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« It is much more important to know what sort of patient has
a disease than to know what sort of disease a patient has»,

C.H.Parry (1755-1822)

«Skillet mellom fysiske og psykiske stressfaktorer er kunstig. 
Verten svarer med et tilpasningsdyktig og meningsfullt 
forsvar på begge to.» 

Fleshner&Laudenslager 2004





Den biopsykososiale forståelsesmodell

• Indremedisiner og psykoanalytiker George L. Engel (1913-1999): Flere 
artikler på 1970-tallet. Tok avstand fra den biomedisinske «maskinfeil-
modellen». Mest diskutert i psykiatriske miljøer.

• Eric Kandell, nobelprisvinner i medisin i 2000: «What we commonly
call mind is a range of functions carried out by the brain». 

• Stress-sårbarhetsmodellen kan sies å være en versjon av den 
biopsykososiale modell; erfaring og hvordan man erfarer preger 
kroppen helt ned på genetisk nivå

• Epigenetikk; hvordan DNA leses og uttrykkes. Telomer/telomerase og 
stress; lave telomerasenivåer kombinert med avtakende 
telomerlengde tyder på uttømming av kroppens beskyttende evner
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Med tillatelse fra Vegard B B Wyller, Schizofrenidagene 2019



Biopsykososial modell; litt for lite fokus på samfunnsstrukturer ?

Vegard B B Wyller, Schizofrenidagene 2019



Stressmedisin

• Biopsykososial modell peker mot at mennesket påvirkes konstant, og 
påvirker konstant- det er en pågående prosess. 

• Vi søker mot en ny likevekt, allostase, når noe kommer ut av balanse.
• Ulike stressorer og ulike stressede, gir ulike resultater; men allikevel 

har ikke mennesket uendelig mange måter å reagere på.
• Samspillet i kroppen er komplekst, men reaksjoner på stress følger 

allikevel et mønster, og for å forklare de «uforklarlige» plagene og 
symptomene som folk sliter med, kan man bruke begrepet 
«stressmedisin», som vi nå skal se nærmere på.



Med tillatelse fra L Getz, Schizofrenidagene 2019
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Med tillatelse fra Signe K. Dørheim
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L Getz, Schizofrenidagene 2019



Mentaliseringsbasert gruppeterapi 
(MBT-gruppe)





Jeg gir ikke eksplisitte referanser til bakgrunnslitteraturen, men 
dem jeg trekker veksler på er legene Anna Luise Kirkengen og 
Ane Brandsæg Ness, som har gitt ut boken Hvordan krenkede 
barn blir syke voksne, Linn Getz (lege, professor i medisinske 
atferdsfag og seniorforsker ved St.Olav, jobbet med 
allostasebegrepet med stressforskeren Bruce McEwen ved 
Rockefeller University New York), Vegard Bruun Bratholm 
Wyller (dr.med.spes.i barnesykdommer, professor ved inst. for 
klinisk medisin UiO og overlege ved Ahus barne- og 
ungd.klinikken, forsker på sykdomsmekanismer, diagnostikk og 
behandling av kronisk uforklarlig utmattelse; ME/CFS –fått 12 
mill. av forskningsrådet til forskning på immunologiske 
mekanismer i kronisk utmattelse nå nylig), Roald Omdal (spes. i 
indremedisin og revmatologi, prof. 2 ved UiB, jobber ved SUS, 
forsker bl.a. på kronisk fatigue i et biologisk perspektiv), Helene 
Helgeland (barne- og ungdomspsykiater, leder av Nasjonal 
kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos 
barn og unge, jobber ved Rikshospitalet, doktorgrad innen 
temaet «Funksjonelle abdominalsmerter hos barn og ungdom i 
et biopsykososialt perspektiv»), psykologene Torkil Berge og 
Elin Fjermestad, og dr.med. Bjarte Stubhaug.


