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Samfunnsproblem eller helseproblem? 

Trygdekontoret 2018, NRK 



Forventet levealder hos psykisk syke i nordiske land 

Wahlbeck et al BJP 2011 

Samfunnsproblem eller helseproblem? 



Alternativ tittel: 

Hva er et problem 

og hva er et ikke-problem  

i samfunnet og psykiatrien? 



De to kulturer 

 

Innen psykisk helse 



Psykiatri 





Emil Kraepelin: «Kraepelin dichotomy» 
 

Dementia praecox is 
Dementia praecox  

Manic depressive 
psychosis is  

Manic depressive 
psychosis 

And the twain shall 
never meet 

 



Psykologi 



General p-factor for mental 
disorders 

Molfitt and Caspi 

Dunedin cohort : 
n=1000 



Psykiateren og psykologen 

Neida, bare 
kommunikasjons-

utfordringer 

Alvorlig 
hjerne-
sykdom 

“And so these men of Indostan 
Disputed loud and long, 
Each in his own opinion 

Exceeding stiff and strong, 
Though each was partly in the right, 

And all were in the wrong!” 
 

John Godfrey Saxe (1872)  



Har psykologen møtt disse? 



Har psykiateren møtt disse? 
 



Flytende kontinuum 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



Overlapp 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



Problematisk 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



Problematisk 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



Feilklassifisering 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



Feilklassifisering 

Ren biologi Rent sosialt konstrukt 



Historiske feilklassifiseringer? 

• Klassifisering av 
sosialt fenomen 
som helseproblem: 

• Klassifisering av 
homofili som 
psykisk lidelse? 



Historiske feilklassifiseringer? 

• Klassifisering av psykisk 
lidelse som 
samfunnsproblem: 

• Klassifisering av tung 
psykiatri (schizofreni, 
autisme) som sosiale 
konstrukter  

• «Galskapens historie» 
(Focault 1961) 



Historiske feilklassifiseringer? 

• Klassifisering av 
psykiske lidelser som 
samfunnsproblem: 

• Nedleggelsen av 
psykiatriske 
sykehusavdelinger i 
Italia fra 1978? 



Grensetilfeller 

? 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 



1810 1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

ADHD er fremdeles nytt 

Kilde: Nasjonalbiblioteket / NB N-
gram 

«ADHD» i Nasjonalbibliotekets bøker, 1810-2013 (relativ frekvens) 

«ADHD» 



"The incapacity of attending with a necessary degree of constancy to any one 
object" 

Sir Alexander Crichton, 1763–1856 

 

"Fidgety Phil" 
Heinrich Hoffmann, 1809–1894 

 

"Defect of moral control" 
Sir George Frederic Still, 1868–1941 

 
"Hyperkinetic disease of infancy" 
Franz Kramer, 1878–1967, and Hans Pollnow, 1902–1943 

 

Fra "minimal brain damage’" til "minimal brain dysfunction" 
Ross and Ross 1976; Rothenberger and Neumärker 2005 

Diagnosebegrepets historiske utvikling 

Lange, K.W., Reichl, S., Lange, K.M. et al. ADHD Atten Def Hyp Disord (2010) 



Minimal brain dysfunction 
DSM-I (1952) 

 

Hyperkinetic reaction of childhood  
DSM-II (1968) 

 

Attention deficit disorder: with and without hyperactivity  
DSM-III (1980) 

 

Attention deficit hyperactivity disorder  
DSM-III-R (1987) 
DSM-IV (1994) 

DSM-IV-TR (2000) 
 

Diagnosen i nyere tid 



4,3% 
av gutter i alderen 6-17 år 

Kilde: ADHD i Norge, FHI. Tall fra Norsk pasientregister (NPR) for 2008-2013. 

1,7% 
av jenter i alderen 6-17 år 

Hvor mange barn og unge  
har ADHD-diagnose i Norge i dag? 



9,5% 
Andel barn 3-17 år med  

diagnose ADHD  
i USA, 2015-2017 

Kilde: CDC / Zablotsky, Benjamin, et al. "Prevalence and Trends of 
Developmental Disabilities among Children in the United States: 2009–2017." 

Pediatrics 

17,8% 
Andel barn 3-17 år med  

diagnose utviklingsforstyrrelse  
i USA, 2015–2017 



ADHD: fylkesvise andeler 



Er ADHD et rent sosialt konstrukt? 

ADHD??? 

Rent sosialt 
 konstrukt Ren biologi 



Samtidig har ADHD svært høy 
arvelighet 



Genetiske risiko-varianter for ADHD  

Demontis et al 2019 



Overdiagnostikk i psykiatrien? 



Eller underdiagnostikk? 

• Hvor mange av de som oppfyller ICD-10 
kriteriene for depresjon i det diagnostiske 
intervjuet CIDI oppsøker: 

– Fastlege: 36%  

– (til tross for at 70% har tatt opp psykisk 
problemstilling med fastlegen) 

– Spesialisthelsetjenesten: 15% 
Ask Torvik et al 2018 



Hvor mye forklarer sosiale forhold av 
overdødelighet hos psykisk syke? 

 

• Uavklart spørsmål, 
jobber med saken 



Hvor mye forklarer sosiale forhold av 
overdødelighet generelt? 

Kinge et al JAMA 2019 



Sosioøkonomisk status og 
kardiovaskulær død 



 
Hva har sosiale forhold å si for 

forskningsfunn? 
 • Hvis psykisk syke er 

overrepresentert i en 
viss sosial klasse, kan 
funnene være knyttet til 
sosioøkonomi og ikke 
lidelsen (konfunderende 
faktor) 

• Hvis man i en klinisk 
studie inkluderer et 
ikke-representativt 
utvalg, kan skjevheten 
forplante seg til funnene 
(selection bias) 



 
Hva har sosiale forhold å si for 

molekylærgenetiske forskningsfunn? 
 

Helgenom-studie av ADHD 

Risiko-gen for ADHD eller sen språkutvikling? 

Risiko-gen for ADHD eller røyking? 

Risiko-gen for ADHD eller overvekt? 



Gener kan også påvirke sosiale forhold 

«The Nature of nurture», Kong et al 2018  



 
Hvis gener kan påvirke sosiale forhold 
og sosiale forhold kan påvirke funn i 

genetisk forskning… 



Hva er feilklassifisert i dag? 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 

Kjønn 
Medikamentfrie 
avdelinger 



Andre forslag? 

Rent sosialt konstrukt Ren biologi 

??? 



Oppsummering  

• Psykisk helse er et kontinuum fra 
hverdagsproblemer til hjernesykdommer 

• Historiske feilklassifiseringer mellom 
samfunnsproblemer og helseproblemer 

• For lite kunnskap om sosiale faktorers 
innvirkning på psykisk helse, overdødelighet 
og forskningsfunn! 
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