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Oversikt 

Hvorfor ville jeg forske på MUPS?

Salutogenese

Pasientsentrert klinisk metode

Nøkkelspørsmål

Pasienten som person (subjekt, med-subjekt) - ekstra viktig ved MUPS?

Resultater fra studien «Sterke sider hos pasienter ved MUPS»

Diskusjon



Hvorfor ville jeg forske på MUPS?

Null-liste i 2009, mange pasienter med MUPS

AFE Bergen, AMFF

Den allmennpraktiske hverdagen, biopsykososial modell kontra 
biomedisinsk tankegang, pasienten som både objekt og subjekt samtidig

MUPS = parallell negativ opplevelse for legen og pasienten



Salutogenese

Hva er det som gir god helse? 

Antonovsky (1923 – 1974)

Teoretisk modell som systematisk utforsker hva som fører til god helse

Salutogenese er bevegelsen i retning av helse på koninuumet mellom 
helse og uhelse

Opplevelse av sammenheng i tilværelsen (OAS), livsinnstilling:

Begripelighet, håndterbarhet, meningsfullhet



Pasientsentrert klinisk metode

Vektlegging av pasientens tolkning og betydningen av relasjon lege –
pasient 

Biopsykososial medisin, illness - disease

Utfordrer legen til å vektlegge pasientens subjektive forhold, i tillegg til 
de objektive

Blant annet de fem F-ene:

Forestillinger, forventninger, følelser, følger, forutsetninger





Nøkkelspørsmål

Pasientens selvvurderte helseressurser

Talehandlinger i form av nøkkelspørsmål

Hva skulle du egentlig aller helst ønske at jeg kunne hjelpe deg med i dag? 

Hva tror du egentlig selv at ** kommer av?

Hva har du tenkt jeg burde gjøre med det - for det har du sikkert tenkt noe om før 
du kom hit? 

Hva har du hittil funnet ut er det beste du selv kan gjøre med plagene? 

Kirsti Malterud: Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter, Tano 1990



Pasienten som person (subjekt)

Ivaretakelse av personen som subjekt kan være av spesiell betydning for 
pasienter med MUPS

Fokus på pasientens ressurser kunne åpne flere muligheter for god 
samhandling enn om man bare fokuserer på patologi og uhelse

Anerkjennelse av personlige ressurser kan være en viktig motvekt til 
biomedisinen



Discovering strong sides in patients with 
medically unexplained symptoms – a focus group 
study with general practitioners

Fokusgruppestudie

17 allmennleger i fire grupper

Datamaterialet analysert med systematisk tekstkondensering

We aimed to do a study gathering stories about episodes where the GPs 
discovered strong sides in their patients that they did not know from before. 
Further, we wanted to explore the GPs’ reflections on how this knowledge might 
be useful.



RESULTATER



A challenge and an eye-opener

Hva er sterke sider? Refleksjoner

Gjorde det oftere før

Eye-opener

Vanskelig å komme på, noen var flaue, reflekterte over hvorfor det var 
vanskelig

I feel that the patients must convince everyone that they are sick enough. They have to emphasize their 
weakness to achieve their financial benefits. In these situations, it can be challenging to look for strong 
sides. (Ben, 45 years)



Many facets of human strength 

Hobbies, leisure time activities, local community work, voluntary work, 
humour

Support for family and friends

Accept their condition and go on

Fight for recognition as a strong side

This demonstrates a coping strategy that helps the patient maintain their self-
respect by showing that they know as much as, or even more, than the doctor. 
(Paul, 65 years)



Inside and outside the consultation 
room 

How knowledge on patients strong sides came up in consultations

Direkte spørsmål fra legen

Spontant fra pasienten 

Utenfor legekontoret

Legen ofte overrasket (kjent pasienten i mange år uten å tenke over 
dette eller vite det) 

Suddenly she told me that she had started scrapbooking. (Frida, 55 years)



Surviving as a doctor and providing 
better help

Mobilize tolerance and endurance

Change the athmosphere in the consultation

Such experiences give me an energy boost, especially if the relation with that 
patient is challenging. (Judith, 59 years)

Could change the way the GP interpreted the patients’ stories

Easier to prevail when focusing on something positive

It became a turning point in such a way that it was now possible to meet her on 
her positive resources. (Frida, 55 years)



Diskusjon

Kjenner dere dere igjen i resultatene fra studien? 

Har dere hatt tilsvarende opplevelser med egne pasienter? 

Erfaringer med å bruke pasientens sterke sider bevisst?

Hva gjør det eventuelt vanskelig for oss å bruke dette? 

Spørsmål? 


