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Del 2 bygger på del 1

Del 1:

Ny kunnskap om generering av symptomer og 
opplevelser –generelt for helse og ellers i livet

Del 2:
Betydning for medisin og helse?

• Herunder arbeids- og miljømedisin

• Inkludert helseplager tilskrevet miljøfaktorer 
("Symptoms associated with environmental factors")

Hovedhensikter:

- Formidle ny kunnskap, implikasjoner

- Diskusjon og refleksjon
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Kasuistikk
Kvinne 40 år, høyt utdannet, for 4 år siden akutt dårlig på jobbreise i 
Italia, fraktes hjem i rullestol. Siden følelse av "influensa og 
Alzheimer" – utmattet, energiløs, stresset, sint og ikke klare å tenke 
klart. Tidligere alltid sprudlende og glad. Sier hun ble grundig 
utredet, konkludert med ME og sykmeldt - hun skjønte etter hvert at 
diagnosen var feil.
Etter tips fra bekjent slo hun av husets trådløse ruter. Da sov hun en 
hel natt for første gang på evigheter. Hun var rett og slett allergisk
mot stråling. Tiltak hjemme var ikke nok. Familien måtte flytte ut av 
byen med hele deres sosiale nettverk og til et sted på landet der 
måleapparatet viste lite mikrobølgestråling fra mobilmaster og 
nødnett. Hun kunne senke skuldrene med en gang, her var det godt å 
være. Men hun kan ikke handle på butikken, fylle bensin på bilen 
eller hente sønnen hos venner. Jobben måtte hun gi opp.

- Er dette reelt? 
- Er dette psykisk eller fysisk?
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Noen populære modeller for hvordan symptomer blir til

A. Tradisjonell biomedisinsk

Noe skjer i kroppen → signal til hjernen → registreres → symptom oppfattes

• Legen kan bruke symptomene diagnostisk ("nøste" tilbake)

B. Somatosensorisk forsterkning

Økt oppmerksomhet på og tolkning av plager/stimuli → økt symptomoppfattelse

• Vanskeliggjør legens diagnostiske bruk av symptomene ("forkludrer")

C.  Stressaktivering

Kronisk aktivering av kroppens stressresponser → økt symptomoppfattelse

• Vanskeliggjør legens diagnostiske bruk av symptomene ("maskerer")

D. Biopsykososial

Biologiske, psykologiske og sosiale forhold → bestemmer sammen 
symptomoppfattelsen

• Kan vanskeliggjøre legens diagnostiske bruk av symptomene (men gir "helhet")
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Noen populære modeller for hvordan symptomer blir til

A. Tradisjonell biomedisinsk Stemmer fra godt til svært dårlig

Noe skjer i kroppen → signal til hjernen → registreres → symptom oppfattes

• Legen kan bruke symptomene diagnostisk ("nøste" tilbake)

B. Somatosensorisk forsterkning Lite forskningsmessig belegg

Økt oppmerksomhet på og tolkning av plager/stimuli → økt symptomoppfattelse

• Vanskeliggjør legens diagnostiske bruk av symptomene ("forkludrer")

C.  Stressaktivering Lite forskningsmessig belegg

Kronisk aktivering av kroppens stressresponser → økt symptomoppfattelse

• Vanskeliggjør legens diagnostiske bruk av symptomene ("maskerer")

D. Biopsykososial Uklart hvordan de tre dimensjonene rent faktisk samvirker

Biologiske, psykologiske og sosiale forhold → bestemmer sammen 
symptomoppfattelsen

• Kan vanskeliggjøre legens diagnostiske bruk av symptomene (men gir "helhet")
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Tradisjonell (biomedisinsk) sykdomsforståelse
A. Somatiske sykdomstilstander: "kroppslige" tilstander

• Objektiv, kjent sykdomstilstand          symptomer

B. "Resten er psyke/MUS": Psykiatriske sykdommer/ "lidelser" og "uklare" tilstander:
• "Medisinsk uforklarte symptomer" ("MUS")

• "Funksjonelle somatiske syndromer"

• "Psykosomatiske tilstander"

Stemmer dette?

• Delvis, f.eks. ved akutt og lokalisert dysfunksjon og smerte (Price 2001)

• Ved andre veletablerte somatiske sykdommer er imidlertid dårlig korrespondanse mellom 
symptomer og objektiv sykdom, f.eks.:
• Ved astma er den kun ca. 50 % (noe forskjell på ulike parametere; Janssens 2009)

• Ved atrieflimmer med innlagt pacemaker ble symptomer rapportert ved 6 % av registrerte 
episoder og atrieflimmer ble registrert ved 17 % av symptomangivelsene (Strickberger 2005)

Implikasjoner

• Vesentlig andel av symptomene også ved "veletablerte somatiske sykdommer" er 
"psyke/MUS"

• Er det faglig mulig, ev. nyttig, å dele en pasients symptomer inn i de som har og ikke har 
en "fysiologisk/somatisk forklaring"?
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Forsøk på å komme videre
• Siste ti-årene økt oppmerksomheten på psykologiske faktorer 

mhp. symptomrapportering og bruk av helsetjenester

• Fokus på hvordan tanker, forestillinger, attribusjoner, følelser, 
oppmerksomhet mv. påvirker forholdet mellom fysiologisk 
dysfunksjon og symptomforekomst

• I liten grad stilt spørsmål ved selve grunnlaget for den 
tradisjonelle sykdomsforståelsen

• Gitt lite innsikt i hvordan bevist oppfattede symptomer faktisk 
oppstår og i hvilken grad de relaterer seg til kroppslig dysfunksjon

• For å komme videre, er det behov for kunnskap om hvordan både 
"forklarte" og "uforklarte" symptomer blir til
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Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Generativ modell
Andre begreper: "Symptom persepsjonsmodell"; "prediktiv prosessering"; "perception-as-inference"

Generativ modell: Er et skift fra at nervesystemet primært registrerer til at det i stor grad skaper

Visualisering av modellen:

• Grafisk framstilling av statistisk regularitet av neural aktivitet

• Y-akse: Styrke

• X-akse: Distribusjon av sannsynlighet for erfaring/oppfattelse av f.eks. et symptom, sykdom

• Erfaring ("prior"; blå): Lært kjennskap til "verden", herunder tidligere symptomoppfattelser

• Stimulus ("observasjon"; grønn): Ny informasjon, f.eks. stimulus fra kroppen

• Symptom ("posterior"; rød): Hjernens kombinasjon av prior og observasjon ("error minimization"). Kun 

dette oppfattes bevisst, f.eks. som et symptom
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Generativ modell

Van den Bergh 2017

Prosessen med persepsjon (oppfattelse) av et symptom starter med en "prior", en 

forventning basert på tidligere erfarte symptomepisoder

o F.eks. at personen har lav tendens til å oppfatte å ha hodepine og som i så fall er svak

Aktuelle sensoriske stimuli sammenlignes med "prior", skaper en "prediction error"

o F.eks. at de sensoriske stimuli svarer til noe som burde oppfattes som hodepine av en viss styrke

For å minimere "error" genereres "posterior" (symptomoppfattelsen) slik at den passer best 

mulig med både "prior" og "prediction error". "Posterior" former så "prior" til ny 

persepsjonsepisode

o F.eks. at personen har middels sannsynlighet for å oppfatte å ha hodepine, av moderat grad
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Eksempler på sammenhenger mellom distribusjon av erfaring ("prior") og symptom ("posterior") i lys 

av nye stimuli ("observasjoner")

a) Ved svak "prior" har høypresisjons "observasjon" klar innflytelse på "posterior". Altså relativt god 

overensstemmelse mellom stimulus og symptomoppfattelse. F.eks. ganske stor sannsynlighet for å oppfatte 

("hjerte")brystsmerter ved typisk angina stimulus, til tross for lite tidligere angina episoder

b) Ved høypresisjons "prior" og høypresisjons "observasjon" som er noe ulik "prior", blir "posterior" nærmest "prior". 

Likevel ganske god overensstemmelse mellom stimulus og symptomoppfattelse. F.eks. ganske stor sannsynlighet for 

å oppfatte ("hjerte")brystsmerter ved kraftig, men litt uvanlig angina stimulus, hos en med mange tidligere typiske 

angina episoder

c) Ved høypresisjons "prior" og vag "observasjon", ender "posterior" omtrent lik "prior". Altså ganske lite 

overensstemmelse mellom stimulus og symptomoppfattelse. F.eks. ganske stor sannsynlighet for å oppfatte 

("hjerte")brystsmerter ved svakt/uklart stimulus, hos en som har mange tidligere episoder med brystsmerter

Van den Bergh 2017



Eksempler: Faktorer som øker sannsynligheten for symptomoppfattelse mer lik 
"prior" (erfaring) og ofte dermed mer forskjellig fra aktuelle stimuli
• Lav presisjon på sensorisk stimuli, som gir upresis "prediction error"

• Forhold som forbindes med å gi symptomer, f.eks. en bestemt person, et bygg, en gjenstand, en lyd, en lukt 
eller et utsagn. Oppmerksomhet på slike kontekstuelle hint er med på å forme "prior" og redusere presisjon i 
sensorisk stimuli

• Kvinner er mer sensitive i forhold til kontekstuelt drevne "priors" (punktet over) enn menn. Dette bidrar til at 
kvinner rapporterer mer symptomer enn menn

• Personlighetstype negativ affektivitet, angst og affektive forstyrrelser kan gi upresis "prediction error"

• Personlighetstype absorbsjon har redusert evne til å ta inn kontekst, kan gi upresis "prediction error"

• Cytokiner og (kronisk) aktivering av hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen kan gi upresis "prediction error"

Van den Bergh 2017
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Økt sannsynlighet for

upresis/ økt "prediction error"

Ved personlighetsvariablene

1. Negativ affektivitet (NA)
Brei og stabil disposisjon for det å vurdere situasjoner som mer truende, 

samt oppleve mer negative følelser enn vanlig

2. Absorpsjon
En personlighets type der en er disponert for å gå dypt inn i sensoriske 

(f.eks. lukt, lyder eller bilder) eller mystiske opplevelser, herunder å oppleve 

endrede bevissthetsnivåer



Generativ modell
Modell som et godt stykke på vei er forskningsmessig underbygd 

• Bl.a. basert på mange ulike eksperimentelle studier og øvrig kunnskap om nevrobiologiske funksjoner

Framstillingene gitt i denne korte oversikten er betydelig forenklede

• Prosessene involverer store deler av nervesystemet, på "kryss og tvers", "top-ned" og "ned-topp"

• En viktig hensikt med de beskrevne prosesser er å bringe system i den enorme informasjonsstrømmen i 
nervesystemet

Et "Interoceptive nervous system" er et godt stykke på vei identifisert, bl.a. inngår

• Anterior insular cortex (bl.a. multimodal representasjon av kroppens interne status)

• Anterior cingulate cortex (knytter bl.a. opp mot følelser)

• Orbitofrontal og venteromedial prefrontal cortex, deler av cingulate cortex (bl.a. evaluering og tiltak)

• Studier med billedframstilling mv. av CNS funksjoner viser bl.a. hvordan disse strukturene er svært 
sensitive for å styres av erfaringer ("prior") og kontekstuelle hint

• Ulike strukturer er ulikt sensitive for at erfaringer ("prior") bestemmer symptomoppfattelsen gitt et 
stimuli

Videre lesning anbefales

• Van den Bergh O, Witthöft M, Petersen S, Brown RJ. Symptoms and the body: taking the inferential leap. 
Neurosci Biobehav Rev 2017; 74; 185–203

• Van den Bergh, O.; Brown, R.J.; Petersen, S.; Witthöft, M. Idiopathic environmental intolerance: A 
comprehensive model. Clin Psychol Sci 2017; 5; 551–567

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling



fMRI viser cerebral aktivitet ved 
narreeksponering

Måling av aktivitet i Cortex cingularis (Landgrebe 2008)

• Pasienter som opplever "helseplager tilskrevet EMF" ("el-overfølsomhet") 
og kontrollgruppe ble begge eksponert for enten varme eller "narre EMF" 
(fortalt at det var EMF, men ingen reell eksponering)

• Resultat: Begge grupper viste omtrent like mye aktivitet ved eksponering 
for varme, mens de med "symptomer assosiert med EMF" hadde hadde 
betydelig mer aktivitet ved "narre EMF" enn kontrollgruppen
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Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Mine påstander

1. Generative modeller: godt på vei vitenskapelig underbygd for å forstå 

hvordan symptomer oppstår

2. Alternative modeller: dårligere underbygde, her inkludert de som vanligvis 

brukes i medisinen

3. Naturlig å se på mulige konsekvenser av 1-2 for alt medisinsk arbeid, 

inkludert i arbeids- og miljømedisin

Van den Bergh 2017



Generative modeller:
Mulige implikasjoner

Tradisjonell medisinsk forestilling

• "Kroppslige" symptomer er "objektive" resultater av kroppslige 

fysiologiske forandringer, gjerne mediert via nerver. Ev. i ettertid 

modifisert av tanker og erfaringer

Versus…..

Generative modeller

• En gitt kroppslig fysiologisk prosess kan hos en person gi opphav til ett 

sett symptomer, andre sett symptomer hos andre og ingen symptomer 

hos atter andre

• Symptomer som når bevisstheten, trenger ikke å ha sammenheng 

med (kroppslige) stimuli
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Ethvert symptom er "subjektivt"

• "Objektive" vs. "subjektive" symptomer er en anakronisme. Oppfattede 

symptomer er i prinsippet alltid et resultat av erfaringer ("prior") sett 

opp mot stimuli (f.eks. kroppslige) og dermed "subjektive"

• Ethvert symptom er like "reelt" –enten det oppfattes å skyldes det ene 

eller det andre, og hva slags symptom det er, f.eks. lokalisert smerte, 

uro, svimmelhet eller nedstemthet

• Symptomer kan dermed bare delvis brukes til å skille normalitet og 

patologi, jfr. at de i begrenset grad er utrykk for (kroppslige) stimuli, 

som igjen kan peke på ev. patologi

• Å skille mellom medisinsk "forklarte" og "uforklarte" symptomer har 

begrenset verdi
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Skillet psyke-soma

• Middelalderens kirkelige tese: Sjel og kropp er ett

• Rene Descartes (1596-1650) bidro til klart skille: Det mentale som 
immateriell og det kroppslige som materiell

• Isolering av det kroppslige er grunnlag for positivisme og reduksjonisme, 
som i medisinen manifesterer seg som en søken etter det "objektive" og 
troen på at en tilstand kan brytes ned i enkeltelementer

- Dette er sentrale elementer i den rådende biomedisinske modell

• Skillet mellom psyke og soma er solid sementert

• Det meste av medisinsk kunnskap gjennom ca. 300 år er basert på den 
biomedisinske modellen

• Modellen har gitt utallige medisinske suksesser, som igjen har forsterket 
modellens posisjon

• Den industrien (farmasøytisk og utstyr) tjener stort på modellen 
Industrien/ modellen styrer:

• Valg av terapiformer

• Hva slags forskning som skal prioriteres

• Forventninger hos helsepersonell og befolkning
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Skillet psyke-soma

• Leger og øvrig helsepersonell lite bevisste på filosofisk ståsted,     

ei heller makt på tenkning og praksis

• Filosofisk valg er ikke eksplisitt, skjer gjennom utdanning og 

sosialisering

• Sirkelslutning: "bare er slik" fordi det "bare er slik"

• Helsevesenet: "jorda er flat"       pasientene, befolkningen og 

myndighetene det samme

• I møte med helsevesenet opplever mange at det i liten grad 

forholder seg til virkeligheten slik de opplever den

• Frustrasjoner hos pasient og lege, samt godt marked for "alternativ 

medisin" (kan tilby en "breiere" forståelsesramme)

• Også helsepersonell føler på modellens utilstrekkelighet
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Skillet psyke-soma

Ethvert symptom følger av:

Erfaringer ("prior") og/eller aktuelt "stimulus", 

der hver av disse kan bidra med fra null til fullt ut

• Del av symptomet basert på erfaringer ("prior"): meningsløst å skille 
psyke-soma

• Del av symptomet basert på stimulus: ikke meningsfylt å skille på om 
stimulus kommer fra f.eks. en tumor i hjernen eller ubalanse i 
serotinerge nervebaner i hjernen

Hva blir da igjen som faglig grunnlag for å skille psyke-soma?
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Skillet psyke-soma

Skillet: ikke medisinsk faglig berettiget –men hensiktsmessig?

• Medisin bør være kunnskapsbasert

• Tilstander/diagnoser som oppfattes å være "psyke/MUS": 

gjennomgående lavere status (ev. tabu) hos både leg og lærd

• F.eks. drives pasienter og deres organisasjoner i unødvendige og 

antiterapeutiske "kamper" for mer "akseptable" diagnoser, ev. nye

Mine påstander

• Vi påfører unødvendig og ubegrunnet byrde på pasienter: iatrogen lidelse

• Skillet psyke-soma: "kulturell vrangforestilling"

I så fall, hvem skal "rydde opp"?

• Myndighetene, pasientene…

• Leger og øvrig fagpersoner må ta ansvaret for det
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Biomedisinsk baserte diagnoser "utenfor 
biomedisinen" 

• Biomedisinsk tenkning  betydelig og uvurderlig kunnskap om 
helse og sykdom
• Herunder nyttige klassifikasjonssystemer, f.eks. diagnoser

• Suksessen har ført til forestilling: denne tekningen kan brukes på 
alt innen helse/medisin, f.eks. for diagnosesystemer
• Herunder på det mentale og medisinsk "uforklarte", som jo ifølge 

modellen er utenfor det somatisk (fysiologisk) forklarte

– Synes paradoksalt

• Høy forekomst av "uforklarte" symptomer
• Ca. 80% av den generelle befolkningen svarer i undersøkelser at de 

har "uforklarte" symptomer (Hiller 2006)

• Opptil 75 % symptomene som rapporteres i primærhelsetjenesten 
oppfattes å ikke kunne knyttes opp mot "organisk sykdom"
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Biomedisinsk baserte diagnoser "utenfor biomedisinen" 

Psykiatriske diagnoser (Høye 2013)
• Behandles i økende grad som om de er konkrete, naturlige enheter, selv 

om utgangspunktet er rene konstruksjoner

• Validitet er problematisk: representerer det som beskrives noe virkelig og «sant», 
vitenskapelig begrunnet? Utfordring av en ut fra avstemninger har inkludert stadig 
flere diagnoser

• Oppfattes som viktige kliniske verktøy

"MUS diagnoser"
• Noen få tilstander har fått egne diagnoser, f.eks. fibromyalgi og ME/CFS

• Også her: fenomenbeskrivelser, uten relasjon til vitenskapelig underbygde 
(biomedisinske) årsaksmekanismer

Fellestrekk for slike diagnoser

• Sirkelslutninger: de riktige symptomene (pluss ev. "uspesifikke" funn) gir 
diagnosen, som er basert på forekomst av nettopp disse symptomene

• Hvilke symptomer som inkluderes, hvilke tilstander som får/ ikke får diagnose, 
synes medisinskfaglig tilfeldig

"The tendency has always been strong to believe that whatever received a name must be an 
entity or being, having an independent existence of its own", John Stuart Mill (1806-73)
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Biomedisinsk baserte diagnoser "utenfor biomedisinen" 

• Basert på forestillinger om at alt kan objektiveres og klassifiseres, f.eks. 

diagnosekoder, takster og trygdeytelser

• En driver for å produsere diagnoser på "MUS" området er pasientene/ 

deres organisasjoner

• Å gi en diagnose kan oppfattes om å ta deres helsesituasjon på alvor

Mulige implikasjoner

1. Kanskje diagnoser kun ved medisinske tilstander med rimelig god kunnskap om 

underliggende patologiske mekanismer? (dvs. bruke biomedisinens fortrinn der 

den har det)

2. Kanskje heller angi symptomer, alvorlighet, funksjonsnivå mv. hos alle pasienter, 

slik at behandling og tjenester kan legges opp ut fra slike mer informative og 

trolig mer "objektive" kriterier (ICF* systemet er en mulig start)

3. Med økende medisinsk kunnskap vil over tid flere tilstander legges til i pkt. 1

4. Kan begrense sykeliggjøring av det normale å oppleve symptomer og plager

*) Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse
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Mulige implikasjoner for arbeids- og 

miljømedisinsk arbeid?

• I forhold til generell medisinskfaglig tenkning?

• Mulige særlige fokusområder i arbeids- og 

miljømedisinen:

• Muskel/skjelett symptomer

• "Lettere psykiske lidelser"

• "Uspesifikke plager"

• "Helseplager tilskrevet miljøfaktorer"

• Psykososialt arbeidsmiljø

• Ulike opplevelser, f.eks. ved konflikter

• Risiko: oppfattelse, håndtering og kommunikasjon

• Annet?
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"Helseplager tilskrevet miljøfaktorer"

Tilstander med det til felles at en person opplever at en eller flere 

symptomer opptrer som følge av faktorer i miljøet

• Tilstander uten vitenskapelig grunnlag for å anta ”direkte 

årsakssammenheng” mellom eksponering og plager

• ”Direkte årsakssammenheng”: at eksponeringen ad. kjemisk, fysisk 

eller biologisk vei gir plager via toksiske, allergiske/beslektede 

immunbetingede eller tilsvarende mekanismer

– Dvs. passer med en biomedisinsk modell

• Eksponeringene tolereres av folk flest

• Symptomene har omfang og varighet som gjør at personen opplever 

det som problematisk. Omfattende symptomspekter.

• Kan opptre sammen med andre tilstander/sykdommer

• Kort, praktisk definisjon. Litteraturen har en rekke beslektede og mer 

detaljerte definisjoner
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Mange begreper (mer eller mindre overlappende)
• F.eks.: MCS (multippel kjemisk overfølsomhet), ”luktintoleranse”,” amalgam-

overfølsomhet”, ”el-overfølsomhet ”og ”lydoverfølsomhet”

• Beste internasjonalt brukte begrep: ”Idiopathic Environmental Intolerance” (WHO 1996)

”Idiopathic Environmental Intolerance” (IEI)
Kan oversettes til ”miljøintoleranse av ukjent årsak”. Problematiske sider:
• Ikke riktig å karakterisere årsakene til plagene som ukjente, selv om kunnskapen er 

begrenset. Kan videre øke bekymringen hos pasientene

• Begrepet ”intoleranse”, rimelig overlappende med ”overfølsomhet”, gir assosiasjoner til 
tilstander med immunologisk kjent overfølsomhet (f.eks. allergi)

Forslag til bedre begreper
• Jeg har tidligere foreslått ”helseplager tilskrevet miljøfaktorer” (FHI rapport 2012:3)

• Med 6 europeiske forskere som medforfattere foreslår jeg ”symptoms associated with
environental factors" (artikkel til review nå). Dette som beskrivelse av et fenomen, med en 
vid definisjon, som baserer seg på personens egen opplevelse

• Hensikt er å gi en begrepsbruk som stemmer med nåværende kunnskap om 
årsaksmekanismer og vil være nyttig for helsevesen, pasienter og samfunnet

• Kan analogt med ”IEI”-terminologien deles i undergrupper ut fra assossiasjonen (f.eks. 
”symptomer assosiert med EMF*” og ”symptomer assosiert med kjemikalier”)

• I denne presentasjon brukes ”helseplager tilskrevet miljøfaktorer” om det som i kildene er 
angitt som ”IEI” eller beslektede tilstander

*)EMF= elektromagnetiske felt
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Epidemilignende tilstander i over 100 år

Eksempler

• På 1800-tallet helseplager tilskrevet arsenikkeksponering fra 
tapet/tekstiler i hjemmemiljøet

• Fra ca. 1920 helseplager tilskrevet amalgamfyllinger i egne tenner

• Fra 1950-tallet helseplager i sammenheng med lukter/kjemikalier
– Etter hvert benevnt som ”multiple chemical sensitivity” (MCS)

• Fra ca. 1980 helseplager tilskrevet elektrisk utstyr
– Bl.a. i Norge og Sverige først elektriske installasjoner, kraftledninger og 

datautstyr

– Siste ca. 20 årene mest fokus på mobiltelefoni og trådløse nettverk

• På 1990-tallet helseplager tilskrevet et rødt fargestoff i avgiftsfri 
diesel i Norge
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Prevalens

- Usikker

- F.eks. for helseplager tilskrevet EMF
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1,5% i Sverige, 3% i California, 5% i Sveits og 10% i Tyskland (definisjonsutfordringer)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemicals Buildings EMF Sounds

Swe Fin Swe Fin Swe Fin Swe Fin 

More sensitive than normal % 12.3* 15.2 5.0* 7.2 2.7* 1.6 9.4* 5.4

*21.6% of the population reporting ≥1 of the intolerances

Västerbotten Environmental Health Study 



Forekomst av helseplager tilskrevet 

kjemikalier/lukter
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Forskjeller: geografi, definisjoner?...

USA: 11%
“Compared with other people, do you consider yourself to be allergic or 
unusually sensitive to everyday chemicals like those in household cleaning 
products, paints, perfumes, detergents, insect sprays, and things like that?”
(Caress 2003)

California: 16%
“Do you consider 
yourself allergic or 
usually sensitive to 
everyday chemicals 
like those in household 
cleaning supplies,
paints, perfumes, 
soups, garden sprays, 
or things like that?”
(Kreutzer 1999)

North Carolina: 33%
”Do chemical odors make you sick?”
(Meggs 1996)

Skövde: 33%
“Bothered by strong odors?”
(Johansson 2006)

Danmark: 27%
“Symptoms
from smell
exposure?”
(Berg 2007)

Tyskland: 9%
“When I am exposed to chemicals 
my body reacts immediately”
(Hausteiner 2005)



Samforekomster
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Symptomene kan tilskrives en eller 

flere ulike miljøfaktorer

Self-reported intolerance to chemicals (n = 414)

Astmatikere og allergikere kan ha både 

astma/allergi og helseplager tilskrevet 

miljøfaktorer. Dermed vil deler av 

variasjonen i symptomene kunne forklares 

av helseplager tilskrevet miljøfaktorer og 

behandling må legges opp ut fra det! F.eks. 

viser studie at det hos 50% av astmatikere 

er lite samsvar mellom symptomer og 

objektive funn (Janssens 2009)



Helseplager tilskrevet kjemikalier (”MCS”) og 
samforekomst med sykdommer
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Västerbotten Environmental Health Study 
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Odds ratio (95% CI)Västerbotten Environmental Health Study 
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To hovedmodeller for mekanismer
Biomedisinsk modell

• Eksponeringer påvirker målorgan(er) ett eller flere steder i kroppen og gir 

symptomer

– Øverste blå boks er eksempel på dette

Utvidede modeller

• Stimuli samvirker med nervesystemet og gir oppfattelse av symptomer

– Midtre og nedre blå bokser illustrere dette, kan sees som ”to sider av samme sak”

– F.eks. kan mentale forestillinger om en forestående sensorisk hendelse forme neurale 

prosesser (i CNS og perifert). Dette kan så endre den sensoriske opplevelsen

Illustrasjon fra Michael Witthöft
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"Predictive processing" brukt på "helseplager tilskrevet miljøfaktorer"

• Symptomoppfattelse generes i steg 1, som assosieres med miljøfaktorer i steg 2

• Når symptom-stimuli assosiasjoner (f.eks. hodepine ved mobiltelefon) er dannet 

(f.eks. betinging, sosial modellering), kan oppfattede stimuli i miljøet skape sterke 

og presise erfaringer ("priors"). Disse bestemmer så den bevisste 

symptomoppfattelsen. F.eks. at synet av en mobiltelefon gir hodepine

• Oppfattelse av symptomer forårsaket av miljøfaktoren forsterker attribusjonen av 

plager til miljøfaktoren (feedback) og former erfaringene ("prior") i retning av at 

miljøfaktoren gir symptomer (feedforward; nocebo)

Van den Bergh 2017
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- Hva oppfatter personen ved "helseplager tilskrevet miljøfaktorer"?

• At den øvre røde ring fører til den nedre røde ring

- Har personen rett?

• Ja, men det er mer komplisert enn så…

- Hjelper det å fjerne utløsende stimuli?

• Kanskje umiddelbart, men vil trolig gi forverring på sikt

Van den Bergh 2017
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Pasientene har rett:

Miljøfaktor gir symptomer – slik oppleves det!

• Betinger ikke noen som helst årsakssammenheng i tradisjonell 

biomedisinsk forstand

• Tradisjonell medisinsk tenkning må derfor langt på vei legges bort 

(biomedisinsk modell)

• Får betydelige implikasjoner i møtet med pasientene og for 

behandling, tiltak og forebygging
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Persepsjon av eksponeringer
Samme eksponeringer, men ulike bias i hvert forsøk

Positiv bias 

”Naturligt ekstrakt som ofte brukes i aromaterapi med  

gode effekter på sinsstemning och helse”

Negativ bias

”Løsemiddel som brukes i industrien og som kan gi 

helseeffekter og kognitive problemer ved 

langtidseksponering” 

Nøytral bias 

”Standardlukt som ofte brukes i luktforskning”

Det betyr altså at det å 

høre at noe kan være 

farlig er nok til å gi en 

endret persepsjon og gi 

endringer i CNS (og 

perifert)

Dalton 1999
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Hyperventilasjon

Spiller trolig rolle ved skapning av erfaringer ("prior"), særlig hos 

stressensitive, personer med angst mv.

Slik "prior" forveksles lett med f.eks. svake vagus signaler

• F.eks. fikk 73 % av forsøkspersonene hyperventilasjon ved eksponering for 

kjemikalier oppfattet å gi dem helseplager (tilskrevet kjemikalier; Leznoff 1997)

Eksperiment viser at opplevelse av ”lett i hodet” (som ved 

hyperventilasjon) kan betinges inn vha. en lukt (Bresseleers, 2010)

• Eksponeres i innlæringsfase for en lukt og instrueres om samtidig 

hyperventilasjon. Hyperventilasjonene gir redusert blodgjennomstrømning 

cerebralt (MCA)

• Når responsen er betinget, nok at lukta kjennes ”lett i hodet”. Men nå uten 

hyperventilasjon med tilhørende redusert blodgjennomstrømning cerebralt
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Nocebo og betinging

Eksperimenter: oppfattelse av eksponering (uavhengig av reell 
eksponering)     symptomrapportering
- Bl.a. for EMF og lukter

Øvrig litteratur sannsynliggjør nocebo som en viktig mekanisme
- Nocebo: “jeg vil skade”, dvs. en opplevd negativ effekt av en 

påvirkning som ikke i seg selv gir skadelige effekter

- Like reelle kroppslige effekter som placeboeffekten

- Nocebo kan bidra til plager og sykdom

Nært relatert til læringsfenomener som f.eks. ”klassisk betinging”
- Læring av en automatisk og ubevisst reaksjon som respons på 

sanseinntrykk eller stimuli

Mekanismene passer med ”Predictive processing”
- Erfaring ("prior") gir symptomoppfattelse ("posterior") uten relasjon til 

noe internt stimulus
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Kulturelle forhold

Både i medisinske og allmenne kulturen i vestlige land 
alminnelig å mene at enhver helseplage     "konkrete" årsaker

Helseplager deles oftest i kroppslige og psykiske
• Plager som ikke passer inn i den første av disse kategoriene, 

plasseres ofte i den andre. Lite vitenskapelig grunnlag

• Plager som betegnes som psykisk betingede er også til dels 
tabubelagt og har lavere status

Vanlig oppfatning at kroppslige symptomer må skyldes 
sykdom og/eller ytre påvirkning
• Slike forhold kan spille inn når pasienter og interessegrupper har 

sterke meninger om eksterne årsaker til symptomene når de møtes 
med vitenskapelig belegg for noe annet
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Betydelige geografiske og kulturelle forskjeller (reflektert i 
medieoppmerksomhet/ sosiale media), samt variasjon over tid
- F.eks. viste undersøkelse på 90-tallet klare forskjeller mellom europeiske land i 

forekomst av ”helseplager tilskrevet EMF”, hvilke symptomer som ble tilskrevet EMF og 
hvilke typer EMF som utløste plager. Samtidig studie fra Iran viste ingen sammenheng 
mellom selvrapportert bruk av mobiltelefon og symptomer

- Begrepet ”kultursykdommer” er foreslått

Diskusjon om generell mistillit til myndighetene og deres/ fagfolks 
informasjon om årsaker til helseplager
- Slik mistillit kan ha vesentlig betydning for forekomst av helseplager tilskrevet 

miljøfaktorer

- Situasjonen kan forverres når vitenskapelige studier ikke bekrefter at de utpekte 
miljøfaktorene er årsak til helseplagene, ev. peker på mulige årsaker som de rammede 
ikke aksepterer

Samfunnets reaksjoner ved helseplager tilskrevet miljøfaktorer spiller 
rolle
- Ved utvikling av en epidemi med helseplager tilskrevet miljøfaktorer etablerer pasienter 

og støttespillere ofte grupper som søker å påvirke media, politikere og administrative 
myndigheter. De argumenterer bl.a. for at det skal gjennomføres tiltak som ikke har 
dokumentert effekt, men som kan være kostbare og i verste fall skadelige

- Dersom slike tiltak gjennomføres, kan de legitimere troen på at det er 
årsakssammenheng mellom sykdom og tilskrevne faktorer

- Dette vil ikke bare kunne intensivere pasientenes plager og hindre terapi, men også 
bidra til videre utbredelse av tilstanden i samfunnet
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Sammenheng mellom det å være 

følsom for lukter og ”moderne 

helsebekymring”

Media har klart mer fokus på at 

EMF kan være helseskadelig enn 

det motsatte
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Witthöft har i flere eksperimenter 

vist at film som fokuserer på 

negative helseeffekter av 

miljøfaktorer som bl.a. EMF, har 

effekter på studentgrupper mv.

Witthöft viser at det er mulig å 

”vaksinere” studenter mot å 

oppleve plager ved eksponering 

for ”narre EMF”. ”Vaksinen” er 

informasjon om noceboeffekter i 

forhold til miljøfaktorer
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Erfaring og vitenskap

• Forskning kan underbygge antakelser om eventuelle 
sammenhenger mellom fenomener

• Både myndigheter og befolkningen vekslende i å bruke dette 
mhp. sammenhenger mellom eksponeringer og helseplager

• Ofte vektlegges erfaringene en selv og personer rundt en gjør

• Å erfare at noe gir plager, og særlig dersom en opplever et 
mønster i erfaringene, kan være tilstrekkelig til å bli 
overbevist om at det foreligger en sammenheng (jfr. "prior")

• Slike praksiserfarte sammenhenger kan oppfattes som mer 
sanne enn vitenskapelig kunnskap

• I møtet mellom to slike helt ulike forståelsesmåter oppstår 
ofte ”uenighet” om årsaker til plager, samt hva som vil bedre.
F.eks. ved pasientkonsultasjoner eller hva virksomheter/ det
offentlige skal og ikke skal gjøre
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Diagnostikk?

• Vil måtte baseres på personens opplevelse av symptomer og 
sammenheng med miljøfaktorer

• Begrenser de diagnostiske muligheter

• Jfr. diagnosesystemene mest aktuelt:
• Bodily distress syndrome (ICD-11)

• Somatic symptom disorder (DSM5)

• Trolig lite hensiktsmessig, verken for kommunikasjon fagfolk i mellom, 
overfor pasientene og allmennheten

• Ved behov for kode, bedre med symptomkode, ev.:

• R68.8 Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn (ICD-10)

• MG9Y "Other specified general symptoms, signs or clinical 
findings" (ICD-11)

• ”Helseplager tilskrevet miljøfaktorer”, “Symptoms associated 
with environmental factors”: beskrivende termer, ikke diagnoser
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Behandling
Endre "prior" (erfaring) til mindre orientering mot skadelige forhold

• Pasienten setter ord på, blir kjent med sine egne "historier", tanker og følelser mhp. 

symptomene og mulige årsaker

• Tilpasset psykoedukasjon, f.eks. om nocebo, elementer i generative modeller, 

sykdomsforståelser mv.

• Pasient og terapeut kan reflektere over gamle og nye måter å oppfatte symptomene og 

deres sammenhenger

• Psykoedukasjon/ kognitiv terapi alene har imidlertid moderat effekt

Gå videre mhp. aktiv tolkning av interosepsjon, stimuli og/eller triggere

• F.eks. ved hyperventilasjon gi eksponeringstrening, herunder å kjenne igjen 

hyperventilasjons symptomene og at de kan fjernes ved å ta kontroll med pusten

• F.eks. ta kontroll med pusten ved triggere (se basestasjon eller parfymelukt)

• Hos terapeut og "hjemmelekse"

Påvirke innsamlingsstrategi for sensoriske stimuli

• Tilvenning til egne kroppslige opplevelser/sansing, samt øve for å øke presisjonen

• Kan suppleres med f.eks. ACT (acceptance and commitment therapy) eller 

mindfulness terapi



Hört talas om 

elkänslighet

Funderar på ett 

samband

Mål Symptomfri Minska symptom Förbättrad 

Undvik livskvalitet

sjukskrivning

Medel Information Kognitiv terapi            Stödjande terapi

Alt. förklaringar

Prognos  God Varierande Sämre

Temporära

Enstaka symptom 

(t ex hudsymptom vid 

bildskärmsarbete

Generalisering av

besvär och besvärs-

situationer

Neurovegetativa symtom

Söker efter samband,

bekräftelse 

(obs! risk vid 

elsanering)

Övertygad om

ett 

orsakssamband

Tid

Etter Lena Hillert, jfr. klinisk erfaring
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Utviklingsforløp
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Samfunnets strategier

Hovedmål

1. Bistå de som har fått helseplager

2. Hindre/begrense at det oppstår nye tilfeller av personer med slike 
plager

Likhetstrekk mellom helseplager tilskrevet ulike 
miljøfaktorer

• Tilstandene sees i sammenheng mhp. helsetilbud og forvaltning

Virksomheter (inkl. arbeidsmedisinere) bør følge slike 
strategier

• F.eks. ved spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere som 
opplever slike plager
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Vi kan gjøre en forskjell…

• Tross begrenset kunnskap og lite spesifikke tilbud i Norge kan vi bistå 

de som har "helseplager tilskrevet miljøfaktorer". Plagene er like reelle 

som andres

• Nødvendig å gå utover tradisjonelle biomedisinske forståelsesmodeller, 

f.eks. "generative" modeller

• Skillet psyke-soma er lite kunnskapsbasert, begrenser mulighetene til å 

bruke foreliggende kunnskap og anti-terapeutisk

• Psykoedukasjon, adferds- og kognitive tilnærminger er 
hovedgrunnlaget, alt fra en kort prat til flere behandlingssesjoner

• Leger kan også la være å bistå og eventuelt forverre helsetilstanden, 
bl.a. ved å:
– Ikke ta personen og dennes opplevelser på alvor

– Bidra til økt usikkerhet, bekymring og direkte/indirekte gi støtte til 
antiterapeutiske tiltak, f.eks. unngåelsesadferd

• Det er viktig å gi helsevesenet mer kunnskap om disse tilstandene


