jeg har også vært innom argumentasjonsanalyse (Toulmin 2003 [1958]). Jeg valgte vekk 

disse tilnærmingene, fordi det ikke var et mål å gå veldig tekstnært. Det er de mer generelle 

trekkene i snakket om MUPS jeg har interessert meg for. Grounded theory-retningen (Glaser 

og Strauss 1967) har jeg vitenskapsteoretiske problemer med. Jeg aksepterer ikke muligheten 

for å forske rent induktivt, ei heller kravet om å holde seg på et lavt generaliseringsnivå. 

Derfor var det aldri et alternativ å gjøre en analyse inspirert av grounded theory. 
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Måten jeg har jobbet på har en del til felles med såkalte temaanalyser (Boyatzis 1998), 

i hvertfall empiridrevne, og det som kalles «den generelle induktive tilnærming» (Thomas 

2006). Begge er datadrevne analyseformer. Det har også analysen i denne studien vært. 

Metoden er kort sagt lesing og atter lesing av tekst, med en åpen/induktiv tilnærming til 

materialet. Det er selvsagt ikke mulig å lese tekster som om man ikke har hatt en eneste 

erfaring i livet, og kunne man gjort seg til en tabula rasa ville man ikke gjort særlig god 

forskning. Vi ser alltid med våre erfaringers øyne (se s.25). Selv «våre observasjoner av den 

fysiske natur er avhengige av hvilke oppfatninger vi har, dvs. hvilke teorier vi tror på» 

(Føllesdal, Walløe, og Elster 1990 [1977]: 117). Like fullt er det en stor forskjell på å påføre 

materialet en på forhånd planlagt prosess, og å tilpasse prosessen materialet. Jeg har forsøkt å 

la dataene bestemme mye. Fokuset har vært på å lage en sammenhengende fortelling, som kan 

fortelle oss noe om leger vi ikke visste like godt fra før. Jeg mener analysen viser at forsøket 

var vellykket. 

Tekstanalyse - Analyseprosessen i hovedtrekk 

Overgangen fra datainnsamling til den ferdige historien kan være vanskelig å gjøre rede for. 

Ofte analyserer man, selv når man ikke tenker over det. Prosessen «finner sted litt og litt» 

(Album 1996: 239). Man analyserer også når man er vekk fra materialet, særlig når man gjør 

noe helt annet (Solberg 1985: 100-102). For mitt vedkommende har flere «aha-opplevelser» 

kommet nettopp slik: uten forvarsel, og uten noen klar orden eller årsak. Likevel kan 

hovedtrekkene i den analytiske prosessen gjøres rede for.  Tekstene ble lest gjentatte ganger, 

uten noen klar formening om hva jeg var på jakt etter (utover de nevnte interessene, se 4.4). 

Første gjennomlesning skjedde naturlig nok allerede ved datainnsamling. Neste skjedde under 

opprydding og formatering av materialet i Microsoft Word. Deretter skrev jeg materialet ut på 

papir, og leste om igjen. Underveis stilte jeg spørsmål som «hvordan omtaler legene 

diagnosene?» og «hva gjør MUPS problematisk?».  

Underveis i denne prosessen gikk det opp for meg at jeg så etter problemer med 

MUPS. Jeg tok det for gitt at legene syntes det var vanskelige greier å forholde seg til. 

Antagelsen var forsåvidt ikke gal, men det slo meg at dette problemfokuset skjulte legenes 

kunnskaper og løsningsorientering. Det var tydelig at de kunne mye om det formelt medisinsk 

uforklarte. Dermed begynte jeg å stille teksten nye spørsmål, som «hvordan forklarer og 

beskriver de pasientenes plager for hverandre?», og «hva feiler pasientene slik legene forstår 

det?». Med dette nye blikket fikk utsagnene nytt innhold. Legene fortalte og forklarte 

hverandre hva som plaget pasientene, om diagnosenes sosiale opphav, om hvordan 
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tilstandene burde forstås, om hvem som forstår dem feil, og om hvordan man som lege bør 

forholde seg til MUPS i forhold til spørsmål om behandling og sykemelding. De viste at de 

hadde – og gjorde nytte av – uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap om MUPS. 

Notater og stikkord ble skrevet ned mens jeg leste, først på papir, deretter på data-

maskin. I denne prosessen var det nødvendig å gå frem og tilbake mellom notatene og justere. 

Utsagn fikk nytt innhold, ettersom de ble lest i lys av andre utsagn. Notatene ble etter sigende 

tentative kategorier, som ble omskrevet flere ganger. Noen slike kategorier ble delt i flere 

kategorier, andre ble slått sammen. Enkelte kategorier ble forkastet, andre dukket opp igjen. 

Deretter leste jeg alt om igjen, og gjentok prosessen. Tekstene ble ordnet og satt i 

sammenhenger de ikke nødvendigvis var skrevet i. Målet var å danne seg et inntrykk av noe 

av det leger kan om MUPS. 

Koder, koding og vurdering 

Det er denne prosessen man kaller koding i grounded theory, tematisk analyse, og generelle 

induktive tilnærminger. Man ordner materialet inn i noen hovedbestanddeler (kategorier) 

basert på enkle kriterier. F.eks. var kriteriet for å kode en tekst i kategorien «Grunner til ikke å 

sykemelde MUPS-pasienter», at den inneholdt noe om hvorfor legene ikke bør sykemelde 

MUPS-pasienter. Det bør være et begrenset antall brukbare kategorier til slutt, normalt 

mellom tre og åtte (Thomas 2006: 242). Har man flere, er man gjerne ikke ferdig å analysere. 

Kategoriene som brukes, bør kunne settes sammen til en meningsfull helhet.  

Jeg endte med fire ulike kategorier som jeg ordnet i to hovedgrupper. Disse hoved-

gruppene er blitt til adskilte kapitler. Det ene kapitlet (kapittel 5) handler spesielt om MUPS i 

forhold til spørsmål om sykemelding. Her tok jeg med (1) beskrivelser av ikke-syke 

pasienttyper legene mener kan skjule seg bak MUPS-diagnosene, og (2) grunnene legene 

oppgir for ikke å sykemelde slike pasienter. Det andre kapitlet (kapittel 6) handler mer 

generelt om MUPS. Her inkluderte jeg (3) forklaringer av MUPS på mikro og makronivå, 

samt legenes (4) kritikk av andres forståelse av – og omgang med – diagnosene. Felles for 

kapitlene er at de belyser legenes uformelle kunnskap, enten direkte ved at legene forteller, 

beskriver og forklarer, eller indirekte ved at de kritiserer eller legger kunnskapen til grunn for 

å fremme bestemte handlinger.  

Som vi skal se i neste kapittel brukte legene selv begreper som sykerolle (som vi 

kjenner fra Parsons medisinske sosiologi (1991: 294)), og portvokterfunksjon om sin rolle i 

sykemeldingsprosessen. I tillegg kom det tydelig frem at legene har formeninger om hva som 

egentlig feiler pasienter som assosieres med MUPS. Det var også tydelig at legene har måter å 
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forklare hverandre det medisinsk uforklarte på. De har ord, begreper, metaforer og 

forklaringer på hva som foregår. At disse temaene vakte interesse, henger sammen med at jeg 

hadde en «analytisk oppmerksomhet» (Album 2010: 255). Jeg var på forhånd kjent med 

Parsons sykerollebegrep, og medisinsk sosiologi generelt. Videre var jeg allerede interessert i 

uformelle sider ved medisinsk kultur og medisinsk kunnskap. Det er god grunn til å tro at 

andres øyne ville festet seg med noe annet i dette materialet, enn hva mine gjorde. Kodingen 

var altså ikke resultat av «ren induksjon», men analysematerialet har vært i førersetet. I denne 

betydningen er det rimelig å kalle analysen åpen og datadrevet.  

Prosessen kunne helt sikkert gått glattere om jeg tidligere hadde hatt en klarere for-

mening om hva jeg skulle se etter, og hvis jeg hadde benyttet et mer formalisert rammeverk. 

Samtidig var det fint å kunne la seg overraske og lede av trekk i analysematerialet. Det er 

også tenkelig at jeg har gått glipp av sammenhenger, ved å være ukjent med medisinsk kultur 

og språk. Samtidig kan nettopp mitt kulturelle utenforskap ha satt meg i stand til å se ting 

medisinere selv er blinde for. I tillegg ga valget av tekstanalyse mulighet til å kompensere for 

en del kunnskapsmangel, ved at jeg kunne oppsøke definisjoner av fremmede ord og begreper 

i oppslagsverk. Det var heller ikke innlysende at jeg burde samle diskusjoner om akkurat de 

tre diagnosene. De ble valgt fordi de virket som noe legene mente mye om. Likevel er det 

tenkelig at diskusjoner om andre diagnoser kunne vært mer interessante.  

I helhet vurderer jeg valg av data og fremgangsmåte som vellykket. Analysen har gitt 

innsikt i hvordan legene forstår og forklarer pasienter og tilstander forbundet med MUPS. 

Samtidig har den belyst at legenes uformelle og ikke-vitenskapelige kunnskaper brukes til å 

begrunne hvordan man bør forholde seg til MUPS-pasienter i spørsmål om sykemelding. 

Forvaltningen av sykerollen (og sykemelding) virker konstituerende for legenes faglige 

identitet. Altså har analysen både vist at leger har og gjør bruk av hva jeg kaller uformell og 

ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap, og hvordan slik kunnskap substansielt kommer til 

uttrykk i diskusjoner om MUPS. Dette skal vi se nærmere på i de neste kapitlene. 
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5. MUPS og Portvokterne 

De legene anser som syke, tilkjennes hva Parsons kalte sykerollen (1991: 294). Sykerollen er 

satt sammen av ulike rettigheter og forventninger. For det første (1) fritas den anerkjent syke 

fra sine normale sosiale forpliktelser (som arbeidsplikt). For det andre (2) fritas han ansvaret 

for sin tilstand. Ekte sykdom er uttrykk for at noe er galt med den sykes kropp, ikke hans 

innstilling eller psyke. Det kan godt være pasientens feil at han er blitt syk, men når han først 

er syk er han ikke lenger ansett som herre over egen helse. For det tredje forplikter denne 

fraskrivningen av ansvar pasienten til (3) å ville bli frisk. Og dette må han demonstrere, 

gjennom for det fjerde (4) å søke eksperthjelp, og å underkaste seg et foreskrevet 

behandlingsregime. Leger er sentrale i legitimeringer av sykerollen også i dagens norske 

samfunn, og dermed portvoktere (se f.eks. Turner 1991: xxii; Mik-Meyer og Obling 2012: 

1025) inn mot velferdsstatens trygdeytelser. Selv om vi ikke forklarer sykemelding slik 

Parsons en gang gjorde, er beskrivelsen fortsatt treffende: Det er legene som legitimerer syke- 

og uføremelding, og som jeg skal vise ser de det som et viktig samfunnsoppdrag.  

I dette kapitlet dreier det seg om hvordan legene forstår MUPS i sammenheng med sin 

portvokterrolle. De er opptatt av å bruke sykerollen riktig, og de er bekymret for at ikke-syke 

pasienter assosiert med MUPS skal sykemeldes på feilaktig grunnlag. Gjennom kapitlet viser 

jeg at legene har kunnskap om MUPS-pasienter, og at denne kunnskapen får betydning for 

utførelsen av legenes portvokteroppdrag. Her skal vi først se på legenes egen omtale av sin 

portvokterrolle (5.1). Deretter ser vi på legenes forestillinger om to typer ikke-syke pasienter 

(5.2), og på grunnene legene oppgir for ikke å ville sykemelde slike pasienter (5.3). 

Avslutningsvis oppsummeres og diskuteres pasienttypene og begrunnelsene (5.4). 

5.1. Portvakter i «grenseland» 

Når legene på Nettstedet diskuterer MUPS, skrives det mye om situasjoner hvor de skal 

bedømme hvorvidt pasienten er syk, og bør tilkjennes sykemelding. De omtaler selv rollen de 

har som en portvaktfunksjon:  

Vi allmennleger blir pålagt å være portvakt for en sykelønnsordning som er verden beste, og 

som mange av oss mener muligens er bedre enn både folks helse og moral tåler. Men syke-

lønnsordningen er en hellig politisk ku i et Norge som bugner over av oljepenger. Dette er 

imidlertid et politisk spørsmål hvor vi som leger ikke er mer meningsberettiget enn andre folk, 

men debatten om vår portvaktfunksjon bør i aller høyeste grad være et fagpolitisk spørsmål 

som har dels store konsekvenser for vår arbeidsdag og prioriteringer [min kursivering]. 
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Portvaktfunksjonen er sentral for legeprofesjonens virksomhet. I kraft av å rå over 

legitimering av sykdom, bestemmer legene hvem som slippes gjennom porten og tilegnes 

deler av samfunnets fellesgoder, i form av trygd (og andre goder). Portvokterrollen innebærer 

derfor et stort samfunnsansvar, og er sentralt for legenes profesjonelle identitet. Som en av 

legene sier det:  

Velferdsstaten er et kollektivt solidarisk prosjekt der vi som allmennleger er tildelt en viktig 

rolle. Den rollen krever etisk refleksjon ut over inderlighet og spontan empati som jo alltid gir 

personlig uttelling for legen. Leger forventes å beholde et kaldt hode i tillegg til et varmt 

hjerte, i sin fortolkning og kategorisering av pasientenes virkeligheter er legene ikke bare 

individuelle hjelpere men også samfunnsaktører. 

Legene ser seg som samfunnsaktører. Utøvelsen av portvokterrollen krever både etisk 

refleksjon, og en kombinasjon av et kaldt hode og et varmt hjerte, skriver legen. Likevel er 

avgjørelsen om hvorvidt noen er syk og bør tilkjennes sykerollen eller ikke, normalt sett en 

grei oppgave. Som en lege sier det, er vurderingen  

ikke spesielt problematisk i flertallet av de reelle tilfellene, problemet oppstår når vi opererer i 

det såkalte grenseland; fibromyalgi, whiplash, kronisk tretthetssyndrom [CFS], personlighets-

forstyrrelser og kronifisert [varig] mobbing fra arbeidsgiver. En eneste sak kan suge livskiten 

ut av en enkel fastlege med et visst engasjement. 

Problemet med portvokterrollen oppstår i hva legen kaller «grenseland». MUPS-pasienter i 

grenseland kan være det ene og det andre, syk eller ikke-syk. Inntil legen avgjør er pasienten 

tvetydig. Sykemeldingsoppdraget er altså ikke et problem i seg selv. Det er først i grenseland 

problemet oppstår, skriver legen. Det er vanskelig å forholde seg klart til uklare tilfeller. Vi 

kan si det er slik grenseland konstitueres: Fraværet av den normale visshet om hvorvidt 

pasienten er syk («de reelle tilfellene») gjør potensielt hver bidige konsultasjon med MUPS-

pasienter til et møte med det tvetydige. Derfor har helsepersonell «lett for å brenne seg ut på 

disse pasientene», som en annen lege uttrykker det.  

På samme måte er heller ikke MUPS nødvendigvis noe problem i seg selv. For en 

forskningsorientert lege er ubesvarte spørsmål selve betingelsen for forskningsvirksomhet. 

Hvis svarene var kjente ville det ikke være noe poeng i å stille forskningsspørsmål. MUPS 

blir – etter samtalene på Nettstedet å dømme – først et problem i konkrete kliniske situasjoner, 

som når legens oppgave er å avgjøre hvorvidt pasienten er syk og bør tilkjennes sykerollen. 

Som en lege skriver det: 

Noen er opplagt helt friske, noen er opplagt veldig syke, men dessverre er mange i gruppen 

«hverken fugl eller fisk» 
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Pasienter som hverken er fugl eller fisk blir et problem når legens oppgave nettopp er å 

avgjøre om pasienten skal regnes som fugl eller som fisk. Det er først i slike situasjoner 

legene kan bli frustrert over sin rolle som vokter av porten inn mot velferdsstatens goder. De 

er nemlig opptatt av å bruke sykemeldingsmakten riktig. Noen pasienter bør sykemeldes, 

andre ikke. I situasjoner som vanskeliggjør sykemelding risikerer legene å få «livskiten» sugd 

ut av seg, som en av legene skrev det. I denne oppgaven skal jeg vise at forvaltningen av 

sykerollen er viktig for legene som forvalter den. Det er et sentralt tema i legers diskusjon om 

MUPS.  

5.2. Slipp den rette inn 

Det er særlig to problemer som opptar legene i situasjoner hvor MUPS og sykemelding 

aktualiseres. Det dreier seg om alternative forklaringer på hvorfor pasienten har møtt opp på 

legekontoret. Det er nemlig ikke gitt at de virkelig er syke, slik legene ser det. Det finnes to 

hovedtyper av ikke-syke pasienter som legene er opptatt av: de som tror de er syke, og de 

som spiller syke. Disse ikke-syke pasienttypene bringer med seg ulike betydninger, og 

representerer ulike bekymringer for legene. Den første gruppen risikerer å få inadekvat hjelp, 

om de tilskrives sykerollen. De kan til og med bli syke av det. Den andre gruppen kan skade 

samfunnet og legeprofesjonen om de slipper gjennom porten legene vokter, inn til trygdens 

rike. Legene ønsker derfor å holde begge typene pasienter utenfor porten, og ekskludert fra 

sykerollen. Dette kommer vi tilbake til i neste del.  

I det følgende redegjør jeg for legenes fortelling om de to ikke-syke pasienttypene 

legene er bekymret for at ofte fordekkes av uklare MUPS-diagnoser. Jeg har kalt 

pasienttypene somatisøren og simulanten. De er mine konstruksjoner, men de hviler på 

tendenser i diskusjonene jeg har analysert. Siden man i forbindelse med MUPS ikke kan slå 

fast ved «objektive funn» (eller biologiske sykdomstegn) at pasienten virkelig er syk, kan 

pasienten legen sitter overfor enten være syk, tro han er syk, eller spille syk. Inntil situasjonen 

defineres er pasienten oss fremmed.  

Somatisøren – dypt plagede ikke-syke 

Ikke-syke pasienter som likevel tror de er syke kaller jeg somatisører. På engelsk har man 

brukt uttrykket somatisers (Nettleton 2006: 1168). Somatisøren har møtt opp på legekontoret 

fordi han tror han er syk, og derfor trenger medisinsk hjelp. Ifølge legene på Nettstedet kan 

flere av pasientene med såkalte diffuse lidelser være av denne typen. Somatisøren har hva 
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man i medisin kaller en somatoform lidelse. Før vi ser på utdrag fra diskusjonene vil jeg kort 

forklare dette begrepet. 

Somatoforme lidelser er «kjennetegnet ved at legemlige symptomer dominerer pasien-

tens plager uten at legemlig sykdom kan påvises, samtidig som man finner holdepunkter for at 

psykologiske forhold er av avgjørende betydning for symptombildet» (Store Norske Leksikon 

2013c: §1). En somatoform lidelse innebærer med andre ord at pasienten har psykiske eller 

psykososiale plager, men opplever dem som somatiske plager. Transformasjonen fra psykiske 

plager til opplevd somatiske symptomer kalles somatisering (se f.eks. Holtedahl 2002; 

Malmquist 2000; Begrepet er også kritisert, se f.eks. Kirkengen 2002; Malterud 2002). Det 

finnes andre begrep med lignende betydning, slik som sammensatte lidelser (Borchgrevink et 

al. 2009), eller funksjonelle somatiske lidelser (Malt et al. 2002). Jeg bruker betegnelsen 

somatoform lidelse på somatisørens lidelse, da det finnes presedens for dette i medisinsk 

sosiologi (Mik-Meyer og Obling 2012: 1033; Nettleton 2006: 1168), og det er et begrep 

legene bruker selv.  

Så hvordan skal legen finne ut av om pasienten er en ikke-syk somatisør? Ifølge flere 

av legene kan man f.eks. lytte godt til hva pasienten forteller. En av legene skriver at FM har 

[u]kjent patofysiologisk kausalitet kanskje. I alle fall foreløpig. Og det er jo litt både irriteren-

de og problematisk. Men hva med litt narrativ utredning? Fibromyalgi og andre «somato-

forme» lidelser synes jeg nesten uten unntak er forståelige likevel, når man bare tar seg tid til å 

sette seg virkelig godt inn i livene og livshistoriene til pasientene. Der finnes overbelastning-

ene.  

Patofysiologi er, som etiologi, læren om sykdomsmekanismer. Patofysiologi gjelder spesifikt 

sykdommers fysiologiske årsak. Legen skriver at man altså (foreløpig) ikke kjenner 

fibromyalgiens fysiologiske årsak. Men det er kanskje ingen slik årsak å kjenne? Lidelsen 

pasienten presenterer for legen lar seg forklare uten fysiologisk årsaksmekanisme, skriver 

legen. Man må bare hører godt nok etter. Det er overbelastninger i pasientenes livshistorier 

som er opphavet til plagene, slik flere av legene ser det. Overbelastningene kommer til syne 

om man bare undersøker pasientfortellingen nøye nok, gjennom hva legen over kaller 

«narrativ utredning». Som en annen av legene uttrykker det:  

[B]egynner man å grave, så er det utrolig av historier som kan avdekkes (…) Prøv å finne frem 

til historien sammen med pasienten. Det finnes historier man ikke kan tro!  

Flere leger understreker betydningen av å høre etter, grave dypere, og komme bak de 

somatiserte fysiologiske symptomene. En skriver det slik:  
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Jeg (…) mener at fibromyalgidiagnosen forstås best når man hos den enkelte setter seg inn i 

det livet den enkelte har levd, og at man da kan se og kanskje iblant forstå hvorfor det utvikler 

seg en smertetilstand. 

Setter man seg inn i fortellingene, «inn i det livet den enkelte har levd», da forstår man at det 

er disse belastende sidene ved pasientens liv som er årsaken til symptomene, skriver legen. 

Slik blir de opprinnelig uklare tilstandene klare, det tvetydige bestemmes. Med det samme 

blir man trolig kvitt noe av den gnagende tvilen. Det blir «naturlig å tenke andre diagnoser 

som årsak til uførheten: depresjoner, skilsmisser, sosiale tilpasningsvansker, syke barn, 

m.m.m», som en av legene sier det. Da kan man forklare  

[f]ibromyalgipasientens lidelse med dårlig oppvekstsvilkår, lav utdanning [sic] og kanskje 

incest i barndommen. 

Det er ikke bare FM som potensielt skjuler somatisører. Andre uklare MUPS-diagnoser, som 

CFS/ME, trekkes også frem. En lege sier det slik:  

Jeg tror, slik flere andre har gitt uttrykk for, at årsaken til CFS/ME ofte er multifaktoriell. De 

har ofte en sårbarhet i bunnen, og så kan den utløsende faktoren være infeksjon, annen syk-

dom, operasjon, tapsopplevelse e.a.  

Årsaken er «multifaktoriell», altså er et flertall faktorer involvert. Flere leger snakker om slik 

kompleksitet i forbindelse med MUPS, og trekker frem tilstandenes multifaktoriale karakter 

som en grunn til at de ikke er helt enkle å få satt på begrep. Pasientene kan f.eks. ha hatt en 

infeksjon en tid tilbake, ha gjennomgått en operasjon, eller ha mistet et familiemedlem. Men 

likefult er noe primært og noe sekundært, slik legene ser det. Den «utløsende faktoren», enten 

det nå er infeksjon, operasjon eller «tapsopplevelse», ville ikke utløst noen ting om ikke 

pasienten hadde «en sårbarhet i bunn». Legen fortsetter: 

Jeg registrerer at en stor prosent av de som har vært lenge syke har opplevd misbruk, alkoholi-

sert omsorgsperson eller psykisk ustabil omsorgsperson. De har måttet være på vakt / i bered-

skap neste hele livet. Dette disponerer for «bodysjekking», som er vanlig hos ME-pasienter, 

og det å være på vakt mot hva som kan komme til å skje, dvs. angstsymptomer. (…) Jeg ser at 

det for mange pasienter er mulig å bli helt frisk av ME uten medikamentell behandling.  

Somatisører, som ifølge legen gjerne har vært utsatt for misbruk eller omsorgssvikt, er 

disponert for «bodysjekking». De er svært årvåkne, og dveler ved smerter og ømheter andre 

«normale» mennesker overser. De subjektive smertesymptomene pasientene opplever følger 

av en psykososialt betinget beredskap. Somatisøren er enten helt frisk i biomedisinsk forstand 

(ingen somatiske avvik), eller primært psykososialt plaget, med sekundære somatiske plager. 

Han har ingen ekte sykdom i bunn, slik flere av legene ser det, men han har symptomer. Som 

en uttrykker det: 
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Vi ser at det kanskje dreier seg om at de har «vondt i livet» (…) og at det er «musklenes 

eksistensielle gråt» det dreier seg om. 

Somatisøren har typisk opplevd psykiske og sosiale belastninger, og disse kan medføre 

opplevde eller faktiske somatiske plager. Men problemet er, ifølge flere av legene, like fullt 

ikke (primært) sykdom i medisinsk forstand. Pasienten har først og fremst «vondt i livet», 

ikke i kroppen. Det er en eksistensiell gråt. Andre leger peker også på at pasientene kjenner 

for godt etter. De «er blitt så fintfølende (…) at man nesten får en fornemmelse av at de er 

laget av glass», som en av legene sier det. Pasientene fokuserer på alle små og store ubehag 

og setter dem i system. Slik skaper de symptomene for seg selv, som en utilsiktet konsekvens 

av årvåkenhet.  

Selv om det altså er få biologiske tegn til sykdom, er pasientenes historier fulle av tegn 

på deres egentlige problem, slik legene ser det. Vi kan kalle dem tegn til ikke-sykdom. Slike 

tegn finnes også utenfor selve anamnesen. I tillegg til å høre etter indikasjon på somatisørens 

egentlige lidelse i pasientens fortelling, kan legen se etter tegn på at somatisøren virkelig 

somatiserer. En av legene karakteriserer typiske FM-pasienter slik: 

Fellestrekk er kvinner, alder mellom 30 og 55, de vil så gjerne bli friske, de har prøvd «alt» før 

de kommer til oss, de har ofte tunge bører på den psykososiale siden (…), de har store krav til 

hva de bør prestere, og en timeplan som ikke gir rom for hvile, de har en smerteangivelse på 

VAS-skala som ligger mellom 9 og 10, men uten at dette kommer til uttrykk gjennom kropps-

språk, ansiktsmimikk eller stemme, og de har triggerpunkter som gir voldsomme reaksjoner 

med et fingertrykk som ligger langt under 4 kg. Påfallende mange har hypotyreose [lavt 

stoffskifte]. Og de framstår som troverdige i sin lidelse, til tross for et underlig sprik mellom 

VAS (smertegrad på 10 er rimelig heftig, tenker jeg...) og det jeg «ser». 

For legen er diskrepansen mellom smerterangering og smerteuttrykk indikasjon på at noe ikke 

stemmer. Pasientene oppgir typisk at smerten er på det nest høyeste nivå på VAS-skala (en 

visuell skala pasienten kan se og peke på, for å indikere smertenivå). Men de viser ikke tegn 

til faktisk å ha den grad av smerte de oppgir, hverken i «kroppsspråk, ansiktsmimikk, eller 

stemme». Dette gjør at legen begynner å lure. Hun sier diskrepansen utgjør «et underlig 

sprik». Og samtidig har pasientene «ofte tunge bører på den psykososiale siden», som 

kommer til uttrykk i pasientfortellingen. Når pasienten således har «prøvd «alt»», betyr det at 

han har prøvd opptil flere ting som ikke retter seg mot problemet: psykiske og sosiale forhold.  

Det ser ut til å være en utbredt oppfatning blant legene på Nettstedet, om at flere av 

pasientene som har fått – eller er kandidater til å få – en MUPS-diagnose, egentlig har 

tilstander som kan forklares med psykososiale årsaker. Pasientene har med andre ord 

psykososiale problemer, og disse kan oppdages ved å høre godt etter. Det er derfor ofte 
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misvisende å karakterisere pasientenes diffuse tilstander som medisinsk uforklarte, fordi det 

ifølge legene tilhører en annen, ikke-medisinsk symptomverden. Som en lege skriver:  

[Å] kalle dette «Medical unexplained Symptoms», det er retro 80-tallsmusik synes jeg. Av-

leggs. Er ikke dette overbelastningenes symptomverden, hvor ofte årsaksforholdene er klare 

(for fortolkning) som i et Ibsenstykke?  

Man kan ikke forstå pasientenes smerter, noe mer enn man kan forstå Hedda Gablers 

selvmord, ved hjelp av kvantitative måleinstrumenter og medisinske tester. Vi kan si at legen 

opplever å være i hermeneutikkens vold. Pasientens problem er et drama legen må fortolke. 

Det er hevdet tidligere at leger i realiteten alltid må fortolke (Hunter 1991; Leder 1990), men i 

dette tilfellet er de altså klar over det selv. Pasientens plager tilhører hva legen over kaller 

«overbelastningenes symptomverden», hvor «årsaksforholdene» ofte «er klare (for 

fortolkning) som i et Ibsenstykke». Fraværet av såkalte objektive funn er dermed ikke et 

uttrykk for profesjonenes kunnskapsmangel, slik legene ser det. Snarere er de uttrykk for 

behovet for en annen type forståelse: fortolkning. Legene må spørre seg «Hva er det de 

egentlig sier, hvor har de egentlig vondt, hva er egentlig problemet?». Somatisørene er fattige 

på sykdomstegn, men rike på tegn til psykososial overbelastning, som legene kan tolke og 

dermed forstå. Man må bare følge godt med. 

Disse pasientene kan være til stort hodebry og mye frustrasjon. Som vi har sett tidlig-

ere peker legene på at helsepersonell ofte blir utbrent i møte med slike «hjertesukkpasienter». 

Men selv om legene altså risikerer å få «livskiten» sugd ut i arbeidet med å sortere «fugl fra 

fisk», som legene skriver det (se 5.1), har somatisørene legens sympati: 

Jeg ser deres smerter og tretthet, og føler vel i likhet med mange kollegaer hjelpeløsheten ved 

gå runddansene mellom Paralgin forte, Somadril, fysioterapi, sykemeldinger og henvisninger 

(…).
8
 

Legenes sympati har derimot ikke den neste pasienttypen: simulanten. 

Simulanten – en fiende ved porten 

Legene forteller hverandre ofte om betydningen av å ta pasienten på alvor. Hensynet til 

pasienten gjør noen tema vanskeligere å snakke om enn andre, slik som spekulasjon om folk 

spiller syke for å få tilgang til trygdeytelser (eller «trygdemisbruk», som legene tidvis kaller 

det). Ofte «ser [leger på Nettstedet] rødt hver gang muligheten for at pasienter urettmessig 

forsøker å tilegne seg trygdeytelser nevnes», for å si det med en av legenes ord. Derfor er det 

trolig forbundet en viss sosial risiko med å ta temaet opp til diskusjon. Man kan anklages for å 

                                                 
8
 Paralginforte og Somadril er smertestillende medisiner. 
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ha et klanderverdig menneskesyn, eller for å «svinge inn på mistenkeliggjøringsveien», som 

en skriver. Det krever takt og tone. Det er muligens derfor det ikke er like mye snakk om 

simulanter, som somatisører. Like fullt er det et tema som opptar legene. En av legene 

uttrykker det slik: 

I samtale med folk får jeg inntrykk av at «alle» kjenner noen som vet om noen som har fått en 

urettmessig trygdeytelse, enten det dreier seg om svart arbeid under arbeidsledighetstrygd, 

husmaling under sykemelding el. Da er det påfallende at ingen allmennlege noen gang har sett 

en eneste simulant. Jeg tror ikke de få råtne epler som bevisst skriver falske erklæringer er i 

nærheten av å kunne forklare problemet med trygdemisbruk. 

Folk flest kjenner til noen som spiller syk, eller som har jukset seg til sykepenger, skriver 

legen. Den ikke-syke pasienttypen som spiller syk, kaller jeg (og legene) simulanten
9
. 

Simulanten lurer legen med sitt spill, og slipper gjennom porten til trygdens rike. Simulanten 

møter på legekontoret for å få tilgang på trygd. Han er ute etter penger. Han har ingen 

subjektive symptomer, og opplever ingen sykdom. Simulanten har heller ikke hva Sigmund 

Freud kalte sykdomsmotiver (2007 [1905]: 43-44): han ønsker hverken omsorg eller pleie. 

Han er en tyv som snylter på fellesskapet. Simulanten har, i motsetning til somatisøren, ikke 

legenes sympati. Som en av legene sier det:  

Går butikken dårlig, så er det bare å legge seg nedpå, så får man ME-diagnosen på et par 

øyeblikk.  

Simulantens mulige tilstedeværelse synes å representere et angrep på den helt avgjørende 

tillitt lege og pasient må ha til hverandre. Han tvinger en kile av mistenksomhet mellom legen 

og pasienten, og gjør legene til 

statister i et økonomisk spill, der vi i vår grenseløse snillisme og advokatrolle for pasienten 

bidrar til å feilfordele offentlige ressurser og ødelegge all arbeidsmoral i landet. 

Det er «påfallende», skriver legen ovenfor, at allmennleger nærmest nekter for at simulanter 

finnes. Det er klart de finnes, mener han. Størrelsen på problemet med «trygdemisbruk» er av 

en slik orden, at det ikke lar seg forklare ved noen få uærlige leger («råtne epler») som skriver 

ut sykemeldinger mot gjenytelser. «Jeg liker det ikke», skriver legen, «men den logiske 

konklusjonen er at også noen av mine pasienter er simulanter – jeg aner bare ikke hvem de 

er».  

En annen lege setter fingeren på problemet med simulanter, i forbindelse med MUPS-

diagnosen CFS. Han spør: 

                                                 
9
 Begrepet simulering brukes også utenfor Nettstedet (se f.eks. Lie 2011). Simulanten må ikke forveksles med 

«spekulanten», en pasienttype beskrevet av Løchen (1965: 179-181). 
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Innebærer kronisk tretthetsymptom
10

 i utgangspunktet alltid arbeidsuførhet med sykemelding, 

eller kan man ha lettere former? I og med at kriteriene er såpass åpne og sannsynligvis så 

forskjellige skulle en tro det var lett å simulere tilstanden. Finnes det ikke et eller noen få 

kardinalsymptomer i klinikken som er objektivt og uavhengig av pasientens anamnese?  

Et kardinalsymptom er et primært symptom i bestemmelsen av pasientens diagnose (The 

American Heritage Medical Dictionary 2007). Ved de uklare MUPS-diagnosene mangler 

slike primære symptom. F.eks. kan utmattelse, som kjennetegner pasienter man mener har 

kronisk utmattelsessyndrom, kjennetegne også andre tilstander, som lavt stoffskifte. Man får 

derfor ikke påvist tilstanden, bare utelukket alternativer (ved f.eks. å konstatere fraværet av 

andre diagnosers kardinalsymptomer – se 2.3 under «Eksklusjons- og differensialdiagnoser»). 

Det er fare for simulering, ifølge legene, når de diagnostiske kriteriene er såpass vage som ved 

MUPS, og når legen er avhengig av pasientens fortelling – ene og alene. En annen lege 

kommenterer mangelen på god kunnskap om ME, og peker på problemet med å skille syke fra 

ikke-syke: 

Personlig har jeg aldri sett en ME-pasient og jeg vet lite om sykdommen. Jeg ser frem til mer 

dokumentasjon om sykdommen og håper ikke kunnskapen renner ut i sanden slik som med 

fibromyalgien. Men jeg vet også at det finnes mennesker som søker i kraftigste laget etter 

sekundærgevinster. Det finnes også mennesker som uten skrupler kontrollerer sine omgivelser 

gjennom tilsynelatende alvorlig sykdom. Det blir ikke lett å skille klinten fra hveten når så lite 

er dokumentert som god viten om ME pr dags dato.  

Så hvordan kan legene kjenne igjen, og avsløre simulanten i pasienten? Hvordan skal 

de «skille klinten fra hveten»? Jo, ved å se etter brudd i forestillingen. Simulanten avslører 

seg nettopp ved sin sanne natur – spillet. Det er så å si simulantens kardinalsymptom. Legen 

kan avsløre simulanten ved å gjenkjenne spillet som spill, ved hull i forestillingen, eller brudd 

i kontinuitet. En lege forteller om et typisk tilfelle, hvor det lukter av simulant: 

Kan man få fullt utviklet ME i løpet av formiddag? Jeg har en pasient som tydeligvis mener 

det (…) Første gang han var hos meg, var det slappheten som var viktigst, han måtte sitte 

foroverbøyd på stolen og så medtatt ut, men var rask på alle bevegelser fra stol til benk etc. 

(…) Han vil ha forlenget sykemelding, noe jeg har liten lyst til å gi ham. Det er jo noe rundt 

hans væremåte som også gjør meg tvilende til videre sykemelding.  

Simulanten avslører seg, når han forflytter seg energisk fra rekvisitt til rekvisitt. Forestillingen 

brytes. Spillet fremtrer som spill. Pasienten sier han er slapp, og må sitte fremoverbøyd, 

skriver legen. Men ingen som virkelig er så slapp og så medtatt er plutselig i kjempeform når 

de forflytter seg fra stol til benk, eller lignende. Legen har dermed ikke lyst til å forlenge 

sykemeldingen. Han ønsker å frata pasienten sykerollen da det er «noe rundt hans væremåte» 
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 Jeg tror han sikter til kronisk tretthetssyndrom. Kronisk tretthetsymptom er ikke en betegnelse jeg har sett bli 

brukt.  



52 

 

som skaper tvil. Han bærer seg, men ikke som en ekte syk pasient ville ha gjort. Legen 

fortsetter: 

Hans samboer har angivelig tidligere fått diagnosen ME. Hvis jeg forlenger sykemeldingen, så 

regner jeg vel med at den kommer til å bli forlenget over ganske lang tid. Og den tvilen jeg har 

er vanligvis liten vits å meddele NAV, da de neppe kommer til å gjøre noe med det allikevel. 

Pasienten vil ha ME-diagnosen, skriver legen, slik at han kan sykemeldes over lengre tid. Han 

hevder, angivelig ifølge legen, at samboeren har fått den fra før. Det virker som et problem i 

seg selv, at pasienten antyder diagnosen. Han virker som om han ønsker å være syk (et brudd 

på betingelsene for sykerollen, som definert av Parsons). Følgelig er han antagelig ikke syk i 

det hele tatt, slik legen ser det. Syke mennesker vil bli friske. Hvis ikke legen tar affære, gjør 

ingen andre det. Instanser som NAV gjør ingenting med det, skriver han. Et annet sted skriver 

legen: 

Alt for mange har fått og får diagnosen [ME]. Dessuten har for mange fått uføretrygd med 

denne uklare diagnosen. Det bør jo være riktig å sette spørsmåltegn ved en uføretrygdsøknad 

med diagnosen fibromyalgi når pasienten også greier å gjennomføre Birkebeineren. 

For mange har fått trygd, skriver han. Det er alt for mange som slipper gjennom, som smetter 

forbi legene og gjennom porten. Uklare diagnoser (ME og FM) fordekker simulanten, og gir 

ham en slags billett gjennom trygdeporten. Når legen skriver det er for mange som slipper 

forbi, er det samtidig en påstand om at antallet som har tilstandene diagnosene beskriver, eller 

som kan ha nytte av diagnosen, i virkeligheten er lavere. Pasientene er åpenbart ikke syke, om 

de kan gå Birkebeineren. En annen lege skriver, i forbindelse med en diskusjon om legerollen 

og sykemelding, at han og mange av hans kolleger bør 

grunne litt på hvem det er som har utferdiget alle disse attestene for ikke-sykdom! Er det ikke 

på tide å innse at mange pasienter i dag ikke oppsøker oss for å få hjelp mot sine plager og 

tidvis sykdom, men er ute etter en sterk alliansepartner for å hente ut økonomiske goder (som 

alltid med begrensede midler må hentes fra andre trengende). 

Legene bør gå i seg selv, og tenke over hvorvidt de har vært delaktige i at ikke-syke pasienter 

får sykerollen, skriver legen. Forvaltningen av sykerollen er et moralsk ansvar, og misbruken 

er et moralsk problem. Ved å bruke sin myndighet feil er leger skyld i at «begrensede midler 

(…) hentes fra andre trengende», skriver han.  

En lege som kommenterer sykefraværet i Norge, viser tydelig hva de rent normative 

utfordringene går ut på:  

Vi har et meget høyt sykefravær i Norge, vi har mange på uføretrygd. Ja, jeg vet også at det er 

mange slitere som nok burde hatt en sykemelding i ny og ne og som takker nei til dette. Og jeg 

tror disse finnes bl.a. blant mange av våre kolleger som strekker seg alt for langt år etter år. Så 
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jeg er ikke primært ute etter å senke sykefraværet, men jeg vil helst at de riktige personene 

sykemeldes.  

Sykefraværet er høyt, skriver legen. Men det er ikke slik at han ønsker å redusere antallet 

sykemeldte i seg selv. I en forstand kan det til og med forsvares at fraværet øker, blant 

«slitere» som «strekker seg alt for langt år etter år». Slik som hardtarbeidende leger, skriver 

han. Alt er med andre ord i orden om folk legen mener trenger en sykemelding, får det. Det er 

«de riktige personene» som skal sykemeldes, slik flere leger på Nettstedet ser det. Sykerollen 

må brukes riktig, og det innebærer bl.a. at simulantene ikke får den.  

Nettstedlegene virker enige om at simulanter må stanses ved porten, selv om flere av 

dem ofte vegrer seg for å snakke om slike pasienter, og noen til og med fornekter deres 

eksistens. De simulanter som (eventuelt) finnes, uansett hvor få de er, bør ifølge legene ikke 

tilkjennes sykerollen. Trolig er det en selvfølge for dem, på samme måte som det er selvsagt 

for lekfolk som undertegnede: Hvem vil vel betale for andres unnasluntring?  

Noen klargjørende momenter om somatisører og simulanter 

Vi har sett på to pasienttyper legene er opptatt av, i situasjoner hvor MUPS er en aktuell 

problemstilling. Disse har jeg kalt somatisører og simulanter. De var delvis eksplisitte, delvis 

implisitte, og er analysert frem. Vi kan grovt sett skille mellom de Nettstedlegene som mener 

somatisering og simulering er den egentlige forklaringen på alle pasienter som assosieres med 

MUPS, og de som mener det forklarer en del av dem. Poenget i denne sammenhengen er at de 

to pasienttypene viser hvordan leger har uformelle forklaringer på det formelt uforklarte. Som 

vi så fantes det også tegn til ikke-sykdom legene kunne se etter. På sett og vis har legene både 

forklaringer og tegn/funn å benytte i forbindelse med MUPS. 

Samtidig som disse pasienttypene representerer problemer forbundet med MUPS-

diagnosene og portvokteroppdraget, representerer de derfor også løsninger på den tvetydige 

kliniske situasjonen. Pasienter man ellers måtte ment led av en (hittil) ukjent medisinsk årsak, 

kan redefineres i mer eller mindre hverdagslige termer. De to ikke-syke pasienttypene kan 

dermed også fungere som situasjonsdefinisjoner, eller som uformelle diagnoser. Som delte 

forestillinger er pasienttypene ressurser legene kan bruke i transformasjonen fra ukjent til 

kjent, i klassifiseringen av pasienter.  

I neste del skal vi se på legenes grunner til å ekskludere somatisører og simulanter fra 

sykerollen, basert på legenes kunnskap om nettopp disse pasienttypene. 
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5.3. Gode grunner til eksklusjon 

Somatisøren og simulanten er analytiske rekonstruksjoner av legers delte forestillinger om 

pasienttyper. Innvevd i forestillingene er også gode grunner til å holde dem utenfor trygdens 

porter. Vi kan si legenes grunner for eksklusjon hviler på forestillingene om pasientene de vil 

ekskludere. Først skal jeg fortelle om grunnene til å holde somatisørene utenfor, deretter 

simulantene. 

Grunner til å ekskludere somatisørene 

Somatisørene bør av flere grunner ikke tilkjennes sykerollen, slik legene ser det. For det første 

vil en sykemelding kunne være til hinder for at somatisøren tar tak i hva legene anser som det 

virkelige problemet (som altså er en underliggende psykososial belastning), og håndteringen 

av dette. Sykerollen vil kunne legitimere pasientens vrangforestillinger om å være somatisk 

syk. Det kan fungere som et påskudd til å ta det litt «piano», trekke seg litt tilbake, spare 

krefter, holde seg unna arbeid og forpliktelser. Som en av legene sier det: 

I likhet med at all forskning viser at aktivitet er av det gode, og at sannsynligvis de fleste på 

sikt har bedre av å prøve å holde seg i arbeide enn å gli over i passiviteten og tilbaketrekking-

en med langvarige sykemeldinger er vårt bidrag som leger til denne prosessen i misforstått 

velmenthet, kanskje det alvorligste vi gjør.  

De fleste har godt av å holde seg i aktivitet, skriver legen. Det er bred enighet blant legene om 

at somatisøren bør holde seg i aktivitet, gjerne med «lystbetont trening» som en lege kaller 

det, og at han bør tenke positivt. Det er tidvis uenighet om begrunnelsen, men de fleste 

foreskriver aktivitet (gradert trening), og holdningsendring (kognitiv atferdsterapi). Kun et 

mindretall på Nettstedet forfekter løsningene pasientforeningene typisk foretrekker, nemlig 

hvile
11

. Det er nettopp hvile, eller passivitet, flertallet av legene er bekymret for skal gjøre 

vondt verre. Å gi sykerollen for å være snill med pasienten kan bli til et problem, fordi 

pasienten kan «gli over i passiviteten og tilbaketrekkingen». Man risikerer at somatisørene 

blir sengeliggende, og dette løser ingenting. En lege skriver det slik: «Det hjelper ikke å legge 

seg ned for å hvile. Da stopper tilhelingen opp».  

For det andre vil sykerollen kunne være sosialt forpliktende. Skulle somatisøren innse 

at han i virkeligheten ikke har vært somatisk syk, vil han likevel kunne føle seg forpliktet til å 

holde sengen. Hvis ikke kan han avsløres som somatisør, eller til og med mistenkes for å være 

simulant: 

                                                 
11

 All den tid man ikke har noen somatisk rettet kurativ behandling, som en pille eller en kur. 
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Fedrelandets mest alvorlige sykdom i øyeblikket er kanskje selve inntagelsen av sykerollen, 

og der musklenes eksistensielle gråt behandles med sykemeldinger og uførepensjon. En person 

som har fått sin «uførepensjonsrullestol» er sosialt sett dømt til å aldri reise seg fra denne, da 

han ved det ville skape usikkerhet om selve berettigelsen for trygdebehovet.  

Pasienter som får sykerollen, og senere opplever at «sykdommen» forsvinner som av seg selv, 

kan med andre ord ende som fanger i sykerollen, slik legene ser det. De risikerer å avsløres 

som illegitime bærere av sykerollen, og uberettigede mottagere av fellesskapets ressurser. 

Under trussel om stigmatisering og sanksjon holder de seg kanskje i sin «uførepensjonsrulle-

stol». De kan bli låst ute fra noen mulig retur til normalitet. 

For det tredje vil sykerollen kunne ha som utilsiktet konsekvens at den ikke-syke 

somatisøren utvikler sykdom: Han kan bli syk av sykerollen. Som en lege skriver det: 

[L]igger man noen uker i sengen, så vil man jo få vondt over alt. Og da vil man jo kunne 

tilfredsstille kravene til fibromyalgidiagnosen også. Og det er vel ingen som har undersøkt hva 

som skjer med diverse cytokiner
12

 og andre parametere hvis friske folk legger seg ned i må-

nedsvis. Det kan jo hende at mange av de "patologiske" funnene hos ME-pasienter egentlig er 

normalfunn som alle vil få hvis man bare ligger lenge nok. 

Man kan få vondt overalt av å ligge noen uker i sengen, kanskje nok til å tilfredsstille kravene 

til FM-diagnosen. At folk får vondt av å ligge kan til og med være forklaringen på funn som 

er gjort hos enkelte grupper av ME-pasienter, skriver legen. Folk kan utvikle somatiske plager 

og endog sykdom av å legge seg ned, av passivitet. En annen lege støtter påstanden, og sier 

«Folk får muskelsmerter av holde seg lenge i ro». Dette kommer særlig frem i diskusjoner om 

CFS/ME. Ifølge flere av legene er ikke pasientene sengeliggende fordi de er syke: De er syke 

fordi de er sengeliggende. Flere av legene mener pasientene blir syke av å ligge
13

.  

Disse tre grunnene til å ekskludere somatisører fra sykerollen retter seg mot individu-

elle pasienter. De handler om å beskytte somatisøren mot seg selv. Vi kan si grunnene er 

aktørorienterte.  

Den fjerde grunnen er strukturorientert, og dreier seg om en postulert aggregert effekt 

av bl.a. å tilkjenne somatisører en sykerolle som er reservert de (somatisk) syke: medikali-

sering (se f.eks. Zola 1983; Jutel 2011: 9-11). Begrepet er mye omtalt i samfunnsfagene, og 

særlig innenfor medisinsk sosiologi. Det betegner en prosess hvor stadig flere av folks 

problemer gjøres til gjenstand for medisin. Tilstander som tidligere var en del av 

                                                 
12

 Hormoner som formidler kjemisk kommunikasjon mellom celler (Store Medisinske Leksikon 2013b). 
13

 Dette er grunnen jeg fant mest eksplisitt uenighet om. Det er flere som tar avstand fra påstanden. En lege sier 

f.eks. «Problemet for CFS-pasienter er vel ikke at de de "legger seg ned". Det gjør vi alle innimellom. Det er vel 

heller det at de ikke klarer å komme seg opp (noen av dem)». Som jeg har opplyst er det ikke min intensjon å 

gjøre rede for alle oppfatningene som kommer til uttrykk på Nettstedet. Jeg fokuserer på noen utvalgte delte 

oppfatninger. 
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hverdagslivet blir, via klassifisering, forvandlet til medisinske tilstander. Det hverdagslige 

(som vond rygg) løftes ut av hverdagslivet, ut av hendene på lekfolk, inn i spesialiserte 

institusjoner, og ned i eksperters hender (som lumbago). En av legene skriver det slik: 

[V]i [legene] fratar folk muligheter og kraft til å endre sin egen situasjon (i dag ville jeg sagt 

disempowerer dem) ved å definere dem som syke og pakke dem inn i kvelende omsorgsdyner 

- i stedet for å følge dem på deres egen vei til mer styring over eget liv. 

Stadig fler pakkes inn i hva legen kaller «kvelende omsorgsdyner». Utvikling i retning av 

stadig mer medikalisering kritiseres ofte av samfunnsvitere (Conrad 2005). Prosessen 

beskrives bl.a. som en utvidelse av legeprofesjonens makt til å bestemme hva som skal regnes 

som sykdom (Freidson 1988). Norske samfunnsforskere har også sett kritisk på medikali-

seringsprosessen i forhold til dens drivkrefter og sosiale tilslutning (Lian 2012), på drivkrefter 

for medikalisering utenfor helsevesenet (Anderssen og Gjernes 2012; Isaksen 2012), og i lys 

av enkeltdiagnoser (Næss og Tjora 2012).  Kritikken finnes også i norske offentlige 

utredninger (se f.eks. NOU 1990: 178).  

Medikalisering er i seg selv ikke tema her, men flere av legene viser til medikalisering 

som en av flere grunner til å ekskludere somatisørene fra sykerollen. Det er i kraft av å være 

et tema for legene det blir et tema i denne oppgaven: Sykemelding av somatisører bidrar til 

medikaliseringsprosessen. Dette er legene på Nettstedet kritiske til. En lege sier det slik: 

Jeg tror ikke jeg er alene om å føle et betydelig faglig og etisk ubehag i forbindelse med 

sykmeldinger. Sykmelding kan ofte være en god og effektiv medisin, men som enhver god 

medisin er der betydelige bivirkninger, kontraindikasjoner og endog komplikasjoner. Ofte er 

man med og medikaliserer folks livsproblemer, til stor fare for folks helse og ikke minst til 

stor skade for oss selv og faget vårt. 

Ved å anerkjenne somatisører som legitime kandidater for sykerollen, anerkjenner man også 

somatisering av psykososiale problemer som legitim sykdom, ifølge legen. Da er somatisøren 

forstått som syk uavhengig av vilje og innstilling. Innlemmelsen av somatisører i kategorien 

av anerkjent syke vil utvide medisinens gyldighetsområde. Man medikaliserer somatisørens 

livsproblem. Dette strider med legenes oppfatning om hvordan sykerollen bør brukes, og, i 

forlengelsen av dette, hva det vil si å være (fast)lege. Det medfører et «betydelig faglig og 

etisk ubehag», som legen over uttrykker det. Feil bruk av profesjonens makt må forstås som 

en «stor fare» for pasientene, legene, og profesjonen som helhet, slik legen ser det. 

Medikalisering er ikke bare en trussel mot samfunnet, det er en trussel mot profesjonen. En 

annen lege sier bent frem at «en overhåndtagende medikalisering av livets ulike problemer og 

utfordringer» er «hele medisinens farligste trussel i dag». En tredje lege skriver:  
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Ideologisk sett er vi kommet i et velferdspolitisk uføre (…) For helsevesenet som sådan, 

fundamentet i velferdsstaten, er dette også et problem fordi «omsorgsarbeiderne» ikke forstår 

hjelp som en assistanse til autonomi. Omsorgsarbeidere fratar folk deres selvbestemmelsesev-

ne, og omsorgstjenestene drukner i den hjelpeløshet som de selv skaper. Følgelig må fastlege-

ne bort fra omsorg, og avgrense legegjerningen til vårt egentlige mandat som består av synte-

sen mellom portvoktere, pasientens advokat og helsetjenesteombud. 

At fastleger må «bort fra omsorg» er potensielt en kontroversiell påstand, og trolig en leger i 

og utenfor Nettstedet er uenige om. Det viktige i denne sammenhengen er at legen 

understreker betydningen av ansvaret de har som portvoktere, både overfor samfunnet og den 

individuelle pasient. Vi kan også lese teksten med velvilje, og tolke utsagnet «bort fra 

omsorg» som bort fra én type omsorg, og mot en annen som «forstår hjelp som en assistanse 

til autonomi». Da handler det om å gi adekvat hjelp, og nyttig omsorg. 

Gal bruk av legemakten i tilkjennelse av sykerollen kan tenkes å være en trussel mot 

den norske velferdsstaten på ytterligere en måte. En lege på Nettstedet refererer en stor bolk 

fra NOUen jeg viste til over (han gjengir ordrett): 

De subjektive plagers stadig mer dominerende rolle som inngangsbillett til medisinsk styrte 

velferdsytelser kan uten vanskelighet utvikle seg til en ond sirkel. Befolkningen vil utvikle 

slike plager i den utstrekning deres ytre kår og øvrige valgmuligheter gjør velferdsstøtte 

nødvendig, inntil velferdsordningenes inngangsporter blir så åpne at økonomiske og politiske 

hindringer tvinger frem en eller annen slags begrensninger.  

Pasienter kommer til å «utvikle» plager som svarer til formelle medisinske diagnoser, særlig 

når de er koblet opp mot velferdsgoder (som CFS/ME og FM). En ekspansjon av trygdede 

borgere vil tvinge frem begrensninger for velferd. Interessant nok er det denne siste 

bekymringen, som altså dreier seg om det rent materielle, som synes å interessere legene 

minst. De normative aspektene er større grunner til bekymring. Dette kom tydelig frem når 

legen over sa «jeg er ikke primært ute etter å senke sykefraværet, men jeg vil helst at de 

riktige personene sykemeldes» (se s.53). Det virker viktigere å bruke portvokterrollen rett 

fordi det er rett, enn fordi det koster. Det samme synes å være tilfellet, i forhold til 

simulantene. 

Grunner til å ekskludere simulantene 

Grunnene for å holde simulantene utenfor trygdens porter er enklere. Jeg vil kalle dem 

allmenne. Simulanten utgjør også en mer velkjent karakter enn somatisøren. Han er en tyv og 

en løgner. Grunnene er også i større grad implisitte. Legene begrunner ikke eksplisitt behovet 

for å ekskludere simulanter like ofte som med somatisører. Jeg har i stor grad sluttet meg til 

begrunnelsene, basert på hva legene ellers sier om simulanter. Dette tror jeg ikke er et 
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problem, siden farene simulanten representerer er så allment gjenkjennelige og lett forståelige. 

Hvorfor skal folk som forsøke å lure til seg begrensede fellesgoder stanses? Fordi de hverken 

fortjener eller trenger dem. Simulanter er ikke syke (slik legene ser det). 

For det første er det galt å gi av fellesskapet til folk man mener ikke fortjener det. I 

dagens debatt om f.eks. «naving»
14

 er det åpenbart at folk forstår problemet. Gratispassasjerer 

kan ødelegge for folks vilje til å bidra til fellesgoder. Og det er legens ansvar å hindre 

gratispassasjerene. Det står om samfunnets moral. Det er legens plikt å beskytte god vilje, så 

den ikke forvitrer. Velferdsstatens moralske ryggrad voktes ved porten. Det handler om å 

sørge for at «de rette personene» sykemeldes, slik legene ser det. Når de vokter porten mot 

angrep på samfunnets vilje til solidaritet og fellesskap, så vokter de samtidig over sin 

profesjonelle identitet. De synes å fortelle hverandre at leger ikke er sånne som hjelper 

snyltere, de er sånne som hjelper de trengende.  

For det andre er det galt å gi til folk som ikke trenger. Sykemelding av simulanter er til 

direkte økonomisk skade for hele samfunnet. Simulanter kan arbeide, men vil ikke. For hver 

simulant som slipper gjennom porten må ressurser «hentes fra andre trengende», skriver 

legene (se s.52). Simulantens spill er derfor potensielt til dobbel skade, rent økonomisk: De er 

arbeidsføre ikke-arbeidende borgere som mottar penger fra felleskassen. Legene har med 

andre ord også ansvaret for å sørge for at unnasluntrere holder seg i – eller kommer seg 

tilbake på – jobb.  

Det forekommer også snakk på Nettstedet om det vi kan kalle simulantens halvbror, 

forbrukeren. Forbrukeren har samme motiver som simulanten, men tar seg ikke bryet med å 

spille. Slik sett er han ærligere, men også frekkere. En av legene uttrykker det slik: 

Man går ikke til legen som finner ut om man ikke er frisk nok til å gå på jobb og så får en 

sykmelding, nei man går til legen og «sykmelder seg». Jeg har i mine år i allmennpraksis mer 

enn en gang opplevd folk som har sagt som introduksjon ved konsultasjonen at «jeg er egent-

lig ikke syk, men jeg trenger en sykmelding», for så å bli nærmest fornærmet over å høre at 

uten sykdom, kan de selvsagt ikke regne med at jeg kan utferdige noen sykmelding.  

Forbrukeren utgjør et mye mindre problem enn simulanter. Alt som skal til er at legene 

utviser moralsk ryggrad, og sier at man ikke får sykemelding uten sykdom. Men «råtne epler» 

(som en lege kalte det, se s.50), leger som bytter sykerollen mot penger, slipper forbrukerne 

gjennom. Slike leger gjør hele profesjonen til «ofre for egen faglige prostitusjon», som en 

lege uttrykker det. Problemet med både simulanten og forbrukeren er som en variant av det 

klassiske dilemmaet om allmenningens tragedie (Hardin 2009 [1968]; Schelling 2006: 110-

                                                 
14

 Et norsk nyord, som beskriver folk som ønsker å forbli arbeidsledige og leve på trygd (Rikoll og Wold 2012). 
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115). Hvis mange nok borgere tar seg friheten til å snylte på fellesskapet, fordi skaden hver 

enkelt påfører er svinnende liten i sammenhengen, så kan totalen tenkes å ødelegge hele 

fellesgodet. Velferdsstatens fiskale fundament står på spill.  

At tapt arbeidsinntekt kombinert med økte offentlige utgifter er en fare ved syke-

melding av ikke-syke, gjelder også som grunn for å ekskludere somatisører:  

For slik utviklingen er nå kan vi alle ende opp som "svarteperer" når mange nok blir sykelig-

gjort og skal slippe bort fra kravet om å yte til samfunnet 

I begge tilfellene dreier det seg om å beskytte samfunnet (og profesjonen) mot simulantene 

(og forbrukerne
15

). Men som nevnt er det normative og etiske grunner legene fremhever. 

Legen over peker på «kravet om å yte til samfunnet» (min kursivering), slik en pliktetiker 

ville ha gjort. Vi kan forsøksvis rangere legenes etiske vurderinger slik: pliktetikk over 

konsekvensetikk, pasientkonsekvenser over samfunnskonsekvenser, og biopsykososiale 

hensyn over økonomiske hensyn. Dette kan være uttrykk for en side ved en allmennmedisinsk 

etos (som i Mertons vitenskapsetos, 1968a). Trolig henger ønsket om å bruke sykemelding 

riktig også sammen med legenes profesjonelle selvbilde. De forteller seg selv hvem de er ved 

måten de utøver sin plikt. Deres faglige identitet konstitueres i fagutøvelsen. 

I møte med potensielle somatisører og simulanter i kliniske situasjoner hvor MUPS-

diagnosene er relevante, blir altså spørsmål om sykerollen skal legitimeres både vanskelig og 

viktig. I følge legene bør man ekskludere slike pasienter fra sykerollen, fordi: 

 Sykemelding av somatisører kan komme i veien for løsninger på pasientens egentlige 

problem. Slik (flere av) legene ser det, er aktivitet løsningen, ikke legitimering av 

passivitet. 

 Sykemelding av somatiserende ikke-syke kan virke sosialt forpliktende, etter at 

symptomene er vekke. Om pasienten ble frisk av seg selv, kan folk tro han aldri var 

syk, men simulerte. 

 Sykemelding av somatiserende ikke-syke kan ha som utilsiktet konsekvens at 

pasienten blir somatisk syk av passivitet. 

 Sykemelding av somatiserende ikke-syke vil i et samfunnsperspektiv si at helsevese-

net medikaliserer livsproblemer. Slik tas ansvaret for pasientens levde liv ut av pasien-

tens hender. Dette mener legene kan skade både velferdsstaten og legeprofesjonen.  

 Sykemelding av simulanter er et moralsk og samfunnsøkonomisk problem, og det er 

legenes ansvar å hindre det. 

 

                                                 
15

 Herfra skriver jeg ikke mer om forbrukeren, han var så å si bare en fotnote i fortellingen. 
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Portens voktere 

Det er tydelig at det for legene hverken er trivielt eller likegyldig hvordan sykerollen brukes. 

Meningene er ikke fordelt tilfeldig, uten systematikk. Tvert om fremstår klare mønstre. Det 

finnes sterke delte normer for hvordan legene skal utføre sitt portvokteroppdrag. Disse 

normene kommer bl.a. til uttrykk i legenes grunner til ikke å tilkjenne somatisører og 

simulanter sykerollen. Dette går delvis på tvers av andre funn, hvor legene fremstilles som 

mer orientert mot å blidgjøre pasientene enn å ta sitt portvokteransvar (se f.eks. Norheim og 

Carlsen 2003; Gulbrandsen, Førde, og Aasland 2002). Legene på Nettstedet er tvert om svært 

opptatt av å handle rett: 

Det er fint å lytte, og det er viktig, men du må ikke glemme at du etterhvert faktisk har oppar-

beidet deg en rimelig god klinisk erfaring. Den både kan og skal du bruke til en vurdering, 

hvorvidt det er klinisk grunnlag for sykmelding. Dersom du da er uenig med pas., må du også 

tørre å si fra og risikere å bli «upopulær». Dersom vi ikke gjør det, er vi på ville veier, og det 

er da vi kan brukes til bestilling av det meste. 

Videre er det hensyn til rett og galt, eller skikk og bruk, som fremheves: Økonomiske 

hensyn ser ut til å spille en sekundær rolle. Dette er viktig fordi det står i kontrast til måten 

legenes portvokterpraksis fremstilles utenfor Nettstedet (se f.eks. Nylenna og Larsen 2005). 

Her løftes gjerne økonomiske hensyn og ressurskonservatisme frem. Denne analysen er basert 

på andre materialer, og kan derfor trolig utfylle bildet av leger som samfunnsaktører. 

Vi forstår ikke profesjonens hverdag uten å ta inn over oss det opplevd tyngende 

ansvaret som følger med legens makt over sykerollen. Vi må forstå at det er viktig at makten 

brukes rett, og at gitte situasjoner oppleves risikable og krevende, som når pasientens tilstand 

fremtrer tvetydig og usikker. Følgelig er ikke makt en ensidig berikelse: Med makt følger 

ansvar. En kritisk sosiologi som vil utfordre legers behandling av ulike pasientgrupper har 

samtidig et ansvar for å forstå legene den kritiserer. Fortolkende sosiologi, slik denne 

oppgaven er et eksempel på, kan bidra til å bedre forståelsen av leger som sosiale aktører i 

konkrete handlingssituasjoner hvor kompliserte problemer skal løses. «Komplisert» betyr her 

noe mer enn teknisk finesse. Problemene legene er satt til å løse utfordrer dem også etisk, som 

fagfolk.  

5.4. Oppsummering og diskusjon 

Vi har sett at legene har kunnskap om hva de medisinsk uforklarte plagene og sykdommene 

CFS/ME og FM egentlig skyldes. Altså har legene uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap. 

Vi har også sett deler av hva denne kunnskapen substansielt består i. Somatisørene har til 
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felles hva vi kan kalle livsproblemer, eller holdningsproblemer. De er i en konstant beredskap, 

og de er overfølsomme. Dette kan gi opphav til plager pasienten opplever som sykdom, slik 

legene ser det. I tillegg kan pasienter med diffuse plager vise seg å være simulanter, som 

spiller syke for å få tilgang til velferdsstatens fellesgoder. Andre har påpekt at leger ofte 

tenker i retning av somatisering (som Mik-Meyer og Obling 2012), når de forklarer MUPS. 

Simulering er mindre omtalt.  

Det interessante i vår sammenheng er at pasienttypene utgjør delte forestillinger blant 

legene, og kan kalles uformelle diagnoser. De representerer både et aktuelt problem for 

legene, og løsninger i form av avklarende situasjonsdefinisjoner. Kunnskap om somatisører 

og simulanter, og forestillingen om at det nettopp er en slik pasient man har med å gjøre, er 

retningsgivende. Grunnene til å ekskludere somatisører og simulanter er innvevd i forståelsen 

av dem. Det er en grunnleggende sosiologisk innsikt at situasjonsdefinisjonen er avgjørende 

for våre handlinger, popularisert bl.a. gjennom William I. Thomas’ teorem: «If men define 

situations as real, they are real in their consequences» (sitert i Merton 1948: 193). Med andre 

ord har selv vrangforestillinger ekte konsekvenser. Det er våre oppfatninger vi handler på 

grunnlag av.  

Kollektiv kunnskap om pasientgrupper 

Jeg omtaler forestillingene om pasienttypene som delte, som ideer om generaliserte pasienter. 

Dette står delvis i en motsetning til hvordan medisiner og filolog Kathryn Montgomery 

Hunter har beskrevet kunnskap i medisinsk virksomhet: 

Medicine is an interpretive activity, a learned inquiry that begins with the understanding of the 

patient and ends in therapeutic action on the patient’s behalf. Far from being objective, a 

matter of hard facts, medicine is grounded in subjective knowledge – not the generalized body 

in textbooks, which is scientific enough – but the physician’s understanding of the particular 

patient (Hunter 1991: xx). 

Hun skriver at medisin er en fortolkende virksomhet, og at den er basert på legens subjektive 

kunnskap om den enkelte pasient. Jeg er (som nevnt) enig i at medisin er en fortolkende 

virksomhet, men kan kunnskapen leger har om somatisører og simulanter kalles subjektiv? 

Hunter fremsetter det subjektive som kontrast til det objektive for å få frem at heller ikke 

leger har uformidlet adgang til verden, men i vendingen fremstår kunnskapen som noe den 

enkelte lege besitter alene. Kunnskapen legene på Nettstedet har om pasienttyper er snarere 

preget av å være kollektiv: Den fremstår som delt.  

På samme måte kan vi undre over påstanden om at medisin «begins with the under-

standing of the patient». Det er ingen misvisende beskrivelse, men man går glipp av hvordan 
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kunnskap, som kunnskap om pasienttyper, kan virke inn på legens forståelse av enkeltpasient-

er. Slik kunnskap er der forut for enkeltpasientene. Leger ser ikke pasienten uformidlet av 

sine kunnskaper og teorier. Dette er et generelt vitenskapsteoretisk poeng (Føllesdal, Walløe, 

og Elster 1990: 117). Det er derfor tenkelig at disse uformelle kollektive forestillingene 

fungerer som førende og fordrende forhåndsantagelser, som «pre-diagnosis conceptions»:  

When illness is presented to the doctor, the diagnostic trajectory is guided by a presumptive 

paradigm, and measured by clinical efficacy. This means that pre-diagnosis conceptions 

frames the manner by which the doctor explores the complaint (Jutel 2010b: 231).  

Forestillinger om somatisører og simulanter kan (ubevisst) sette rammen for den kliniske 

undersøkelsen, allerede forut for møtet med enkeltpasienter. Hvorvidt det er slik besvares ikke 

i denne oppgaven.  

Normativ rasjonalitet 

Når legene argumenterer for ikke å tilkjenne somatisører og simulanter sykerollen, appellerer 

de til grunner de selv synes er overbevisende (Boudon 1996: 127). De reagerer ikke på en 

stimulus, som maskiner, og de er ikke tvunget. Ei heller har de internalisert sin kulturs normer 

uten ettertanke, som cultural dopes
16

 (Garfinkel 1967: 68-70). De argumenterer rasjonelt, 

forstått som begrunnende, og de argumenterer normativt. De forteller hverandre hva man som 

lege bør (og ikke bør) gjøre vedrørende visse pasienter. Når de appellerer til grunner de synes 

er gode, anser de dem samtidig for å ha allmenn gyldighet. Grunnene tilskrives en 

transsubjektiv karakter (Boudon 1996: 128). Vurdert under ett er grunnene legene oppgir et 

uttrykk for kollektive forestillinger om saksforhold i verden, hva Raymond Boudon kaller 

collective assertive beliefs (1996: 146). 

Grunnene springer ut av forestillingene om pasienttypene. De er gode sett i forhold til 

situasjonsdefinisjonen. Slik er det ofte med rasjonelle argumenter. De støtter seg til delte 

forestillinger om saksforhold i verden. De kollektive forestillingene fungerer her som 

rasjonalitetens kontekst. Disse forestillingene behøver ikke være sanne, for å være 

virksomme. Dette er et generelt teoretisk poeng: Aktørene kan være rasjonelle, forstått som 

reflekterte og beveget av gode grunner, samtidig som handlingene kan få utilsiktede 

konsekvenser. Det er fordi legene forstår pasientene på bestemte måter de mener enkelte ting 

er riktige å gjøre, og andre ting er gale. I vårt tilfelle betyr dette at legenes oppfatninger kan 

                                                 
16

 Garfinkel bruker begrepet «judgmental dope» oftere, men «cultural dope» er blitt stående som symbol på 

kritikken av såkalte non-kognitive aktørmodeller, hvor aktøren internaliserer samfunnets normer uten evne til å 

reflektere over, eller å forholde seg kritisk til dem. Det er denne kritikken jeg viser til her. 
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kalles rasjonelle, som i velbegrunnede, selv om de skulle vise seg å springe ut av feilaktige 

oppfatninger om pasientene. Med andre ord, at det feiler pasientene noe helt annet enn hva 

legene tror. Leger, som alle andre, kan ha rasjonelle vrangforestillinger (Boudon 2003: 11).  
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6. Diagnoser, forklaring og kritikk 

I forrige kapittel beskrev jeg to pasienttyper som aktualiseres for legene på Nettstedet, når det 

er snakk om MUPS-diagnosene CFS/ME og FM, og sykemelding. Som vi så representerer de 

to pasienttypene mulige svar på spørsmålet «hva er galt med pasienten?». De kan fungere som 

uformelle diagnoser. Samtidig representerer de et problem: Det er viktig for legene at disse 

pasienttypene holdes vekke fra sykerollen. Kunnskapen legene viste de har om MUPS-

pasienter er innvevd i oppfatningene om hvordan man bør bedømme og behandle pasientene. 

Somatisører bør holdes i aktivitet og hjelpes til å tenke positivt, simulantene bør hindres i å 

snylte på fellesskapet. Ingen av pasienttypene bør sykemeldes. Det er endog viktig å hindre 

det. 

Pasienttypene fra forrige kapittel var nærmere beskrivelser enn forklaringer. Vi så 

hvordan legene på Nettstedet forstår og mener man bør forholde seg til (enkelte) MUPS-

pasienter. I dette kapitlet handler det først om hvordan legene forklarer somatisørens plager 

(6.1), både på individ og makronivå. Dernest handler det om hvordan legene forholder seg til 

MUPS-diagnoser som deler av sin profesjonskunnskap (6.2). Legene er kritiske til 

diagnosene, til måten de stilles på av andre leger i spesialisthelsetjenesten, og til pasientfor-

eningenes sykdomsforståelse. 

6.1. Forklaringer på ulike nivåer 

I denne delen handler det om hvordan legene forklarer MUPS-pasienters (somatisørens) 

plager. Vi skal først se hvordan legene forklarer tilstanden i somatisørens kropp, ved hjelp av 

enkle hverdagslige metaforer. Dette kaller jeg mikroteori. Deretter skal vi se hvordan de 

forklarer tilstandens (og diagnosenes) tilstedeværelse i samfunnet, ved å peke på ulike 

sosiokulturelle faktorer, og generelle trekk i samfunnsutviklingen. Dette kaller jeg makroteori. 

Til sammen utgjør det en generell forklaring på det medisinsk uforklarte. 

Mikroteorier – hverdagsmetaforer som etiologi 

«Når pasientene snakker om kroppen sin og om de sykdommene som plager dem og kroppen 

deres, bruker de ofte metaforer» skriver Album (1996: 165). Legene på Nettstedet bruker også 

metaforer (og allegorier), når de diskuterer MUPS-pasientene, og det som plager dem og 

kroppene deres. Dette kan komme som en overraskelse, om man trodde fagfolk kun brukte 

tekniske termer, men det medisinske språket er gjennomsyret av metaforer hentet fra det 
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omkringliggende samfunn (Lupton 2012: 59-60). I dag er det f.eks. vanlig å beskrive kroppen 

(hjernen) som en biologisk datamaskin (Lupton 2012: 60-61). På samme måte brukes 

medisinske begreper utenfor medisinen. Eksempelvis kan problemer i en organisasjon, 

kommune eller stat omtales som en sykdom, som når nedbyggingen av dyrkbar mark ble 

sammenlignet med «en kreftsvulst ute av kontroll», i Østlandets Blad (Plementas 2013). 

Metaforer er nyttige fordi de lar oss begripe abstrakte konsepter og uklare ideer med 

begreper om noe håndfast eller kjent (Lakoff og Johnson 2003: 115). Flere av legene på 

Nettstedet trekker frem sårbarhet og overbelastning som generelle kjennetegn på pasienter 

som assosieres CFS, ME og FM, og forklarer dette ved hjelp av enkle metaforer (og 

allegorier). En av legene bruker en metafor om en strikk, som er strukket for langt:  

Jeg tenker meg at hvis et menneske over lengre tid «strekker seg» til tåle-grensen, går det som 

med en strikk: Elastisiteten blir borte. En påkjenning utenfra (som infeksjon) kan «vippe 

systemet overende. Så det i beste fall tar lang tid for restitusjon».  

Fra forrige kapittel kjenner vi igjen fortellingen om pasienter som lever på en slik måte at de 

lider unormal skade av normale hendelser, fordi de har hva legene kaller «en sårbarhet i 

bunn» (se 5.2). Denne sårbarheten er fellestrekket ved ikke-syke somatisører. Strikkmetaforen 

forklarer denne sårbarheten, både hvordan den fungerer og blir til. Strekkes strikken over 

lengre tid kan den miste elastisiteten. Går elastisiteten tapt, mister strikken sin evne til å 

strekkes, samtidig som den mister evnen til å gjenfinne sin opprinnelige form. Metaforen er 

velfungerende fordi den maler et forståelig bilde av tilstanden. Den forklarer hvorfor 

pasienten ikke restitueres som normalt etter belastning som går over «tåle-grensen». Vi 

skjønner at pasienter gjennom anstrengelse eller påkjenning, kan miste evnen til å hente seg 

inn. Da hjelper det ikke å hvile fordi elastisiteten er borte. Det er derfor pasientene er utmattet 

hele tiden, eller har såre muskler over tid. 

En annen lege bruker et batteri som bilde på pasienten, og utladning som bilde på 

overbelastningen: 

Som en liten allegori vil jeg ta utgangspunkt i en nett liten «ekstrastøvsuger» jeg har. Det er av 

den oppladbare typen. I bruksanvisningen til den står det at den ikke må brukes til den er helt 

utladet, da kan den bli ødelagt og ikke la seg relade. Jeg tror dette beskriver situasjonen for 

endel ME-pasienter; - det er vrient å relade når en er «så flat»- noen har også sammenlignet 

det med gammeldagse bilbatterier,- et felt jeg ikke skal begi meg ut i.  

Batterimetaforen forklarer pasientens problem omtrent likt strikkmetaforen: Til vanlig lar det 

seg gjøre å lade batteriet, men hos noen er batteriet flatt. Problemet er at man ikke har tatt seg 

tid til å «lade» jevnlig. Pasientene har ikke gitt seg selv tid mellom øktene, forteller legen. 
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Derfor er de kontinuerlig «utladet», eller utmattet. Det er uklart om hun mener den enkelte 

pasienten er «ødelagt», men metaforen er like fullt velfungerende. Med helt enkle grep lar 

medisinsk uforklarte plager og sykdommer seg forklare. Problemet med manglende elastisitet 

er som problemet med flatt batteri: Pasienten mangler krefter til å yte, og restitueres ikke 

lenger som normalt. 

Noen av disse pasientene kan derfor «vippes overende», som legen med strikkmeta-

foren uttrykte det. Hun trakk frem en infeksjon som eksempel. Folk som har strukket seg til 

«tåle-grensen» kan bli fullstendig utslått av en infeksjon andre hadde kommet greit ifra. 

Generelt kan vi si det som ligger nede assosieres med sykelighet eller dysfunksjon, mens det 

som står oppreist assosieres med god helse eller normalfunksjon. Derfor sier vi gjerne om en 

inaktiv server på internett at den «ligger nede», og når den er fikset er den «oppe og går». Å 

vippes overende kan derfor sies å fungere som et bilde på fallet fra helse til sykdom. Det er 

slik jeg tolker metaforen. Det er mulig legen har pasientene med de sterkeste symptomene i 

tankene når hun snakker om å «vippes overende». 

En annen lege beskriver også pasientens plager med en metafor om noe som faller, 

eller faller sammen. Når han forklarer ME skriver han at 

tilstanden kanskje er et slags biopsykososialt kollaps når kroppen og psyken blir overbelastet 

på et vis.  

Pasienten gjennomgår et «biopsykososialt kollaps» skriver legen, som altså er resultat av 

overbelastning. I metaforen blir kroppen forstått som en bygning: Den kan falle sammen, 

biologisk og psykososialt. Når bærebjelker og fundament er uvanlig skjørt eller tungt belastet, 

skal det lite til før bygget faller i grus. Metaforene gir støtte til forståelsen av nødvendige 

betingelser, og utløsende faktorer, slik dette ble omtalt i forrige kapittel (se 5.2 ). Det kan godt 

hende man finner biologiske avvik, som et virus, i pasientens kropp, og at utmattelsen for 

alvor slo inn etter sykdom forbundet med infeksjon, men dette viruset er i så fall bare en 

utløsende faktor, eller en sekundær årsak. På samme måte kan «kollapset» utløses av «annen 

sykdom, operasjon, tapsopplevelse e.a.», som en lege skrev det (se s.47). Det underliggende 

problemet er like fullt at pasienten strekker seg for mye for lenge, eller at fundamentet er 

uvanlig svekket. 

Poenget om nødvendige betingelser og utløsende faktorer gjøres også av legen med 

batterimetaforen, ved hjelp av en allegori om en stein, og frontruten på en bil: 
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Selv om man hadde fått påvist en kausal sammenheng mellom retrovirus og ME ville det 

likevel ikke vært nok med retroviral behandling. Faller en stein på bilens frontrute og knuser 

den er det ikke nok å fjerne steinen... 

Problemet er ikke steinen, men det faktum at frontruten knuses. Legen skriver riktignok ikke 

eksplisitt at frontruten knuser fordi den allerede er i skjør tilstand. Ser vi utsagnet i 

sammenheng med forestillingene om somatisører, eller de foregående metaforene, fremstår 

likevel det som en plausibel tolkning. Steinen er ikke kjernen i problemet. Problemet, slik 

legene ser det, er at pasienten er så skjør/sårbar at han «knuses» av en «stein» (f.eks. et virus 

som mononukleose). Allegorien er treffende, fordi den gjør det forståelig hvorfor legene – 

stikk i strid med pasientforeningenes ønske – er opptatt av den knuste ruta, og ikke steinen. 

Man kan vanskelig kjøre bil uten frontrute.  

Det brukes også andre metaforer til å forklare pasientenes sårbarhet. En lege bruker en 

metafor om et termostatstyrt sentralvarmeanlegg: 

Endret smertefølsomhet, og endring av innstillingen i ulike sansemodaliteter, kan være bidrag 

til å forklare Fibromyalgi. I et termostatstyrt sentralvarmeanlegg, blir alt galt om termostaten 

er feil stilt. Får du "tilbakestilt" følsomheten i kroppens feedback system
17

, vil systemet kunne 

begynne å fungere igjen. 

Termostatmetaforen forklarer hvorfor sårbarheten, følsomheten, eller sensitiviteten, er et 

problem. Ser vi for oss kroppen som et termostatstyrt sentralvarmeanlegg forstår vi hvorfor alt 

ser ut til å være i orden samtidig som pasienten lider. Anlegget fungerer som det skal, men 

«termostaten er feil stilt» ifølge legen. Det er det samme poenget en annen lege gjorde om 

såkalt «bodysjekking» (se s.47). Som med metaforene over, kan vi si det er helt naturlig at 

pasienten klager på f.eks. den høye temperaturen (eller den manglende elastisiteten, batteriet 

som ikke lades, og steinen som traff frontruta). Likevel ser legen hva det virkelige problemet 

er: termostatens (pasientens) innstilling.  

En lignende metafor brukes av en lege som sammenligner kroppen, eller deler av den, 

med et sentralbord. Hun betegner overbelastningen som et «Sammenbrudd i sentralbordet». 

Som med termostatmetaforen er poenget trolig også her at alt går galt fordi noe er galt i 

kjernen av en eller annen virksomhet. I termostatmetaforen er det temperaturreguleringen, i 

sentralbordmetaforen er det signalgangen i telenettet.  

Til sist tar vi med et utsagn fra en lege som forklarer MUPS-symptomenes ofte ujevne 

karakter, med en metafor om en påhengsmotor. Han sier om en av sine pasienter:  

                                                 
17 «Feedback» er hentet fra elektronikken, og betegner en tilbakekobling, eller en sirkulær kausalitet: A virker 

på B som virker på A osv. Feedback er en veletablert metafor i medisin (Store Medisinske Leksikon 2013e). 
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Hun kan ha dager hvor hun trekker i gang påhengsmotoren, men andre dager går ikke dette, da 

ber hun heller om hjelp.
18

 

Metaforen er velfungerende fordi den gjør noe medisinsk komplekst både lettfattelig og 

enkelt. Som mange av oss har erfart må noen påhengsmotorer jobbes mer med enn andre, før 

de starter. Enkelte starter innimellom lett, og andre ganger kun med betydelige vansker. Slik 

er det også med noen pasienter, ifølge legen. Noen dager er det vanskeligere å komme «i 

gang» enn andre. De er litt som påhengsmotorer: De har varierende symptomstyrke.  

Makroteorier – trender og samfunnsutvikling som etiologi 

Forklaringene i forrige del var orientert mot pasientens kropp og tilstanden som er årsak til 

pasientens symptomer. I denne delen skal vi se på mer makroorienterte forklaringer. Som 

metaforene er disse forklaringene språklig sett påfallende hverdagslige, men til forskjell er de 

noe mer abstrakte. Bl.a. er det mange som forklarer fremveksten og tilbakegangen av enkelte 

tilstander med begrep om sosiokulturelle trender. I én diskusjon dreier det seg om 

«fibromyalgiens forsvinning», og at nesten ingen «har» FM lenger. En lege foreslår en mulig 

forklaring på denne forsvinningen: 

Fibromyalgipasientene har sannsynligvis konvertert til «muskel og leddplager» som i dag 

representerer ca. 50 % av alle SM [sykemeldinger] i Norge. Og ca. 33 % av alle uføretrygde-

de.  

Fibromyalgipasientene har trolig konvertert, sier legen. De man tidligere ville kalt 

fibromyalgikere bærer nå betegnelsen «muskel og leddplager», fremfor FM. Andre 

forklaringsforslag trekkes også frem. En lege skriver at  

de «nye fibromyalgikerne» kommer med slitenhet, postviralt tretthetssyndrom [CFS/ME], 

mulig stoffskiftesykdom eller depresjonsfølelse.  

Pasienter som tidligere kom med symptomer som indikerte FM har nå begynt å komme med 

symptomer som indikerer CFS/ME, «stoffskiftesykdom eller depresjonsfølelse», skriver 

legen. Ordleggingen er interessant: Pasientene «kommer med» andre symptomer enn 

tidligere. Det er dette som skiller de nye fibromyalgikerne fra de gamle. De forteller ikke 

lenger primært om muskelsmerter, men at de er veldig slitne, skriver legen. Det er noe uklart 

om han mener pasientene sier andre ting til legen (endret anamnese), eller om de opplever 

andre ting (endrede symptomer), men pasientene er av den samme typen. Underforstått har 

pasienten det samme problemet som før (somatisering). Legen fortsetter:  

                                                 
18

 Denne teksten handler aldri eksplisitt om de tre diagnosene, selv om diskusjonen den er del av inneholder 

utsagn om dem. Derimot handler teksten om uforklarte smerteplager, og er derfor relevant. Legen gjør 

pasientens unormale symptomer forståelige og gjenkjennelige, ved hjelp av påhengsmotormetaforen. 
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Einar Kringlen [professor i psykiatri] har (…) beskrevet hvordan disse mer eller mindre 

uspesifikke lidelsene har variert og seilt under ulike betegnelser gjennom de siste hundre år og 

hvordan de til dels har vært ulikt fordelt i ulike land. (…) Kanskje kan man sammenlikne dette 

med moter og trender. Det er ikke alltid like lett å forstå hvorfor noe er «ut» og hvorfor noe 

annet en «in», men selv om det kanskje ikke er til å forstå, så er det slik. Og hva som har 

forårsaket prosessen er ofte et mysterium. Eks: når ble sekstiåtterne passé, og når fikk vi nok 

av Beatles? Og hvorfor kom ikke ræppen 10 år før?? 

Lidelsene «har variert og seilt under ulike betegnelser», skriver legen. Akkurat som med 

trender i musikk og kulturliv for øvrig, kan pasientenes «uspesifikke» lidelser forstås som 

kulturelle trender, mener han. Forstått på denne måten understrekes det at MUPS-plagene 

ikke er sykdommer i noen biologisk forstand. MUPS gis en sosiokulturell etiologi. Flere av 

legene trekker frem hvordan både diagnostikk og symptomer kan være «motepreget», når det 

gjelder MUPS: 

Jeg har inntrykk av at fibromyalgi har «gått av moten». Det er i hvert fall lenge siden jeg har 

sett noen nydiagnostiserte. Og whiplash er HELT ute. Er alle med lignende symptomer flyttet 

over til ME-sekken, eller andre ting? 

Også her er det fibromyalgi de omtaler som «av moten», mens ME antydes å være i vinden. 

Utsagnet skiller seg likevel noe fra de to foregående. Legen spør om «alle med lignende 

symptomer» er «flyttet over til ME-sekken» (min kursivering). Underforstått kommer 

pasientene med de samme symptomene/anamnesene som tidligere. Det er legene som har 

begynt å plassere slike pasienter i en annen kategori. Til sammenligning var det pasientene 

som hadde forandret praksis i de foregående tekstene, enten ved å oppleve nye symptomer, 

eller ved å fortelle om dem på nye måter. «[D]e «nye fibromyalgikerne» kommer med» andre 

symptomer enn før, skrev legen på forrige side. Forskjellen går på hvorvidt pasientene eller 

legene tillegges hovedansvaret for de skiftende trendene. Mitt generelle inntrykk er at det er 

ulikt – og ofte uavklart – hvem legene tillegger skylden. Likevel fremstår legene enige i at 

kulturelle trekk ved utviklingen og bruken av diagnoser som CFS/ME, og FM er viktig.  

En annen lege trekker frem andre trekk ved de tre MUPS-diagnosene. I stedet for å 

vise til trender som kommer og går, fremheves skillet mellom før og nå:  

Tidligere het de vanskelige og diffuse lidelsene «nervene mine», «gikta mi», eller «jeg er ikke 

noe særlig til arbeidskar, men livet må nå gå videre, ein lyt hengje i stroppen så godt ein kan». 

Senere kom Folketrygden, sykdom, skade eller lyte måtte dokumenteres. Det ble andre benev-

nelser, mye finere (?), vanskeligere å forstå, helt klart sykdom med slike navn, og vanskeligere 

og forholde seg til. Jeg nevner i fleng: depresjoner -> depressio mentis. Gikta mi -> fibromy-

algi -> kronisk muskelsmertesyndrom -> whiplash -> uspesifikk somatoform lidelse -

>postviralt tretthetssyndrom -> (…) m.m.m.  
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Denne teksten står i en åpenbar relasjon til temaet medikalisering. Tilstander som tidligere 

ikke ble ansett som medisinske anliggender har fått benevnelser som muliggjør dokument-

asjon, statistikk og overvåking i Folketrygdens navn, hevder legen. Implisitt påstår han at folk 

håndterte lidelser av dette slaget bedre før de ble medisinske diagnoser. Det kan bl.a. leses ut 

av partiet der legen setter seg i en fordums arbeiders sko, og skriver: «livet må nå gå videre, 

ein lyt hengje i stroppen så godt ein kan». Man hang seg mindre opp i småting før, synes 

legen å si.  

Andre peker også på skillet mellom før og nå. En som gjør dette, kommer samtidig 

med en påstand om symptomenes årsak:  

[D]et er kravene og forventningene UTENFOR arbeidslivet som gir utslittheten (...) Kronisk 

tretthet og utbrenthet var (…) ikke «oppfunnet» den gang mange familier satt med en stor og 

krevende barneflokk, det er først velstandsutviklingen som framskaffet slike diagnoser. 

Også her gis tilstandene en klar sosiokulturell etiologi. Det er fremveksten av vår tids velstand 

som har «fremskaffet slike diagnoser». Det er slik MUPS-diagnosene er «oppfunnet», skriver 

han. Det er uklart om han mener folk tidligere led i stillhet uten å besøke legen, eller bare ikke 

så det som lidelse. Ser vi utsagnet i forhold til de øvrige er det rimelig å tro han mener det 

siste. Flere leger forklarer symptomene med trekk i samfunnsutviklingen. En lege skriver at 

han har  

et gjennomgående inntrykk at tilstanden [FM] langt på vei er borte, og at den var et genera-

sjonsfenomen. En stor del av pasientene var tidligere husmødre som hadde startet i arbeid i 40-

årsalderen, samtidig med at de prøvde å holde husarbeidet på samme nivå som tidligere, og i 

tillegg hadde omsorgsoppgaver knyttet til gamle foreldre etc. På den tida (20 år siden) gjorde 

vi mer hjemmebesøk enn i dag, og et gjennomgående inntrykk var at disse damene hadde det 

påfallende STØVFRITT hjemme. 

Legen forklarer pasientenes symptomer som resultat av kombinasjonen husarbeid og 

lønnsarbeid (men understreker like etter at forklaringen nok ikke er dekkende for hele 

pasientgruppa). Til forskjell fra den foregående teksten er det her eksplisitt snakk om 

husmødre som er overarbeidet, fordi de forsøkte å holde huset i samme stand som før de kom 

i lønnet arbeid. Hun bukket under for forventninger mellom hjem og jobb
19

. Utsagnet 

sammenfaller likevel med det foregående, i at det særlig er forhold hjemme som forårsaker 

symptomene. Den forrige legen pekte på «stor og krevende barneflokk», mens denne peker på 

«husarbeidet» og «omsorgsoppgaver». 
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 FM er, på linje med CFS og ME ofte omtalt som en kvinnesykdom, også utenfor Nettstedet (NOU 1999: 187). 

Det er blitt spekulert i hvorvidt koblingen mellom kvinner/kvinnelighet og bestemte diagnoser påvirker hvordan 

leger verdsetter ulike diagnoser (Malterud 2012).  
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Andre gir også tilstandene sosiokulturelle forklaringer, og trekker frem pasientenes 

hverdag som tilstandenes arnested: 

Vår hverdag er sikkert ikke alene grunnen til at vi får alle slags nye "syndromer", men at 

hverdagen er en hovedgrunn til det vi nå opplever: Det er jeg ikke i tvil om! Uten å støte de 

som søker inn på mitokondrienivå, så må vi få lov til å si at dette i hvertfall er multifaktorielt! 

Det tar jeg gjerne en diskusjon på. 

Pasientenes hverdag er grunnen til plagen, ifølge legen. Riktignok åpner han for at hverdagen 

ikke er den eneste grunnen, men det er hovedgrunnen. Ser vi dette utsagnet i lys av 

forestillingen om somatisører, passer det godt til skillet mellom hovedårsaker og utløsende 

faktorer, eller primære og sekundære faktorer. Andre faktorer kan være involvert, men 

hverdagen er hovedårsaken, slik legene beskriver det. 

Ikke-vitenskapelige forklaringer 

Legene bruker metaforer til å gjøre noe vanskelig mer lettfattelig. De ulike språkbildene lar 

legen forklare pasientenes tilstand, ved å sammenligne den med noe folk kjenner godt fra før. 

Metaforene er utpreget hverdagslige: Strikker som strekkes for langt, og frontruter som 

knuses, er kjente bilder. Abstrakte begrep, som de tre diffuse diagnosene, eller somatisering 

og utmattelse, kan enklere forstås i slike konkrete termer (Lakoff og Johnson 2003: 115). Den 

håndfaste erfaringen med en strikk som mister elastisiteten forteller oss noe om enkelte 

pasienters tilstand. Metaforenes hverdagslige karakter er ikke et uttrykk for legenes 

manglende forståelse. Det ser vi, da metaforene ikke er valgt tilfeldig. De er vurdert som 

egnede bilder på pasienters tilstand. Valget av adekvate metaforer er betinget en form for 

kjennskap til det man ønsker å forklare. Metaforbruken hviler på legenes kunnskaper om 

MUPS, om enn kunnskap av en uformell og ikke-vitenskapelig type.  

På samme måte er det med makroforklaringene. I et samfunnsperspektiv forklarer 

legene pasientenes plager som forårsaket av strukturelle endringer, enten i form av dynamiske 

trender eller større sosiokulturelle omveltninger. Forklaringene forankrer tilstandene i 

hjemmet og hverdagen. Som med metaforene er disse forklaringene i en ganske hverdagslig 

språkdrakt, selv om de er litt mer abstrakte. Vi kan si forklaringene på et overordnet 

samfunnsnivå er så langt fra pasientforeningenes foretrukne type av forklaring som det er 

mulig å komme: Pasientforeningene er på «mitokondrienivå» mens legene er på et nærmest 

sosiologisk nivå. Mikro- og makroteoriene fungerer som en slags uformell og ikke-

vitenskapelig etiologi. De er derfor av interesse fordi de både viser at legene har forklaringer 

på det medisinsk uforklarte, og hvordan de substansielt forklarer det. Gjennom forklaringen 
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viser legene at de har en form for forståelse for pasientenes tilstander. Vi kan si legene 

mangler en vitenskapelig informert forklaring, men de har uformelle måter å forklare det 

formelt uforklarte på, for hverandre.  

6.2. Kritikk – dårlige diagnoser og dårlig diagnostikk 

I den forrige delen diskuterte legene primært pasientene, ikke diagnosene. I denne delen er det 

diagnosene som står i sentrum, samt aktører som bruker dem. Når diagnosene diskuteres er 

det ofte i form av kritikk. Kritikk er en normativ affære hvor man trekker frem et noes avvik 

fra noe annet. Det er på den måten kritikken er interessant for mine formål. Gjennom 

kritikken viser legene at de har kunnskap om det medisinsk uforklarte. Først skal vi se 

hvordan diagnosene kritiseres for å være lite presise og lite sakssvarende beskrivelser av 

pasientenes symptomer. Deretter ser vi på kritikk av leger i spesialhelsetjenestens bruk av 

diagnosene, og pasientforeningenes forståelse av dem. 

Kritikk av de tre MUPS-diagnosene 

De tre diagnosene kritiseres for å være uklare og ugyldige beskrivelser og forklaringer av 

pasienters plager. De fremstilles som illegitime diagnoser, selv om de er deler av profesjonens 

formaliserte kunnskap om sykdommer. Noen kritiserer og ytrer sin skepsis i nokså generelle 

termer. En skriver det slik: 

Jeg må få lov til å si (…) at jeg er noe skeptisk til diagnosen ME. Det blir litt som forklaringen 

– ”det er noe virus som går” – når man ikke kan gi andre gode forklaringer. 

Forklaringer av typen «det er noe virus som går» er ikke godt nok, slik legen ser det. ME-

diagnosen forklarer ingenting. Man bruker den i mangel av gode alternativer, fordi man ikke 

vet bedre. En annen lege (som kritiserer diagnosen FM) kan knapt kalles skeptisk, så mye 

som overbevist: 

Jeg mener bestemt at fibromyalgi f. eks. som diagnose er noe tull, MEN jeg mener ikke at 

pasienten ikke lider eller ikke har det vondt.  

Som flere andre leger fremhever han at pasientens subjektive symptomer er ekte nok. Han 

«mener ikke at pasienten ikke lider». Karakteristisk for legene på Nettstedet understreker han 

at det er diagnosen, ikke pasientene, som kritiseres. Diagnosen FM er «noe tull», skriver han. 

Å kalle diagnosen «noe tull» er et uttrykk for at diagnosen er ugyldig, eller en dårlig 

betegnelse på pasientens plager. Dette fremstår som noe legene er enige om. Diagnosene 
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beskriver ikke pasientenes plager. En annen kritiserer diagnosenes manglende klarhet og 

gyldighet slik: 

Nå har altså svært mange pasienter og leger ofte store vansker med å skille ME-pasienter fra 

CFS-pasienter, fibromyalgipasienter og nevrastenipasienter (…) Jeg personlig har aldri med 

sikkerhet sett pasienter med fibromyalgi eller ME, selv om det ser ut til å være en epidemi 

rundt oss. De diagnostiske kriteriene er alt for uklare og blir brukt etter eget hode av både 

pasienter og leger og selvsagt også av meg.  

Legen skriver han «aldri med sikkerhet» har sett slike pasienter MUPS-diagnosene er ment å 

gripe. Underforstått er de aller fleste pasienter som bærer slike diagnoser feildiagnostisert, slik 

han ser det. Pasientene har ikke det diagnosene beskriver. Dette skjer fordi de «diagnostiske 

kriteriene» etter hans mening «er alt for uklare». Diagnosene er ikke tilstrekkelig avgrenset. 

Uklare diagnoser er med å fordekke pasientens egentlige problem (og kan gi pasienten et 

formalisert krav på sykemelding og trygdeytelser).  

Flere diagnoser utpekes som utilstrekkelig avgrenset, ikke bare de tre vi har i fokus. 

Noen går langt i å antyde at alle diagnoser som stilles ved hjelp av «gammeldags tradisjon og 

tankegods» er dårlige diagnoser: 

At de fleste Fibromyalgipasienter er feildiagnostisert, tror jeg du [en av legene på Nettstedet] 

tar feil i, jeg tror at alle er feildiagnostisert, alle ME pasientene også, og Autisme pasientene, 

og muligens alle psykiatripasientene. Hvorfor? Fordi diagnosene ble tatt i bruk til dels lenge 

før moderne biokjemiske og nevrofysiologiske imagingmetoder
20 

var oppfunnet og tatt i bruk, 

og henger igjen i gammeldags tradisjon og tankegods. (…) dersom du leter så finner du - spor, 

og Fibromyalgi, Depresjon, ADD / ADHD og ME glir over i hverandre dersom en bruker 

neuroimaging (…) og biokjemi (…) som rettesnor og ikke grove kliniske vurderinger basert 

på gammeldagse spørreskjemaer... 

Legen trekker et skille for diagnostikk før og etter «moderne biokjemiske og nevro-

fysiologiske imagingmetoder var oppfunnet og tatt i bruk». Dette er et klart uttrykk for 

verdsetting: Noen metoder er bedre enn andre. Metoder som lar legen se inn i pasienten er 

bedre enn «grove kliniske vurderinger basert på gammeldagse spørreskjemaer», slik han ser 

det. Metoder som «neuroimaging» viser at FM og ME «glir over i hverandre». De er dårlig 

avgrenset, og stilt på et feilaktig grunnlag.  

Den kanskje mest utbredte (og samtidig strengeste) kritikken av diagnosenes mang-

lende avgrensning kommer til syne i antagelser om at MUPS-pasientene kan ha samme 

tilstand, selv om de gis ulike diagnoser. Forestillingen virker utbredt blant legene på 
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 En «imagingmetode» er trolig en bildemetode, eller en måte å stille diagnoser på, ved å se på visuelle 

representasjoner av deler av pasientens kropp. Diagnostikk ved hjelp av MR (Margnetisk Resonans 

bildefremstilling) kan kalles en imagingmetode. 
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Nettstedet. Somatisøren som pasienttype, og somatisering som (uformell) diagnose
21

, er 

nettopp et uttrykk for dette. De fleste legene bare antyder at de ulike og uklare diagnosene 

egentlig er dårlige forsøk på å beskrive det samme, men i forlengelsen av kritikken av 

diagnosene diskuteres også mer eksplisitte hypoteser. En lege spør: 

Er fibromyalgi, kronisk tretthet og en rekke andre uforklarte tilstander uttrykk for samme 

syndrom? Smerter og andre såkalte diffuse symptomer er vanlige og kan gi betydelige plager 

og funksjonssvikt hos mange. Det vi her velger å kalle ett-syndrom-hypotesen fokuserer på 

fellestrekk ved disse tilstandene. Ulike påkjenninger kan gjennom sensitivisering gi multi-

symptombilder som i dag ofte gis ulike diagnostiske merkelapper. 

I medisinsk litteratur også utenfor Nettstedet er mistanken (eller antagelsen) om at de ulike 

diagnosene egentlig er uttrykk for det samme gjerne kalt «ettsyndrom-hypotesen» 

(Bruusgaard og Natvig 2009: 1481). Dette står i sterk motsetning til pasientforeningenes- (og 

enkelte legers) oppfatning, som er opptatt av å holde diagnosene adskilt. En annen lege 

poengterer diagnosenes overlappende kvalitet: 

Jeg mener å ha belegg for at disse tilstandene (syndromene) overlapper veldig (…). F.eks. 

oppfyller ca. 70 % av CFS/ME pasientene fibromyalgi-kriteriene og vice versa, (…) Her 

komme man inn på diskusjonen om ett-syndrom versus fler-syndrom hypotesene. 

Tilstandene «overlapper veldig», ifølge legen. De er – som ulike ord som betegner det samme 

– synonyme. En annen lege utbroderer poenget ved hjelp av ordtaket «kjært barn har mange 

navn»: 

Er her et tilfelle av «kjært barn har mange navn»? - eller av det min gamle kirurgiprofessor sa: 

«Fins 30 metoder for å operere skuldre. Det vil si at ingen av dem er gode.» 

Legens gamle kirurgiprofessor ville trolig stilt seg kritisk til MUPS-diagnosene. Når man har 

mange ulike begreper og forklaringer for det (angivelig) samme, da er ingen av dem gode. 

Gode diagnoser er klart avgrensede fra andre diagnoser. Man trenger ikke mange forskjellige 

diagnoser når én gjør jobben.  

Kritikk av spesialistene og et allmennmedisinsk løft 

Legene kritiserer også leger i spesialhelsetjenesten for deres diagnostiske praksis. Kritikken 

går bl.a. på at pasientens møte med helsevesenet blir en ydmykelse, når de sendes fra 

spesialist til spesialist etter svar. En lege bruker begrepet «canossagang» når han skriver om 

en pasient: 
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 Her tenker jeg på den analytisk rekonstruerte pasienttypen fra kapittel 5. 
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Hun har vært hos lungespesialist, hjertespesialist, øre-nese- og hals spesialist. nakkespesialist, 

nevrolog opptil flere ganger, indremedisiner osv. osv. Hun hadde ikke hørt om ME. Det tok 7 

år før hun fikk diagnosen ME (…) ME-pasienten(e) har (ofte) brukt utrolig masse penger på 

forskjellige behandlings metoder som; fysioterapi, mestrings kurs, kognitiv adferdsterapi, 

homøopat, ernæringsrådgiver, papayakur, pH-miraklet, andre mestrings terapier (…) Således 

illustrerer ME-pasienten en vandring med illness, før disease endelig blir etablert. Dog er det 

åpenbart påført pasienten en annen og / eller forsterket illness gjennom canossagangen slik 

den her beskrives.
22

  

Canossagang refererer til den ydmykende botsgangen fra Tyskland til pave Gregor VIIs slott i 

nord-Italia, som keiser Henrik IV måtte foreta for å be paven oppheve bannlysningen av ham 

fra den katolske kirke (Store Norske Leksikon 2013a). Slottet het Canossa, derav 

canossagang. Poenget i denne sammenheng er at pasientens lange vandring omtales som en 

dyp ydmykelse.  

Legene kritiserer også andre ting når de diskuterer spesialister og deres omgang med 

diagnosene. Neste tekst følger som svar til en ikke-lege, som mener å ha oppdaget kuren til 

ME (akupunktur). Han melder frustrasjon over manglende respons, og vil vite hvorfor legene 

er så tause angående hans kurative nyvinning. En lege svarer: 

Når det gjelder ME og beslektede sykdommer (CFS kronisk utmattelsessyndrom) kan taushe-

ten også skyldes at det er ikke objektivt påvisbare kriterier og at sykdommene (hvis de skal 

katalogiseres som slike) i sin natur er nærmest resistente mot behandling (kfr. fibromyalgi) 

Diagnosene ser ut til å være avhengig av hvilken spesialist som stiller diagnosen. Revmatolo-

gene stiller fibromyalgi, indremedisinere ME og nevrologene? whiplash og CFS. Psykiatrien 

stiller diagnosen akutt stress syndrom. Og hos noen er det Hegges hypothyreose
23

. Candida
24

 

ser ut til å ha tapt.  

Legen betviler hvorvidt «ME og beslektede sykdommer» bør kategoriseres som sykdommer. 

Vi har allerede sett kritikk av diagnosene som lite sakssvarende beskrivelser av pasientenes 

plager, men legen har mer å melde: Han forteller at de ulike spesialistgruppene stiller ulike 

diagnoser. Revmatologer stiller FM, indremedisinere stiller ME, og nevrologer stiller CFS, 

skriver legen (vi ser vekk i fra de øvrige diagnoser og spesialister). Dette er omtalt også 

utenfor Nettstedet (NOU 1990: 178). 

Spesialistene legen over trekker frem (revmatologer og nevrologer), er mye omtalt og 

kritisert i forbindelse med de tre diagnosene. Den første gruppen, revmatologene, omtales 
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 Det er verd å merke seg at legene også bruker begreper som illness og disease (og refererer endog til 

Kleinman). Dette er ikke den eneste teksten hvor slikt forekommer, men normalt bruker de andre ord.  
23

 Hypotyreose er en sykdom som skyldes nedsatt hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen (Store Norske 

Leksikon 2013b). Når legen skriver «Hegge» foran er det for å vise til den norske journalisten Per Egil Hegge, 

og hans kamp for å få hypotyreose anerkjent i norske vitenskapelige miljøer, etter at hans kone fikk stilt 

diagnosen (Norsk Biografisk Leksikon 2013). 
24

 En såkalt autointoksikasjon, eller «selvforgiftning» (Store Medisinske Leksikon 2013a). Kalles ofte 

candidasyndrom, og er en MUPS-diagnose. 
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gjerne som inkompetente. Det finnes selvsagt motforestillinger, og noen går langt i å forsvare 

dem, men her fokuserer jeg på kritikken. En av legene skriver det slik: 

Revmatologene bruker fibromyalgidiagnosen som sekkebetegnelse på alt man ikke skjønner 

seg på.  

Revmatologene mangler tilstrekkelig med kunnskap, og de bruker sekkebetegnelser til alt de 

ikke skjønner seg på, skriver han. En lege annen skriver:  

Ved å gi fibromyalgidiagnosen på så slett grunnlag som veldig mange revmatologer gjør, så 

hindrer de de en del pasienter i å få adekvat helsehjelp. 

Slik jeg forstår dette utsagnet er FM-diagnosen til hinder fordi den er i veien for den type 

hjelp legene mener pasienten egentlig trenger. Det henger sammen med kritikken av FM som 

diagnose, som en lite sakssvarende medisinsk beskrivelse av pasientens symptomer. Hvis 

pasienten er en somatisør som ved diagnosen «muskel- og bindevevssmerter» (som er det FM 

betyr) forstår seg selv som somatisk syk, kan han motsette seg egnet behandling, som 

aktivisering og adferdsterapi. En annen lege karakteriserer også FM som lite til hjelp: 

«Diagnosen F. [fibromyalgi] er ikke en døråpner, men et spark i ræva». FM-diagnosen skaper 

problemer. Kritikken av revmatologene er i denne sammenheng altså at pasienter får stilt 

dårlige diagnoser på mangelfullt grunnlag: 

[P]asienter får fibromyalgidiagnoser uten å bli undersøkt annet enn med blodprøver og MR. 

Det blir ikke satt av tid til en god samtale. Pasientene blir heller ikke klinisk undersøkt i de 

forskjellige smerteregionene utenom med MR. 

Den andre gruppen, nevrologene, beskrives oftest som motvillige til å hjelpe fastlegen 

i utredningen av diagnosen. Legers motvilje er omtalt også utenfor Nettstedet, men uten vekt 

på nevrologer (Collins og Pinch 2005). På engelsk kalles pasientene bl.a. hot potatoes, og 

pasientens løype fra spesialist til spesialist kalles «a game of clinical hot potato» (Collins og 

Pinch 2005: 119). Hete poteter kastes fra spesialist til spesialist fordi ingen orker å holde på 

dem. Legen må kaste dem videre for ikke å «brenne fingrene». Het potet-metaforen vekker 

assosiasjoner til ubehag også for behandlerne. Legene på Nettstedet beskriver også 

nevrologene som motvillige, men av andre grunner enn «frykt for forbrenning». Som denne 

legen skriver, om nevrologisk avdeling ved et større norsk sykehus: 

Problemet er bare at nevnte avdeling er helt usedvanlig teknologifiksert og ikke vil ta i denne 

typen problemstillinger [CFS/ME] med ildtang…
25
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 Dette sitatet kjenner vi fra etikkdelen av kapittel 4 (se 4.3). Jeg bruker det igjen, fordi jeg synes det var 

treffende både for metodediskusjonen og for denne delen av studien. 
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Legen antyder at CFS/ME ikke appellerer nok til nevrologenes teknologifikserte orientering. 

De avviser pasientene fordi de ikke får brukt teknologien sin. Trolig brukes «teknologifiksert» 

her i en negativ betydning. Det kan henge sammen med avstanden nevrologene da gis til 

allmennlegenes orientering. Vi kan anta at f.eks. radiologer (som bruker mye teknologiske 

innretninger) ville brukt et annet ord, om de ville fremstille nevrologene som vanskelige. 

Ildtangmetaforen legen bruker, får frem noe av det samme poenget som «het potet-

metaforen»: Pasientene er ubehagelige å håndtere. Likevel er det orienteringen mot teknologi, 

ikke fra pasientgruppen, legen fremhever. Et annet sted uttrykkes det slik: 

Nevrologisk avdeling ved [et stort sykehus] er så teknologisk orientert at tilstander som ikke 

lar seg påvise og evaluere teknologisk, synes helt uinteressant. Avdelingens leger kan vel lang 

på vei erstattes av ingeniører, slik de driver i dag. 

Nevrologenes teknologiske orientering gjør dem «aktivt uinteressert» i MUPS, som en lege 

uttrykker det. En annen lege skriver (om en annen nevrologisk avdeling): 

Jeg har forsøkt å henvise en av mine pasienter med kronisk utmattelse/ME til nevrologisk 

avdeling [ved et stort norsk sykehus] men fått avslag. Dette da nevrologene har bestemt at de 

bare tar imot denne problemstillingen hvis pasienten har klare nevrologiske symptomer eller 

funn ved nevrologisk undersøkelse. Så der står saken, noen andre forslag... [min kursivering] 

Nevrologene tar ikke imot pasienter uten «klare nevrologiske symptomer», skriver legen. 

Klarhet er nettopp mangelvare ved diffuse plager og sykdommer. Til nevrologenes 

motvillighet og teknologifiksering kommenterer en annen lege: 

Det er jo nesten litt komisk at "klare symptomer" er velkommen hos spesialistene, mens 

utredning av "uklare symptomer", som jo er det som er litt vanskelig, det tar fastlegene seg 

best av... 

Komikken henger trolig sammen med noen ideer om spesialiserte grener som kompliserte, og 

allmennmedisin som enkelt. Nettopp kompleksitet er allmennlegenes spesialitet, slik de 

beskriver det selv. Det er dette de fremhever, når de fremstiller seg i forhold til spesialistene. 

En av legene sier det tydelig når hun skriver om utredning av FM-pasienter: 

Dette er (…) en langsiktig prosess som har lite med å trykke på riktige triggerpunkter [som er 

en del av den formelle diagnostiske prosedyren], og behandlingen vil i mine øyne heller ikke 

egne seg særlig godt til å løses i spesialisthelsetjenesten da den vil ha raske og enkle løsninger. 

Dermed sitter vi som allmennleger igjen med kompleksiteten, hvordan livene virker inn på 

sykdom og lidelse, og dette er det jo allmennlegene som kan best, eller hva? Selv om det også 

kan være frustrerende materie å jobbe med... (…) Problemet er vel heller at pasienter ikke tror 

på allmennlegens diagnose alltid, men kanskje må vi bli bedre formidlere og samtalepartnere 

for denne pasientgruppen? 
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Allmennlegene jobber hverken raskt eller enkelt, men setter seg inn i de kompliserte livene til 

sine pasienter. Dette kan forstås som det unike ved allmennmedisin, og er trolig et viktig 

poeng å understreke overfor hverandre, når allmennlegene skal få tak på hvorfor nettopp de er 

uunnværlige i det norske helsevesenet. Det er hvordan de står i rak motsetning til 

spesialisthelsetjenesten som kanskje tydeligst signaliserer allmennlegens identitet, for 

allmennlegene selv. Det er «kompleksiteten, og hvordan livene virker inn på sykdom og 

lidelse» allmennlegene kan best, skriver hun. Dermed fremstår MUPS som en allmenn-

medisinsk spesialitet, og ikke som noe ukjent og uhåndterlig. 

Kritikk av pasientforeningene – og biomedisin 

Legene skriver lite om Norges Fibromyalgi Forbund (NFF), men en del om Norges Myalgisk 

Encefalopati Forening (ME-foreningen) og Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge 

(MENiN). Legene diskuterer bl.a. pasientforeningenes sykdomsforståelse, og deres omgang 

med faglitteratur og vitenskapelig kunnskap. En lege, som kommenterer legers- og 

pasientforeningenes ulike forståelser av pasientenes plager, kommer med et kollegialt råd om 

ikke å bruke tid på foreningene: 

Norges ME-forenings engasjement og holdninger i forhold til forskningsbasert teori og praksis 

er problematisk, særlig når resultatet blir at pasientgruppen via foreningen mister tillit til det 

som finnes av skolemedisinsk utredning og behandling.(…) [S]om aktiviteten omkring [en 

konferanse om CFS/ME] har vist, er temperaturen mer enn høy og saklighetsnivået lavt. For 

fastlegen er det derfor antakelig viktigere å bygge bro og etablere faglig tillit i forhold til den 

enkelte pasient enn å prøve å etablere felles forståelse med ledelsen i Norges ME-forening. 

Pasientforeningene oppfattes som så usaklig orientert, at legene heller bør konsentrere seg om 

de enkelte pasientene, fremfor lederne i foreningene. En annen skriver spøkefullt at 

«medlemskap i ME-forening er en negativ prognostisk faktor for å bli bra av ME». En tredje 

skriver slik:   

ME-foreningen (…) er en støtteforening som undertegnede mener tidvis driver med fullsten-

dig undergravning av akseptert medisinsk grunnforståelse. 

Det fremgår ganske tydelig av diskusjonene på Nettstedet at pasientforeningene er ansett som 

et problem i forbindelse med MUPS og assosierte pasienter. 

Når det gjelder foreningenes sykdomsforståelse, kritiserer legene pasientforeningene 

for å tenke «middelaldersk» når de skiller skarpt mellom somatisk og psykisk sykdom. Den 

konseptuelle dikotomien mellom psyke og soma er til både bryderi og frustrasjon. En lege sier 

hun «skulle ønske noen ville kverke han der Descartes» (med et «glimt i øyet» riktignok). 



79 

 

Mannen bak eponymet kartesisk dualisme (René Descartes) symboliserer det konseptuelle 

problemet i pasientforeningenes forståelse av kropp og sykdom. Flere peker på dette: 

Deres [ME-foreningens] fysisk versus psykisk dualisme ble tilbakevist på [en konferanse om 

CFS/ME] og blant annet omtalt som et middelalderparadigme. Hjernen er en del av kroppen 

hvor det prosesseres både sensoriske, emosjonelle og kognitive signaler i et svakstrøms-

nettverkssystem med feedback- og forwardsløyfer. Fysisk utelukker ikke psykisk, det er alltid 

begge deler (…) Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen mot CFS/ME, 

men det betyr ikke at CFS/ME er en psykiatrisk lidelse. 

Andre viser også til hva de ser som pasientforeningenes utdaterte dualistiske holdning til 

sykdom, helse og kropp. En av legene ser fokuset blir 

helt feil når ME-foreningen og andre påstår hardnakket at dette [CFS/ME] er en soma-

tisk/biologisk sykdom PUNKTUM! De er ikke åpne for en biopsykososial tilnærming (som jo 

gjelder for alle andre sykdommer, t.o.m. et armbrudd har både fysiske, psykiske og sosiale 

komponenter). Hvorfor skulle CFS være i en særstilling her? 

Det samme poenget gjør en annen lege (også med benbrudd som eksempel): 

At psyke og soma henger sammen er gammelt nytt, og gjelder så vidt meg bekjent alle kjente 

sykdommer. (…) F.eks. benbrudd kan forårsakes av nedstemthet, med påfølgende inaktivitet, 

og dermed nedsatt balanse og styrke i benvev/muskulatur. Fallet er den utløsende årsak, men 

nedstemtheten og inaktiviteten er bakgrunnen. At ME-foreningen (som Fibrosittforeningen i 

sin tid [NFF]) mener at ME/CFS kun er en biologisk sykdom er trist, og medfører selvfølgelig 

et absolutt troverdighetstap. For 100 år siden ville dette nok vært troverdig. Men at ME/CFS 

skulle være den eneste sykdommen som kun er biologisk/somatisk er med dagens kunnskap 

ca. 100 % usannsynlig. 

Pasientforeningene er fanget i en vrangforestilling om sykdommers natur som er «100 % 

usannsynlig», slik legene ser det. «De er ikke åpne for en biopsykososial tilnærming» slik de 

bør være, som en uttrykker det. Legene på Nettstedet argumenterer for en såkalt biopsykoso-

sial sykdomsmodell (Engel 2009), som normalt omtales som en motsetning til den 

biomedisinske modellen. Å fremme den biopsykososiale sykdomsmodellen i forbindelse med 

«folkesykdommer» omtales som folkeopplysning: 

Den biopsykososiale modellen i forhold til de store folkesykdommer må forsøkes solgt ut til 

befolkning og politikere. 1700 talls dualismen bør være avleggs nå i 2010. Dette er folkeopp-

lysningsarbeide av aller største viktighet! 

Å oppdatere pasientforeningenes- og andres sykdoms(mis)forståelse er viktig, slik de ser det. 

Kritikk forutsetter kunnskap 

Når legene kritiserer diagnosene uttrykker de samtidig at begrepene er feilaktige beskrivelser 

av pasientenes tilstander. De kritiserer diagnosenes klarhet, nytte og gyldighet. Altså er de 

nødt til å ha en oppfatning om hva som egentlig feiler slike pasienter. Hvis FM er «noe tull», 
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må det bl.a. være fordi diagnosen ikke er treffende. Hvis CFS/ME- og FM-pasienter fremstår 

for legene som om de egentlig lider av det samme (somatisering av livsproblemer), må denne 

likheten bestå i noe. De trenger ikke ha en presis alternativ diagnose, men en slags formening, 

teori eller ide om lidelsens natur må de ha. Somatisering og simulering er eksempler på slike 

alternative teorier.  

Den kritiske vurderingen av diagnosene er også egnet til å si noe om hva legene anser 

som idealtypiske (Weber 2000: 175-186), eller prototypiske (Rosch 1998: 259) diagnoser. En 

idealtypisk diagnose eksisterer ikke som annet enn forestilling: De er utopiske og 

forbilledlige. Prototypiske diagnoser finnes det derimot per definisjon eksempler på: Alle 

faktiske diagnoser fagfolk bedømmer som de klareste tilfellene av diagnoser, er prototypiske. 

De er faktiske og forbilledlige. Hvorvidt CFS/ME og FM vurderes opp mot ideal- eller 

prototyper vites ikke, men legenes kritikk peker mot klarhet, gyldighet og nytte som kriterier 

for en forbilledlig diagnose. På samme måte passer trolig diagnoser som preges av kulturelle 

trender, eller trekk i samfunnsutviklingen (slik det er blitt diskutert over), dårlig overens med 

forbilledlighetskriterier for diagnoser. Ekte sykdom er ikke gjenstand for kulturelle trender. 

Kritikken av spesialistene og pasientforeningene illustrerer hvordan legene mener 

diagnosene bør stilles og omtales. Ved å markere avstand til hva de anser som feilaktig bruk 

og forståelse, forteller legene samtidig noe om hvordan de mener diagnosene bør brukes og 

forstås. Særlig interessant er det at Nettstedlegene erklærer seg som tilhengere av den 

biopsykososiale modellen. Leger kritiseres ofte for å tenke for biomedisinsk (Gulbrandsen og 

Schei 2000; Fugelli 1996). Her kritiserer legene pasientforeningene for det samme. 

6.3. Oppsummering 

Vi har sett at legene har og gjør bruk av teorier som på ulike nivåer forklarer MUPS-

tilstandene på en forståelig måte. De bruker lekfolkelige metaforer, akkurat som pasienter 

gjør. Og de bruker samfunns- og kulturfaglige termer i forklaringen av tilstandenes vekst og 

fall i makroperspektiv. Andre har pekt på at leger forklarer endring i antallet MUPS-pasienter 

med henvisning til sosiale trender (Malterud 2012: 262), men uten å vise til noen empirisk 

undersøkelse av legers perspektiv. Vi har også sett at legene kritiserer diagnosene som 

kunnskapskategorier, samt at de kritiserer andres bruk og forståelse av MUPS. Kritikken 

springer ut av kunnskapen legene har. Kunnskap er kritikkens betingelse. Dermed har vi sett 

at legene har og bruker uformell og ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap, og gjennom 

bruken har vi sett hva deler av denne kunnskapen substansielt består i. 
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7. Avsluttende diskusjon og oppsummering 

Annemarie Jutel skriver at MUPS-pasienter er folk som føler seg dårlig, «but for whom no 

medical explanation can be given» (2010b: 230). Gjennom de foregående kapitlene har vi sett 

at dette er en sannhet med modifikasjoner. Det avhenger av hva man mener med en 

«medisinsk forklaring». Åpner vi for at medisinske forklaringer er forklaringer gjort av 

medisinere blir sannheten usann. Legene på Nettstedet kan så visst forklare pasientenes 

tilstand. De kjenner typene, de kan gjøre rede for pasientenes kroppslige og mentale tilstand 

på meningsfulle måter, og de kan gjøre rede for de sosiale forholdene de mener er årsaken til 

MUPS. De gjør også bruk av kunnskapen når de redegjør for normer for tilkjennelse av 

sykerollen. Selv om de mangler formelle og vitenskapelige forklaringer, og selv om de ikke 

finner biologiske tegn til sykdom, ser vi at legene har kunnskap om både forklaringer og tegn. 

I kapittel 2 (se 2.3) pekte jeg på at det er hvem som observerer, eller posisjonen funn gjøres 

fra, som avgjør hvorvidt tegn regnes som «objektive». Hvis det er tilfellet, da kan hint og pek 

i anamnesen, eller pasientens væremåte, ansees som varianter av slike. Pasientenes adferd og 

sykehistorie er med andre ord potensielt rike på tegn legene kan oppdage. Vi kan derfor 

snakke om at legene, i tillegg til å ha uformelle og ikke-vitenskapelige forklaringer, også 

finner «objektive» tegn på ikke-sykdom hos pasienter som somatisører og simulanter. De kan 

forklare MUPS-pasienters plager (eller fravær av det, i tilfellet simulering), og de kjenner til 

relevante tegn på hos ulike pasienttyper.  

I dette avsluttende kapitlet skal jeg diskutere funnene opp mot tidligere forskningsba-

sert empiri og teori (7.1). Deretter skal jeg antyde et mulig svar på hvorfor legene har 

uformelle svar på det formelt ubesvarte (7.2). 

7.1. Diskusjoner 

Legitime pasienter med illegitim sykdom 

Det er vanlig å trekke frem skillet mellom somatiske sykdommer og psykiske sykdommer, når 

man diskuterer MUPS. Det er et relevant skille også her. Legene argumenterer for en 

psykososial forståelse av somatisørens plager. Likevel fremstår ikke skillet mellom soma og 

psyke som det viktigste. Legene er mer opptatt av skillet mellom sykdom og ikke-sykdom. I 

en studie, basert på kvalitative intervjuer med danske allmennleger, finner Nanna Mik-Meyer 

og Anne R. Obling (2012) at legene omtaler MUPS-pasienter på omtrent samme måte som 
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Nettstedlegene beskriver somatisørene. De forklarer og legitimerer pasientenes tilstander, 

gjennom å vektlegge deres sosiale- og økonomiske status, samt deres livshistorier og 

personlighetstrekk. Mik-Meyer og Obling bruker Parsons begrep om sykerollen som teoretisk 

blikk, og hevder at legene skaper en legitim institusjonell identitet for pasientene, som også 

gjør tilkjennelse av sykerollen legitim:  

We have analysed what it takes from the GPs’ perspective for a sick role to be seen as legiti-

mate. Our findings show that the GPs’ evaluation of the legitimacy of individuals with MUS 

[Medically Unexplained Symptoms], who are suffering and therefore unable to work and take 

on daily duties
26

, relates first and foremost to an assessment of the social background and 

particular personality type of patients with MUS. When a problematic background combines 

with a problematic personality as a series of rather distinct elements, GPs can accept patients’ 

medical legitimacy as suffering individuals and try to accommodate their particular complaints 

(Mik-Meyer og Obling 2012: 1034). 

Slik Mik-Meyer og Obling ser det, er altså sykerollen legitimert dersom de diffuse 

symptomene kan forstås som resultat av en problemfylt livshistorie, og problematiske 

personlighetstrekk. Dette går på tvers av hva jeg har funnet: Pasienter som antas å somatisere 

bør ikke få sin sykerolle legitimert, slik legene på Nettstedet ser det. De bør få omsorg og 

hjelp, men sykemelding er feil medisin. Mik-Meyer og Obling skiller ikke mellom legitim 

pasientrolle og legitim sykerolle. Legitim sykerolle følger av legitim pasientrolle, slik de 

fremstiller det. Dette skillet ser derimot jeg som avgjørende (andre har skilt mellom pasient- 

og sykerolle før meg (Måseide 1987: 92-94)). Legene på Nettstedet understreker betydningen 

av skillet ved å argumentere for hvorfor ikke-syke pasienter fortsatt er legenes ansvar 

(legitime pasienter), og kanskje nettopp allmennlegenes spesialitet. Som en lege uttrykker det: 

Slitenhet og tap av energi har jo mange årsaker, men min erfaring er at man må prøve å føre 

mennesket tilbake til graderte vanlige funksjoner så fort som mulig for ellers blir det en selv-

bekreftende runddans med stadig sviktende energinivå (…) det er nok i den sammenheng 

vesentlig som veileder/behandler/utreder å skape en ramme som fremmer mestringsevnene og 

vise til behovet for at dette menneske behøves i den sammenheng dette menneske inngår i.  

En annen lege trekker også frem behovet for å opptre som en «veileder», som «fører 

mennesket tilbake» på rett kjøl: 

Jeg tror vi gjør denne gruppen pasienter, med høyt lidelsesstrykk, en bjørnetjeneste ved å 

akseptere en passiv og «feig» tilnærming. Vi er leger og har en moralsk plikt til å finne pasien-

ten der han/hun er, for deretter aktivt lede vedkommende videre derifra, og da må vi bruke 

både vår empati og vår faglighet. Vi skal forstå, men ikke «forstå i hjel». Det siste har aldri 

hjulpet noen. 

                                                 
26

 Legg for øvrig merke til formuleringen «individuals with MUS (…), who are suffering and therefore unable 

to work and take on daily duties» (min kursivering). Mik-Meyer og Obling mener å vite at pasienter med 

MU(P)S er så plaget at de ikke kan arbeide. 
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Leger har en «moralsk plikt» til å hjelpe pasienten, ifølge Nettstedlegene. MUPS-pasientene 

er sett som legitime (med unntak av simulantene), i den forstand at legene ser det som sin 

jobb å hjelpe. Men som vi har sett over, argumenterer de nettopp for hvorfor også legitime 

pasienter som somatisørene, ikke bør få sykerollen legitimert.  

Jeg går altså på tvers av måten Mik-Meyer og Obling forstår legitimering av sykerol-

len på, basert på funn fra Nettstedet. Den legitimerte sykerollen er ikke nødvendig forbundet 

med den legitime pasientrollen. Altså tolker jeg funnene i Mik-Meyer og Oblings studie 

annerledes enn de gjør. De danske allmennlegene konstruerer identiteter for legitime pasienter 

uten legitim sykdom. Legene på Nettstedet konstruerer to typer identiteter, hvor kun den ene 

(somatisøren) er en legitim pasientrolle, og ingen ansees å ha legitim sykdom. Jeg er med 

andre ord helt enig i at legene konstruerer identiteter som transformerer pasienter «into a 

clinical workable whole» (Mik-Meyer og Obling 2012: 1033), men ikke i at disse 

representasjonene av pasienter ansees som kandidater for sykerollen, i legenes øyne.  

Klassifisering av sykdom som en vurdering av skyld 

Et av Parsons teoretiske kriterier for legitimering av sykerollen er at legen mener pasienten 

kan fritas fra ansvaret for sin tilstand. Det dreier seg i en forstand om skyld. Malterud (2012) 

skriver om koblingen mellom skyld og sykdom, og stiller seg undrende til hvorfor noen typer 

sykdommer anses for å være pasientens skyld, mens andre sykdommer ikke er det. Hun spør: 

Kanskje er skyldskjemaet mer nærliggende for legen i møte med en sliterkvinne som «lar seg» 

invadere av andres krav enn overfor en ung mann som med viten og vilje setter seg på en 

motorsykkel eller kaster seg utfor farlige skrenter på ski eller snowboard? Hvorfor regnes det 

første som uvane mens det siste oppfattes som uhell (2012: 270)? 

Pasienttypene og normene for bruk av sykerollen kan fortelle oss noe om Nettstedlegenes 

«skyldskjema». Skjema synes å avvike fra Malteruds antydninger. Det er ikke et spørsmål om 

pasienten er skyld i å ha blitt syk, men hvorvidt pasienten er i stand til å gjøre seg frisk. Dette 

stemmer overens med Parsons definisjon av sykerollen: 

[T]he sick person cannot be expected by “pulling himself together” to get well by an act of 

decision or will. In this sense also he is exempted from responsibility—he is in a condition 

that must “be taken care of.” His “condition” must be changed, not merely his “attitude.” 

(Parsons 1991: 294).  

Å kjøre motorsykkel uten hjelm, eller å røyke 20 sigaretter daglig, er åpenbart mulige årsaker 

til sykdom. Likevel har hjernerystelse og lungekreft det til felles at når man har det, er det 

ikke primært å endre innstilling eller å tenke positivt man mener kan lindre eller helbrede. 

Motsatt er det med legenes forståelse av somatisering. Da er det nettopp pasientens innstilling 
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det er noe galt med. Dette betyr ikke at Malterud tar feil i at «sliterkvinnens» sykdoms-

utvikling forklares med uvaner, mens dumdristige unge menn havner i uhell. Poenget her er at 

skyldskjema hun skisserer ikke passer særlig godt til kriteriene som synes å ligge bak 

Nettstedlegenes klassifisering av legitim sykdom. 

Profesjonell selvbestemmelse? 

Vi har sett utsagn angående skikk og bruk i spørsmål om legenes samfunnsoppdrag som 

portvoktere. Det er vanlig å peke på profesjoners (relative) autonomi i utformingen og 

utførelsen av sine samfunnsoppdrag (Molander og Terum 2008b: 18). I min undersøkelse ga 

enkelte av legene uttrykk for å ville endre betingelsene for et av sine sentrale samfunnsopp-

drag – sykemelding: 

Sykemeldinger/trygdeytelser bør frikobles fra diagnosene og baseres på en fornuftig erkjen-

nelse av faktisk funksjonsevne, og kanskje avgjøres av en gruppe der pasient, lege, arbeidsgi-

ver og trygdevesenet sammen prøver å finne en utvei der målet er å ha bruk for også de som 

ikke er topp produktive.  

Dette kan fremstå som en forbløffende ting å si, om man forventer at leger skal verne om sine 

kjerneoppgaver med hud og hår. Legen sier han vil slippe til pasienter, arbeidsgivere og 

trygdevesenet, og vurdere funksjonsevne fremfor sykdom. Da kan han gi støtte til at pasienten 

f.eks. opplever å bli utslitt lett, uten å måtte begrunne pasientens opplevelse i «objektiv» 

somatisk sykdom. Han er ikke alene i å foreslå dette. En lege skriver det slik: 

[J]o mindre spesifikk diagnose og beskrivelse av helseproblemet, jo vanskeligere kan det være 

å få en vurdering av hvilken funksjonshemning dette medfører - bl.a. i forhold til trygdeytel-

ser. Klinisk arbeidende leger er jo utmerket klar over den store spredning i funksjonsevne som 

kan være i gruppen med merkelapp f.eks. depressiv nevrose + tensjonsmyalgier/ fibromyalgi, 

varierende fra lette plager til 100 % invalidisering. I folketrygdsystemet er det også min 

erfaring, at man generelt kan være litt for diagnosefiksert, og i høyere grad burde fokusere på 

graden av funksjonshemning + iboende potensiale til bedring helseproblemet medfører. Og her 

er det klart at det foreligger en sørgelig mangel på bra verktøyer som kan brukes til slike 

funksjonsvurderinger. 

Det er ikke et problem å snakke om invalidisering av pasienter med f.eks. FM. Så lenge det 

ikke dreier seg om sykdom kan legen «fokusere på graden av funksjonshemming» samt det 

«iboende potensialet til bedring helseproblemet medfører». En annen lege skriver han har 

stor sans for at man omdøper sykmeldingsattesten til fraværsattest, for slik å kalle det med sitt 

rette navn. Det bør være et anliggende mellom partene i arbeidslivet, dvs. arbeidstakere og 

arbeidsgivere samt Staten hvordan man vil løse dette. (…) Bør vi ikke heve vår faglige fane og 

ta oss av de som virkelig trenger oss, de kronisk syke og de med akutte sykdommer og pro-

blemer som de trenger lege for å finne ut av. La oss slutte å prostituere oss i et arbeide som vi 

umulig har forutsetninger for å løse, men der partene fortsatt kan drive med ansvarsfraskriv-

ning. Sykefraværet vil ikke gå opp ved at vi lar folk ordne opp i dette selv og skrive egenmel-
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ding, gjerne i inntil 1 mnd., jeg tror snarere tvert i mot, da det er med og ansvarliggjør folk. 

Dette bør meget lett kunne ordnes som et prøveprosjekt. (…) Vi må definere legerollen klarere 

og på det grunnlag prioritere hva vi skal beskjeftige oss med. Hippokrates‘ helbrede, lindre og 

trøste gjelder fortsatt, skal vi ta på oss andre hatter som vanskeliggjør legerollen og splitter den 

opp i for mange og dels motstridende roller, er vi med og bærer ved til vårt eget bål. Kanskje 

vi skal like godt starte med å kalle oss for sykmeldingskontrollører? 

Jeg vet ikke om dette er noe de mener når de er kritiske til de aktuelle diagnosene, og ikke 

ellers, eller om det er en generell oppfatning. Det er uansett interessant at enkelte leger 

uttrykker et ønske om å endre kriteriene for sykemelding, og å frasi seg deler av ansvaret for 

porten til velferdsstatens fellesgoder. En annen lege skriver: 

Slik er kanskje det viktigste vi kan arbeide for å få fjernet Diagnosen som inngangsport til 

trygdeytelsene, da snart hele landet jo har en diagnose.  

Flere leger mener altså at portvaktfunksjonen bør løsrives fra spørsmålet om sykdom. Hvis 

legene slipper å sette sin profesjons gode navn på spill ved erklæring av sykdom, og heller 

utsteder en funksjonsvurdering, ville portvokteroppdraget trolig vært enklere. Det er foreslått 

andre steder at trygdeytelser i større grad bør løsrives fra sykdomsbegrepet (se f.eks. NOU 

1999: 292-293). Det bør heller baseres på funksjonsvurderinger
27

.  

Legenes uttrykk for å ville endre betingelsene for portvokteroppdraget kan tolkes som 

et tegn på avmakt. De forteller at de gjerne skulle hatt andre ordninger enn de har. At 

portvokteroppdragets sentrale kategori – sykerollen – er bundet opp i sykdomsbegrepet og 

spesifikke diagnoser, er ikke uten videre i profesjonens makt å endre: Det er innvevd i helse- 

og arbeidspolitiske vedtak og rammeavtaler i arbeidslivet. Samtidig kan det hende det er 

snakk om noen helt få leger som ønsker en endring som den vi har sett her. Det kan derfor vel 

så gjerne være et tegn på den individuelle kunnskapsarbeiders avmakt, som at profesjonen 

mangler autonomi. 

Tidligere (på starten av 1900-tallet) arbeidet leger i større grad med funksjonskriterier. 

Spesifiserte sykdommer var da, som nå, å foretrekke, men funksjonsforstyrrelser var langt 

mindre omstridte enn MUPS er i dag (Aronowitz 2001: 804). Det ville med andre ord ikke 

vært noe radikalt nytt ved å gjøre slik legene foreslår. Det er tenkelig at MUPS-pasienter ville 

følt seg bedre mottatt i et helsevesen som var mindre opptatt av syk/ikke-syk-dikotomien. 

 

 

 

                                                 
27

 Riktignok finnes graderte sykemeldinger, men legene må fortsatt ta stilling til hvorvidt pasienten bør 

klassifiseres som syk eller ikke, ved bruk av formaliserte diagnoser. 
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Restriktiv sykemeldingspraksis som demedikalisering 

Legenes kritikk av diagnosene, og av andre legers bruk av dem, kan forstås som et uttrykk for 

demedikalisering (Fox 1977). Det samme kan vi si om legenes uttrykte vegring for å tilkjenne 

sykerollen til pasienter de mener ikke er syke. Legen bruker tidvis begrepet medikalisering 

selv, og skriver de «medikaliserer folks livsproblemer, til stor fare for folks helse og ikke 

minst til stor skade for oss selv og faget vårt» (se s.56). At leger kritiserer og argumenterer 

mot en utvidelse av medisinens myndighet er interessant i forhold til sosiologiske kritikker av 

medikalisering. Det gir støtte til påstander om at medikaliseringsprosessen nå drives frem av 

andre enn profesjonen selv (Conrad 2005), og også at det finnes krefter som driver i motsatt 

retning (Halfmann 2012; Tiefer 2012), selv innad i profesjonen. Conrad (2005) peker på 

kommersielle markedskrefter, og særlig legemiddelindustrien, som vår tids drivkrefter mot 

medikalisering. I vårt tilfelle er det rimeligere å peke på politiske krefter, i form av 

pasientaktivisme og pasientbemektigende retningslinjer. Andre har pekt på ikke-medisinere 

som kjemper for medikalisering av sin egen situasjon, som alkoholikere og ofre for seksuelle 

overgrep (Brown 1995: 39-42). At kommersielle krefter ikke er like aktuelt kan sees i 

sammenheng med strukturelle trekk ved skandinaviske samfunn: Helsetjenesten er integrert i 

velferdsstaten, og det er relativt få private aktører (Riska 2003: 390).  

Konstituering av identitet gjennom fagutøvelse 

Vi har sett (5.3) at kunnskapen legene har om somatisører og simulanter inngår i deres 

skjønnsmessige vurderinger om bruk av sykerollen, og sees i forhold til delte oppfatninger om 

hvordan man skal te seg som lege. Vi kan si vi har fått øye på noen sider ved helsevesenets 

institusjonelle imperativer (Merton 1968a: 607). Med institusjonelle imperativer menes 

institusjonaliserte normer for virksomheter som håndheves av utøverne av virksomheten. 

Merton brukte begrepet om virksomme normer i vitenskapelige institusjoner, men det er like 

treffende om utøvende profesjoner. Andre har brukt det i slike sammenhenger (Molander og 

Terum 2008b: 18). Det kan tolkes som et institusjonelt imperativ at man ikke bør sykemelde 

somatisører og simulanter. Man kan også bruke begrepsparet profesjonsmoral og 

profesjonsetikk, hvor det første begrepet gjelder «normer og verdiar som er særskilt innretta 

mot å løyse moralske problem», mens det siste gjelder «filosofisk refleksjon over og eventuelt 

grunngjeving av profesjonsmoralske normer og verdiar» (Grimen 2008b: 156). Med dette 

siste begrepsparet blir det tydelig at kunnskapen ikke står i noen motsetning til normer og 

verdier (slik Larsen fremstilte det, se s.19). Profesjonsmoral kan sees i sammenheng med 
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forestillingene om pasientene og de aktuelle tilstandene, og profesjonsetikken kommer til 

uttrykk i sitt forsvar av nettopp denne sammenhengen. 

Samtidig kan vi bruke nettsteddiskusjonene til å få øye på noe mer: Legene konstitue-

rer sin legeidentitet gjennom sin praksis. De forteller seg selv og hverandre hvem de er, i 

måten de utøver portvokteroppdraget. Det er en generell sosiologisk innsikt at identiteter 

forhandles og formidles i måten man utfører sine roller, både for en selv og hverandre 

(Goffman 1992). Våre aktiviteter forteller oss og andre hvem vi er. Det hører med til dette å 

stille spørsmål ved aktørenes motiver. Det er selvsagt ikke sikkert legene forteller hverandre 

at de må ta tøffe valg for pasientens beste, fordi de mener det oppriktig eller gjør dette selv. 

Tekstene jeg har analysert er skrevet i en bestemt kontekst, hvor oppvisning av bestemte 

idealer kan være et mål i seg selv. Likevel må vi kunne si at det er viktig at det nettopp er 

slike idealer de fremmer. De kunne fremmet andre idealer, av samme potensielt uærlige 

interesser. Vi bør interessere oss for det faktum at de synes dette er noe å fremme for 

hverandre, fremfor å spekulere videre i legenes motiver. Vi har fått øye på noen normer leger 

forfekter.  

Ulike materialer, ulike funn 

Som vi så (3.4) fremstilles tidvis legers psykososiale forklaringer på MUPS-pasienters 

tilstander som resultat av deres manglende kunnskap. Tar vi utgangspunkt i undersøkelsene til 

Mik-Meyer og Obling (2012), eller Sabo, Joffres og Williams (2000), kan vi spørre oss hva 

grunnlaget er for denne fremstillingen. De oppgir ikke noen kilder eller data som belegg. 

Altså kan det være oppfatninger forfatterne har. Ytringene vi har sett i denne undersøkelsen 

kan tyde på at fremstillingen er misvisende. Legene på Nettstedet forklarer ikke i mangel av 

kunnskap, men på bakgrunn av den. Det ser vi fordi legene refererer til trekk ved pasienters 

anamneser eller væremåte når de sier pasientene er sånn eller slik. På samme måte er 

kritikken av diagnosene, spesialister og pasientforeninger gjort på bakgrunn av kunnskapen de 

har, ikke den de mangler. Det er f.eks. fordi legene mener de formelle MUPS-diagnosene 

passer dårlig på pasientenes tilstand, de ansees som ugyldige. Med andre ord har de en 

formening om pasientenes tilstand. Blikket for de uformelle sidene ved legers kunnskap kan 

dermed by på gode grunner til å revurdere fremstillingen av legers diagnostiske praksis, slik 

den fremstår i artikler som de overnevnte.  

Samtidig er det ikke gitt at fremstillingen er gal: Det er tenkelig at noen leger faktisk 

ikke vet (mener å vite) hva de har med å gjøre, og at de faktisk stiller diagnoser for å slippe å 

forholde seg til sin kunnskapsmangel. Legene som skriver på Nettstedet kan også være av en 
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bestemt type, som skiller seg fra andre. I tillegg er det god grunn til å forvente nasjonale 

forskjeller mellom profesjoners praksis (Grimen 2008a: 156), dermed kan det tenkes at 

praksisen de nevnte artiklene sikter til, gjelder danske (Mik-Meyer og Obling 2012) og 

kanadiske (Sabo, Joffres, og Williams 2000) leger. I tillegg er mine undersøkelser gjort på 

andre materialer enn deres. Men de gir altså inget belegg for sine påstander: Mik-Meyer og 

Obling viser til Sabo, Joffres og Williams, som hverken viser til data eller kilder. 

Vi så også at legers holdninger til MUPS-pasienter er blitt fremstilt som negative 

(3.4). Uttrykk for negativitet fremkommer også i denne analysen. Likevel er det en forskjell: 

Legene gir uttrykk for kritikk, og det er diagnosene, spesialister og pasientforeninger de er 

kritiske til. Pasientene omtales med ettertrykkelig medfølelse og forståelse (unntatt 

simulantene). Kanskje ville også legene på Nettstedet finne uttrykket hjertesukkpasienter 

(3.4) treffende, men det er forskjell på hjertesukk og negative holdninger. Fremfor å slutte 

meg til hvilke holdninger leger har, ligger fokuset i denne oppgaven altså på hva de gir 

uttrykk for. At mine funn skiller seg fra andres kan skyldes flere ting. Det er tenkelig at det er 

noe med den kollegiale situasjonen på Nettstedet som undertrykker mer direkte uttrykk for 

negative holdninger til pasientene. På samme måte kan det tenkes at intervjuer, slik de fleste 

undersøkelsene av legers forhold til MUPS jeg viste til (3.4) er gjort med, på ulike måter 

oppfordrer til å «lufte» negativitet – til å si ifra. Denne studien brukes til å fremheve andre 

sider ved legers perspektiv. 

7.2. Hvorfor utvikler leger slik kunnskap? 

Vi har sett at legene har uformell og ikke-vitenskapelig kunnskap om MUPS. Jeg har funnet 

det slående hvor hverdagslig uttrykt – og ofte velkjent – denne kunnskapen fremstår. 

Metaforene, forklaringene og pasienttypene er trolig hverken fremmede eller ubegripelige for 

de som har bladd i medisinske lærebøker (som jeg har måttet gjøre). I et sosiologisk og 

sosialkonstruksjonistisk perspektiv er ikke dette overraskende: «We understand the unknown 

in the light of what we already know – which of course, in turn has its roots in training and in 

prior socialisation» (Nicolson og McLaughlin 1988: 235). At vi forstår i lys av hva vi allerede 

vet, kan forklare noe ved formen på kunnskapen. Men det forklarer ikke hvorfor det er 

utviklet delte forestillinger om pasienter og tilstander man ellers ville manglet kunnskap om. 
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Funksjonalistisk systemforklaring 

Én forklaring kan være at helsevesenet som sosialt system har utviklet kunnskapen, for å 

korrigere misforholdet mellom forventninger og virkelighet. Står profesjonen uten noen 

formening om hva som er galt, brytes den utbredte forventningen om at leger er sånne som 

kan og skal besvare spørsmålet «hva er galt med pasienten?» (Chiong 2009: 130). 

Kunnskapen kan derfor tenkes å være resultat av en systemmekanisme, som maskerer 

profesjonens fravær av anerkjente forklaringer og biologiske funn. Ved å definere pasientene 

som f.eks. somatisører og simulanter, forvandles profesjonens kunnskapsmangel om til den 

individuelle pasients ikke-medisinske livsproblem eller karakterbrist. Slik kan illusjonen om 

profesjonens allvitenhet hva sykdom angår, vedlikeholdes.  

Andre har tidligere postulert slike systemmekanismer. I en funksjonalistisk orientert 

analyse av et psykiatrisk sykehus beskriver Løchen den diagnostiske kulturen som en slik 

mekanisme, som demper «kollisjonen» mellom formaliserte idealer og praksis, ved å definere 

bestemte avvik som individuelle pasienters problemer, fremfor et uttrykk for krasj mellom 

forventninger og muligheter (1965: 91). Slik maskeres realitetenes praktiske begrensninger på 

en slik måte at man får «bevare ideologien uten at det blir foretatt kostbare og vesentlige 

endringer i rollene og systemet» (Løchen 1965: 187). Kan en slik systemmekanisme være 

årsaken til at leger utvikler uformell og delt kunnskap, som definerer MUPS-pasienters plager 

som resultat av overbelastning og livsproblemer?  

Til disse spekulasjonene hører to kommentarer. For det første kan vi ikke vite, basert 

på dataene i denne studien, hvorvidt kunnskapen legene har er blitt til fordi profesjonen 

mangler bestemte typer av forklaringer og funn. En kausalanalyse krever et helt annet 

forskningsopplegg. Vi kan også tenke oss alternative forklaringer: Eksempelvis kan 

profesjonens motstand mot å forstå og legitimere pasientene som biologisk syke, henge 

sammen med pasientforeningers insistering på biologisk sykdom. Det kan med andre ord 

likegodt være en reaksjon på definisjonspress utenfra, som på spenning mellom kunnskaps-

mangel og kunnskapsbehov innenfra.  

For det andre er det, som jeg har vist (se 5.3), åpenbart ikke kollisjonsunnvikelse 

legene er opptatt av. Den praksis de forfekter er ikke minste motstands vei. De fremhever en 

profesjonsmoral (Grimen 2008b) som ikke tillater enkle løsninger (som sykemelding) på 

pasientens, profesjonens, eller samfunnets bekostning. Uansett hvordan forestillingene om 

f.eks. somatiserende og simulerende pasienter er blitt til, innebærer kunnskapen om dem 

moralske forpliktelser for legene. Kunnskapen det sosiale systemet eventuelt skal ha 
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frembrakt, virker med andre ord ikke orientert mot å minimere alle typer «kollisjoner». Den 

kan endog sies å skape noen. 

Et pragmatisk og aktørorientert alternativ 

Løchens fokus på spenningen mellom forventninger og muligheter kan likevel være relevant i 

den forstand at kunnskapen fortsatt kan sees som en nødvendighet, eller i det minste som 

behovsbetinget. Fremfor å forklare legenes kunnskap funksjonelt med henvisning til det 

sosiale systemets løsningsorientering, kan vi anlegge en pragmatisk informert og 

aktørorientert forklaring. Forstår vi leger som kunnskapsarbeidere som er satt til å løse 

praktiske problemer, ser vi at kunnskapens nødvendighet springer ut av behovet for å kunne 

handle. Når jeg sier nødvendighet betyr det ikke at kunnskapen dukker opp av seg selv i 

usikre situasjoner, uten bestrebelser. Leger er trent i å mestre usikkerhet (Fox 1957). Men 

nettopp i denne prosessen lærer de seg å dempe tvilen, at man kan tvile for mye, og at «they 

must sufficiently commit themselves to some diagnostic and therapeutic hypotheses to take 

clinical action» (Fox 1989: 85). Med andre ord lærer de å stole på sine antagelser, sitt skjønn. 

Kanskje kan vi derfor snakke om en pragmatisk disposisjon til å gjøre seg sikre i usikre 

situasjoner: «Practice requires knowledge» (Gadamer 1996: 4). Dette kan i så fall sies å gjelde 

kunnskapsarbeidere generelt. Det vi har mye med å gjøre, det må vi kunne (noe om). 

I så fall er rett/galt- eller sant/usant-dikotomiene dårlige rettesnorer for å vurdere 

denne kunnskapens egnethet (og gyldighet?). Det må være i hvilken grad legene klarer å tilby 

løsninger på folks problemer, som profesjonen, pasientene og samfunnet anser som gode, som 

avgjør. Det vil være uklokt å ønske seg fagfolk som ikke utvikler slik kunnskap, eller som 

ikke bruker den når de først har den. Trolig er ikke kunnskapsarbeid praktisk gjennomførbart 

uten.  

Praktisk kunnskap er av andre omtalt som ikke-artikulert, og angår eksplisitt ikke 

oppfatninger (Grimen 2008a). Det er de nødvendige ferdighetene for å anvende vitenskapelig 

kunnskap på enkeltmennesker, samt de «innøvde kroppslige ferdigheter og fortrolighet med 

omgivelsene» (Grimen 2008a: 79) det siktes til. Kunnskapen vi har sett på i denne oppgaven 

artikuleres, den eksisterer som oppfatninger og forestillinger, og den kan brukes meningsfullt. 

Den er av generell karakter, og kan trolig anvendes i konkrete kliniske situasjoner (som 

diagnostikk), på samme måte som formell vitenskapelig kunnskap kan. Slik jeg ser det er 

denne typen kunnskap et slag av, eller innvevd i, legeprofesjonens praktiske kunnskap.  
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7.3. Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan leger forstår, forklarer og forholder seg til 

MUPS, ved å analysere diskusjoner om tre omstridte diagnoser. Gjennom en fortolkende 

tekstanalyse har jeg vist 1) at legene på Nettstedet har og benytter hva jeg har kalt uformell 

ikke-vitenskapelig medisinsk kunnskap, og 2) hvordan denne kunnskapen substansielt 

kommer til uttrykk i diskusjoner om MUPS. Kunnskapen kommer for det første til uttrykk 

som uformelle diagnoser flere av legene ser som sakssvarende beskrivelser av pasienttypene 

de assosierer med MUPS. Jeg har kalt disse somatisører og simulanter. For det andre kommer 

den til uttrykk i begrunnede oppfatninger om hvordan allmennleger bør forholde seg til slike 

pasienter ved spørsmål om sykemelding. Kunnskapen viser seg for det tredje i måten legene 

forklarer, og gjør både diagnoser og tilstander forståelig, ved bruk av hverdagslige metaforer, 

og henvisning til samfunnsutvikling og trender. Disse kalte jeg mikro- og makroteorier. For 

det fjerde kommer kunnskapen til uttrykk gjennom legenes kritikk av diagnosene som 

elementer i den formelle profesjonskunnskapen, og av andre leger og pasientforeningers 

omgang med diagnosene.  

Med dette har jeg belyst noen sider ved medisinsk kunnskap jeg mener man hittil i stor 

grad har oversett, og som jeg mener det er viktig å belyse. Studien gir hverken et helhetsbilde 

av denne typen medisinsk kunnskap, eller et generelt inntrykk av hva leger flest kan om 

MUPS. Til det er den for snever. Men studien impliserer eksistensen av et lite utforsket felt, 

som trolig kan fortelle oss mye om leger og medisinsk kultur, som vi ikke visste fra før. Jeg 

avslutter derfor med å peke fremover. Det er mulig både å søke et mer helhetlig bilde av den 

medisinske profesjonenes kunnskap, og å utforske lignende sider ved andre profesjoners 

kunnskap. Det er enda mange spørsmål å stille.  
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Vedlegg 1 

Fra: Erik Fossan Rasmussen 

Til: [Nettstedet] 

Tittel: Prestisje i den medisinske kulturen 

Dato: 2012-11-13 15:39 

Hei, 

Jeg får presentere meg først. Jeg er en sosiologistudent som skriver en masteroppgave om 

medisinere. Jeg er del av et prosjekt som forsker på uformelle sider ved medisinerkulturen. 

Jeg synes man vet alt for lite om legers hverdag, alt for lite om deres perspektiv. Det vanlige 

er å se på leger som objektive mennesker i en maktposisjon. Jeg vil gjerne bidra til å nyansere 

bildet noe. Jeg tror leger, som folk flest, har kultur. 

Ved to anledninger er et ganske stort utvalg norske medisinere blitt bedt om å rangere en 

rekke sykdommer og medisinske spesialiteter, etter hvilken prestisje de tror medisinere flest 

mener sykdommen og spesialiteten har. Ved begge anledningene har medisinere vist at de 

både rangerer likt, og at rangeringene er temmelig stabile over tid. Av sykdommene er 

sykdommer som fibromyalgi lavt rangert, mens hjerteinfarkt og hjernesvulst er høyt rangert. 

Av spesialitetene er nevrokirurgi og thoraxkirurgi typisk høyt rangert, mens geriatri og 

psykiatri rangeres lavt. 

Jeg våger meg utpå [Nettstedet] nå, fordi jeg lurer på hva dere tenker om dette? 

Særlig lurer jeg på dette: 

Ved begge anledninger er nevrokirurgi rangert på førsteplass, mens nevrologi havner på 15. 

plass (av 22 spesialiteter). Hvorfor har nevrologi så lav prestisje? Og hvorfor har nevrokirurgi 

så høy prestisje? 

All interesse mottas med takk! Og alle bidrag anonymiseres (jeg fjerner navn). 

Med vennlig og spent hilsen, 

Erik F. Rasmussen 
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