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MÅL

Etablere en - solid – stabil – varig -
forbindelse mellom kroppen/kroppslige 
prosesser og sinnet/mentale prosesser



”Det finnes ikke sykdommer -
bare mennesker som kan ha det” 

(H.Wulff,1987)

• I medisinen diagnostiseres og beskrives vanligvis 
sykdommer som om de eksisterer uavhengig av 
den som har fått diagnosen. Dette er kanskje 
nødvendig for å kunne stille presise diagnoser, og 
for å kunne gi riktig medisin og utarbeide 
behandlingsanbefalinger.

• Men, dette kan også føre til at de psykologiske
ressursene ikke vektlegges  
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Dualismen

Rene Descartes                    Elisabeth av Bøhmen

(1596 – 1650)                         (1618 – 1680)

Hvordan kan en ikke materiell substans – sinnet – på noen 
måte påvirke en materiell substans som kroppen, eller 
motsatt?

Hvordan kan ingen- ting bevege noen- ting, eller noen-ting 
bevege ingen-ting?



Min påstand er at et liv med 
diabetes kan vise oss hvordan

Mentale prosesser (det immaterielle)) kan bindes 
sammen med kroppen (det materielle) på en 
meningsfull, og fruktbar måte. 



Kroppen – et fantastisk 
urverk – 37 billioner celler

´ De automatiserte prosessene som hele tiden foregår inne i 
kroppene våre er selve grunnlaget for at vi lever

´ Ved kroniske sykdommer blir, ofte plutselig, livsviktige og skjulte 
prosesser synlige.

´ Da kommer menneskets unike problemløsende evne inn i bildet 
som «en reddende engel».

´ Dette er kjernen i menneskets psykologiske egenskaper
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Begge har diabetes



Hvordan skal vi sammenkople 
medisin og psykologi?

´ Diabetes og psykologi (statistiske 
sammenhenger)

´ Diabetespsykologi (reelle 
sammenhenger)



De grunnleggende psykologiske 
utfordringen ved diabetes

´ 1. Det må etableres et nytt, mentalt styrings og   
reguleringssystem for insulinvirkning og 
blodsukkerkontroll. 

´ 2. Det må etableres en psykologisk drivkraft for 
insulinregulering

´ 3. Det må etableres metoder for å håndtere 
reguleringsfeil

´ 4. Det må etableres strategier for å håndtere 
diabetiske senskader

´ 5. Det må etableres metoder for å skille mellom 
diabetesspesifikke utfordringer og utfordringer som 
ikke er knyttet til diabetes



1. Reguleringssystemet

Målet er å stabilisere blodsukkeret både ved
diabetes Type 1 og Type 2

´ Blodsukkeret kan ikke reguleres direkte
´ Insulinmengden kan reguleres 
´ Matmengden kan reguleres
´ Aktiviteten kan i noen grad reguleres
´ Følelsene kan i liten grad reguleres
´ Man kan ikke unngå å gjøre feil

Jobben som må gjøres hver dag er vanskelig og  
krevende, men vi har gode hjelpemidler som kan 
brukes



Den første insulinpumpe



Fremtidens insulinpumpe



2. Psykologisk 
drivkraft

´ I ungdomstiden er det kanskje 
ekstra vanskelig å få, og ha 
diabetes?



Aker University Hospital

HbA1c- values, DCA- 2000(n= 36)

Time group 1   group 2   group 3 group 4   group 5   group 6

Start 95             95         103           92            96          92

12 mnd.   87            104         78 88            99          80  

Ved start:         95,5 mmol/mol i gjennomsnitt
Etter 12 mnd.:  89,3 mmol/mol i gjennomsnitt

Haug, 2010



Groupe 3

Month 0 10 12               14

|-----------------------------------------------------------------|

HbA1c 103 100 78 99



3. Reguleringsfeil

* Toleranse for å gjøre feil,
og toleranse for usikkerhet

* Perspektivet på tall og feil



4. Diabetiske senskader

´ Forestillinger om senskader

´ Reelle senskader



Slitasjen 
som kan oppstå etter mange år 
med diabetes



Diabetes i over 30 år 

Enighet i gruppene om at: 

� ”alle tror de vet noe om hvordan vi har det, men vår 
opplevelse av slitenhet er annerledes enn deres”

� ”ingen kan se det utenpå oss. Vi ser friske og opplagte ut, 
men vi er utmattet og forferdelig slitne. Hvordan skal vi få 
forståelse for dette? Når vi sier at vi er så slitne så får vi stort 
sett til svar at det er andre også. Det som er så vanskelig er å 
sette ord på denne spesielle følelsen slik at folk skjønner at 
dette er noen annet. Først når de forstår det kan vi kreve at 
det blir tatt hensyn til, for eksempel ved at vi kan få en ekstra 
fridag noen ganger for å samle krefter”



Fra en fysioterapeuts kliniske 
erfaring
Bindevevsmassasje:

”jeg har behandlet mange som har diabetes og et stivt bindevev. Det er omtrent 
som om de har på seg en for trang dykkerdrakt. Det gir smerter, og krever mye 
energi når kroppen skal brukes.
Tradisjonell fysioterapi virker nesten paradoksalt fordi man i den behandlingen 
starter i feil ende. Ved vanlig massasje støter man mot en bindevev som mangler 
den fleksibilitet som er nødvendig for å nyttiggjøre seg energifrigjøringen. 
Derfor må bindevevet bli mer elastisk først»



ALT UTSETTES FOR SLITASJE
OVER TID

”slitasjen ved kroniske helseplager”

´ Slitasje er et tegn på overlevelseskraft
´ Slitasje krever riktig bruk og vedlikehold
´ Slitasje skaper patina
´ Slitasje øker verdien
´ Slitasje er ikke forfall
´ Slitasje er livets gang 



5. Livet med diabetes

´ Krever at man klarer å skille mellom behandlingstiltak 
og livsstilsvalg



Hva er målet for 
behandlingen?

´ Medisinsk: HbA1c =< 53 mmol/mol.

´ Psykologisk: Trivsel

De to forholdene er gjensidig avhengige av 
hverandre:

• man trives ikke når blodsukkeret svinger for mye
• Det er ekstra vanskelig å stabilisere blodsukkeret 

når man ikke trives



På en togreise kan medisin og psykologi symbolsk 
bindes sammen



En togreise til kraftpunktet



Endestasjonen - Kraftpunktet



Takk for oppmerksomheten!27


