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Kært barn … mange navne?
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Funktionelle lidelser
Somatiseringstilstande
Medicinsk (endnu) uforklarede sygdomme
Medicinsk uforklarede (uforklarlige) sygdomme
Bodily distress tilstande
Liaison-psykiatriske tilstande
Somatisk symptom og relateret lidelser
Det kære barn er IKKE kært!
Patienterne er ofte vrede, afmægtige, desperate eller
deprimerede

Nogle navngivne
enkelttilstande/symptomer










Kronisk træthedssyndrom
Fibromyalgi (smertesyndrom)
Irritabel tyktarm
Kronisk belastningssyndrom (”stress”)
Whiplash senskader

PTSD
Multipel kemisk intolerance
Psykisk non-epileptisk anfald (PNES)

Depression med somatiske symptomer
 Sygdomsangst (sygdomme der måske kommer)
 (Over)bekymringer i forbindelse med anden sygdom (ex kræft)
Listen er langtfra komplet……..


Kan/skal man adskille de forskellige tilstande?
Samlere og spredere…”Bodily distress syndrom”
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Fra sensitivitet til funktionel lidelse: Bodily distress syndrom

Forstærkning

Overbelastning

Sårbarhed

Forbigående
Udbredte smerter
Regionale smerter
Triggerpunkter
Træthed
Stress (øget arousal)
Søvnforstyrrelser
Kognitive forstyrrelser
Almene emotionelle forstyrrelser
Angst/nervøsitet
Flashbacks
Depressive symptomer
Kvalme
Tinnitus
Føle og sanseforstyrrelser

Kronisk uden kendt
fysiologisk årsag
Udbredte smerter
Regionale smerter
Triggerpunkter
Træthed
Stress (øget arousal)
Søvnforstyrrelser
Kognitive forstyrrelser
Almene emotionelle forstyrr
Angst/nervøsitet
Flashbacks
Depressive symptomer
Kvalme
Tinnitus
Føle og sanseforstyrrelser

Sårbarhed: Erhvervet eller medfødt
Overbelastning – udløsende faktorer: Fysisk traume, sygdom, social eller emotionel belastning
Forstærkning: Reaktioner (kognitiv/emotionel), sundhedsvæsnet/socialvæsnet,
neurofysiologisk forandringer

Prevalens - hyppighed
(meget svært at opgøre p.gr.a. diffus diagnostik)

Alle er enige om, at der er tale om rigtig, rigtig mange
patienter.
14% af alle lange sygemeldinger skyldes MUS
8 % af alle førtidspensioner begrundes i MUS
18% af patienterne i almen praksis har MUS
20 % af befolkningen har smerter > 6 måneder
Fibromyalgi: 2-3 % af befolkningen
Irritabel tyktarm: ca 7 % af befolkningen
Kronisk træthed: ca 10 % af befolkningen

Økonomi: 10-20 % af de samlede danske sundhedsudgifter

Vi vælger hest: Uklare somatiske
symptomer.
Lægevidenskaben har i hvert fald disse fire
debatterede forskelligartetheder:





Fysiologiseren eller psykologisering
Samlere eller spredere
Teori-drevne eller pragmatik-drevne
Opsøgende eller undgående

Sensitivitet: Fysiologi eller psykologi?
Fysiologi: Wikipedia:
 Ved "central sensibilisering," kan nociceptive
neuroner i de dorsale horn i rygmarven blive
sensibiliseret ved en perifer vævsskade eller
inflammation. Ændringerne ved central
sensibilisering opstår efter gentagne udsættelser
for smerte.
 Dyreforsøg har konsekvent vist, at når et
forsøgsdyr gentagne gange udsættes for
smertefulde stimuli, vil dyrets smertetærskel
ændres og resultere i en stærkere smerterespons.
 Patienter kan efter rygkirurgi med en fjernet
diskusprolaps stadig fortsætte med at "føle"
smerte.
 Nyfødte, der er omskåret uden bedøvelse har vist
sig at reagere kraftigere på fremtidige
injektioner, vaccinationer, og lignende procedurer.

Mange neuro-psykologiske processer kan påvirkes,
så systemet bliver mere sensitivt. Rief & Broadbent (2007)
Kropslige
signaler

Ting, der forøger
signalerne:
• Overopmærksomhed
• Ubehag
• Kronisk
stimulation
• Fysisk ubalance
• Sensitivisering
• mv

Filter
system

Hjernens
opfattelse

Ting, der
nedsætter filteret:
Selektiv
opmærksomhed
Infektioner
Helbredsangst
Depression
Mangel på
afledning
mv

Ting der skærper
opfattelsen:
Ansporethed
Hukommelse
Forventning
Traume
Neural plasticitet
Neurotransmission
mv

Psykisk oprindelse: Klassisk
psykosomatisk forståelse (psykiatri)



Grækerne: ”En sund sjæl i et sund legeme”
1880: Freud ser hypnotisør Carl Hansen, studerer hypnose
og ”opdager det ubevidste som en selvstændig del af os”.
Diagnose: Konversions-neurose

Teori: Det ubevidste prøver at beskytte
patienten for angst.
Sygdommes primær-gevinst: Symptomer
giver uro over hvad det kan være og skam
over ikke at kunne opfylde sin rolle.
Diagnosen virker angstdæmpende og giver
en legal forklaring på manglende
rolleopfyldelse.
Sygdommes sekundær-gevinst:
Symptomerne og diagnosen udløser omsorg
og opmærksomhed, der i sig selv kan være
vedligeholdende eller direkte
sygdomsfremkaldende

Efter 1900: Den senere Freud
benævner”angstneurose” og
hysteri-diagnosen forsvinder
næsten helt.
Den bliver til ”somatisering” og
”dissociation”

Psykisk oprindelse: Anden generation
psykosomatisk forståelse (psykiatri)
1943: Franz Alexander: Specifitets-hypoteser.

De syv store psykosomatiske sygdomme
•
•
•
•
•
•
•

Astma: Skyldes tilbageholdt gråd efter
moderen
Højt blodtryk: Tilbageholdt vrede overfor
autoritet
Leddegigt: Forbitrelser, forsuring
Mavesår: Hævnfølelser tilbageholdes
Tyktarmsbetændelse: Tvunget til konformitet og
lydighed i barndommen
Eksem: Utilgivende forældre, oversensitiv, ønske
om omsorg
Højt stofskifte: Umodne ambitioner om succes
og manglende evne til at udtrykke vrede

Nyere psykosomatik:
generel sårbarhed – flere sygdomme
Peter Sifneos i 1980erne:
ALEXITYMI:







Har svært ved at identificere følelser, svært ved at
skelne mellem forskellige følelser og kropslige
fornemmelser af følelsesmæssig ophidselse
Svært ved at beskrive sine følelser til andre
mennesker
Mangel på fantasi
Tænker meget konkret

- Disse personer er tilbøjelige til at få de
”psykosomatiske sygdomme”

Historie:
Hysteri-forståelses traditionen






Op til år 1900: Kvindens livmoder og forstyrrelser i dens funktioner.
Livmoderen vandrede rundt i kroppen, hvor den ”blokerer passager,
forhindrer åndedrættet og skaber sygdom”(Hippokrates)
Symptomer: bevidstløshed, nervøsitet, sexuelt begær, søvnløshed,
mangel på kropsvædsker, tyngde I maveregionen, irritabilitet, mistet
appetit for mad og sex og en “tendens til at skabe besvær”
Kur: Vibration, varmtvandmassage, hypnose

Det vælter fuldstændig:
Nyere generelle hypoteser
Teori: Det er hysteri alt sammen:
”Hystories” (1997)
Fra bogomtalen:
Denne provokerende og oplysende bog kortlægger et kulturelt fænomen .
Beretninger om fremmed-bortførelser, multipel personlighed, kronisk
træthedssyndrom, Golfkrigs-syndrom og genopblussen af undertrykte
erindringer i psykoterapi er blot nogle af de tegn , vi lever med i en
tidsalder af hysteriske epidemier.
Ligesom heksejagt i 1690'erne og hypnotiske helbredelser i 1980'erne
afspejler de hysteriske syndromer i 1990'erne frygt og bekymringer en
kultur på kanten af ændringer. Showalter fremhæver det fulde sortiment af
moderne syndromer og trækker tråde til tidligere tider der viser, at hysteri
muterer og bliver omdøbt, og under de rette omstændigheder er alle
modtagelige.
I dag spredes hysteriske epidemier ikke af virus eller dampe, men af
historier, der er oprettet "i samspillet mellem urolige patienter og sympatiske
terapeuter ... cirkuleres gennem selvhjælpsbøger , artikler i aviser og
magasiner, tv- talk shows , populære film, internettet, selv litteraturkritik ."

”Det sidder nok i virkeligheden et andet sted”
”Somatisering”

Fysiologiseren eller psykologisering
Opdelingen i enten rent fysiske (organiske) og rent
psykiske (psykiatriske) sygdomsårsager er
en konstruktion!
– et kunstprodukt, der ikke modsvarer den virkelige
verden, men kun små brudflader i den.
Problemet er: ”Sygdomme i sindet opfattes som noget der i princippet kan kontrolleres
og styres, og kan man ikke det, har man moralske mangler. Kroppen kan derimod ikke
foretage valg og være ansvarlig, den er uskyldig.” (T. M. Luhrmann, 2000)
Eksempel: Overvægtige mennesker ses mere som uansvarlige end som folk med lavt
stofskifte

Vores bio-psyko-social-eksistentielle livsverden
(ad modum Ken Wilber)

Privat

Offentlig

Ydre

Krop
(bio)

Samfund
(social)

Indre

Livsoplevelse
(eksistens)

Kultur
(psyko)

Hvad kan man gøre?
Den medicinsk-faglige verden er for lille!
Psykologiske
faktorer
glæde/sorg
tryghed/angst
overskud/depression

Den biopsykosocialeksistentielle
model

Sociale faktorer
arbejde
familierelationer
økonomi
fritidsaktiviteter
venner

Kroniske
smerter
Eksistentielle
faktorer
hvorfor mig?
meningsløshed
livsværdier,
kulturforskelle

Biologiske faktorer
fysisk form
smerte
alder
sygdom

Nutidens nybrud: Pragmatisk forståelse
kontra teoretiske standpunkter (optimisten)
Engelsk lærebog for almenmedicinere: Medicinsk
uforklarede sygdomme, 2013 (Chris Burton)
”Denne bog er ikke en bog om somatisering
af mentalt ubehag ud fra et teoretisk
synspunkt. Den har ikke det synspunkt, at
uforklarede medicinske sygdomme er en
måde at kommunikere behov på, foretaget
af mennesker, der ikke kan gøre det på
andre måder. Bogen antager snarere et
mekanistisk syn på symptomer som et
resultat af interaktionsprocesser – nogle
fysiologiske, nogle neuropsykologiske – som
leder til vedvarende og generende følelser
og ubehag. Denne attitude er meget lig
den, der gælder i smerte-medicin, som
attituden har meget til fælles med; rigtig
mange uforklarede medicinske sygdomme
inkluderer smerte”

”Det er vigtigt at være klar
over, at symptomer føles på
samme måde hvad enten de er
medicinsk ”forklarede” eller
”uforklarede”.
Det er de samme mønstre der er
aktiverede i hjernen ligegyldig
hvad man årsagen er, når det
drejer sig om smerte. ”

Perspektiv: Kaos fortsætter: Undgåelse
eller opsøgning? (pessimisten)
Nogle klinikere ”tror ikke på disse sygdomme” og
fortæller det til patienterne
Nogle klinikere sukker dybt og mener at ”problemet nok
ligger et andet sted”
Nogle klinikere undgår disse patienter og sender dem til
konstant nye undersøgelser
Nogle klinikere arbejder med forfinet diagnostik (ex
fibromyalgi og reumatologi)
Nogle klinikere forsker seriøst efter avancerede biofysiologiske forklaringsmodeller (ex central sensibilisering)

Behandling: Hvad der vides at virke


Psykoterapi
Individuel
 Gruppe
 Familie






Let medicinering
Social afklaring
At genfinde livsmening
Meditation
 Eksistentiel psykoterapi
 Social involvering


Patienterne vil ikke psykiatriseres!
- skal de så det?
Stepped care (P. Fink):
Sygdommene behandles
almindeligvis hos almen
medicin
De sværeste tilfælde på en
”multidisciplinær klinik”
- Psykiatrisk ledet?

Evidensbaseret behandling. Metaanalyser
(A. Schrøder, 2011)

Kronisk
træthed

Fibromyalgi Irritabel
tyktarm

Antidepressiva

Fysisk træning
Psykologisk
behandling

Smerter i
brystregionen
?

?

?

Multiple
symptomer

Eksempel på psykoterapi
”Smerteskole” – en række faste emner






”Smertenarrativ”
Døgnrytme
Usynligt handicap
”Stop for gult”
Dagligt:










Prioriter dine opgaver
Lav en daglig liste over dine gøremål
Spørg dig selv: Hvordan bruger jeg bedst min tid lige nu?
Afslut din opgave 100%
Gør det nu

”En dårlig dag”
Gradueret genoptræning

Skal det foregå i psykiatrien?
Et andet forslag.
Det bedste råd:
Bed regionerne oprette selvstændige tværfaglige centre:

”Center for komplekse sygdomme og symptomer”
Formål: at afklare og behandle bedst muligt: medicinsk, psykologisk, socialt
og eksistentielt.
Personale: Smertelæger, arbejdsmediciner, psykiater, praktiserende læge,
psykologer, fysioterapeuter, meditationslærere, socialrådgivere,
ergoterapeuter.

Hvor kunne man spare patienterne og samfundet for
meget!
Peter la Cour

