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Vår sterke, sårbare psyke  

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Psykiske lidelser er på vei til å bli vår største folkesykdom. Bortimot 
halvparten av oss vil i løpet av livet få kjenne på kroppen hvordan  
psyken kan ramme, hardt og brutalt. 

Angst og depresjon er de vanligste. Lidelsene forvrenger tanker,  
følelser, atferd og forholdet vi har til andre. Alt det som gjør oss til  
de menneskene vi er. 

Den samme utviklingen ser vi nesten over alt. Psykiske lidelser er blant 
de viktigste årsakene til sykelighet og uførhet i verden i dag. Det er 
varslet at depresjon kan komme til å seile opp som det største globale 
helseproblemet innen 2030. De som er mest utsatt, også for alvorlige 
psykotiske lidelser, er under 25 år.
 
Og som om ikke tallene var alvorlige nok fra før: Daglig får vi demon-
strert hvordan krig og overgrep effektivt legger nye hundretusener til 
statistikken. For hver sirene, for hver bombe, for hver dag som går i  
beleirete byer i Ukraina, vokser antallet mennesker som står i fare for  
å utvikle alvorlige stressreaksjoner og psykiske lidelser. Barna er  
særlig utsatt, slik de er det i alle konfliktområder i verden. 

Til sammen er belastningen overveldende. Og derfor er behovet stort 
for å forstå menneskets psyke bedre enn vi gjør i dag. Hvorfor rammes 
tilsynelatende flere og flere? Hvorfor utvikler noen sykdom, andre ikke? 

Den som leter etter enkle forklaringer, leter trolig forgjeves. Tvert imot 
blir det stadig klarere at når sykdom oppstår, så skyldes det flere ting  
i kombinasjon: Arv, miljø og hjernebiologi virker trolig sammen med 
oppvekstforhold og nære relasjoner – og også i noen tilfeller infek- 
sjoner, kan vi lese i denne utgaven av Apollon.

For å finne svar, og dermed redusere menneskers lidelser, spiller forsk-
ningen en avgjørende rolle. Universitetet, med sin faglige bredde, har 
spesielt gode forutsetninger for å se alt i sammenheng – fra genetikk 
og biologi til sosiale forhold og politikk. Flere forskergrupper på Univer-
sitetet i Oslo kombinerer nå ulike fag og metoder. 

For vi vet at innsats nytter. De siste to-tre tiårene er det blitt lagt ned en 
formidabel forskningsinnsats på kreft og hjertesykdommer. Prognos-
ene for dem som blir syke, er betraktelig mye bedre enn de var. 
Trolig er tiden inne for en tilsvarende prioritering av psykiske lidelser 
– for mer effektivt å kunne lindre, behandle og forebygge vår tids folke-
sykdom. 
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Gjer det betre med 
minoritetselevar  
i klassen 
Mange meiner at skuleresultata vert påverka 
av kven elevane går på skule med. Korleis 
og kvifor er likevel ikkje heilt som vi trur.

Norskfødde foreldre i Oslo flytter oftare dersom 
barnet deira soknar til ein skule med høg pro-
sent minoritetselevar. Ei av årsakene kan vere 
at minoritetselevane, i gjennomsnitt, gjer det 
noko dårlegare på skulen enn majoritetsbarn.
    Solveig Topstad Borgen viser i avhandlinga si 
på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
at minoritetselevar i klassen likevel i det store 
og heile er positivt for skuleprestasjonane til 
dei andre elevane.   
    – Dei svakaste elevane blir betre på skulen 
dersom dei har medelevar med innvandrarbak-
grunn. Dei sterkaste elevane vert ikkje utan 
vidare betre, men dei blir heller ikkje dårlegare. 
Og det er lettare for dei å få gode karakterar frå 
læraren.
   Borgen avdekkjer også at minoritetselevar 
har høgare ambisjonar for utdanning enn  
majoritetselevar. 
    – Ei forklaring kan vere at desse ambisjonane 
smittar over på medelevane. Ei anna forklaring 
kan vere at lærarar på skular med mange mino-
ritetselevar tilpassar undervisninga si til eit nivå 
som alle forstår, utan at det går ut over elevane 
på høgare nivå. Ei tredje forklaring kan vere at 
det ikkje treng å vere best å gå på skule med 
skuleflinke elevar.=

– Her i landet er vi ekstremt glade i å 
oppføre nytt, peikar kunsthistorikar på. 
Å ta vare på det vi allereie har, har vi 
derimot langt mindre tradisjon for. 

Espen Johnsen er professor i kunsthis-
torie ved Universitetet i Oslo og ekspert 
på etterkrigsmodernismens arkitektur i 
Norge. Han peikar på at Blindern campus, 
slik som Regjeringskvartalet, føyer seg 
inn i ei lang rekkje utsette byggverk frå 
etterkrigstida. 
    – Mange opplever bygningar frå 1950- 

og 1960-talet som utdaterte. Berre i svært 
få tilfelle vert dei freda og tekne vare på 
eller tilbakeførte til si opphavlege utform-
ing, seier Johnsen. 
    Nyleg vart Oslo Science City lansert.  
Meininga er at Blindern skal omdannast  
til ein såkalla grøn korridor med blant 
anna påbygg, tilbygg, grøn fortetting og 
takhagar. 
   Kva skjer då med dei gamle bygningane?
   – Mange har kritisert området for å vere 
ein steinørken, men Blindern kan ein også 
sjå som ein elegant, abstrakt komposi-

sjon av velproporsjonerte bygningar med 
alléar, plassrom og grøntareal. 
    Johnsen meiner at blandinga av høge 
og låge blokker fortel om det som då var ein 
moderne idé: Velferdsstaten Noreg skulle 
gi universitetsutdanning til folket. 
   – Når det kjem mange nye bygningar, 
kan området bli lese på ein heilt annan 
måte. Mange vil seie at det tilfører nye, 
interessante kvalitetar, at det revitaliserer 
området og gir liv på kveldane. Men vi 
risikerer også å miste noko av den opp-
havlege campus-ideen.=
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Arkitekturen fortel viktig historie

Thon-prisen til biolog  
Tone Gregers på Insti-
tutt for biovitskap, Uni-
versitetet i Oslo, vart 
i år tildelt Olav Thon 
Stiftelsens nasjonale 
pris for framifrå under-
visning 2022. =
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KULTURMINNE: Arkitekturen på 
Blindern er ein del av historia om 
Universitetet i Oslo og etterkrigstidas 
gjenreising av landet.  

AKTUELT • Nytt

SKULERESULTATA blir betre med minoritetselevar i klassen.
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Samfunnsgeograf Aleksander Bern 
har undersøkt korleis arkitektkonkurr- 
ansar frå Fjordbyen i Oslo vert nytta. 

Arkitektkonkurransar er ofte godt 
publiserte hendingar, som skaper 
offentleg debatt og får mykje merk-
semd.

Samstundes viser Aleksander Bern i 
avhandlinga si at det offentlege ord- 
skiftet rundt utfallet av konkurrans-
ane berre i svært liten grad påverkar 
prosjekta som vert utvikla gjennom 
konkurransar.
   – Slik oppstår ein paradoksal situa-
sjon, påpeikar han. – Prosessen  
verkar open og offentleg, men sam-
tidig har det breie publikum likevel 
ikkje høve til å påverke eller delta i 
avgjerdene.=

Folk blir ikkje lytta til  
– eigentleg 

STERKT KRITISERT: Munch-bygningen 
har fått sterk kritikk for den arkitektoniske 
utforminga og er eit sentralt case i doktor-
avhandlinga til Aleksander Bern.
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Systemet sviktar 
anorektikarar
Behova til pasientar med anorek-
sia vert ikkje tatt godt nok om-
syn til når dei blir overførde frå 
Barne- og ungdomspsykiatriske 
helsetenester (BUP) til Vaksen-
psykiatriske helsetenester (VOP), 
peikar Veronica Lockertsen på i 
avhandlinga si ved Det medisin-
ske fakultetet.=

Betre framtid for 
dei med hjerne-
slag 
Till Schellhorn viser i avhandlinga 
si korleis det er mogleg å bruke 
MR-bilete av hjernen for å peike 
ut kva for pasientar som har 
større risiko for kognitiv svikt etter 
hjerneslag. Han håpar forskinga 
hans i framtida kan føre til betre 
behandling for desse pasient-
ane.=
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Økologiske grøn-
saker er bra for 
fosteret 
At gravide et rikelig med grøn-
saker – i tråd med tilrådingane 
frå Helsedirektoratet – er bra 
for både mødrene og barna dei 
ber fram. Økologisk produserte 
grønsaker kan gi endå større 
helsegevinst for mor og barn, 
poengterer Hanne Torjusen i av-
handlinga si på Institutt for helse 
og samfunn.= 

Kikholsoperasjon 
mot halsbrann er 
ikkje alltid best
Halsbrann, også kalla matrøyrs-
refleks, skuldast at syre frå  
magesekken kjem opp i mat- 
røyret. Forklaringa er ein veik 
lukkemuskel øvst i magesekken.  
    Thomas Johan Fyhn har i 
avhandlinga si på Institutt for 
klinisk medisin slått fast at open 
bukoperasjon fungerer betre 
enn kikholsoperasjon på barn 
med matrøyrsrefleks. 12 år etter 
operasjonen fekk barna som var 
opererte med kikholsoperasjon, 
oftare tilbakefall.=

I framtida kan dyrka kjøt erstatte vanleg 
kjøt.

Kjøtforbruket i verda har tredobla seg dei 
siste femti åra. Dagens kjøtproduksjon 
fører både til klimagassutslepp, avskoging, 
forureinsing og overforbruk av ressursar.
Eit lovande alternativ er å dyrke kjøt. Det 
kan gjerast ved å dyrke levande muskel-
celler i ein bioreaktor. 

– Dyrka kjøt kan produserast meir effektivt 
og meir berekraftig enn vanleg kjøt, peikar 
Randi Christel Andreassen på. I avhand- 
linga si viser ho korleis visse muskelceller 
frå ytrefilét kan dyrkast vidare i laboratori-
um utan kostbar cellenæring.
    Dyrka kjøt krev 90 prosent mindre land-
område, 75 prosent mindre vatn og gjev 75 
prosent mindre utslepp av klimagassar.=
 

Dei mest kjende kjenneteikna ved demens 
er kognitiv svikt, minnetap og problem med 
å planleggje og løyse oppgåver. Som om 
dette ikkje er nok, har personar med de-
mens også mindre muskelstyrke og  
vanskar med gange og balanse. 
    Karen Sverdrup har i avhandlinga si slått 
fast at den fysiske funksjonen var dårlegare 
hjå eldre med begynnande kognitiv svikt, 
altså før dei fekk demens. Dei hadde mel-

lom anna problem når dei går. Når demente 
hamnar på sjukeheim, mister dei mykje av 
den fysiske aktiviteten sin. Smerte og apati, 
mangel på motivasjon og entusiasme gjer 
det heile verre.
    Sverdrup rår difor til at helsevesenet bør 
setje inn målretta tiltak overfor personar 
med demens og kognitiv svikt for å førebyg-
gje og hindre endå større tap av den fysiske 
funksjonen.=

Å bli mindre førleg kan vere 
første teikn på demens

Brukar kalkulator mot hjarte-
flimmer

Atrieflimmer, populært kalla for hjarteflim-
mer, rammar mellom 150 000 og 200 000 
nordmenn kvart år. Atrieflimmer aukar risi-

koen for hjerneslag mykje.
    I dag finst det fem ulike blodfortynnande 
medikament som fungerer bra mot hjerne-
slag. Uheldigvis aukar dei alle risikoen for 
blødingar.
    – Det er svært viktig at vi legar prøver å 
finne rett preparat og rett dose til kvar enk-
elt pasient, påpeikar Ole-Christian Walter 
Rutherford. 
    Han har i doktorgradsarbeidet sitt laga 
ein enkel kalkulator som legane kan bruke 
når dei skriv ut blodfortynnande medisinar. 
Då kan legane sjå kva for medikament og 
kor stor dose som er mest effektivt og trygt 
for pasienten.=
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Kjøt utan dyreslakt 
kan bli framtidas mat 

Ein ny og enkel kalkulator hjelper legane med å finne rett medi- 
kament og korrekt dose for pasientar med hjarteflimmer.

HELSERÅD: Det er lurt å bevare den fysiske helsa for demente.
 

Maren Cecilie Strand har i doktorgraden 
sin undersøkt to rusmiddel som kan på-
verke evna til å køyre bil: metadon og 
buprenorfin. Desse stoffa blir også brukte 
som legemiddel til smertelindring og ikkje 
minst i legemiddelassistert behandling av 
heroinavhengige. 
    – I 2012 innførte Noreg faste grenser for 
ei rekkje rusmiddel i trafikken, med fast-
lagde straffeutmålingsrammer, på same 
måte som for alkohol. 
    Metadon og buprenorfin var to av desse 
stoffa som fekk faste grenser. 
    Departementet sette tre nivå på desse 
stoffa, tilsvarande 0.2, 0.5 og 1.2 i promille, 
men dei hadde ikkje nok kunnskap om 

grensene. Det blei det ein doktorgrad av. 
    Maren Cecilie Strand gav medikament 
til friske frivillige for å sjå korleis dei blei 
påverka. Forsøkspersonane fekk metadon, 
buprenorfin og juksemedisin (placebo) 
utan at dei visste kva dei fekk. Forsøka vart 
gjennomførte under kontrollerte forhold på 
ei køyrebane ved Universitetet i Maastricht 
i Nederland.
    Forskinga hennar viser at forsøksper-
sonane vart påverka sjølv om konsentra-
sjonen av buprenorfin var låg. Studien 
hennar har ført til at norske styresmakter 
har innført strengare grenser for kva som 
er straffbart.= 
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Den fysiske funksjonen til eldre blir dårlegare allereie før dei blir demente.

Takka vere ein doktorgrad om rus-
påverka køyring, har styresmakt-
ene innført strengare strafferam-
mer for køyring med buprenorfin.

Gav strengare  
grenser for 
ruskøyring 
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Har de barn og  
barnebarn som  

«har alt» – og som det 
difor er nærast  

umogeleg å finne 
på gåve til? 

HER KJEM EIT TIPS:  
Gje dei eit abonnement på  

forskingsmagasinet Apollon!  
Alt du treng å gjere, er  

å sende namna og  
postadressene deira til: 

apollon@admin.uio.no  

Apollon er GRATIS og blir sendt 
heim til deg fire gonger i året.

 Hei 
bestemor  

& bestefar!
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SAMFUNNSGEOGRAFI • Byvekst

Tekst: Trine Nickelsen

Det hjelper ikke at naturtypen er rødlista og  
  at mange trua arter lever der. Den sjeldne 

ravinedalen i Lillestrøm risikerer nå å bli fylt opp 
med flere millioner tonn forurensete masser fra 
bygg- og anleggsvirksomhet, hovedsakelig fra 
Oslo. Massedeponiet, som utbyggerne kaller ‘miljø-
park’, er ett av stadig flere deponier i kommunene 
rundt hovedstaden. 

– Mer og mer natur i Akershus ofres for en an- 
givelig bedre sak, nemlig fortetting og grønn by-
vekst i Osloregionen, sier professor Bjørnar Sæther 
ved Universitetet i Oslo. Han er samfunnsgeograf 
og tilknyttet forskningssenteret Include, som 
undersøker hvordan det er mulig å hindre urett-

ferdige utslag og motsetninger i overgangen til 
lavutslippssamfunnet. 

Sæther peker på at store infrastrukturprosjekter 
og kompakt byutvikling skaper et nesten umettelig 
behov for steder å dumpe grus-, jord- og stein-
masser.

– Grunneiere og entreprenører tjener store peng- 
er på å ta imot massene, som til sammen utgjør 
mange millioner tonn i året. De som derimot ikke 
har noe å vinne, er lokalbefolkning, planter, dyr og 
miljø. 

Ingen vet. Det er de aller største og tyngste som  
har lov å kjøre på norske veier, lastebilene og vogn-
togene som går i skytteltrafikk mellom hovedstad-

en og kommunene rundt, fylt opp med grave- og 
sprengmasser. Ingen vet hvor mange lass det er 
snakk om totalt. Derfor vet heller ingen hvor mye 
grå masse Oslo kvitter seg med til sammen. Det 
finnes lite tilgjengelige tall og informasjon fra 
myndigheter og utbyggere. 

– Myndighetene fører statistikk over hva vi 
kaster i søpla hver uke, over farlig avfall og annet. 
Men når det gjelder de enorme mengdene ‘rene’ 
jord- og steinmasser, så finnes ingen oversikt, på-
peker Sæther. Forskerens metode har derfor vært 
observasjon. 

– Jeg har gjennomført tellinger av lastebiler på 
vei ut av byen, forteller han. Det ga ham en viss 
oversikt over omfanget: 

– Det er snakk om hundrevis av billass hver 
eneste dag. Ja, faktisk er én av fem lastebiler vi ser 
på veiene i Oslo-området, lastet med slike masser. 
Dette er dieselbiler med tung last. Utslippene er 
betydelige. Hvor drar de alle sammen?

Når forskeren spurte sjåførene hvor de skulle, 
fikk han sjelden svar. Han valgte derfor å kjøre et-
ter for å finne ut hvor avfallet til slutt havner. 

– Det brakte meg til mange store og små depo-
nier i natur- og kulturlandskap rundt byen, trolig 
også noen ulovlige. Et litt spesielt et er Drammens- 
fjorden. Der dumpes masser fra den nesten to mil 
lange tunnelen mellom Tyrifjorden og Huseby i 
Oslo som skal sikre ny vannforsyning til hoved-
staden.  

 
Dype hull. Kompakt byutvikling skal spare land-
områder og er dermed bra for miljøet. Men kom-
pakt betyr høyt.  

– Jo høyere en bygger, desto dypere ned i bakken 
må en grave og desto mer masse må kjøres vekk  
– i praksis til landlige områder utenfor byen. Store 
infrastrukturprosjekter – som ny vei og jernbane, 
generer enorme mengder masse, sier Sæther, og 
viser til Follobanen og ny E18.  

Nye prosjekter trenger også tilførsel av ny mas-
se – sand, grus og stein. 

– Når hus og veier bygges, trengs knust fjell av 
beste kvalitet for å fundamentere og blande inn i 
betongen. Hvor kommer det fra? Jo, fra mange  
steder rundt Oslo, som pukkverket ved Losby i 
Lørenskog kommune, hvor hundrevis av store laste-
biler kjører gjennom et villaområde hver dag for å 
hente knust stein til byggeprosjekter i Oslo. 

Ikke gjenbruk. Natur går tapt både når en spreng-
er nytt fjell og når en dumper gammel masse. 
Unødvendig, mener forskeren. 

– Miljøvennlige løsninger finnes, påpeker han, 
og viser til Hovinbyen, som representerer den nye, 
grønne byutviklingen i Oslo. Massene i grunnen er 
forurenset. Blir de vasket, kan mye trolig brukes på 
nytt. Men selv om behovet er enormt, finnes ikke 
ett eneste sted å mellomlagre og vaske slike masser 
i Oslo i dag. Forskeren beklager at massene ikke 
betraktes som ressurser som kan brukes på nytt, 
men som avfall. 

Oslo: Nei til deponi. – Kommunen der de fleste 
utbygginger i landet skjer, vil ikke sette av arealene 
som trengs. Uten at det sies med rene ord, er hold-
ningen at arealer og natur i Oslo er mer verdifull 

FN ADVARER: – Problemet 
er lokalt, men i høyeste grad 
også globalt. FNs ressurs-
panel advarer om at byvekst 
fører til et enormt forbruk  
av natur i form av masse- 
deponier og uttak av ny 
masse. Utviklingen er over- 
hodet ikke bærekraftig, på-
peker Bjørnar Sæther. 
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Titalls 
millioner 
tonn 
stein og 
grus: 

   Oslo vil ha grønn byutviklin g – 
   dumper enorme mengder 
   grå masse i andres natur 

ENORM BYGGEGROP: Her kommer Norges største universitetsbygg, Livsvitenskapsbygningen. I Oslo finnes ingen steder 
å gjøre av de enorme 300 000 kubikkmeter masse som er gravd vekk. Isteden er de fraktet til et deponi i landlige omgiv-
elser i Nittedal. Store dieseldrevne lastebiler har trolig kjørt om lag 1 400 000 kilometer for å frakte alt sammen.

IKKE I NORDMARKA, MEN 
HER: Massedeponiet «Jøls-
en miljøpark» i Lillestrøm kan 
bli ett av de største på Øst-
landet. En ravinedal med en 
åpen bekk som drenerer til 
naturreservater med interna-
sjonal vernestatus, skal etter 
planen fylles med en halv 
million tonn forurenset mas-
se hvert år de neste 15–18 
årene. Eier er AF Gruppen, 
en av landets største entre-
prenører – som for øvrig 
renoverer Eilert Sundt hus  
på Blindern og bygger nytt 
Vikingtidsmuseum på Bygd-
øy. I bakgrunnen sees Nord-
re Øyeren naturreservat.

Om lag hvert tredje minutt passerer en 
lastebil bygrensa – fylt opp med stein, 
grus og forurenset gravemasse fra alle 
byggeprosjektene. Nabokommunene  
er blitt fyllplasser. 
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Putins trussel om atom-
krig kan virke som en 
eskalering av en allerede 
høyspent situasjon.  
Målet hans kan likevel 
være å de-eskalere. 
Tekst: Morten S. Smedsrud

Historisk har Russlands trussel om bruk av  
 kjernevåpen avtatt når landet har oppfattet 

seg som sterkt i de øvrige, konvensjonelle militær-
disiplinene. I perioder der den konvensjonelle 
våpenkraften er svakere, har naboen vår i øst vært 
raskere til å true med atomkrig. 

– Forholdet mellom konvensjonell militærmakt 
og advarsel om bruk av kjernevåpen er omvendt 
proporsjonalt. Når den ene går opp, går den andre 
ned, sier Kristin Ven Bruusgaard på Institutt for 
statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Hun har skrevet artikkelen «Russian nuclear 
strategy and conventional inferiority» i tidsskrift-
et Journal of Strategic Studies.

I den viser forskeren, som er knyttet til Oslo 
Nuclear Project, tre faser i Russlands forhold til 
atomvåpen siden Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

– Under den tidlige, kalde krigen advarte Sovjet-
samveldet om massiv atomreaksjon som svar på 
konvensjonelle angrep. Mot slutten av sovjettiden 
hevdet imidlertid samveldets ledere at de aldri 
ville være de første til å bruke atomvåpen i en krig. 

Ledelsen i det gjenoppståtte Russland sa på 
1990-tallet at landet likevel kunne være det første 
til å bruke atomvåpen dersom riket sto overfor en 
eksistensiell trussel.

– Det var en stor deklaratorisk endring, sier 
Bruusgaard, med en ordbruk som signaliserer 

en sentral grenseoppgang: 
– Vi må skille mellom kommunisert 

strategi og den reelle strategien. Den 
første er det som sies offentlig, den an-
dre vet vi lite eller ingenting om.  

  

MAKTSYMBOLET: Vladimir Putin ble overrakt atomkofferten, 
som russerne har døpt «Tsjeget» etter et fjellområde i Kaukas-
us, da han overtok makten i Russland fra Boris Jeltsin i 1999. 

Putins kjæling 
med atomknappen 
 

Det er tre atomkofferter i Russland  
– Putin har én av dem: 
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og attraktiv enn andre steder. Derfor kommer 
det aldri noe deponi i Nordmarka, men det kan 
komme i en ravinedal i Lillestrøm, kloss innpå 
nasjonale og internasjonale verneområder.

Ikke med i planene. Et stort problem, påpeker 
Sæther, er at mange utbyggere ikke har gode plan-
er for massene som byggeprosjektene genererer: 
Hvordan kan vi innrette prosjektet slik at behovet 
for å kjøre vekk gammel masse og hente inn ny, 
blir minst mulig? Isteden blir det opp til entrepre-
nøren som skal gjennomføre prosjektet, å kvitte 
seg med massene – og da helst så billig som mulig. 
      – Entreprenøren leier inn firmaer som får i 
oppdrag å finne passende deponier. Ansvaret  
pulveriseres nedover i verdikjeden. På veiene i 
Oslo kjører lastebiler fra anslagsvis 20-30 ulike 
firmaer med masse i lasten. Det er mye penger i 
frakten – mer jo lenger en kjører.

Ingen samordning. Et annet alvorlig problem, 
understreker Sæther, er den manglende samord-
ningen mellom ulike myndigheter og på tvers av 
sektorer. 

– For å få til mer gjenbruk av masser, må det 
settes tydelige krav til utbygger. Slike krav forut-
setter at fylke, stat, kommune og statsforvalter ko-
ordinerer seg. Det er åpenbart ikke lett å få til slik 
det er i dag. Dermed faller grus- og steinmassene 
mellom flere stoler. Et annet problem er at kom-
mune, stat og andre offentlige aktører ofte sitter  
på begge sider av bordet. Staten er den største 
utbyggeren av alle. Jeg har snakket med entre-
prenører som sier at staten og kommunene er  
nødt til å ta et større ansvar for å få til bedre for-
valtning av masser. På egen hånd vil de ikke greie 
det, mener de. Flere spør seg: Hvorfor kjøper ikke 
Oslo kommune et gammelt industriområde og  
fatter en politisk beslutning: Her skal vask og  
gjenbruk av masser skje!  

Sæther etterlyser nytenkning og innovasjon for 
å få til sirkulære løsninger. I fjor kom rapporten 
«Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord 
og stein som ikke er forurenset». Sæther sier han 
er skuffet: 

– I denne rapporten slår Miljødirektoratet, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statens vegvesen, 
Nye veier og andre offentlige aktører fast at, jo det 
er et problem at sektoren ikke er samordna, men vi 
vet ikke ennå hva vi skal gjøre med det, og vi kom-
mer foreløpig ikke til å gjøre noe med det. 

Dermed fortsetter den jevne strømmen av laste-
biler ut av Oslo – Europas miljøhovedstad 2019, 
mens verdifull natur i Akershus forsvinner mer og 
mer. =
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Russisk militær underlegenhet. Da Sovjet- 
unionen gikk over i historien, var Russland mili-
tært svekket. Blant annet befant en del sovjetiske 
baser seg i republikker som i 1991 ble selvstendige, 
og derfor utenfor Moskvas kontroll. 

Underlegenheten ble særlig tydelig da USA 
samme år raskt og effektivt befridde Kuwait fra 
den irakiske okkupasjonen i det som ble kjent som 
Den første golfkrigen. 

– Russerne så for første gang den strategiske 
effekten av konvensjonell presisjonsild. De ble 
med en gang bekymret for kvaliteten på sine egne 
styrker. 

Mot slutten av 1990-tallet ble Russland enda 
mer urolig for sin militære underlegenhet sammen- 
liknet med Vesten og NATO. 

– Da NATO bombet en rekke mål i Serbia i 1999, 
ble Moskva sjokkert over at alliansen kunne gripe 
inn i et suverent land uten mandat fra FNs sikker-
hetsråd. 

Russerne drev på samme tid sin egen krig i den 
delvis autonome provinsen Tsjetsjenia, en krig 
som ble fordømt på det sterkeste i Vesten.

– Serbia-intervensjonen var et worst-case scen-
ario for russiske ledere og militære. De fryktet at 
NATOs presisjonsbombing i neste omgang kunne 
ramme dem selv, som en straffereaksjon på krigen 
i Tsjetsjenia. 

Ved tusenårsskiftet publiserte Kreml en opp-
datert versjon av den russiske atomdoktrinen. 

– Formuleringene var nå mer generelle og inne-
bar en senket terskel for bruk av kjernevåpen.  
Terskelen var da lavere enn tidligere, men også 
lavere enn den skulle bli noen år senere.  

Samtidig gjennomførte Russland sin første 
store, strategiske øvelse siden den kalde krigen. 
«Zapad-1999» simulerte et angrep med et atom-
bevæpnet kryssermissil mot mål i Norge og USA. 

– Øvelsen var et tydelig signal. Russerne ville 
bruke atommakt når alle andre forsvarsmidler 
hadde mislyktes.

 
Atomkofferten følger presidenten. Et halvt år 
etter øvelsen der russerne lot som de atombombet 
Norge, ga Russlands første president, Boris Jeltsin, 
makten til sin da forholdsvis ukjente kollega,  
Vladimir Putin. 

På de offisielle bildene fra maktovertakelsen 
ser vi at Putin blir overrakt atomkofferten, som 
russerne har døpt «Tsjeget» etter et fjellområde i 
Kaukasus.

«Tsjeget» har vært med president Putin siden, 
med et lite opphold mellom 2008 og 2012 da han  

formelt overlot makten til Dmitrij Medvedev. 
Senest i en begravelse Putin deltok på i april i 

år, var atomkofferten synlig i hånda på mannen 
som fotfulgte presidenten.

Frykten i Vesten har vært at atomkofferten 
setter Putin i stand til alene å sette i gang en 
atomkonflikt, som i verste fall kan ende i tredje 
verdenskrig.

Så enkelt er det likevel ikke, ifølge Bruusgaard. 
– Det som fins av tilgjengelig informasjon, til-

sier at det er tre kofferter – én hos generalstabs-
sjefen og én hos forsvarsministeren, i tillegg til 
Putins. To av disse må aktiveres, og ordren må 
verifiseres i generalstaben, før atomvåpen kan 
brukes. 

Etter at han kom til makten, satte Putin i gang 
en modernisering av konvensjonelle, russiske styrk-
er. Etter Russlands svake prestasjoner i krigen i 
Georgia i 2008 ble moderniseringen intensivert. 

– Da skjedde det fundamentale endringer. Blant 
annet ble hele den militære ledelsen byttet ut. Russ- 
erne snakket i økende grad om at konvensjonell 
militærmakt, ikke bare kjernevåpen, kunne virke 
avskrekkende.

I 2010 var styrkene etter russisk vurdering 
i så god stand at atomdoktrinen kunne endres. 
Myndighetene hevet da den uttalte terskelen for 
bruk av kjernevåpen. I henhold til den oppdaterte 
doktrinen skulle de kun brukes dersom statens 
eksistens var truet. 

– Det er den foreløpig siste endringen i atom-
politikken. Offisiell, russisk doktrine er uendret 
fra 2010 til i dag.  

  
Faren for atomkrig i Ukraina. Det er i dag an-
slått at Russland har omtrent 6000 atomstrids-
hoder. Det gjør landet til den kvantitativt største 
atommakten i verden, med nesten halvparten av 
verdens snaut 13 000 kjente atomvåpen. USA har 
til sammenligning rundt 4000 kjernevåpen. 

Raskt etter invasjonen av Ukraina 24. februar 
i år, truet Putin med «konsekvenser man aldri før 
har sett» dersom Vesten involverte seg militært. 

– Slik signaliserte Russland at de kan være vill- 
ige til å bruke kjernevåpen under gitte omstendig-
heter. Men Putin forstår at en direkte konfronta-
sjon med Vesten, altså å krysse atomterskelen, 
ville føre Russland og verden ut i en ekstremt far-
lig situasjon. 

Et tegn på at Putin ikke alltid følger den russ- 
iske dreieboka for krig, er begrepet «special com-
bat regime». Det er et helt nytt begrep som tidlig-
ere ikke fantes i den russiske forsvarsstrategien. 

– Vi tror det russiske forsvaret har fire bered-
skapsnivåer for atomvåpen. Dette er ikke et av 
dem. I stedet blir det riktigere å si at det befinner 
seg et sted mellom nivå én og nivå to.

Putin forsøker å avskrekke Vesten ved å sette 
opp tydelige skranker. Dette har vi særlig sett i 
spørsmålet om en flyforbudssone over Ukraina. 

– Viser krigen i Ukraina at de konvensjonelle 
styrkene ikke er like gode som Putin trodde, og at 
Russland derfor må legge mer vekt på trusselen 
om atomkrig?

– Det er for tidlig å si hvilke konklusjoner Russ-
land vil trekke om egen konvensjonell evne. Det er 
åpenbart at en rekke politiske føringer og antak- 
elser om en begrenset operasjon med stor strateg-
isk effekt lå til grunn for den innledende fasen. 

Russerne fulgte ikke sin egen plan for gjennom-
føring av moderne operasjoner, blant annet med 
begrenset missilbruk i den innledende fasen. 

– Men dersom Russland nå slutter at deres 
konvensjonelle evne er dårligere enn antatt, må vi 
forvente at kjernevåpen igjen vil kunne få en viktig-
ere rolle i russisk doktrine.

  
Falske flagg-operasjoner? I midten av mars 
hevdet det russiske utenriksdepartementet at de 
hadde funnet bevis for at Ukraina og det ameri-
kanske forsvarsdepartementet samarbeidet om å 
utvikle biologiske våpen. 

Alarmklokkene ringte. Både britenes statsmin-
ister Boris Johnson og den amerikanske president-
en Joe Biden advarte om at dette minnet om opp-
takten til en såkalt «falskt flagg»-operasjon. 

Kunne Putin være kynisk nok til å angripe sin 

egen befolkning med biologiske eller kjemiske  
våpen, og skylde på Ukraina for å ha et påskudd 
til å sette i gang en atomkrig?

– Retorikken om ukrainske masseødeleggelses-
våpen er svært bekymringsfull. Heldigvis har vi 
hørt mindre om det den siste tiden, sier Bruus-
gaard. 

Forskeren tror at Putin og hans militære rådgiv- 
ere vil ta det ultimative krigsskrittet hvis, og bare 
hvis, de ikke har noen andre alternativer. 

– Putin har vært med på multilaterale erklær-
inger om at en kjernekrig ikke kan vinnes og ikke 
må utkjempes. Det farligste scenariet er der hvor 
Putin blir presset inn i et hjørne, uten fluktruter, 
og han opplever at han ikke har noe mer å tape. Da 
kan vi se for oss et svært begrenset russisk atom-
angrep. Formålet ville være å skape en forstyrrelse 
av konflikten som potensielt kan tvinge en mot-
stander til å underkaste seg. 

Dette er taktikken som vestlige observatører 
har kalt «escalate to de-escalate», eller trappe opp 
for å trappe ned. 

– Tidligere har russiske strateger vurdert mulig-
heten for at atomvåpen kan brukes på denne 
måten. Russisk doktrine tyder imidlertid på at de 
neppe vil råde Putin til å bruke atomvåpen i den 
nåværende situasjonen. 

Putins store ego kan også være med på å mot-
virke atomkrig. 

– Putins ønske om å gå inn i historiebøkene 
som en stor russisk leder kan hindre ham i å bli 
den første verdenslederen som bruker atomvåpen 
siden slutten av den andre verdenskrig.= 

SATAN 2: RS-28 Sarmat, kalt 
Satan 2, er Russlands kraft-
igste ballistiske missil med 
interkontinental rekkevidde. 
Russland gjennomførte en 
testoppskyting 20. april i år. 
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Atomvåpen 

• Også kalt kjernevåpen 
eller kjernefysiske våpen, 
er våpen hvor spreng-
virkningen oppnås ved 
frigjøring av kjernekraft. 
Disse deles i fisjons-
våpen og fusjonsvåpen.

• Atomvåpen har kun blitt 
benyttet i konflikt ved én 
anledning, da USA slapp 
to atombomber over 
Hiroshima og Nagasaki i 
august 1945.

• Ni land i verden har i 
dag atomvåpen, og disse 
kalles atommakter. 
Bare fem av disse har  
undertegnet Ikkespred-
ningsavtalen om å 
forhindre videre spred-
ning av atomvåpen: USA, 
Russland, Kina, Stor-
britannia og Frankrike. 
De andre fire er India, 
Pakistan, Nord-Korea og 
Israel.

Kilde: snl.no

KAN BLI VIKTIGERE: – Hvis 
Russland nå konkluderer 
med at deres konvensjon- 
elle, militære evne er dårlig-
ere enn antatt, må vi for- 
vente at kjernevåpen igjen 
vil kunne få en viktigere rolle 
i russisk doktrine, sier Kristin 
Ven Bruusgaard. 
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Tekst og foto: Yngve Vogt

Tro det eller ei! Uansett hva du leter etter på 
Finn.no, landets største markedsplass, blir de 

automatiske annonse-anbefalingene mer relevante 
desto mer Finn.no tar hensyn til usikkerhetene.

Etter at nettstedet tok i bruk nye usikkerhets-
beregninger, har den gjennomsnittlige brukeren 
klikket seg inn på sju prosent flere annonser enn 
tidligere. Mer trafikk betyr større omsetning og 
mer penger i kassen. 

– Det gjelder å engasjere brukeren nok til at 
han bryr seg om hva vi anbefaler, forteller data 
scientist Simen Eide på Finn.no. Han tar nå en 
industriell doktorgrad på BigInsight – et senter for 
forskningsdrevet innovasjon ved UiO – om hvor-
dan det er mulig å bruke kunnskapen om usikker-
heter for at markedsplassen kan anbefale de beste 
annonsene til nettopp deg som bruker. 

også er interessert i noe annet, er det i tillegg vik-
tig for oss å oppdage de andre interessene dine.

Dyp læring. For å klare dette må Simen Eide 
kvantifisere usikkerhetene. Anbefalingssystemet 
til Finn.no bygger på dyp læring, en viktig metode 
for å trene opp datamaskinen til å gjenkjenne 
mønstre i data. Problemet med dyp læring er at 
denne metoden ikke tar hensyn til usikkerheter. 

– Vi prøver nå å bake inn usikkerheten i den 
dype læringen.

Hvis du har sett på femten biler og ett sofabord, 
er det best å vise annonser av biler, men det er 
samtidig en viss sannsynlighet for at du også har 
andre preferanser. Simen Eide tar derfor også 
hensyn til hva de andre brukerne, med tilsvarende 
interesser for biler, ser etter.

– Det eneste vi vet er at en bruker som har sett 
på en bil, også har stor sannsynlighet for å se på en 
annen bil.

Da må Finn.no finne den rette bilen blant de 
to millioner gjenstandene som finnes i databasen 
deres. 

50-dimensjonal fotballbane. For å skjønne 
hvordan Finn.no tenker, kan du se for deg at nett-
stedet har plassert alle annonsene – det er altså 
mer enn to millioner av dem – utover en fotball-
bane. Hver gang en av brukerne tar en titt på to 
bestemte annonser, blir disse to annonsene plass-
ert nærmere hverandre på fotballbanen.

– Brukere har en tendens til å se på lignende 
ting over tid. Kanskje vil alle de dyre bilene havne 
på den ene siden av fotballbanen, mens sofaene 
havner på den andre siden.

Jo kortere avstanden er mellom to objekter, des-
to større er sannsynligheten for at de to annonsene 
blir vist til samme bruker.

Det er ikke mulig å plassere alle objektene på 
en to-dimensjonal fotballbane. Simen Eide jobber 
heller ikke i tre dimensjoner.

– Vi er nødt til å sortere alle annonsene på en 
fotballbane med femti dimensjoner. Vi trenger så 
mange dimensjoner for å kunne finne den rette 
avstanden mellom alle annonsene.

Sannsynlighetsfordeling. Så kommer neste 
problem. Det handler om det Simen Eide kaller for 
kaldstartproblemet. 

– Hvis det legges ut en ny bilannonse, er det 
ingen som har sett på denne bilen før. Da er det 
umulig å legge ut bilen på fotballbanen. 

Poenget er å anbefale den til brukere så tidlig 
som mulig. Og det er nå Apollon omsider kommer 
til det saliggjørende hovedpoenget om usikker-

heter. På tide! Og nå snakker han om brukerne og 
ikke annonsene. Han legger også brukerne inn på 
fotballbanen.

– Vi legger også brukerne på fotballbanen, men 
vi er usikre på nøyaktig hvor de skal plasseres. Det 
er ikke nok å legge dem på et bestemt punkt. Vi må 
også lage en sannsynlighetsfordeling for hvert av 
disse punktene.

Det betyr at alle brukerne får et område på fot-
ballbanen der de med en viss usikkerhet kan ligge. 

– Sannsynligheten blir da kanskje størst for at 
brukeren fortsatt ønsker å lete etter en annen bil, 
mens sannsynligheten også er til stede for at han 
har lyst til å se etter et sofabord.

Etter at Finn.no la denne spesielle formen for 
usikkerhet inn i modellen, økte klikkraten med sju 
prosent.

– Det er bra. Hvis folk finner annonsene mer 
interessante, vil de kjøpe og selge mer. Vi får da 
mer fornøyde brukere, samtidig som Finn.no får 
en sterkere posisjon i markedet.

Tunge beregninger. Det krever en del datakraft 
for å ta hensyn til alle usikkerhetene. Dette er intet 
stress for akademikere. Det har ingenting å si for 
dem om de må bruke en ukes databeregninger for 
å trene opp modellen.

I det virkelige liv er en uke altfor mye. Før alle 
beregningene er i boks, er resultatene i mellomtid-
en blitt irrelevante. Det er derfor viktig at markeds- 
plassen klarer å løse beregningene i løpet av noen 
få nattetimer, slik at brukerne kan få de beste an-
befalingene når de setter seg ved tastaturet neste 
morgen.

– Jo fortere vi får dette til, desto mer ferskvare 
blir resultatene.

Det beste hadde vært om det var mulig å trene 
opp modellen i sanntid, slik at Finn.no vet hva 
brukeren er interessert i der og da.

– Med en liten algoritme skal det være mulig å 
få fornuftige resultater i løpet av 80 millisekunder. 
Det betyr at systemet vårt kan beregne hva du 
liker best hver gang du klikker deg inn på nett-
stedet.

Spiller med åpne kort. Selv om alle algoritmene 
blir publisert i vitenskapelige tidsskrifter, er ikke 
Simen Eide redd for at noen andre luringer skal 
stikke av gårde med ideene hans.

– På konferanser utveksler vi ideer med kon-
kurrentene våre. Det er givende. Verdien av algo-
ritmene er begrenset kommersielt. Finn.no er mye 
mer enn dette. Men den gangen jeg jobbet i finans-
verdenen, diskuterte vi ikke løsningene med and-
re. Det hadde vært mye farligere for bedriften.=

Ut av digital boble. La oss ta det hele fra starten. 
Du har klikket ti ganger på noe du er interessert 
i. Anta du har sett på ti biler. Før ville Finn.no ha 
anbefalt deg annonser med tilsvarende biler.

– Det er vanligvis slik anbefalingsalgoritmene 
fungerer. 

Dette har dessverre noen uheldige konsekvens-
er. Hvis du bare blir anbefalt det markedsplassen 
tror du ser etter, havner du i en digital boble. 

– Da vil ikke anbefalingene dekke hele inter-
essebredden din.

Simen Eide har forsøkt å gjøre noe med dette. 
Det har vært alt annet enn enkelt. Selv om Finn.
no sitter på enorme mengder data, vet de nesten 
ingenting om den enkelte bruker.

– Usikkerheten er svært stor om hva brukeren 
er interessert i. Hvis du har sett på ti biler, men 

De automatiske 
anbefalingene 

på Finn.no 
fungerer mye 

bedre når 
algoritmene 

tar hensyn til 
usikkerheter.

Usikkerhet 
gir bedre 
anbefalinger 

Optimerer persontilpassete annonser

MER TREFFSIKKERT: For å 
øke trafikken på Finn.no har 
Simen Eide laget et sinn-
rikt system som beregner 
sannsynligheten for hva alle 
de mange brukerne på nett-
stedet er interessert i.
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Tekst: Trine Nickelsen

I Nederland endte det i skandale. Myndighet- 
   ene utviklet et omfattende kontrollsystem for 

å avsløre trygdesvindlere, men ble selv dømt for å 
ha brutt loven og krenket menneskerettighetene. 
Systemet var basert på algoritmer. Data om per-
soner som var dømt for trygdesvindel, ble brukt til 
å forutsi hvilke andre trygdemottakere som kunne 
tenkes å svindle i framtida. Når maskinene lærte 
av kjente tilfeller av trygdemisbruk og forbedret 
dataene stadig mer, ble kontrolltrykket voldsomt 
mot noen, og aller mest mot folk i fattige og sosi-
alt belastede områder. Systemet de nederlandske 
trygdemyndighetene hadde investert enorme res-
surser i, ble lagt ned. Noen hadde glemt å tenke på 
rettsstatsprinsippene.

Enorm iver. – Det er en enorm iver etter å digi-
talisere velferdsforvaltningen også i Norge og å 
ta kunstig intelligens og maskinlæring i bruk for 
fullt. Teknologien gir fantastiske muligheter. Men 
eksempelet fra Nederland minner oss om noe vik-
tig: At alt må skje innenfor rammene av demokra-
tiet og rettsstaten, understreker professor Ingunn 
Ikdahl og førsteamanuensis Jon Christian Fløys-
vik Nordrum ved Det juridiske fakultet. 

De to leder «Digital velferdsstat», et stort 
samarbeidsprosjekt mellom juristene på UiO og 
fagmiljøene i NAV. Målet er klart: å bidra til at den 
digitaliserte velferdsforvaltningen bygger på et 
demokratisk og rettsstatlig fundament.  

Enestående i verden. NAV er noe for seg selv. 
Ikke bare er NAV trolig det velferdsorganet i verd-
en som dekker flest velferdsområder og har flest 
tjenester samlet under seg. Det er også velferds-
organet med adgang til de mest omfattende og  

Skal sikre demokrati og retts-
stat når maskinene overtar 
 

NAV allierer seg med juristene:

Intelligente maskiner bringer velferden stadig mer effektivt 
ut til oss alle. Men å la maskinene overta før viktige retts-
statsprinsipper er sikret – hvor intelligent er egentlig det? 

detaljerte dataene om hver enkelt innbygger i et 
land. 

– Vi har ekstremt høy tillit til forvaltningen 
og gir mer enn villig fra oss informasjon, påpeker 
Ikdahl. 

Særtrekkene ved norsk forvaltning legger der- 
for forholdene usedvanlig godt til rette for digitali-
sering. NAVs planer for bruk av digitale velferds-
løsninger går lenger enn noen andre hittil har 
gjort. De store mengdene data NAV sitter på om 
hver enkelt av oss, benytter de allerede nå til å  
modellere sammenhenger og ‘se inn i framtida’ – 
for eksempel hvor lenge en sykmelding vil vare. 

– Det finnes regler som setter grenser. Alle  
som arbeider med å utvikle og ta i bruk nye løs-
ninger, må være trygge på hva som er lov – som 
hva slags koblinger av data forvaltningen kan 
gjøre, og hva informasjonen kan brukes til, under-
streker Ikdahl. 

Reglene i lovverket skal sikre overordnede 
rettsstatsprinsipper. Men er reglene egnet til å 
ivareta prinsippene når forvaltningen arbeider på 
nye måter? Saksbehandlingen gjøres i stadig min-
dre grad av en offentlig tjenesteperson på et fysisk 
sted, dataprogrammer overtar for papirdokument-
er, og tiden det tar å fatte et vedtak, er i ferd med å 
bli forsvinnende kort. 

Juristene forteller at NAV tok kontakt for å dis-
kutere problemstillinger. Etter hvert kom invita-
sjonen til et omfattende samarbeid. NAV erfarer 
hvilken enorm utfordring det er å få jussen og den 
nye teknologien til å passe sammen. Hvordan er 
det mulig å få til? 

– Siden Norge ligger helt fremst når det gjelder 
å utvikle og bruke ny forvaltningsteknologi, vil vi 
ikke lære stort av å gå til den internasjonale littera-
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turen eller til andre land. Vi må selv finne løsning-
ene. Da trenger vi å forske, tenke nytt. Ja, vi må 
drive juridisk innovasjon, erkjenner Nordrum.

– Behovet er akutt. Men nå er vi heldigvis i 
gang. 

Jobber sammen. Og nytenkningen, understreker 
han, gjør vi sammen med teknologene. For nett-
opp teknologene spiller en stadig viktigere rolle i å 
bygge moderne forvaltningssystemer. 

– Teknologene snakker ofte om ‘juridiske 
hindringer’. Men juss er byggestoff, ikke hindring 
når nye forvaltningssystemer blir til, poengterer 
juristen. 

For virkelig å kunne gjøre seg nytte av digitali-
seringens muligheter, mener han, trenger tekno-
logimiljøene i NAV å få tilført mer kunnskap om 
forvaltningsverdier, juss, menneskerettigheter og 
etikk. Juridisk kompetanse må med fra starten. 
Juristene på sin side, trenger å forstå teknologiens 
begrensninger – og muligheter. 

– For å løse utfordringene er vi først nødt til 
å forstå hverandre. I dag er avstanden stor mel-
lom miljøene. Vi har ulike språk, utdanninger og 
ståsteder. Nå jobber vi med å finne fram til et felles 
ståsted og et felles språk. I det nye samarbeids-
prosjektet vårt skal vi bygge framtidas forvalt-
ningssystemer sammen. 

Rask og effektiv. Målet med digitaliseringen har 
hittil først og fremst vært å effektivisere forvalt-
ningen. Det går fram av meldinger og handlings-
planer fra regjering og departement. Ny teknologi 
skal sikre raskere saksbehandling. Oppgaver NAV-
ansatte har, skal forenkles på en måte som gjør at 
de kan uttrykkes ved hjelp av algoritmer og kjøres 
i datamaskiner. En maskin som fatter tusen vedtak 
i en jafs, frigjør ressurser.  

– Da kan mennesker gjøre mer av det mennesk-
er er bedre til enn maskiner – de vanskelige vurder- 
ingene og møtene med folk som trenger mer bi-
stand enn bare et vedtak, påpeker Ikdahl. 

Heller effektiv enn rettssikker. Digitalisering-
en bidrar til det forskerne kaller ‘masseforvalt-
ning’ – en forvaltning der store antall saker be-
handles ganske rutinemessig og standardisert.  

– En slik forvaltning kan sikre likebehandling, 
men øker samtidig faren for å masseprodusere feil 
– feil det er vanskelig å oppdage, både for den sak-
en gjelder og for dem som er satt til å kontrollere, 
understreker Ikdahl, og viser til at velferdsforvalt-
ningen er et spesielt alvorlig felt å gjøre feil på.  

– Mange lever av ytelsene de får fra NAV. Og 
feilene blir trolig oppdaget seinere enn for eksem-

pel innen skatteforvaltningen, hvor ressurssterke 
grupper og individer raskt stiller spørsmål ved 
systemet.  

Hittil, mener forskerne, har ikke digitaliser-
ingen av velferdsforvaltningen skjedd med det for 
øye å styrke rettsstaten. 

– Det sentrale har vært effektivisering og ikke 
det å sørge for at innbyggerne i større grad får  
realisert rettighetene sine, at det blir enklere å 
kontrollere at forvaltningen ikke gjør feil, eller å 
gjøre offentlig sektor mer åpen.  

«Svart boks». Maskinlæring, påpeker de, setter 
grunnleggende, rettsstatlige prinsipper på prøve 
– særlig når beslutningene flyttes fra saksbehand-
lere av kjøtt og blod og over til digitale systemer 
med store data. Det er ikke opplagt hva forvalt- 
ningen bygger vurderingene sine på dersom deler 
av grunnlaget for et vedtak er bygd på maskin-
læring. 

– Et grunnleggende problem er at vi ikke får 
vite eller ikke lett kan forstå hvordan algoritmene 
virker. En maskinlæringsmodell produserer et 
resultat, men hvorfor ble resultatet som det ble? 
«Computer says no» er ingen god begrunnelse for 
et vedtak.

Ingen rettsstatsvoktere. Hvordan kan bruken 
av kunstig intelligens da være rettssikker? Jur-
istene understreker hvor viktig kontroll av forvalt-
ningen er, men at kontrollmulighetene er svekket. 
Domstolskommisjonen peker i sin NOU fra 2020 
på at domstolskontrollen må tilpasses framtidas 
digitale forvaltning, med automatiserte vedtak og 
bruk av kunstig intelligens. 

Også allmennhetens innsyn i forvaltningens 
arbeid er vanskeligere enn før. 

– Den kritiske offentlighet, inkludert oss ved 
Det juridiske fakultet, kan i liten grad kontrollere 
systemer som bruker kunstig intelligens. Språket 
som brukes, er ikke norsk. Det er algoritmer, et 
språk ikke alle kan lese. Dermed har vi færre 
rettsstatsvoktere som passer på. Professor Hans 
Petter Graver kritiserte koronalovene, men vil nok 
ha problemer med å gå beinhardt løs på algoritm-
ene, tror Nordrum. 

Juristene minner om at rettssystemet og for-
valtningssystemet vårt er innrettet ut fra tanken 
om én sak, én borger og én saksbehandler. 

– Men å hindre feil i digitale forvaltnings-
systemer? Domstolskontrollen er altfor treg, og 
også for dommerne er det vanskelig å forstår 
algoritmene. Dessuten skjer rettsprosessene med 
utgangspunkt i enkeltsaker. Vi trenger nye former 
for kontroll, både når nye systemer blir utviklet og 
når de tas i bruk, sier Ikdahl. – Vi merker at mange 

deler av det offentlige er interessert i å diskutere 
mulighetene. 

På stedet hvil. Forskerne mener at velferds-
forvaltningen kanskje står overfor sin største 
rettsstatlige utfordring noensinne: Å innpasse 
maskiner i velferdsstaten. De peker på behovet for 
nytenkning i eget fagmiljø, og mener de har mye å 
lære fra mer tverrfaglig orienterte miljøer ved eget 
fakultet, som rettssosiologi og ikke minst forvalt-
ningsinformatikk. 

– Forvaltningsretten, som vi underviser i her 
på instituttet, har endret seg lite de siste femti 
årene – mens det har skjedd radikale endringer i 
måten forvaltningen arbeider på. Om vi skal greie 
å utvikle en digital velferdsforvaltning som både 
er demokratisk, rettssikker og effektiv, trenger vi å 
endre retten, framholder Nordrum. 

Unngå skandaler. Juristene forsøker nå å finne 
ut hvordan retten kan utvikles slik at vi får en 
rettsstat som fungerer. – Om vi ikke greier det, 
risikerer vi tilsvarende skandaler som i Nederland. 
Får vi mange store feil som rammer bredt, kan 
tilliten til velferdsstaten bli svekket, advarer 
Ikdahl.  

Hun understreker samtidig at systemer som 
bruker kunstig intelligens, gir muligheter vi ikke 
bør gå glipp av.    

– På sitt beste kan slike systemer styrke stil-
lingen til den enkelte innbygger i møte med en 
forvaltning som mange opplever som fjern og 
utilgjengelig – og dermed styrke demokratiet og 
rettsstaten. Det er mulig å tenke seg algoritmer 
som hjelper folk med å finne fram i forvaltningen, 
forklarer vedtak og undersøker klagemuligheter.  

Aktive jurister trengs. De to kollegene peker 
på en underliggende utfordring: Samfunnet er i 
rask endring, det krever jurister som bidrar aktivt. 
Mange tenker på retten som statisk, konservativ 
og tilbakeskuende. Men i virkeligheten, mener de, 
spiller retten en sentral rolle når vi utvikler sam-
funnet vårt. 

– Utfordringene vi står overfor er formidable, 
som klima- og miljøutfordringen. Da må vi lage 
rettslige systemer og lover som sikrer verdiene vi 
ønsker at samfunnet skal bygge på. Det er stadig 
større behov for jurister som kan bidra til sam-
funnsutviklingen – altså jurister som ikke bare 
kan lese dagens lovverk, men også kan lage lover 
for morgendagens utfordringer.= 

=

Kunstig intelligente systemer endrer forvaltning- 
   en i rekordfart. Lovverket henger ikke med. I 

Lovlab – laboratorium for nye lover og regler – gjør 
studentene noe aktivt for å bøte på dette. De skriv-
er lovforslag i form av en JOU – Jusstudentenes 
offentlige utredninger – en ‘mini-NOU’ for eksterne 
oppdragsgivere. 

Må tenke nytt. – Studentene i Lovlab blir kastet 
ut i kaos. Forvaltningsrettslitteraturen er ikke i 

nærheten av å gi dem svar på mange presserende 
spørsmål som digitaliseringen skaper, fastslår Jon 
Christian Fløysvik Nordrum. Han er ansvarlig for 
Lovlab og faget lovgivningslære og viser til at jus-
studenter flest ikke lærer å skrive lover og utvikle 
nye regler, men kun tolke regler som allerede fin-
nes.  

– Studentene blir utfordret. NAV sier: Her er 
teknologien, hjelp oss med jussen. Studentene 
bringer til torgs kunnskap om forvaltningsrett 
og trygderett, men fordi forvaltningsretten slik 
den er i dag ikke passer, blir de tvunget til å tenke 
nytt: Hvordan er det best å organisere og regulere 
forvaltningen? Hvilke nye begreper og kategorier 
trenger jussen? = 

– Studentene blir kastet ut i kaos  
Kunstig intelligens setter dem på prøve:

De søker i Norges lover og i tykke bøker om 
forvaltningsrett. Men spørsmålene de stiller, 
må jusstudentene finne svar på selv.  

Digital velferdsstat

• Det juridiske fakultet 
har inngått storavtale 
med NAV. 

• Prosjektledere: Ingunn 
Ikdahl og Jon Christian F. 
Nordrum. 

• Forvaltningen benytter 
helautomatisert saks-
behandling, det gjøres 
forsøk med maskinlæring 
og kunstig intelligens og 
ny bruk av stordata.

• Dagens lover og 
rettslige begreper må 
vurderes på nytt, og nye 
utvikles.

• Målet er å bidra til at 
framtidas velferdsforvalt-
ning bygger på et demo-
kratisk og rettsstatlig 
fundament.  

NAV

• Arbeids- og velferds-
etaten (NAV). 

• Etaten forvalter en 
tredjedel av statsbud-
sjettet gjennom ord-
ninger som dagpenger, 
arbeidsavklaringspenger, 
sykepenger, pensjon, 
barnetrygd og kontant-
støtte.

• NAV benytter stadig 
mer kunstig intelligens 
og maskinlæring for å 
vurdere saker og fatte 
vedtak.  

Rettsstat

• Statens makt er 
begrenset av offentlige 
lover, og rettssystemet 
verner innbyggerne mot 
maktmisbruk fra staten. 

• Uavhengige domstoler 
kan prøve om en lov er i 
strid med Grunnloven og 
om forvaltningsvedtak er 
i strid med loven. 

DIGITAL VELFERDSSTAT: 
Jussen står på stedet hvil, 
mens teknologien skyter 
fart. – Vi skal bidra til å endre 
lover og rettsregler – og 
dermed sikre demokrati og 
rettsstat, lover Jon Christian  
F. Nordrum og Ingunn Ik-
dahl.  

FO
TO

: O
LA

 S
Æ

TH
E

R



TEMA • Psykiske lidelser

20

TEMA • Psykiske lidelser

21

2/2022

75 prosent 
av psykiske 

lidelser viser 
seg før  

fylte 25. 
   

 
 
 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det er den beste av tider, det er den verste av  
 tider. Ungdomstiden er ustoppelige latter-

krampe med bestevenner, den er hulkegråt over å 
bli snakket om bak ens rygg.

Riktignok forteller norske ungdommer at de 
stort sett har det veldig greit. Men et betydelig 
mindretall rapporterer om psykiske plager i den 
nasjonale Ungdata-undersøkelsen. 

Og det er flere i ungdomsalder som melder om 
psykiske helseplager enn både dem som er eldre og 
dem som er yngre. 

– Det er ungdommen som har det dårligst. 
Mange unge er bekymret for klimakrise, krig og 
hvordan framtida blir. De tar dette innover seg 

 
• Delforklaring én – digitalisering: Gutter og 
jenter bruker om lag like mye tid foran skjermen 
hver dag. Forskjellen er at jentene bruker en langt 
større andel på sosiale medier, mens gutter spiller 
dataspill. En nærliggende hypotese er derfor at de 
økte psykiske problemene hos jenter skyldes sosi-
ale medier. Ideen er at de sosiale mediene gir oss 
et forvridd bilde av verden, kropper og aktiviteter. 
Dette påvirker andre på en måte som kan skape 
komplekser og i verste fall psykiske plager. Det vir-
ker sannsynlig at det er slik. Likevel er hypotesen 
delvis slått tilbake av forskere: «Funna våre tilseier 
at foreldre i liten grad treng å bekymre seg for at 
ungdommane deira vil bli deprimerte av å bruke 
sosiale medium», sa forsker Geir Scott Brunborg 
ved Folkehelseinstituttet da han la fram en under-
søkelse om ungdom og sosiale medier i 2019.  
Undersøkelsen viste riktignok en svak sammen-
heng mellom bruk av sosiale medier og depresjon. 

 
• Delforklaring to: Skolepress og -stress. Vi lever 
i et individualisert samfunn der vi allerede i ung-
domsårene får ansvar for egen lykke. Dagens unge 
opplever mer press og stress enn tidligere genera-
sjoner. Dette finner vi i beskrivelser av samfunnet 
som konkurransestaten, prestasjonssamfunnet og 
generasjon prestasjon. Se egen artikkel om skole-
vegring på side 36.

 
• Delforklaring tre: Kroppsfokus og seksualisering. 
Å være misfornøyd med egen kropp knyttes til økt 
sannsynlighet for spiseforstyrrelser, overvekt, lav 
selvtillit og psykiske helseplager. Barn og ungdom 
er særlig utsatt, og jenter mer enn gutter. Jenter er 
mer rammet av stressende opplevelser i ungdoms-
årene. De blir mer seksualisert i samfunnet, utsatt 
for overgrep og opplever at de har strengere  
kjønnsidealer å leve opp til. Dette kan være med på 
å forklare hvorfor de er mer deprimerte. Men det 
kan ikke forklare alt, en god del andre faktorer må 
også spille inn.

U-en som forsvant. Ungdomstiden er en bryt-
ningstid. Hvordan skiller vi mellom vanlige  
«eksistensielle episoder» og klinisk angst?

– Livet er ikke alltid enkelt. Det er naturlig å 
oppleve kriser, stå overfor vanskeligheter, bli be-
kymret og trist. Vi skal for all del ikke sykeliggjøre 
det som er naturlige reaksjoner.

Det er viktig å skille mellom psykiske vansker 
og psykiske lidelser. 

– Samtidig er det litt tilfeldig hvor vi har satt 
grensa. For eksempel kan du få diagnosen depre-
sjon hvis du oppfyller fem av åtte bestemte kriteri-

TEMA: 
PSYKISKE
LIDELSER 

Jenter melder om mer psykiske problemer enn gutter:

på en måte som preger den psykiske helsa, sier 
professor Espen Røysamb, leder for forsknings-
senteret PROMENTA på Psykologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, og legger raskt til:

– Men det er helt klart at dette ikke er den 
eneste forklaringen på økningen i psykiske plager. 
Det er et komplisert samspill der bitene er både 
biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle. 

 Det er dessuten langt fra sikkert at vi kjenner 
til alle faktorene. Og det er helt sikkert at vi ikke 
kjenner detaljene i hvordan de virker i lag.

– Det fins aldri én enkelt forklaring på slike 
spørsmål, understreker Røysamb.

Mange ulike forklaringer. Noen ting vet vi. Det 
ene er at det er jentene i det norske samfunnet som 
rapporterer at de har det dårligst psykisk. Velferds-
forskningsinstituttet NOVA har vist en jevn øk-
ning i andelen jenter på ungdomsskolen med mye 
depressive plager. Tallet har gått fra 16 prosent i 
2011 til 22 prosent i 2019. 

– Vi ser også en liten økning blant gutter, men 
denne er langt mindre.

Hva er det ved akkurat vår tid som gjør at det 
er vanskeligere enn på lenge å være ung?

Forskere på feltet har listet opp en rekke mulige 
forklaringer som alle spiller sammen om å lage en 
unik samtid for dagens unge: 

De unges lidelser 

EN U SOM FORSVANT: Tid-
ligere var lykken gjennom 
livet formet som en U. Vi var 
i gjennomsnitt lykkelige som 
unge, relativt misfornøyde 
midt i livet, og når det nær-
met seg livets oppløpsside, 
ble vi tilfreds. Slik er det ikke 
lenger.
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 Forebygging er bedre enn behandling.

KARAKTERER OG PENGER: 
– Det er fortsatt de jentene 
– og guttene – med lave 
karakterer og lite ressurser 
som sliter mest, også når 
det kommer til psykisk helse, 
forteller Tilmann von Soest. 
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Psykiske lidelser

Samlebetegnelse for 
sykdommer og tilstander 
som påvirker tanker og 
følelser. 

Psykiske lidelser med-
fører ofte nedsatt funk-
sjonsevne i dagliglivet og 
kan skape ubehag som 
reduserer livskvaliteten. 

Årsakene til psykiske 
lidelser er som regel 
sammensatte, og 
inkluderer ofte en 
kombinasjon av arv og 
miljøfaktorer.
 
Psykiske lidelser kan 
også være et resultat 
av fysiske og psykiske 
påkjenninger etter annen 
sykdom, som oftest etter 
sykdommer eller skader 
i hjernen og sentral-
nervesystemet.

Verdens Helseorganisa-
sjon (WHO) kategoriserer 
psykiske lidelser i ICD-
systemet. Et lignende 
klassifikasjonssystem 
som er mye benyttet, 
finnes i DSM-systemet, 
det er utgitt av Den 
amerikanske psykiater-
foreningen.

Kilde: snl.no

er. Hvis du har fire, er du ikke syk. Psykisk helse 
handler mye om grader, ikke absolutter. 

Tidligere studier har indikert at lykken gjennom 
livet er formet som en U. Vi er i gjennomsnitt lyk-
kelige som unge, relativt misfornøyde midt i livet, 
og når det nærmet seg livets oppløpsside, er vi til-
freds. Bunnpunktet for lykkefølelse lå rundt 40 år. 

Nå er det ikke slik lenger.
– Vi finner ikke igjen U-en i nyere nasjonale livs- 

kvalitetsundersøkelser fra Folkehelseinstituttet 
og Statistisk sentralbyrå, forteller Røysamb. I dag 
ser vi en klar aldersgradient. Det betyr at jo eldre 
du er, desto mer fornøyd er du med livet, i alle fall 
fram til fylte 80.

Selv om folk flest får det bedre når de blir eldre, 
er én faktor nokså konstant. Kjønnsforskjellen i 
psykiske vansker holder seg godt gjennom voksen-
alder. Kvinner er mer angstfulle og depressive 
enn menn, men har ofte mindre rusproblemer og 
utagerende atferdsvansker. Samtidig rapporterer 
kvinner og menn samme nivå av livstilfredshet. 

– Det er større forskjeller innad hos hvert kjønn 
enn det er mellom kjønnene. Videre er det viktig at 
psykisk helse og livskvalitet ikke bare består av én 
enkelt dimensjon, men inneholder en rekke under-
grupper, og derfor er det nødvendig å studere det 
vi kaller multihelse og multilivskvalitet. Selv om 
kvinner og menn har delvis forskjellige forekomst-
tall for ulike lidelser og problemer, er den totale 
tilfredsheten med livet nokså likt fordelt. 

«Rapporteringsproblemet». Lingvister forteller  
oss at ord former virkeligheten, i det minste vår 
forståelse av hva som er virkelig. Med en gang vi 
får begrep på noe, ser vi fenomenet i verdenen 
rundt oss. 

Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Ner- 
eid satte ord på noe av dette da Trondheim kom-
mune for to år siden trakk seg ut av Ungdataunder- 
søkelsen. «Vår innvending er at undersøkelsen 
er for ensidig innrettet mot det som oppleves som 
trist, tungt og negativt. Ungdata ber unge mennesk- 
er bekrefte symptomuttrykk på psykisk uhelse og 
gjør dette til en definisjon på hva det vil si å være 
ung. De spør barn og ungdom om de den siste uken 
har følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt seg 
ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med 
tanke på framtida eller bekymret seg for mye om 
ting. Spørsmål og samtaler som fokuserer ensidig 
på vansker og bekymringer, kan bidra til at man 
begynner å forstå seg selv på denne måten.»

Hvorvidt de indre følelsene hos menneskene fak-
tisk er endret, er en type spørsmål det er vanskelig 
å få sikre svar på.

– Men det kan være at mer åpenhet rundt psykiske 
problemer, i tv-programmer, medier og samfun-
net for øvrig, gjør at flere forteller om det. Selv om 
selvrapporteringa kan forlede oss til å tro at ut-
fordringen er større enn den er, støttes problem- 
beskrivelsen av at flere unge i dag får behandling 
for psykiske plager, og leger skriver ut mer anti-
depressiva til ungdommer enn tidligere. 

– Når vi sammenligner pasientregister, resept-
register og selvrapportering, får vi det vi kaller 
konvergerende validitet, sier Røysamb. 

 Dette styrker hypotesen om at unge i dag fak-
tisk sliter mer enn tidligere. Men det er ikke så 
enkelt. Ett av målene med opptrappingsplanen for 
psykisk helse var at flere skulle få behandling. Det 
var akkurat det som skjedde. Det betyr ikke nød-
vendigvis at flere er blitt syke. 

– Også foreskriving av antidepressiva har økt i 
en viss grad. Men vi vet ikke sikkert om dette skyl-
des endringer i legenes praksis, eller at ungdom er 
mer psykisk plaget.

  
Psykiske lidelser er viktigere i dag. Det siste 
århundret har vi opplevd en medisinsk revolusjon. 
I takt med at legevitenskapen lykkes med å kurere 
og behandle stadig flere kroppslige sykdommer, 
blir betydningen av psykiske lidelser større. 

– For 100 år siden var infeksjonssykdommene 
den store årsaken til død. Dette har medisinen 
håndtert. Senere har mye av det samme skjedd 
med hjerte- og karsykdommer. 

Med nedgang i de kroppslige plagene blir de 
psykiske forholdsvis mye viktigere. 

– Psykiske lidelser har store individuelle og 
ikke minst samfunnsmessige konsekvenser. Vi ser 
det på sykefravær og uførestatistikken. Det har 
enorme kostnader, både økonomisk og menneske-
lig, påpeker Røysamb.   

Han etterlyser enda kraftigere innsats for å løse 
problemet. 

– På samme måte som forskning har utviklet 
svært effektiv behandling for en rekke somatiske 
sykdommer, bør det i prinsippet være like over-
kommelig å forebygge og behandle psykiske lidels-
er, sier Røysamb. 

Mennesker er veldig plastiske, vi kan endre oss. 
– Enkelte har store vansker i en gitt alder, mens 

noen år senere fungerer de godt. Vi har tro på at vi 
kan løse problemet med økning i psykiske lidelser.

Det er særlig grunn til å sette inn tiltak rettet 
mot de unge i samfunnet. 

– Tre firedeler av dem som får en psykisk lidelse, 
får den før de har fylt 25 år. Det er der vi må sette 
inn tiltak. Forebygging er bedre enn behandling.= 

Da tall som viste at særlig skoleflinke jenter slet  
 psykisk, begynte å vise seg noen år tilbake, 

ble det slått stort opp i mediene under overskrifter 
som «flink pike-syndromet» og «generasjon presta- 
sjon». 

Dette er verdt å ta på alvor. Men sannheten er at 
det er helt andre strukturer i samfunnet som av-
gjør hvem som virkelig sliter mest psykisk.  

– De med lav sosioøkonomisk status har fort-
satt dårligere psykisk helse enn de med høy. Dette 
er noe som ofte blir glemt når vi snakker om «flink 
pike-syndromet» og lignende fenomener som år-
sak til psykiske problemer blant unge, sier profes-
sor Tilmann von Soest. 

Blant annet er det studier som viser at forekom-
sten av depresjon og angstlidelser er 2,5 ganger 
høyere blant ungdom med lav sosioøkonomisk 
status. 

Også atferdsvansker er hyppigere i familier fra 
lave sosioøkonomiske lag. 

– Det er fortsatt de jentene – og guttene – med 
lave karakterer og lite ressurser som sliter mest, 
også når det kommer til psykisk helse.

En forklaring går ut på at foreldre med lite res-
surser er utsatt for større økonomisk press. 

– Dette fører til stress og en oppdragelsesstil 
som er mindre ivaretakende. 

En annen forklaring kan være at foreldre med mye 
ressurser kan investere mer i barna, for eksempel 
når det gjelder fritidsaktiviteter og muligheter til å 
utfolde seg.

– Det er dessuten mulig at foreldre som sliter 
psykisk, har en større risiko for lav inntekt og lav 
utdanning, og at deres barn også har større psyk-
iske helseproblemer fordi psykiske lidelser delvis 
går i arv. Sannsynligvis spiller alle disse mekan-
ismene inn.

Forskning har vist at sosiale forskjeller øker i 
krisetider. 

– Vi har sett at det også gjelder for covid-
19-pandemien i Norge. Ungdom i familier med 
dårlig råd og med foreldre som har lav utdanning, 
har slitt mer enn andre ungdommer. Dette har 
gjort at gapet i psykisk helse og psykososialt vel-
være har økt.

Et viktig grep for å forbedre barn og ungdoms 
psykiske helse er tiltak mot barnefattigdom. 

– Vi har studier som viser at det å gi økonomisk 
støtte til fattige familier, har en positiv effekt på 
barnas psykiske helse. Strukturelle tiltak som gjør 
at færre barn lever i fattigdom, vil derfor også ha 
positive effekter for barns psykiske helse og vel-
være.= 

Modererer  
flink pike-myten 

NATURLIGE KRISER: – Livet 
er ikke alltid enkelt. Det er 
naturlig å oppleve kriser, stå 
overfor vanskeligheter, bli 
bekymret og trist. Vi skal for 
all del ikke sykeliggjøre det 
som er naturlige reaksjoner, 
sier Espen Røysamb. 
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Tekst: Yngve Vogt

De siste hundre årene har forskere funnet  
  sammenhenger mellom biologiske og psyk-

iske fenomener, men først nå, takket være store 
mengder data og helt nye metoder, er det mulig å 
forstå mer av hva som skjer. 

Danske forskere har allerede vist at det er en 
klar sammenheng mellom hvor mange infeksjoner 
du har hatt i livet ditt, og risikoen din for å utvikle 
schizofreni. Det er også en sammenheng mellom 
antall infeksjoner og bipolar lidelse.

Førsteamanuensis Nils Eiel Steen, leder i forsker- 

gruppen Biologisk psykiatri på Norsk senter for 
forskning på mentale lidelser (Norment) ved UiO 
går nå enda mer i dybden på hvilken rolle immun-
systemet, gener, stress og livsstil spiller for alvor-
lige psykiske lidelser. 

– Den nye kunnskapen vår kan bety mye for 
hvordan vi i fremtiden velger å forebygge, diagnos- 
tisere og behandle alvorlige psykiske lidelser,  
poengterer Nils Eiel Steen.

Alvorlige infeksjoner. Mange personer med 
alvorlige psykiske lidelser har forhøyete nivåer av 
immunstoffer i blodet. 

På spørsmål om hva slags infeksjoner Nils Eiel 
Steen snakker om, er svaret hans de infeksjonene 
som krever sykehusinnleggelse. Dette er med  
andre ord snakk om alvorlige infeksjoner. Alle 
disse infeksjonene er registrert i databaser. Der  
har forskerne tilgang til store mengder data som 
de kan analysere.

Forskerne har studert alle tilfeller av infeksjon-
er fra syttitallet og tretti år fremover og har tatt 
med alle mulige infeksjoner som måtte behandles 
på sykehus, slik som lungebetennelse, hjernehinne-
betennelse, urinveisinfeksjoner og nyrebekken-
betennelser. 

– Jo flere infeksjoner, desto større er risikoen for å 
utvikle schizofreni.
     Økningen er nesten lineær. Etter den første 
infeksjonen øker risikoen med seksti prosent. Der-
etter øker sannsynligheten for å utvikle schizofreni 
med antall gjennomgåtte infeksjoner.

Det er likevel ingen grunn til den helt store  
panikken: Selv om sannsynligheten øker sterkt 
med antall innleggelser, vil risikoen, selv om den 
øker mye, fortsatt være liten fordi sannsynligheten 
for å utvikle schizofreni allerede i utgangspunktet 
er liten.

– Det er likevel en klar, statistisk signifikans. 
Selv om vi ikke kan være sikre på at infeksjoner i 
seg selv er årsaken, er det trolig uansett noe med 
immunsystemet som forklarer denne økningen, 
forteller Nils Eiel Steen.

Selv om han her snakker om infeksjoner som 
har skjedd etter fødselen, viser det seg også at det 
finnes en sammenheng mellom psykiske lidelser 
og de infeksjonene som moren fikk under svanger-
skapet.

Det betyr:
– Hvis en gravid kvinne får en infeksjon, øker 

risikoen for at fosteret får alvorlige psykiske lidel-
ser senere i livet. Og her snakker vi altså fortsatt  
om schizofreni og bipolare lidelser.

Sannsynligheten for psykiske lidelser hos barn-
et kan også øke hvis den gravide får influensa,  
herpesvirus eller blir smittet av en katteparasitt 
som kalles for toksoplasmose.

Påvirker hjernen. For ikke så mange år siden 
tenkte forskerne at hjernen var skjermet fra im-
munsystemet i resten av kroppen. 

– Denne tesen er det nå slått hull på. 
Infeksjoner fører til at kroppen danner inflam-

matoriske signaler – eller betennelsessignaler, om 
du liker det ordet bedre. Disse signalene kan frakt-
es med blodet og krysse barrieren inn til hjernen. 
Der påvirker de mikrogliacellene, som er hjernens 
egne immunceller. 

Jobben til mikrogliacellene er å tilintetgjøre 
rester av døde og fremmede celler. Da må de kunne  
skille mellom egne og fremmede molekyler. 
Dessverre kan mikrogliaene, i samspill med im-
munsystemet, være så uheldige at de fjerner for 
mange synapser. De er kontaktpunktene mellom 
hjernecellene. 

– Når synapser forsvinner, blir vi mer sårbare 
for å utvikle psykiske lidelser. 

Forskerne ser for seg at det er flere måter im-
munsystemet i kroppen kan påvirke hjernen på. 

– Vi vet at dette også kan skje allerede i mors liv 

Sannsynligheten for at du får en psykisk lidelse,  
som schizofreni eller bipolar lidelse, har sammenheng  
med hvor mange infeksjoner du har hatt.

Infeksjoner øker risikoen for schizofreni 
SYKEHUSINNLEGGELSE: 
Forskere har oppdaget at 
sannsynligheten for schizo-
freni øker for dem som har 
vært innlagt på sykehus 
med infeksjoner. Bildet er fra 
Rikshospitalet i Oslo.
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A Infeksjoner

• Sannsynligheten for 
schizofreni øker med 
antall infeksjoner.

• Forskerne har sett på 
sammenhengen med alle 
tilfeller av infeksjoner, 
som lungebetennelse, 
hjernehinnebetennelse, 
urinveisinfeksjoner og 
nyrebekkenbetennelser.

• Allerede etter den 
første sykehusinfek-
sjonen øker risikoen for 
schizofreni med seksti 
prosent.

• Hvis en gravid kvinne 
får en infeksjon, øker 
risikoen for at fosteret 
får alvorlige psykiske 
lidelser senere i livet.

og dermed påvirke hjerneutviklingen i fosteret. 
     Visse signalstoffer fra immunforsvaret kan på-
virke utviklingen av nerveceller og synapser. Og 
det som er det viktige poenget:

– Visse signaler i immunsystemet kan utløse 
psykiske symptomer som depresjon.

Disse symptomene har de fleste av oss overrask-
ende nok allerede hatt.

Tenk deg at du får influensa. Sykdommen gjør 
noe med hjernen din.

– Når du har en infeksjon, får du litt av de sam-
me symptomene som i depressiv tilstand. Du føler 
deg nedtrykt, sliten og uten energi. 

Kronisk, svak betennelse. Poenget er at pasi-
enter med schizofreni og bipolar lidelse har en 
langvarig eller svak betennelse i blodet. Dette er 
altså en kronisk, svak betennelse. Denne betenn-
elsen kan gå over til hjernen. 

– Vi tror at dette er en mekanisme for alvorlig 
psykisk lidelse.

Spørsmålet fra forskerne er hva som trigger 
denne kroniske betennelsen. For å undersøke dette 
har forskergruppen til Nils Eiel Steen brukt helse-
registerdata for å se på sammenhengen mellom 
antall infeksjoner og den kroniske betennelsen.

Da de målte betennelsesnivået i blodet, oppdag-
et de, slik danske forskere allerede hadde påvist, 
at personer med disse to psykiske lidelsene i snitt 
hadde høyere betennelsesnivå.

Hele poenget deres er på finne ut av hva som 

påvirker den betennelsestilstanden som går videre 
opp til hjernen.

– Vi prøver å finne forklaringen på hvorfor dis-
se infeksjonene fører til en alvorlig psykisk lidelse.

Forskerne lurer på om pasientene har fått mer 
betennelsessignaler i blodet fordi de har hatt in-
feksjoner eller fordi de har autoimmune sykdom-
mer. Det er sykdommer der immunforsvaret går 
løs på kroppens egne celler.

– Vi fant at en økt mengde autoimmune syk-
dommer kunne forklare en liten del av den økte 
betennelsestilstanden i kroppen. 

De undersøkte også om den genetiske risikoen 
for schizofreni kunne føre til denne økte betenn-
elsestilstanden.

– Hovedkonklusjonen vår er at det trolig er 
andre forklaringer enn autoimmune sykdommer, 
infeksjoner og genetikk som er den viktigste år-
saken til betennelsen. Så dette er fortsatt et stort 
mysterium, erkjenner Nils Eiel Steen.

Nye medisinske muligheter. Det neste steget er  
ekstra spennende. Da skal Steen og forskergruppen 
hans se på om medisiner mot autoimmune sykdom- 
mer og andre betennelser kan hjelpe mot psykoser.

– Vi har testet dette fordi vi vet at personer med 
schizofreni og bipolar lidelse har denne betenn-
elsestilstanden og at de har en overhyppighet av 
autoimmune sykdommer.

Forskerne har sett på så forskjellige autoimmu-
ne sykdommer som psoriasis, cøliaki og diabetes.

Det har vært flere studier internasjonalt som 
har vist varierende effekt av immundempende be-
handling mot psykiske lidelser. Kortison er en av 
de medisinene som i dag brukes i behandling mot 
autoimmune sykdommer. Professor og overlege 
Erik Johnsen ved Norment i Bergen tester nå ut 
om kortison, som er en kraftig immundempende 
medisin, kan brukes som en tilleggsbehandling for 
pasienter som er lagt inn med akutt psykose.

Høy kroppsmasseindeks. Selv om selvmord er 
en betydelig risiko for psykiatriske pasienter, er 
også hjerte- og karsykdommer en av de fremste 
årsakene til at levetiden deres er femten år kortere 
enn gjennomsnittet i befolkningen.

Risikoen for hjerte- og karsykdommer har de 
siste tiårene gått ned i befolkningen, men den har 
likevel holdt seg høy hos personer med schizofreni 
og bipolar lidelse.

– En stor del av den tapte levetiden hos person-
er med alvorlige psykiske lidelser skyldes hjerte- 
og karsykdommer. Vi har lurt på hvorfor. Den ene 

forklaringen er livsstilen. Sykdommene fører i seg 
selv til passivitet, særlig for dem med schizofreni. 
Disse pasientene er gjerne depressive. De kan der-
for streve med motivasjonen. Da er det vanskelig å 
komme i gang med aktiviteter. 

Det betyr at faktorer som miljø og atferd spiller 
inn. Usunn livsstil og bivirkninger av medisiner 
bidrar til den høye risikoen. 

Hjerte- og karsykdommer skyldes en blanding 
av miljø og gener. 

I en stor genetisk undersøkelse i 2019 oppdaget 
forskerne at mange av de genene som fører til end-
ret kroppsmasseindeks (BMI), var felles for schizo-
freni og bipolar lidelse. 

Og da snakker man både om de genene som kan 
føre til høyere BMI og til lavere BMI.

Du kan altså ha en genetisk variant som både 
øker risikoen for schizofreni og samtidig endrer 
BMI i en eller annen retning.

Dette er helt nytt. Tidligere kunne forskerne 
bare fange opp trenden når den gikk i samme ret-
ning, men med de nye statistiske verktøyene som 
de har utviklet på senteret, kan de nå også fange 
opp trender som går i motsatt retning.

– For personer med schizofreni er den genetiske 
risikoen størst for lavere BMI, mens det er en ten-
dens til at de med bipolare lidelser har større gene-
tisk risiko for høyere BMI.

Den dårlige nyheten er: Når BMI-en for person-
er med schizofreni likevel er høy, selv om de har  
en genetisk kode for lavere BMI, betyr det at den 
voksende BMI-en deres skyldes miljø og ikke gener.

Den gode nyheten er:
– De har et bra potensial til å redusere BMI-en 

sin.
Og det som trekker det hele ned:
– Mange av medisinene som personene med 

schizofreni bruker, øker BMI-en. Så sammen med 
dårlig kosthold og lite mosjon er dette en av hoved-
grunnene til at BMI-en deres øker.

Traumer fra barndommen. Norment studerer 
også sammenhengen mellom psykiatri og traumer 
fra barndommen. 

Personer med schizofreni og bipolar lidelse 
oppgir oftere barndomstraumer enn resten av be-
folkningen. Barndomstraumer kan være slike ting 
som å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller 
følelsesmessig mishandling eller forsømmelse av 
grunnleggende behov. Sammenheng mellom barn-
domstraumer og risiko for hjerte- og karsykdom 
hos personer med schizofreni og bipolar lidelse er 
fortsatt lite studert. 

– Vi har funnet ut at barndomstraumer har en 
sammenheng med utvikling av overvekt hos per-
soner med disse lidelsene, og at impulskontroll 
synes å spille en særlig rolle. Det er ofte slik at hver 
enkelt genetisk faktor forklarer lite, men at mange 
genetiske faktorer spiller sammen, mens én enkelt 
miljøfaktor kan ha mye å si. 

Forskerne ser at barndomstraumer kan øke risi-
koen for fedme og overvekt senere i livet. De ser 
også på røyking, som øker risikoen for hjerte- og 
karsykdommer.

– Resultatene tyder på at fedme og røykeatferd 
kan ha en sammenheng med traumer i barndom-
men. Dette er ennå ikke publisert, men du kan 
skrive at barndomstraumer øker risikoen for 
magefedme og hjerte- og karsykdommer, forteller 
Steen.

En forklaring på fedmen kan være at spising er 
en måte å regulere følelser på.

– Barnetraumer kan påvirke kognisjonen slik 
at det blir vanskeligere å styre impulser, slik som å 
trøstespise når følelsene er vonde.

– Kan det tenkes at de antipsykotiske medisin-
ene i seg selv øker kroppsvekten?

 – Mange antipsykotiske medisiner øker appe-
titten, men de kan også påvirke fettstoffene i blod-
et – uavhengig av vektøkningen. Vi vet at anti- 
psykotika kan ha god effekt om dosen er riktig, 
men hvis man kutter medisinen eller tar for høy 
dose, øker dødeligheten av hjerte- og karsykdom-
mer, poengterer Nils Eiel Steen.=
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Betennelsessignaler

• Infeksjoner danner 
betennelsessignaler, 
også kalt inflamma-
toriske signaler.

• Betennelsessignalene 
fraktes med blodet til 
hjernen og påvirker 
mikrogliacellene, som er 
hjernens egne immun-
celler.

• Mikrogliacellene kan i 
et uheldig samspill med 
betennelsessignalene 
fjerne synapser, som er 
kontaktpunktene mellom 
hjernecellene.

• Når synapser forsvinn-
er, blir vi mer sårbare for 
psykiske lidelser.

ALLE TYPER INFEKSJON-
ER: Forskerne har studert 
sammenhengen mellom 
sannsynligheten for å få 
schizofreni og alle tilfeller  
av sykehusinfeksjoner fra 
syttitallet og tretti år frem-
over. 

FREMTIDENS BEHAND-
LING: – Den nye kunnskap-
en vår kan bety mye for hvor-
dan vi i fremtiden velger å 
forebygge, diagnostisere og 
behandle alvorlige, psykiske 
lidelser, poengterer Nils Eiel 
Steen, leder av forskergrup-
pen «Biologisk psykiatri» på 
Norsk senter for forskning på 
mentale lidelser (Norment).

FOTO: OLA SÆTHERFOTO: FRANCESCO SAGGIO
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Psykoseforskning

• Forskergruppen 
«Hjerneavbildning ved 
psykose» på Norsk 
senter for forskning på 
mentale lidelser  
(NORMENT) bruker 
MR-bilder til å studere de 
strukturelle endringene 
i hjernen hos pasienter 
med schizofreni og andre 
psykotiske lidelser.

• Med MR-bilder kan 
forskerne se på størr-
elsen på strukturene i 
hjernen og forbindelsene 
imellom dem.

• Endringene kan bare 
sees på gruppenivå. Det 
betyr at MR-bilder ikke 
kan brukes til å slå fast 
om en pasient er frisk 
eller syk.

– Det er stor overlapping mellom gruppene. For-
andringene sees bare på gruppenivå. 

– Er det likevel mulig å kunne si at man tilhør-
er en av gruppene med en viss sannsynlighet?

– Nei! Vi kan kanskje si at pasienten er en mann 
eller en kvinne, ettersom menn har litt større hode 
enn kvinner. Men den aller viktigste forklaringen 
på endringer i hjernen er alder. 

Forskerne må derfor korrigere for både alder og 
kjønn når de skal undersøke om endringene i hjern- 
en skyldes mentale sykdommer.

Krevende tolkning. Analyser av MR-bilder er  
krevende. Disse bildene inneholder langt mer in-
formasjon enn det som er mulig å se med det blotte 
øye. Informasjonen er matematisk. Forskerne kan 
derfor tolke bildene med avansert matematisk og 
statistisk dataanalyse. De tolker også bildene med 
standard bildegjenkjenningsprogrammer som er 
blitt brukt over hele verden siden nittitallet.

Da psykiaterne begynte å studere hjernen på 
pasienter med mentale sykdommer, studerte de 
bare noen enkle strukturer i hjernen. 

– Nå ser vi nettverket og samspillet mellom alle 
delene i hjernen.

Hippocampus, som ligger i bunnen av storhjern- 
en, er det området i hjernen som endrer seg mest 
hos schizofrene. Hippocampus er svært viktig for 
læring, korttidshukommelse og orientering.

For å gjøre det hele ekstra vanskelig fungerer 
ikke hjernen isolert i kroppen.

– Når vi ser endringer i hjernen som vi ikke 
skjønner, prøver vi å se på dette i en større sam-
menheng, slik som samspill med genene, sykdom-
mene og immunforsvaret.

Samarbeid med klinikere. Når Agartz forsker på 
pasienter med mentale lidelser, er det ikke hun som 
stiller diagnosen. 

– Det gjøres fortsatt av en radiolog. Behandling- 
en fortsetter som før i klinikken. Forskningen vår 
har ennå ingen effekt på behandlingen. 

Agartz håper likevel at pasientene kan ha nytte 
av å delta i forskningsprosjektene hennes. De som 
blir med, får tatt MR-bilder av hjernen sin.

– Bildene kan utelukke andre sykdommer, slik 
som hjernesvulst.

Et annet poeng er raskere diagnose.
– Mange pasienter stiller opp i studiene våre 

fordi de pårørende synes utredningen i klinikken 
tar for lang tid. 

I dag er det liten koordinering mellom psykiatri- 
forskning på voksne og på barn og unge. 

– Det er et skille mellom disse to verdenene, 
selv om sykdommen gjerne følger pasienten hele 

livet. Det er viktig å se på individtilpasset medisin 
i livstidsperspektiv. Der kan vi bidra med mer.

Lite har skjedd på sytti år.
– Vi hadde en stor revolusjon av medisiner 

mot psykoser på femtitallet. De siste tiårene har 
medisinene bare blitt litt bedre. I dag er det mulig 
å redusere og lindre symptomene, men det er fort-
satt ikke mulig å kurere sykdommen. 

Hun sier at noen schizofrene likevel blir friske 
igjen.

– Det finnes ingen studier som viser at hjernen 
endrer seg når de blir friske. Vi vet derfor ikke 
hvordan hjernestrukturen har spilt inn her.

Samtidig ser de effekten av antipsykotisk medi-
sin. Visse deler av hjernen blir større.

I Sverige finnes det undersøkelser av pasienter 
som har fått lang behandling mot schizofreni.

– Det er noen små effekter etter 13 år, men disse 
skyldes først og fremst aldring. 

Ungdomspsykoser. Agartz er spesielt opptatt av å 
se på alvorlige psykoser hos ungdom. 

Andelen som får en psykosetilstand gjennom 
hele livet, er én av tretti. Litt under en tredjedel  
av dem får schizofreni, litt over en tredjedel får 
bipolar lidelse, mens resten får en annen psykose-
tilstand. Ingen av tilstandene er vanlige hos unge. 

– To prosent av voksne pasienter med schizo-
freni får sykdommen før de fyller 13 år. Halvpart-
en av all livstidspsykiatri starter før man er 25 år. 
Det er derfor viktig å bry seg om barn og ungdom.

Agartz studerer dessuten konsekvensene av 
oksygenmangel under forløsningen. Her sammen-
ligner hun pasientdata med informasjon fra det 
medisinske fødselsregisteret. 

– De epidemiologiske studiene våre viser at det 
er overhyppighet av schizofreni hos dem som var 
utsatt for komplikasjoner under fødselen.

Forskeren ser også på psykosekomplikasjonene 
etter tidlig fødsel. 

Hun har med seg 200 norske ungdommer og 
120 svenske ungdommer i undersøkelsen sin, men 
sier at det er vanskelig å få tak i nok unge pasienter 
med schizofreni eller affektiv psykose, ettersom 
disse medisinske tilstandene ikke er så vanlige. Vel 
halvparten av disse pasientene forsvinner under-
veis eller ønsker ikke å være med etter tre års opp-
følging. 

– Det er viktig at vi viser takknemlighet overfor 
dem som stiller opp og at de føler at de får noe til-
bake, påpeker Ingrid Agartz og legger til:

– Drømmen min er at forskningen vår kan føre 
til persontilpasset behandling, men vi er ikke kom-
met dit ennå.=

Allsidig hjerneavbildning. Takket være MR har 
forskerne mange muligheter til å undersøke hjernen. 
En mulighet er å se på hvor store de enkelte struk-
turene i hjernen er. De kan også bruke MR til å se 
på nettverksforbindelsene mellom strukturene og til 
å se på selve substansen. For dem som ikke kjenner 
til substansen i hjernen, består den av grå og hvite 
områder. Med MR er det også mulig å se på myelin. 
Myelin dannes av gliacellene som finnes i den hvite 
substansen. Myelinet sørger for at signalene over-
føres raskere mellom hjernecellene.

– Vi ser endringer i hjernen til pasienter med 
schizofreni og bipolar lidelse. Endringene er større 
hos dem med schizofreni enn hos dem som har 
bipolar lidelse. Selv om ulikhetene er tydelige,  
poengterer Ingrid Agartz at det ikke er mulig å 
diagnostisere eller friskmelde en pasient ved å  
undersøke et MR-bilde av hjernen hans. 

Tekst: Yngve Vogt

Det hele begynte da professor Ingrid Agartz fikk en 
MR-maskin til Karolinska Institutet i Stockholm på 
åttitallet.  

– Maskinen ble ene og alene brukt på psykiat-
riske pasienter. Det var fantastisk. Før den tid ble 
nye MR-maskiner bare brukt til nevrologiske  
undersøkelser, forteller psykiatriprofessoren.

Hun har brukt store deler av livet sitt til å forske 
på strukturelle endringer i hjernen, hvordan de 
oppstår og hvordan de endrer seg over tid hos per-
soner med schizofreni og andre psykotiske lidelser. 
I dag leder hun forskergruppen «Hjerneavbild-
ning ved psykose» på Norsk senter for forskning 
på mentale lidelser (Norment) ved UiO. Hun tar 
hjerneavbildningene med MR (magnetresonans-
tomografi) – et sinnrikt og bråkete apparat som 
avfotograferer kroppen med radiobølger og et 
kraftig magnetfelt.

Personer med 
schizofreni har 

endringer i 
hjernestruktu-
ren. Psykiater 

jakter nå på 
persontilpasset 

behandling.

FREMTIDSHÅP: Professor 
Ingrid Agartz håper at forsk-
ningen hennes på sikt kan 
føre til persontilpasset be-
handling av pasienter med 
schizofreni.

Håper hjernestrukturen kan 
gi svar på psykiske lidelser 

HJERNEENDRINGER: 
Det er statistiske for-
skjeller i hjernebarkens 
volum (øverste rad), 
hjerneflatens areal 
(midterste rad) og hjer-
nebarkens tykkelse 
(nederste rad) hos friske 
personer og pasienter 
med schizofreni. De 
gule og røde områdene 
viser mindre volum, 
areal og tykkelse hos 
pasientene. Forskjell-
ene kan bare sees på 
gruppenivå. Det betyr at 
man foreløpig ikke kan 
diagnostisere eller frisk-
melde en person ved å 
undersøke et MR-bilde 
av hjernen.
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Depresjon er en tyv – den stjeler gode leveår fra  
 oss. Særlig er kvinner i fruktbar alder utsatt. 

Omtrent dobbelt så mange unge kvinner som 
menn rammes av denne typen tungsinn. Når det 
skjer under eller like etter et svangerskap, kalles 

det fødselsdepresjon.
  – De unge kvinnene i samfunnet er mest ut-

satt. Fødselsdepresjon er et globalt helseproblem 
og en hovedforklaring på selvmord blant mødre, 
forteller forsker Ziada Ayorech på Psykologisk 
institutt ved Universitetet i Oslo. 

 Hun og forskere ved senteret PROMENTA  

jobber med å forutsi fødselsdepresjon basert på 
sekvenser av gener hos mor, far og barn som sier 
noe om sannsynligheten for å utvikle en rekke  
psykiske lidelser.

– Det er en helt ny tilnærming der vi predikerer 
fødselsdepresjon hos mor basert på genene til både 
mor selv, barnefaren og barnet, forteller Ayorech 
og medforfattere i forskningsartikkelen «The poly-
genic p factor and maternal depression: gene-
environment interplay with pregnancy, partner, 
and offspring».

 
Fedrene påvirker. Å bli forelder for første gang er 
en stor omveltning av livet. 

– Det er en kritisk overgangsfase. Vi endrer ofte 
samlivsformen, hvor og hvordan vi bor.  

Det er krevende å balansere det nye familielivet 
opp mot arbeid og andre sosiale relasjoner. 

– Plutselig er vi i en ukjent rolle der vi skal ta 
vare på ett eller flere mennesker.

Tidligere har forskning på fødselsdepresjon 
stort sett studert årsaker og effekter hos moren. 
Men hun som er disponert for depresjonen, lever 
ikke i et laboratorium. Mor lever ofte i en familie, 
med mann og et kommende, eller nyfødt, barn. 

– En hovedlærdom fra undersøkelsen er at vi 
må se på trioen – mor, far og barn – som én enhet. 

Vi tenker ofte at arvelige gener og miljø er atskil-
te kategorier. I virkeligheten er genforskere opptatt 
av hvordan genene våre påvirker miljøet vårt. 

– Dersom du vokser opp med en bror eller søs-
ter som har ADHD, vil dette i stor grad påvirke 
oppvekstmiljøet. Genene i familien er med på å 
bestemme omstendighetene vi vokser opp under. 

Det kan for eksempel hende at barnefaren bær-
er på en risiko for psykisk lidelse. Risikoen vil på-
virke oppvekstmiljøet til barnet. 

– Far er en fantastisk ressurs i forskningen. Vi 
har mer informasjon om menns psykiske helse og 
hvordan de responderer på medisin og terapi. Det 
vi ser er at fars gener påvirker mors helse, men vi 
vet ikke helt hva som forårsaker det.  

Som lesere ivrer vi etter å vite årsaken. Men 
det er ofte slik i forskningen: Vi kan slå fast at noe 
påvirker noe annet, men vi klarer ikke i første om-
gang å finne mekanismen bak. Til det «trengs det 
mer forskning», som det heter. 

Det er likevel nok til å se for seg tiltak som kan 
gjøres for å bedre mors, fars og hele familiens 
helse. 

– Dette er et godt utgangspunkt for partner-
støtte. Hvis vi vet at mor har høy risiko for depre-
sjon, kan det være avgjørende å sørge for at part-
neren får hjelp. Tiltakene som er rettet mot faren, 

vil også hjelpe moren. 
– Dette kan dreie seg om medisin som ikke kan 

gis til gravide. Men også terapi og andre preventive 
tiltak som trening, sier Ayorech, som medgir at det 
ennå er langt unna at vi kan se for oss programmer 
for dette i helsevesenet. 

– Til det er forskningen for fersk, men vi ser 
muligheter, sier hun. 

  
Bruker folkehelseundersøkelse. Folkehelse-
instituttet har siden 1999 gjennomført Den norske 
mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Det er 
en av verdens aller største helseundersøkelser, der 
hele 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre 
deltar.

– Det er et unikt materiale i verdenssammen-
heng og uvurderlig for oss forskere, sier Ayorech.

Allerede i syttende svangerskapsuke samler 
FHI inn blodprøver og svar fra spørreskjemaer til 
de vordende mødrene og fedrene, i tillegg til blod-
prøve fra navlestrengen. 

Det er her det blir litt teknisk. I stedet for å se 
på genvarianter som disponerer for depresjon 
alene, har forskerne laget et datasett med gen-
sekvenser som er forbundet med elleve ulike psyk- 
iske lidelser, som ADHD, Alzheimer, autisme, 
bipolar lidelse, schizofreni, spiseforstyrrelser og 
Tourettes.

Resultatet sammenfattes i én felles faktor, en 
«polygenic score» – eller flergensresultat, for å 
prøve oss på en norsk oversettelse. Dette sier noe 
om enkeltpersoners risiko for å utvikle psykisk 
sykdom. 

– Noe av det kule med å bruke polygenic scores 
er at vi ikke trenger diagnostiske data. Vi bruker 
utelukkende sekvenser av DNA som er assosiert 
med ulike psykiske sykdommer. Vi kan bestemme 
risikoen ut fra gener og ikke ut fra diagnoser, for-
teller Ziada Ayorech.  

Diagnostiske kriterier forandrer seg over tid, og 
diagnoser kan være vanskelig å sette.  

– Vi kan for eksempel ikke si at en åtteåring har 
schizofreni. Men ved å bruke polygenic score har 
det ikke noe å si om barnet fortsatt er i livmora: 
den genetiske p-faktoren vil være stabil gjennom 
livsløpet.

Forutser fødselsdepresjon. Ved å bruke gener 
som er koblet til flere psykiske lidelser, og koble 
dette til data fra MoBa-undersøkelsen, oppdaget 
forskerne at de med større presisjon kan forutsi om  
en mor vil utvikle fødselsdepresjon enn dersom  
de bare så på gensekvenser knyttet til depresjon 
alene. 

Fars anlegg for 
psykisk sykdom 

kan forutsi om 
mor blir fødsels-

deprimert.

– Det kan det være 
avgjørende å sørge for  
at partneren får hjelp.

Gransker familien for å finne  
nøkkelen til fødselsdepresjon 

Fødselsdepresjon er en hovedårsak til selvmord blant unge kvinner:

NYBROTTSARBEID:  
– Vi kan predikere fødsels-
depresjon hos mor basert 
på genene til både mor selv, 
barnefaren og barnet. Det 
er helt nytt, forteller forsker 
Ziada Ayorech.
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For å slå fast hvilke gensekvenser dette gjelder, 
bruker forskerne ressurser som får FHIs under- 
søkelse til å se liten ut. Verdens største psykiat-
riske database, Psychiatric Genomics Consortium, 
inneholder genomet til over 400 000 mennesker. 

Forskeren fortsetter å snakke i store tall.
– Hvert gen har en veldig liten effekt. Vi må 

derfor se på tusenvis, hundretusenvis av gener. 
Kun da får vi vite hvor mange av gensekvensene 
som er assosiert med psykisk sykdom.

En fordel ved å bruke polygenic score er at forsk-
erne kan studere utelukkende fars påvirkning – de 
har dermed kontrollert for mors påvirkning, som 
det heter på fagspråket når forskere har luket ut en 
mulig kilde til feiltolkning av data. 

PROMENTA og Ayorechs forskning viser som 
nevnt at fars polygenic score påvirker mors psyk-
iske helse. 

– Det gjelder også andre veien: dersom mor er 
fødselsdeprimert, har barnefaren dobbelt så stor 
sannsynlighet for å utvikle depresjon. En far med 
psykisk lidelse er assosiert med atferdsproblemer 
og psykiske lidelser hos barn. 

En faktor forskerne har fjernet fra ligningen, 
eller kontrollert for, er det kjente fenomenet at like 
barn leker best. 

– Vi vet at vi mennesker ikke velger partnere 
tilfeldig. Også partnervalg er påvirket av gener. 
Ved å bruke polygenic score kan vi fjerne faktoren 
som handler om at vi har samme gener som part-
neren vår, og heller se på hvert familiemedlems 
unike påvirkning på dem rundt seg.

 
Et samfunnsproblem. Depresjon er et stort 
samfunnsproblem. 

– Det er anslått at depresjon innen 2030 vil 
være det største globale helseproblemet, forteller 
Ziada Ayorech. 

I motsetning til «tunge» psykiske lidelser som 
schizofreni, kjennetegnes deprimerte ved at de 
ofte er helt funksjonsfriske fram til depresjonen 
setter inn. – Det er mer som en alvorlig influensa. 
De kan få hjelp og komme tilbake til samfunnet og 
familielivet. 

Den deprimerte, eller fødselsdeprimerte, takler 
ofte ikke arbeidslivet, samlivet lider og det går på 
bekostning av evnen til å være en god forelder. 

– Det har konsekvenser for samfunnet, men 
selvfølgelig mest umiddelbart for partner og barna. 

Igjen handler det om forebygging. 
– En person kan ha risiko for ADHD eller and-

re lidelser, selv om vedkommende aldri er blitt 
diagnostisert med eller behandlet for det. Dette er 
svært nyttig for behandlere å være klar over.= 

Krigshandlinger, vold og ekstrem frykt tvin-
ger dem til å dra. Men reisen til et trygt sted 
kan være vel så traumatiserende. 

Tekst: Trine Nickelsen

Antallet er svimlende og øker år for år. Mer enn  
  85 millioner menneske er drevet bort fra sine 

hjem på grunn av krig, væpnet konflikt og politisk 
vold. Over halvparten er barn, mange av dem flykt-
er alene. Å nå fram til et trygt sted er blitt stadig 
vanskeligere og selve flukten stadig farligere. 

Reisen verst. Vi vet det nå – og kanskje mer enn  
noen gang, hvilke enorme fysiske og psykiske 
lidelser krig påfører – etter skader fra våpen og 
bomber, overgrep, forfølgelse, fengsling, tortur, 
tap av familiemedlemmer, hus og levebrød. 

– Men for mange er likevel reisen bort fra krigen 
det som skaper de største psykiske belastningene, 
påpeker førsteamanuensis Suraj Thapa ved Klin-
ikk for psykisk helse og avhengighet, Universitetet 
i Oslo. 

Thapa er psykiater og leder forskergruppen 
«Traumatisk stress, tvungen migrasjon og global 
mental helse». Han er opprinnelig fra Nepal, hvor 
han på nittitallet forsket på fysisk og psykisk helse 
blant flyktninger fra Bhutan. Mange var blitt utsatt 
for seksuell vold og tortur under flukten, og fore-
komsten av psykiske lidelser var skyhøy. Siden har 
han, sammen med sine norske kolleger, gjennom-
ført en rekke studier av den psykiske helsen til 
flyktninger som er kommet til Norge.  

– De som har opplevd forfølgelse, ekstreme 
påkjenninger og store tap, er mer utsatt enn andre 
for alvorlige stressreaksjoner og psykisk lidelse. 
Én av tre flyktninger som søker asyl i høyinntekts-
land som Norge, har psykiske lidelser og plager, 
men undersøkelser både hos oss og internasjonalt 
viser store variasjoner, påpeker han. 

Traumatiske hendelser. De fleste flyktninger 
har vært utsatt for, eller vitne til, overveldende og 
traumatiske hendelser som truer eget eller andres 
liv. For en del utløser dette såkalt posttraumatisk 
stresslidelse (PSTD). Den alvorlige tilstanden ble  
kjent som en egen psykisk sykdom etter Vietnam-
krigen. At krigsopplevelser kan gi langvarig psyk- 
isk lidelse, hadde vært kjent i århundrer, men nå 
fikk tilstanden et eget navn og en egen diagnose.  
    Typiske symptomer er sterke minner fra redsels-
fulle opplevelser. «Flashbacks» dukker plutselig 
opp i våken tilstand eller som mareritt i drømme. 
Mye energi går med til å unngå å tenke på det som 
har hendt, og å unngå situasjoner, folk og steder 
som minner om de skremmende erfaringene. Krop-
pen er i stadig alarmberedskap, klar til å reagere 
umiddelbart på nye farer. Mange er derfor kon-

VERST FOR BARNA: Antallet barn og unge på flukt har økt kraftig de siste årene. De er mer 
sårbare for virkningene av traumatiske hendelser enn voksne.
Barna på bildet samler seg rundt bålet under tøffe vinterlige forhold i flyktningleiren Idlib  
i Syria. Bildet er tatt i januar i år. 

Selve flukten kan gi større psykiske 
plager enn krigen de rømte fra 

Verst for flyktninger som reiser lenge:
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stant rastløse og urolige og skvetter til for den 
minste ting. Hjertebank, svetting og skjelving er 
vanlige kroppslige reaksjoner. 

Like mange med angst og depresjon. – Post-
traumatisk stresslidelse har fått mye oppmerksom-
het de siste to tiårene, men egne og andres under-
søkelser både i Norge og internasjonalt viser at det 
er nesten like mange som utvikler depresjon eller 
angstlidelse etter traumatiske hendelser – særlig 
hendelser som er knyttet til krig og konflikt, fram-
holder Thapa. Han viser til kollega Sverre Varvin, 
professor i psykisk helsearbeid, som påpeker at 
følelsen av håpløshet og forkortet framtid er enda 
sterkere hos traumatiserte flyktninger enn hos 
andre deprimerte. Angst, fobier og panikk går ofte 
hånd i hånd med depresjonslidelsen. 

– Flyktninger har større risiko for å utvikle psyk-
iske plager – som følge av det å være flyktning. 
Men mange som har opplevd store belastninger, 
klarer seg likevel bra, understreker Thapa, og viser  
til en rekke beskyttende faktorer som en del flykt-
ninger kan ha med seg fra opprinnelseslandet, 
mens andre mangler dette: utdanning, jobb, fam-
ilie og sosialt nettverk. 

Thapa har i mange år jobbet som psykiater i 
Oslo og har behandlet pasienter som er kommet til 
Norge som innvandrere og flyktninger. 

Opplevelsene flyktninger har hatt underveis, 
understreker Thapa, kan komme til å sitte i og på-
virke den psykiske helsen deres lenge. 

– Skulle jeg vurdere et menneske som har kom- 
met til Norge, ville jeg spørre: Hvordan var reisen?  

Tekst: Trine Nickelsen

For å hindre langvarige, psykiske plager er  
  ingenting viktigere enn dette: Å gi flyktning-

ene trygghet og omsorg med én gang de kommer, 
understreker Lars Lien, som er professor II i psyki- 
atri ved Høgskolen i Innlandet, forsker på UiO og 
leder for Norsk psykiatrisk forening. 

– Vi har gjort flere studier på mennesker som 
har erfart ekstreme situasjoner og et liv på flukt. 
At de opplever å komme til et land og til mennesk-
er som er åpne for å ta imot dem, er det aller vik-
tigste. 

– Og dernest, legger han til, trenger de å gjenopp- 
rette et normalt liv – så fort som overhodet mulig.  

Å vente er vanskeligst. Å bli gående uvirksom, 
ikke få mulighet til å jobbe eller gå på skole, kan gi 
mer rom for grublerier over det en har vært utsatt 
for. Følelser som apati, frustrasjon og håpløshet 
kan ta overhånd.

– Mange av dem vi har intervjuet i forsknings-
prosjektene våre, beskriver at noe av det vanske-
ligste var tiden på mottaket mens de fikk vurdert 
søknadene sine om asyl. Å vente i uvisshet opplev-
es ofte som verre enn noe annet.

Tåler mye. Lien minner om at det er normalt å ha 
det vanskelig etter krig og flukt, og også ha fysiske 
og psykiske plager. 

– Vi må likevel ikke sykeliggjøre flyktningene. 
Ikke alle behøver å gå i terapi og hente fram igjen 
minner om traumatiske og skremmende hendelser. 
De fleste klarer seg bra og utvikler ikke posttrauma- 
tisk stresslidelse, påpeker han. Psykiateren minner 
om at mennesker tåler mye. 

– I psykiatrien snakker vi om resiliens, mot-
standsdyktighet, evnen til å håndtere stress og 
katastrofer. Men slik motstandsdyktighet kommer 
ikke bare an på ressursene den enkelte har. Det er 
mulig å utvikle resiliens om omgivelsene og livs-
betingelsene er gode. Nettverk og støttende forhold 
i skole, jobb i nærmiljø kan gjøre flyktninger psyk-
isk robuste. 

Kommer sammen. Lien viser til at det ikke finnes 
gode måter å peke ut hvilke flyktninger som står i 

fare for å utvikle posttraumatisk stresslidelse og 
dermed trenger behandling. Å forebygge bredt, slik 
at stressreaksjoner etter flukten ikke blir varige, er 
derfor viktig. 

Han viser til forsker og overlege Ruth Abraham, 
som kom som ung flyktning fra Eritrea til Sverige i 
1979 og siden til Norge. Sammen med blant andre 
Lars Lien og Suraj Thapa gjennomførte hun for 
noen år siden en studie av 65 eritreiske kvinner 
på asylmottak i Norge. Kvinnene fant sammen i et 
religiøst og åndelig fellesskap. 

– Mange med posttraumatisk stresslidelse føler 
skam. «Det er meg det er noe galt med, det er min 
skyld at det skjedde.» En rekke studier viser at det 
skjer noe med vanskelige og uhåndterlige følelser 
når mennesker med felles erfaringer, felles forstå-
else og verdier kommer sammen. Det opplevde vi 
hos de eritreiske kvinnene, forteller Lien. 

– Sterkt å se. Psykiateren viser til Kongo, et av 
landene i verden der seksuell vold er utbredt.  
Mange kvinner er alvorlig traumatiserte etter 
overgrep. Behovet for å bearbeide disse erfaring-
ene er enormt. 

– Flere steder skjer dette gjennom en form for 
gruppeterapi. Gruppene settes sammen og ledes av 
helsepersonell som ikke er utdannet, men som kan 
få veiledning av psykologer og leger. Opplevelsen 
av å være i samme båt, kan redusere skammen. 

Mange av kvinnene kommer seg igjennom sine 
smertelige erfaringer. 

– Behandlingen fungerer og gir resultater, på-
peker Lien. – Det er virkelig sterkt å se. = 

FOTO: ANNE KRISTINE BERGEM/NORSK PSYKIATRISK FORENING

Ingen tid til å planlegge. Han viser til at noen 
har opplevd så akutte krigshandlinger at de måtte 
flykte på øyeblikket. Uten å vite hvor de skulle, 
startet de bare å gå. Transportmuligheter finnes 
ofte ikke når krigen raser. 

– Om du ikke rekker å ta noe med, verken mat 
eller klær, og heller ikke har noen plan for flukten, 
befinner du deg i en uhyre vanskelig situasjon – 
både fysisk og psykisk, påpeker forskeren. Han 
viser til at reisen kan vare i dager – eller år. 

– Om du har reist lenge og gjennom mange 
land, eller om du raskt ble satt på et fly til Norge, 
kan bety mye for den psykiske helsen din i årene 
som kommer. 

Thapa viser til ukrainske flyktninger og reisen 
millioner av dem har gjort de siste månedene for å 
komme seg i sikkerhet.

 – Kanskje brukte de to-tre dager, kanskje en 
uke på å nå fram til Polen eller et annet naboland. 
Hva slags hjelp fikk de underveis? Fikk de mat og 
drikke? Fikk de sove? Å få dekket slike helt grunn-
leggende behov, kan ha stor innvirkning på fram-
tidig psykisk helse.  

Selve reisen. Det er dokumentert at vilkårene for 
verdens flyktninger er forverret. Flukten er blitt 
stadig farligere mange steder, den varer lenger enn 
før og utsetter flyktningene for gjentatte traumat-
iske hendelser og vedvarende frykt og usikkerhet. 
Mange må holde ut under ekstremt harde miljøfor-
hold – hete, tørke og kulde.  

– Enslige kvinner og barn er spesielt utsatt for 
seksuelle overgrep, mishandling og kidnapping til 
prostitusjon. Mange opplever hensynsløs påføring 
av lidelse under reisen, som tortur, utført også av 
politi og grensevakter. Det viser seg at flere flykt-
ninger blir utsatt for tortur under flukten enn de 
opplevde i landet de forlot.  

Antallet barn og unge som er alene på flukt, har 
økt kraftig de seinere årene. De er mer sårbare for 
virkningene av traumatiske hendelser enn voksne. 
Mange flyktninger opplever at de som skulle be-
skytte dem på reisen, de såkalte menneskesmugler- 
ne, også kan være overgripere. Det er en svært 
alvorlig traumatisering. 

Noen er heldige og kommer fram til et trygt 
land, som Norge. 

– For å ta vare på den mentale helsen, er det 
viktig både å kartlegge hva den enkelte har gått 
gjennom under flukten, og å legge best mulig til 
rette for at flyktningene kan ta i bruk de mentale 
ressursene sine.=

Flyktninger

• Antallet flyktninger i 
verden har økt kraftig de 
siste månedene og årene. 

• Mer enn 1 prosent 
av verdens befolkning 
er drevet bort fra sine 
hjem på grunn av krig og 
væpnet konflikt. 

• De langvarige krisene 
i Syria, Jemen, Afrikas 
horn og Sahel blir stadig 
verre, mens oppmerk-
somheten vår er rettet 
mot grusomhetene i 
Ukraina. 

• Flyktninger har økt 
risiko for å få psykiske 
lidelser.

• Det gjelder særlig post-
traumatisk stresslidelse, 
angst og depresjon. 

Kilde: Flyktninghjelpen

Å legge for-
holdene til 
rette for et 

normalt liv – 
så raskt som 
mulig – kan 

være beste 
medisin mot 

ekstremt 
unormale 

minner og  
erfaringer. 

MENNESKER TÅLER MYE: 
– Vi må unngå å sykeliggjøre 
flyktningene som kommer. 
Mange klarer seg nemlig 
godt, til tross for alvorlige, 
traumatiske erfaringer fra 
krig og flukt, understreker 
Lars Lien. 

HJELP UNDER FLUKTEN: 
– Fikk flyktningene mat og 
drikke? Fikk de sove? Å få 
dekket slike helt grunnlegg-
ende behov, kan ha stor 
innvirkning på framtidig 
psykisk helse, påpeker Suraj 
Thapa.

– Et vanlig liv er  
uvanlig god medisin 
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Skolevegring

• Sterk motstand mot  
å gå på skolen.
 
• Kan være grunnet 
angst for å forlate hjem-
met fordi det innebærer 
atskillelse fra omsorgs-
person.

• Kan også skyldes 
læringsproblemer, 
forhold på skolen  
(mobbing fra medelever, 
frykt for en lærer) eller 
skoleveien (farlig trafikk, 
hunder og annet).

• Skiller seg fra skulking 
ved at eleven som regel 
holder seg hjemme.

Kilde: snl.no

Tekst: Morten S. Smedsrud

Kalenderen viser mandag morgen, og gutten i  
   syvende klasse har ikke kommet ned til 

frokost. Det er ikke første gang det skjer. Faktisk 
har tolvåringen vært flere dager hjemme enn på 
skolen de siste månedene. 

 Forklaringen er vondt i magen, noen ganger 
hodepine. Foreldrene har tatt med gutten til lege. 
Det er ikke noe fysisk feil med ham. 

 Det hjelper verken med kjeft eller empati – 
gutten makter ikke å slutte seg til rekkene av barn 
som hver dag trer inn i den obligatoriske institu-
sjonen vi kaller barne- og ungdomsskolen.  

Den siste Ungdata-undersøkelsen viser at stadig 
flere unge har negative erfaringer med skolen. 

– 87 prosent forteller at de trives i skolen. Det 
er ikke så verst, sier psykologiprofessor Ole Jacob 
Madsen ved Universitetet i Oslo. 

– Men samtidig er det 73 prosent som kjeder 
seg, og hele 25 prosent gruer seg til å gå på skolen 
hver dag. 

Klasserommet er for mange forbundet med en 
økende grad av ubehag, mistrivsel og manglende 
læring.

– Vi ser at mange av dagens barn og unge, ofte 
fra ressurssterke hjem, velger å vende ryggen til  
en skole som på grunnleggende nivå ser ut til å 
være bedre tilpasset dem som individer enn hva 
tilfellet var for 30 år siden, forteller Madsen i boka 
«Skolevegringsmysteriet», som han har skrevet 
sammen med arkitekt og forfatter Gaute Broch-
mann.

 
De som holder seg hjemme. For noen går det 

så langt at de aldri går ut av hjemmet. De har blitt 
det vi med et japansk låneord kaller hikikomorier 
– satt sammen av ordene ‘hiki’ og ‘komoru’ som 
begge betyr å trekke seg tilbake. 

– I Japan skjer tilbaketrekningen oftest i middel- 
klassefamilier og oppover, typisk der foreldrene 
har høyere utdannelse. 

Ofte er de nærmeste menneskene rundt hiki-
komori-tilfellene personer som har utmerket seg 
og er hardtarbeidende og ærgjerrige. 

– Dette fører til økt trykk på personen som til 
slutt trekker seg tilbake. Når dette mønsteret først 
er etablert, vil disse personene så å si aldri bevege 
seg utenfor hjemmet, men sove om dagen og være 
aktive om natten. De unngår som regel sin egen 
familie og holder seg på sitt eget rom.

Kan hikikomori-fenomenet komme til Norge? 
Svaret er at det har det allerede. 

I Bærum har problemet blitt så omfattende 
at kommunen har opprettet et eget hikikomori-
nettverk. På sine nettsider beskriver kommunen 
hikikomori som alvorlig, sosial tilbaketrekning.  

– Det er store forskjeller mellom det norske og 
det japanske samfunnet, særlig i prestasjonspress 
og størrelsen på velferdsstaten. 

Likevel gir det mening å skjele til landet der 
solen går opp når vi skal beskrive langvarig skole-
vegring og sosial isolasjon. 

– Hikikomori beskriver en mer dyptgripende 
vegringsatferd. Vi kan derfor ikke sette likhetstegn 
mellom hikikomori og skolevegring, men de har 
likhetstrekk.

Hvor mange skolevegrere som fins i landet, vet 

vi ikke. Men vi må anta at tallet er betydelig. Og 
økende. 

– Det finnes ikke noe nasjonalt register over 
dette. Men en kartlegging foretatt i 32 norske 
kommuner i 2018, viste at 3,7 prosent av elevene 
i grunnskolen hadde én måneds fravær eller mer, 
noe som tilsvarer 22 000 unge på landsbasis.  

Flere helsesykepleiere rapporterer i disse dager 
om en markant økning av skolevegring, forsterket 
av koronapandemien, men også før den var det 
flere rundt om i kommunene som framhevet at  
fenomenet ble alt mer vanlig. 

– Flere av våre informanter som jobber med 
dette, sier at deres klare inntrykk er at det har 
vært en økning over flere år, som også er tilfellet 
for Sverige og Danmark. Men som alltid med slike 
spørsmål kan man aldri helt utelukke at økningen 
skyldes at det er blitt mer oppmerksomhet om sko-
levegring i dag, og at det derfor var store mørketall 
før. 

  
Foreldre som curlingspillere. For to år siden ba 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

150 000 foreldre beskrive hvordan de oppdrar 
barna sine. Direktoratet konkluderte med at den 
autoritære foreldrestilen som innebar lydighet, 
straff, kjeft og trusler, var på vikende front. 

– Samfunn, skole og foreldre tar i dag mer hen-
syn til det enkelte barnets rettigheter og følelser. 

Det er mye positivt i det, men vi må også være 
varsomme, mener Madsen.

– Det blir satt for få grenser, og barna involv-
eres i spørsmål langt over deres fatteevne, sier 
Madsen og introduserer begrepet curlingforeldre. 

– Det viser til en oppdragerstil der foreldrene 
frenetisk koster ren barnets vei slik at de mest mul-
ig friksjonsfritt kan skli gjennom livet. Resultatet er 
at de blir mindre motstandsdyktige mot ubehage- 
ligheter. 

Parallelt med at samfunnet viser økt aksept for 
unge menneskers individuelle problemer, blir også 
prestasjonene i større grad opp til hver enkelt elev. 

Madsen viser til de danske sosiologene Peter-
sen og Kroghs bok «Præstationskultur» fra 2021. 
Mange elever oppgir at de betrakter medelevene 
ikke primært som «klassekamerater», men som 

TRIM FOR ELDRE: – Det 
er ikke så mange år siden 
det var dørgende kjedelig 
å være hjemme fra skolen. 
I beste fall var det trim for 
eldre i reprise. I dag har 
skolen fått konkurranse fra 
virtuelle fellesskap, sier Ole 
Jacob Madsen. 

HOLDER SEG HJEMME: 
Sosial angst innebærer frykt 
for sosiale situasjoner hvor 
vi blir utsatt for andres blikk. 
Mange unge forteller at det 
er ubehagelig å bli vurdert av 
medelevene og lærerne. 

F
A

K
T

A

Stadig flere av barna våre makter ikke å gå på skolen.  
Et japansk begrep for tilbaketrekning kaster lys over fenom-
enet skolevegring.

Hikikomoriene er 
kommet til Norge 

Skaper skolen psykisk uhelse?
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«klassekonkurrenter». 
– Normen er nok fortsatt «klassekamerat» både 

i Norge og i Danmark, men at et slikt begrep i det 
hele tatt dukker opp i intervjuer med sjette- og 
niendeklassinger, er betenkelig.

De danske forskerne peker på hvordan stadig 
flere områder i barns liv blitt knyttet til å forvalte 
en prestasjonsidentitet. 

– Petersen og Krogh beskriver dette som intet 
mindre enn et nytt grunnvilkår i unges liv.

Et alternativ til skolen. En del av prestasjons-
kulturen er å prestere foran andre. 

– Elever skal samarbeide, presentere ting for 
klassen og være synlige for medelevene. 

Det er ikke lenger like lett å unnslippe de and-
res blikk ved å gjemme seg vekk under hettegens-
eren på bakerste rad.

– Flere forteller at det er ubehagelig å bli vurd-
ert av medelevene og lærerne.

Sosial angst defineres blant annet som frykt 
«for sosiale situasjoner hvor vedkommende blir 
utsatt for andres blikk». 

– Og da sier det seg selv at skolen for mange 
ikke er det enkleste stedet å oppholde seg.

Tidligere fantes det ikke noe alternativ til å gå 
på skolen. 

– Men i dag har barn og unge som tidligere 
valgte å holde ut en slitsom skolesituasjon, funnet 
en mulighet til å slippe unna. Dette skjer gjennom 
økt forståelse og aksept fra samfunn, foreldre og 
skole. Og ved nye muligheter til sosial omgang med 
jevnaldrende gjennom dataspill og sosiale medier. 

Skolen har fått konkurranse fra virtuelle felles-
skap, som kan tilby tilhørighet og som kan bli en 
konkurrent. 

– Dypest sett gjør teknologiutviklingen at du 
kan leve et helt liv hjemmefra.

  
Mener skolen er løsningen. Hvem har ansvar-
et for at gutten i fjerdeklasse ikke makter å gå på 
skolen?

– Det er et sammensatt bilde. Årsaken til skole-
vegring ligger delt mellom foreldre, skole, digitale 
plattformer og generelle samfunnsendringer. 

Forfatterne bak boka «Skolevegringsmysteriet» 
har ikke fasiten. Men én ting er de sikre på: 

– Skolen er løsningen. Vi har de barna og de 
foreldrene vi har – og vil alltid diskutere hvem som 
har mest «skyld» i at et barn blir skolevegrer. Fak-
tum er at skolen er en særdeles viktig institusjon, 
der barn tilbringer mye tid. Derfor syns vi det er 
rimelig å forvente at skolen strekker seg lengst.= 

Tekst: Morten S. Smedsrud

Det er skrevet mye om de negative konsekvens- 
  ene for barn og unges psykiske helse under 

pandemien. Mange har vært ensomme og følt på 
meningsløshet i hverdagen.

 Men for første gang er de positive, psykolog-
iske konsekvensene av covid-19 kartlagt. 

– Det dreier seg om personlig og relasjonell 
vekst – det vi kaller posttraumatisk vekst, fortel-
ler psykologiprofessor Tilmann von Soest og post-
doktor Vidar Sandsaunet Ulset ved Universitetet 
i Oslo. 

Dette er en motpol til det langt mer omtalte 
posttraumatisk stress, som har vært et kjent feno-
men og forsket på i flere tiår. 

Helt i starten av pandemien gjorde forskerne en 
stor studie av norske ungdommer. I april og mai 
2020 kommenterte 12 686 norske ungdommer 
påstander som «På grunn av pandemien har jeg 
lært at jeg kan takle problemene mine selv» og «På 
grunn av pandemien føler jeg meg nærmere andre 
mennesker».

– Én av ti forteller om positive sider ved pan-
demien, er en av konklusjonene.

 Forskerne er nøye med å understreke at dette 
ikke fjerner de negative sidene ved krisen.

 – Disse dominerer. Men det betyr ikke at pan-
demien ikke har hatt positive utfall for enkelte.

 
Verdsetter verden. Det er i motbakke det går 
oppover, som munnhellet sier. Kriser kan gjøre at 
vi tenker annerledes om hva som er viktig i livet, 
hva som er de grunnleggende spørsmålene og våre 
sosiale relasjoner. 

– Det gjør at vi kan leve livet på en mer bevisst 
måte og verdsette det mer enn tidligere. 

Krise og traume kan gi perspektiv.
– Det er en idé om at det fører til en annen måte 

å betrakte verden på, og hvordan man oppfatter 
andre personer.

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom 

posttraumatisk vekst og forhold i elevenes liv: syn 
på livet, psykisk helse, innvandrerbakgrunn og 
andre sosiodemografiske forhold.   

Det er mer sannsynlig at ungdom fra lavinntekts-
familier føler konsekvensene av uventede hendels-
er. Derfor oppfyller de flere av kriteriene for å opp-
leve posttraumatisk vekst enn andre.

– Ungdom med innvandrerbakgrunn kan lett-
ere oppleve posttraumatisk vekst fordi det er mer 
sannsynlig at de kommer fra familier som har vært 
utsatt for stress og motstand. 

De kan ha lært å takle dette tidligere i livet, 
finne mestringsstrategier og nye muligheter, ifølge 
forskerne.

Forskerne er nøye med å si at de påviser korrela-
sjon mellom posttraumatisk vekst og ulike om-
stendigheter i ungdommenes liv. 

– Det innebærer at disse fenomenene opptrer 
samtidig, men vi kan ikke si at det ene førte til det 
andre, slik vi ville kunnet hvis det ble påvist en 
kausal sammenheng.

Bekymring «hjelper». Hyppigheten av posttrau-
matisk vekst i denne undersøkelsen er riktignok 
lavere enn i andre studier.

– Dette kan ha å gjøre med at hendelsen for 
mange ikke ble oppfattet som veldig traumatisk. 

Det kan også hende at tidsintervallet mellom 
skolestenging og undersøkelsen var noe kort, slik 
at respondentene ikke rakk å reorientere seg i  
positiv eller negativ retning. 

– Studier av posttraumatisk stress gjøres van-

ligvis mange måneder eller år etter hendelsene. 
Blant de mer interessante funnene, er at ung-

dom som oppga at de var bekymret for pandemien, 
opplevde større grad av posttraumatisk vekst enn 
resten. 

– Hvis vi er sterkt påvirket av en opplevelse, 
kan vi vokse på den.

  
Støttende foreldre. Teorien sier at posttrauma-
tisk vekst handler om å stokke litt om på hvordan 
vi opplever verden – eller restrukturering av 
kognitive skjemaer på fint – etter en dramatisk 
hendelse. 

– Ungdom som ikke bekymret seg, ga mindre 
oppmerksomhet til pandemien, noe som førte til 
mindre posttraumatisk vekst og stress. 

Faktorer som karantene, arbeidsledighet eller  
hjemmekontor hos foreldrene, hadde ingen inn-
virkning på posttraumatisk vekst, ifølge denne 
studien. 

Litt flere jenter enn gutter rapporterte å ha 
opplevd posttraumatisk vekst, men forskjellen er 
såpass liten at forskerne ikke legger særlig vekt på 
den. Tidligere studier har vist at kvinner i større 
grad opplever posttraumatisk vekst enn menn. 

Undersøkelsen viser at omsorgsfulle foreldre 
som var villige til å diskutere krisen, kan ha gjort 
de unge bedre egnet til å reflektere om pandemien 
på en konstruktiv måte. 

– Støttende foreldre kan være særlig hjelpsom-
me med å finne positive sider under omstendig- 
heter som ellers er brysomme.=

Kriser kan gi 
nytt syn på 

verden, endre 
prioriteringer 
og hvordan vi 
ser våre med-

mennesker. 

BEKYMRING HJELPER: 
– Ungdom som ikke be-
kymret seg, ga mindre opp-
merksomhet til pandemien, 
noe som førte til mindre 
posttraumatisk vekst og 
stress, ifølge forsker Vidar 
Sandsaunet Ulset. 

INNVANDRERBAKGRUNN: 
– Ungdom med innvandrer-
bakgrunn kan lettere opp-
leve posttraumatisk vekst 
fordi det er mer sannsynlig at 
de kommer fra familier som 
har vært utsatt for stress og 
motstand, sier Tilmann von 
Soest. 
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NOEN KJØNNFORSKJEL-
LER: Flere jenter enn gutter 
rapporterte å ha opplevd 
posttraumatisk vekst, men 
forskjellen er såpass liten at 
forskerne ikke legger særlig 
vekt på den. Tidligere studier 
har vist at kvinner i større 
grad opplever posttrauma-
tisk vekst enn menn.
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Én av ti vokste 
i pandemien 

Posttraumatisk vekst under covid-19:
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TUNGE BEREGNINGER: Ole 
Andreassen må ty til tung-
regnemaskiner for å kunne 
finne årsakene til psykiske 
lidelser.
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Tekst: Yngve Vogt

Det er en kompleks sammenheng mellom gen- 
 er, miljø og psykiske lidelser. Mange faktorer 

spiller inn, forteller professor i psykiatri og senter-
leder Ole Andreassen på Norsk senter for forsk-
ning på mentale lidelser (NORMENT) ved UiO.

Han forsker først og fremst på lidelsene schizo-
freni og bipolar lidelse, men ser også på ADHD, 
autisme, depresjon og angst.
     I dag finnes det mange teorier om årsakene til 

psykiske lidelser. Noen mener en vanskelig hend-
else i barndommen, en bestemt miljøfaktor eller et 
enkelt gen kan ha skylden. 

– Årsaken til sykdommene kan være langt mer 
sammensatte.  

Som en forklaring på hvorfor det er vanskelig å 
forske på psykiske lidelser, trekker han paralleller  
til dagens moderne værvarsling. Før i tiden sa 
folk at de kunne kjenne værskiftet på gikta. I dag 
bruker meteorologene store datamengder og tunge 
matematiske modeller for å kunne si hvordan vær-
et blir.

– De tar sjeldent feil. Vi gjør noe av det samme 
for å finne forklaringen på psykiske lidelser,  
poengterer Ole Andreassen. 

Matematisk modellering av hjernen kan gi 
bedre og mer presis behandling av en rekke 
psykiatriske diagnoser.

GENVARIASJON: Schizo-
freni kan skyldes så mange 
som et sted mellom 8000  
og 9000 genvarianter.

Psykiatere får drahjelp av 
matematiske beregninger 
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NORMENT

• Norment er et senter 
ved UiO for forskning på 
mentale lidelser

• De forsker på alt fra 
schizofreni og bipolar 
lidelse til ADHD, autisme, 
depresjon og angst.

• De knuser store 
datamengder for å finne 
sammenhengen mellom 
gener, miljø og psykiske 
lidelser. 

• Ett av målene deres er 
å forutsi hvem som har 
større risiko for å bli syk.

Matematisk modell. Senteret hans har i flere år 
utviklet stadig større beregningsmodeller. Takket 
være disse modellene kan de finne sammenhenger 
mellom gener og miljøfaktorer på gruppenivå hos 
friske og syke. 

De bygger på store mengder norske og inter-
nasjonale data. Den nyeste modellen deres baserer 
seg på informasjon fra svært mange deltakere. For 
å finne forklaringen på schizofreni undersøker 
de datasett med nesten 70 000 syke pasienter og 
250 000 friske personer. I analysen om årsaken 
til depresjon jobber de med et datasett på en halv 
million pasienter med depresjon og tre millioner 
uten depresjon. 

For hver av deltakerne har de informasjon om 
ikke mindre enn én million genvarianter. 

– Da trengs store databeregninger. 
For å kunne gjennomføre alle beregningene 

kjører de modellen på en tungregnemaskin på uni-
versitetet som tar hensyn til lagringen av sensitive 
data. 

Ole Andreassen har allerede i mange år lett 
etter de genene som kan ha noe med psykiske lid-
elser å gjøre. 

Ett enkelt gen har lite å si. Det er summen av  
de ulike genvariantene som betyr noe. Professoren 
bruker metaforen «Mange bekker små gjør en stor 
å».

For noen år siden hadde forskerne identifisert 
mer enn hundre genetiske varianter som øker risi-
koen for en mental lidelse. Antallet kan være langt 
større.

– Vi snakker om flere hundre eller kanskje noen 
tusen genvarianter. 

Schizofreni alene kan skyldes et sted mellom 
8000 og 9000 genvarianter. 

Simulerer hjernen. For å komme til bunns i 
hva som er årsaken til mentale sykdommer, har 
forskerne også et tett samarbeid med fysikere i et 
forskningsprosjektet kalt Digibrain. 

Hjernen er en kompleks struktur med 100 milli- 
arder nerveceller. Hver av nervecellene har mer 
enn tusen kontakter.

– Vi prøver å koble genene som er knyttet til 
mentale lidelser, med matematiske modeller av 
hjernen for å se hvordan disse genene påvirker 
hjernefunksjoner. 

Det er mulig å undersøke hvordan ett gen virker 
på hjernen, men hvis man skal ta hensyn til hundre-
vis av gener i samme slengen, er det umulig å gjøre 
dette uten en matematisk modell.

Poenget hans er å finne ut av hvordan alle de 

små genvariasjonene endrer hjernen og fører til 
mentale lidelser.

– En psykisk lidelse skyldes ikke at deler av 
hjernen er ødelagt. Vi snakker mer om normal- 
variasjoner i hjernen. Hvis alle nervecellene i 
hjernen jobber én prosent raskere eller en prosent 
tregere, kan det påvirke sentrale hjernefunksjoner 
som humør og tenkning. Det skal ikke så mye til. 

Det er vanskelig å koble genetiske varianter til 
slike hjernemodeller. Ole Andreassen samarbeider 
nå med professor Gaute Einevoll på Fysisk insti-
tutt for å forstå sammenhengen mellom gener og 
schizofreni. Til det bruker forskerne en beregn-
ingsmodell som de kaller for nervecellemodellen.

Avbildninger av hjernen. Som om dette ikke er 
nok, har Andreassen også et tett samarbeid med 
forskningsleder Lars Tjelta Westlye, professor i 
psykologi ved UiO. Han har bidratt med data til 
beregningsmodellen deres med 65 000 MR-bilder 
av hjernen. Forskerne bruker disse dataene til å 
finne sammenhengen mellom endringer i hjernen, 
genvarianter og miljøendringer i barndommen 
som fører til psykiske lidelser som voksen. 

De bygger også på den den store norske mor,  
far og barn-undersøkelsen, som har fulgt opp over 
100 000 barn og 170 000 foreldre gjennom hele 
barndommen og frem til barna er blitt voksne. Det 
er i denne perioden i livet at sannsynligheten er 
størst for å utvikle psykiske lidelser.

– Vi kan bruke dette datamaterialet til å se på 
hva som utløser mentale problemer og hva som er 
den kritiske tiden i barndommen. 

Forebygging. Da kan de bruke den nye kunnskap- 
en til å forsøke å hindre at folk blir syke. Dette 
handler med andre ord om forebygging. 

– Hvis du ønsker å forebygge hjerteinfarkt, kan 
du senke kolesterolnivået. 

Nå ønsker Ole Andreassen å finne ut av hvordan 
det kan bli mulig å forebygge psykisk lidelse.

– I dag må du vente til sykdommen oppstår før 
legen kan slå fast at du er syk. Vi kan ikke si hvem 
som får en depresjon i fremtiden. Vi trenger derfor 
bedre innsikt for å kunne slå fast hvem som har 
større risiko for å bli syk.

Håpet til Ole Andreassen er å komme så langt 
med beregningene sine at han kan presentere mer 
presise svar om fem år.

– Da vil vi kanskje kunne anbefale folk med 
spesielle risikoprofiler å unngå stressende hend- 
elser for at de skal slippe å utvikle en psykisk  
lidelse om noen år.=
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Rollen min er å være litt brysom.  

ning av andres, men i en institusjon som UiO  
har vi også kulturfeil og systemfeil. For å yte litt 
motstand mot dette systemet må man være litt 
oppesen. OPP-ESEN, gjentar han med sin karak-
teristiske latter.

– Man må tørre å si fra. Det har jeg allerede 
gjort en del ganger.

Men hvem er nå denne mannen som løser de 
mange gordiske knutene i akademia?

På midten av åttitallet var han i en fire års tid 
katolsk fransiskanerpater i St. Hallvard-menighet-
en i Oslo. Allerede på hans første julaften som  
pater holdt han midnattsmessen i NRK radio. 
Aftenposten skrev muntert at pateren fikk konkur-
ranse fra pavens egen midnattsmesse i Peters-
kirken. Rett etterpå sendte NRK programmet «Vi 
løsner på slipset». Radioinnslaget kunne ha passet  
Knut Ruyter. Han er mannen som stadig har løsnet 
på slipset. 

Da han var nitten, spurte Smaalenenes Avis den 
unge katolikken om det var lenge siden han hadde 
skriftet. 

 «Flere år siden. Jeg føler ikke mer for denne 
gamle skikken. Og da synes jeg ikke lenger det er 
riktig å skrifte på denne måten.» 

Som pater har han møtt mange som har skrift-
et. Det har lært ham å bli lydhør for andres tanker. 

– Er det mange som kommer og skrifter til deg 
i dag?

– Parallellen er ikke god. De som kommer for 

Han var en frittenkende og munter 
pater fra Indre Østfold. Nå er han mekler for 

stridende universitetsprofessorer. 
 
 

Tekst: Yngve Vogt • Foto: Ola Gamst Sæther 

Rollen min er å være litt brysom. Det må jeg  
  være, ler Knut W. Ruyter, vitenskapsombudet 

ved UiO. 
For tre år siden fikk den muntre og munnrappe 

professoren i teologi og etikk, som den første i land- 
ets historie og helt alene, den svært så spesielle rol-
len å være en uavhengig og upartisk instans for uni-
versitetets mer enn 4000 vitenskapelige ansatte.

Utrolig nok finnes det også slanger i det akadem- 
iske paradiset. Konfliktene florerer. Forskere an-
klager hverandre for tyveri og uærlighet og ber om 
hjelp til å løse dyptpløyende og intrikate konflikter.

Tanken er at de skal oppsøke vitenskapsombud-
et – så tidlig som mulig – og løse flokene før det 
hele eskalerer på Putinsk vis. Noen ganger tropper 
de først opp når konflikten har herjet i flere år. 

Bare i fjor fikk «enkeltmannsforetaket» hans 
hundre henvendelser. Blant de mange konfliktene 
var anklager om plagiat, overtakelse av forsknings-
prosjekter uten samtykke, forskjellsbehandling,  
inhabilitet, mangelfull datahåndtering og mis-
tanke om at dataene var fabrikkert.

– Den hyppigste striden handler om medforfat-
terskap og manglende anerkjennelse av hverandres 
arbeider og hvem som skal nevnes først og sist. 
Uten forfatterskap har forskerne ingenting å vise til. 

Jobben til Knut Ruyter dreier seg også om mer 
enn å luke ut feil hos akademiske slabbedasker.

– Det finnes selvsagt forskere som bevisst bryt-
er regler for å fremme sin egen karriere på bekost-

Mindre katolsk 
enn paven

PORTRETTET •  Knut W. Ruyter 
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lever som medlemmene i statskirken.» 
Da han var tjue, skrev han i Bergens Tidende  

et leserbrev om at han ikke var enig i kirkens syn 
på kvinnelige prester. «Vatikanet har behandlet 
denne saken så klosset og ubetenksomt at det er 
med på å undergrave Kirkens troverdighet og  
autoritet.» 

Første mai var viktig for hele familien. 
– Jeg vet ikke om det var første mai eller påske- 

dag som betød mest for fattern. Begge deler var 
like viktig. Det var alltid lett å snakke med foreld-
rene mine. De var åpne for å snakke om alt, ikke 
minst den spennende brytningen mellom katolske 
og sosialistiske verdier. Moren min var mer borger-
lig anlagt enn far. Ikke skriv det! Unnskyld mor! 
I dag kan jeg ikke huske sist jeg gikk i første mai-
tog. Og jeg er ikke lenger en hyppig kirkegjenger. 

– Du ble medlem av AUF som ganske ung.
– Hva du ikke vet! Forferdelig. Jeg var kasserer i 

Spydeberg AUF og er fortsatt medlem av Arbeider- 
partiet.

Bestefaren til Knut Ruyter konverterte til katolis- 
ismen i 1911 og var en ivrig kirkegjenger. På hver-
dagene gikk han daglig til messe. På søndager gikk 
han tre ganger; både ottemessen, høymessen og 
sakramentsandakten. 

– Bestefar ble medlem av Nasjonal Samling. 
Far ble tvunget inn i Unghirden. Han nektet og ble 
kastet ut av hjemmet da han var seksten. Siden den 
gang hadde han nesten ingen kontakt med faren 
sin. 

Han måtte derfor stå tidlig på egne bein.
– Kirken ble et hjem for ham og var det eneste 

stedet han følte seg trygg og følte tilhørighet og 
omsorg. Far var en helt. Det står respekt av ham. 
Kanskje jeg har arvet noe av selvstendigheten og 
standhaftigheten hans til å si ifra og ta tøffe av-
gjørelser.

Først da faren hans lå for døden, fikk de en dyp 
prat om utkastelsen og konsekvensene av lands-
svikdommen til bestefaren.

– Mange familier har tabubelagte ting. Det er 
mye man ikke snakker om, akkurat som at overlev-
ere ikke snakket om Auschwitz. Som ung ble jeg 
veldig opptatt av spørsmål om urett, faenskap og 
ondskap. 

De to bøkene som berørte ham mest som ung, 
var «Morderne iblant oss» av nazijegeren Simon 
Wiesenthal og «Det angår også deg» av norskjød-
iske Herman Sachnowitz.

– Litteratur er viktig. Du lærer mer etikk ved å 
leve deg inn i litteraturen enn ved å studere etiske 
teorier og regler.

En annen bok som betød mye for ham, var «Sider-
husreglene» av amerikansk-canadiske John Irving.

– Når man leser denne boken, er det vanskelig å 
være imot selvbestemt abort. 

Tiden i Forsvaret ga ham nye tanker. Han start-
et på befalsskolen på Haslemoen i Våler. Under  
militærtjenesten vokste pasifismen sakte frem. 
Han hoppet av og ble i stedet sivilarbeider i Unge 
Norske Katolikkers Forbund. Det nye tankegodset 
hans ble utfordret da han var hjelpearbeider for 
Caritas på Filippinene. Der møtte han barn som 
var misbrukt av kyniske overgripere. 

– Da er det ikke lett å være pasifist. Jeg kunne 
godt ha tatt livet av overgriperne eller bakmennene. 
Det hadde jeg ikke hatt skrupler med, men jeg var 
for feig til å gjøre det. Det viser at grunnleggende, 
moralske standpunkter stadig kan utfordres og 
endres i nye kontekster. Sånn sett er jeg ikke leng-
er pasifist i den rene formen. Uskyldige må, om 
nødvendig, kunne forsvares med vold. Noen mener 
at det er et svakhetstegn å skifte mening, men det 
er lov å skifte mening. Jeg har oppigjennom årene 
skiftet mening om mange moralske spørsmål.

Et eksempel er diskusjonen om aktiv dødshjelp. 
Ruyter var lenge motstander. Møtet med foreldre-
nes avslutning på livet fikk ham til å skifte mening. 
Faren døde av kreft. Smertene kunne ikke lindres. 
Ruyter uttalte i Vårt Land at «Overbehandling er 
et større moralsk problem enn aktiv dødshjelp». 

– Det er sikkert noen som ikke liker hva jeg me-
ner, men det spiller ingen rolle. Det er ikke viktig 
for meg at alle er enige i slike spørsmål. I alle mor-
alske spørsmål er det rom for dissens. 

Han har alltid vært for selvbestemt abort, selv 

Etikken 
kan være 
veldig 
skjør.

ETIKEREN: – Du lærer mer 
etikk ved å leve deg inn i 
litteraturen enn ved å stud-
ere etiske teorier og regler, 
poengterer etikkprofessor 
Knut W. Ruyter.

PORTRETTET •  Knut W. Ruyter 

å skrifte, har noe å bekjenne. De vil gjøre opp for 
seg. Et vitenskapsombud skal ikke være en skrifte-
stol. Men det vitenskapsombudet har til felles med 
skriftestolen, er det konfidensielle rommet. 

Det er også en annen likhet:
– Du må kunne lytte. Det er vesentlig. Budskap- 

et må tas på alvor. Man kan ikke stille en ferdig 
diagnose før man har hørt hva vedkommende har 
på hjertet. Er det noe som kan repareres? Da må 
den andre parten erkjenne at han har gjort noe 
galt. Det er morsomt å få dette til. Da løser man et 
moralsk problem på en måte som begge parter kan 
anerkjenne som akseptabel, men dessverre er det 
mange moralske stengsler hos folk. 

Selv om samtalene kan være vanskelige, sitter 
latteren hans løst.

– Latteren min er ikke et bevisst virkemiddel, 
men jeg har lært at den fungerer. Selv om humor 
kan være vågalt noen ganger, kan humor løse opp 
konflikter.

Og det som er vel så viktig:
– Man må kunne se de morsomme sidene ved 

livet selv når det gjelder alvorlige ting. Humor skal 
ikke bare være knyttet til gledelige stunder. Jeg 
har holdt mange alvorlige prekener som var humor- 
istisk anlagt. Det har jeg alltid fått god respons på.

Latteren har alltid vært en del av ham. Da han 
ble pater, skrev Aftenposten at han led av godt 
humør. Så berømt er åpenbart hans friske latter 
at han til ordinasjonen fikk et telegram fra studie-
vennene sine i Amerika: «Kjære Knut. Ikke le  
under ordinasjonen». Hvorpå Ruyter svarte:  
«Latteren lar seg ikke stoppe. Men jeg greier sik-
kert å la være.»

Han fikk brakende applaus. Hele fem ganger 
under messen brøt det ut klappsalver fra menig-
heten. 

Også hjemme er latteren hans beryktet.
– Kona mi sier at jeg kan være veldig sarkastisk. 

Det er nedsiden av humoren. Humoren kan være 
lunefull. Da må man jobbe med seg selv, slik at 
man ikke havner på den gale siden.

– Er du aldri i dårlig humør?
– Nei, jeg har aldri vært i dårlig humør, men jeg 

har kanskje ikke opplevd nok til å bli det. Derimot 
kan jeg bli både opprørt og sint, sier han – og ler 
igjen.

Vitenskapsombudet vokste opp på Kalbakken 

på Oslo Øst. – Draaabanten (med lang a og trykk 
på første stavelse).

Da han var tenåring, flyttet familien til Indre 
Østfold. Foreldrene hans ble de første bestyrerne 
på Mariaholm skolesenter i Spydeberg, i regi av 
Oslo katolske bispedømme.

Han var én av de tretten medelevene som kom 
rett inn på Askim gymnas fra Hobøl og Spydeberg 
ungdomsskole.

– På engelsklinjen var det hovedsakelig jenter, 
så der kunne jeg ikke gå. Jeg valgte derfor real-
linjen.

Mer var det ikke å velge imellom den gangen.
Under gymnastiden stilte han opp på en kon-

kurranse på kinoteateret i Askim, med nesten 500 
publikummere, om å være den beste deklamatør-
en. Han kom på tredjeplass.

– Det hadde jeg glemt. Men allerede den gangen 
likte jeg å stå frem. Jeg husker vi hadde deklama-
sjon på ungdomsskolen. Jeg liker å opptre.

På ungdomsskolen fremførte han et dikt fra 
Kykelipi av Jan Erik Vold. Læreren var ikke like 
begeistret som ham.

– Læreren sa at diktet var meget upassende på 
en skoleavslutning. Det hadde jeg veldig moro av. 
Jeg likte å være utfordrende. Jeg ville ikke bare 
lese små, romantiske dikt. Jeg ville ha dikt med 
punsj. Jeg likte å leke med ord og uttrykk og spar-
ke litt histen og pisten. 

Det har han fortsatt med siden den gang.
– Jeg liker å provosere og utfordre. Det har jeg 

gjort hele livet. Jeg har alltid hatt meningers mot.
Derimot gjorde han det ikke like godt i sport. 

Ifølge Smaalenenes Avis havnet ungdomsskole-
eleven nesten nederst på pallen i lengdehopp.

– Jeg var aldri god i sport. Og er det heller ikke 
i dag. Aldri! Beklager mange ganger. I gymnas-
tikktimene kom jeg ikke med på noe lag. Jeg  
fungerte best som ytre corner flagg. 

Han vokste opp i en katolsk familie.  
– Jeg ble spesielt preget gjennom faren min. 

Oppveksten ga meg en sterk, katolsk forankring.
Som langhåret og festglad nittenåring med 

skjorte og vest ble han intervjuet av lokalavisen 
om den katolske troen sin. Her måtte han rydde 
opp i en gjengs misforståelse: «Katolsk ungdom 
lever ikke som asketer. Det er bare nordmenn som 
tror at katolikker går til messe hver dag og ikke 
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om den katolske kirken mener at det er en alvorlig 
synd. 

– Jeg har aldri tenkt at det kan løses på en bed-
re måte enn med selvbestemmelse. Jeg har heller 
aldri skiftet mening om prevensjon. Det er tull og 
tøys å forby det.

En annen diskusjon han har kastet seg inn i, er 
bruken av befruktede egg i forskning. Spørsmålet 
er når et befruktet egg er et menneske.

– Det er et fryktelig vanskelig spørsmål. Jeg vet 
ikke om jeg har endret syn underveis. Diskusjonen 
om fosterets moralske status er ekstremt kompli-
sert. 

For som han sa i Aftenposten i 2003: «Kristen 
moral utelukker ikke forskning på befruktede egg.» 
Og «Noen mener at menneskeverdet oppstår ved 
befruktning. Andre mener det oppstår senere i 
svangerskapet når fosteret blir besjelet. Bibelen 
kan ikke gi entydig støtte til det mest strenge alter- 
nativet.» 

En annet tema som har vakt Knut Ruyters 
interesse, er hvorvidt dagens medisinere har et 
godt nok innebygget moralsk kompass hvis verden 
skulle havne på skråplan. Her tenker han på Carl 
Clauberg, gynekologen som testet ut svært smerte-
fulle steriliseringsmetoder på kvinnelige, jødiske 
fanger i Auschwitz.

Da den tyske legen ble løslatt etter ti år i sovjet- 
isk fengsel, så han frem til å presentere steriliser-
ingsmetoden sin og få den vitenskapelige aner-
kjennelsen han mente han fortjente. Han startet 
opp sin gynekologiske praksis, men ble gjenkjent 
av en av de overlevende og ble anmeldt for for-
brytelser mot menneskeheten. Ruyter stiller seg 
spørsmålet:

– Hva er det som gjør at en person kunne gjøre 
dette med god samvittighet? Han hevdet til sin 
død at hans moralske kompass var i orden. 

Ruyter har nå gjort noen «spede forsøk» på å 
lære opp nye studenter til å ha et så godt moralsk 
kompass at det ikke endrer seg under nye om-
stendigheter. 

– Etikken kan være veldig skjør. Den er påvirke- 
lig og kan skyves til side. Vi har i dag høy grad av 
moral, men det interessante er om etikken er ro-
bust under endrete forhold. Det er den ikke. Den 
er skjør.

Diskusjonen ble starten på en forskningsetisk 

reise til et arkiv i Schleswig, der straffesaken mot 
den tyske gynekologen oppbevares. Til sommeren 
skal han delta på konferansen i Auschwitz, «Medi-
sin bak piggtråd», som er blitt et internasjonalt 
forum om misbruk av medisinsk kompetanse. Her 
skal Ruyter holde et innlegg om hvor vanskelig det 
er å rettsforfølge faenskapen. 

– Dette handler om hvordan en stat håndterer 
umoral. Det var betydelig motstand mot å retts-
forfølge Carl Clauberg etter krigen. 

Allerede som ung mann var Knut Ruyter dypt 
skeptisk til autoriteter, også de gode autoritetene. 

– Jeg var drevet av idealisme. Jeg var kritisk 
til hvordan den kirkelige og politiske ledelsen for-
valtet oppgaven sin og var opptatt av fattigdom og 
sosial rettferdighet. 

Da han var diakon i en svær forstadsmenighet 
i USA, engasjerte han seg for «Walk for hunger». 
Her tok han med seg tankegodset fra det norske 
velferdssamfunnet med like rettigheter for alle. 

– Selv lik behandling i helsevesenet var veldig 
kontroversielt.

Noen i menigheten kalte ham for kommunist-
presten.

– Er du stolt av dette begrepet?
– Absolutt. Det er god merkevare og et fint  

hedersord! I Tyskland ble jeg kalt for hedningen 
fordi jeg stilte spørsmål ved overleverte sannheter. 
Det syntes jeg også var fint. Jeg har alltid vært en 
motstemme, satt spørsmålstegn og utfordret folk. 

Etter studieoppholdet i USA ble han pater i 
fransiskanermenigheten i Oslo. Som kjent må pat-
ere leve i sølibat. Aftenposten lurte den gang på 
hva Ruyter tenkte om dette. 

 «Det er klart at sølibatet er vanskelig, men det 
er ikke vanskeligere enn å være gift», svarte han.

– Sa jeg det allerede den gangen? Haha! Svaret 
er at begge deler er like lett. Sølibat er ikke så van-
skelig hvis man velger det frivillig. Alle livsvalg 
har sine sett av problemer. Men nå har jeg vært gift 
i mer enn tretti år. Det har ikke vært vanskelig.

Vitenskapsombudet møtte kjærligheten sin da 
han var pater. 

– Forholdet startet som et vennskap. Over tid 
slo det over til – litt banalt sagt – kjærlighet. Jeg 
ville ikke gi avkall på dette. Det var et enkelt valg. 
Jeg måtte ta konsekvensen og finne på noe annet. 
Jeg hadde ikke blitt dårligere prest av å være gift, 

men det var ikke mulig. Da må man omdirigere 
livet. 

Han bestemte seg for å legge paterlivet bak seg 
og finne en ny vei. Første stopp var nattevakt på 
bensinstasjonen på Mosseveien ved Bekkelaget.

– Det var en overgangsjobb. Jeg trodde jeg 
hadde oversikt over alle typer mennesker gjennom 
paterjobben, men her datt det inn mennesker som 
jeg aldri hadde møtt i noe liv før. Jeg husker spesi-
elt en fantastisk flott dame, nysminket, vakker og 
med pelskåpe. Det var en mann! Jeg fikk god kon-
takt med hen òg. Dette var livets skole som for- 
sterket respekten og aksepten min for andre vari-
anter enn de vante.

På slutten av åttitallet dukket flaksen opp. 
Stortinget skulle opprette et Senter for medisinsk 
etikk. Ruyter fikk stipend. 

– Da startet den akademiske karusellen.
– Har du som katolikk noen ganger møtt for-

dommer?
– Jeg har aldri møtt fordommer. Snarere tvert 

om. Men det å si at man er religiøs er litt passé for 
tiden. 

Den morsomste reaksjonen han har møtt, var 
da barneskolen hans skulle ha gjenforeningsfest 
etter 25 år.

– Da ringte en av de tidligere klassekameratene 
og sa: «Jeg har hørt at du er blitt ‘relli’øs’, men 
skjønner at du ikke kommer.» Noe han sa før han 
spurte om jeg ville være med, forteller han og ler 
igjen. Masse.

Røykte gjorde han òg. Det startet han med på 
ungdomsskolen.

– Alle barske gutter røykte den gangen. Det var 
gjerne Teddy, South State eller rullings.

Da statsminister Gro Harlem Brundtland kom 
til NRK for å holde sin årlige nyttårstale i 1987, 
skrev Aftenposten at «Fransiskanerpateren vandret 
rundt i den brede korridoren midt i Fjernsyns-
huset på Marienlyst. Han skilte seg ut i sin brune 
ordensdrakt og bød på en Camel-sigarett. Inger 
Anne Ribu (red.: Programleder i Dagsrevyen) ga 
ham en mild og moderlig irettesettelse.» 

– Jeg husker ikke akkurat dette, men i årevis 
røykte jeg sikkert førti om dagen.

En arbeidskveld ble han eitrende forbannet på 
avhengigheten.

– Jeg jobbet med en artikkel en kveld og gikk 
tom for røyk. Da meldte panikken seg. Jeg brukte 
flere timer på å finne en åpen kiosk og sa til meg 
selv: «Dette skal du ikke være avhengig av, gutt.»
Han sluttet på dagen.

Foruten hangen etter forgangen røyk har den 

frafalne fransiskaneren levd et enkelt liv. Som ny-
gifte bodde de et år i Sorgenfrigaten før de flyttet 
til en helt alminnelig blokkleilighet på Hovseter, 
vestkantens svar på barndomstraktene Kalbakken.

– Du kan ikke trekke tråden med det enkle 
fransiskanerlivet. Jeg liker å bo i blokk. Tenk hva 
du slipper av vedlikehold. Og du behøver ikke 
stelle hagen. 

– Til tross for alle konfliktene du skal løse,  
sover du godt om nettene?

– Jeg sover alltid godt. Diskusjonene og tvistene 
påvirker nesten aldri nattesøvnen, men noen gan-
ger våkner jeg opp med en løsning.

– Har du ikke behov for å betro deg til noen?
– Nei, det måtte være Apollon! Haha! Jeg kan 

sukke og le hjemme, men jeg sier ikke noe om 
konfliktene til kona. Jeg har lært meg å bære det 
jeg får i fortrolighet. Sånn sett er dette et enkelt-
mannsforetak. Jeg har ingen å betro meg til. Det 
eneste jeg kan, er å kveile meg rundt søylen på 
kontoret, humrer han.=

 Jeg har oppigjennom årene skiftet mening om mange  
 moralske spørsmål.

SIER IFRA!: – Man må tørre 
å si fra. Det har jeg allerede 
gjort en del ganger, forteller 
Knut W. Ruyter, vitenskaps-
ombudet ved UiO.

GODT HUMØR: – Latteren 
min er ikke et bevisst virke-
middel, men jeg har lært 
at den fungerer. Selv om 
humor kan være vågalt noen 
ganger, kan humor løse opp 
konflikter, forteller Knut W. 
Ruyter.

PORTRETTET •  Knut W. Ruyter 
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ved siden av hverandre, vil de dekke ikke mindre 
enn tjue kvadratmeter.

Hjernevasker giftstoffer. Hjernen trenger 
enorme mengder med energi. Selv om hjernen bare 
veier to prosent av kroppsvekten, bruker den en 
femtedel av all den energien vi har. Energien blir 
fraktet med blodet. 

Når energien brukes, dannes skadelige avfalls-
stoffer. De er giftige. Hjernen er derfor nødt til å 
kvitte seg med dem. En del av avfallsstoffene frakt- 
es ut igjen med blodet. Hvis avfallsstoffene ikke 
blir vasket ut, kan det bære galt av sted. Uheldigvis 
tar ikke blodet med seg alt. Heldigvis har vi også 
en annen mulighet. 

– Også hjernevæsken vasker ut avfallsstoffer.
Eksempler på farlige stoffer som blir fraktet 

ut med hjernevæsken, er proteinene amyloid og 
tau, de to giftstoffene som avleires i hjernen hos 
Alzheimer-pasienter.

– Dårlig hjernevask kan være en fellesnevner 
for mange demenssykdommer, slik som Alzheim-
er, Parkinsons sykdom og voksenvannhode.

Voksenvannhode er en spesiell demenstilstand 
hos voksne. Disse pasientene har unormal trans-
port av hjernevæske. Dette er den eneste demens-
sykdommen som kan behandles med et kirurgisk 
inngrep. Trikset er å drenere ut noe av hjernevæsk-
en. Selv om voksenvannhode er en lite kjent dia- 
gnose blant oss vanlige dødelige, har et par svenske 
forskerteam, uavhengig av hverandre, slått fast at 
fem prosent av alle over åtti år lider av dette.

– Med den nye kunnskapen om hjernevæske 
kan vi nå forstå en rekke hjernesykdommer på en 
ny måte. 

Hjernen er ikke isolert. Per Kristian Eide har 
i mer enn tjue år forsket på hjernevæskesykdom-
mer. De siste sju årene ha han tatt et dypdykk i 

Tekst: Yngve Vogt

Allerede for mer enn to tusen år siden beskrev      
  greske Hippokrates, legekunstens far, at 

hjernen vår er pakket inn i hjernevæske. Her 
snakker vi om halvannen kilo hjerne som bader i 
halvannen desiliter væske. Helt frem til i dag har 
legene tenkt at hjernevæsken først og fremst er til 
for å beskytte hjernen mot alvorlige støt. Denne 
beskyttelsen er grei å ha når fotballspillere over 
hele verden knaller ballen med hodet. Uten hjerne-
væsken ville hjernen ha blitt ristet i fillebiter.

Tidligere tenkte man at hjernevæsken omsluttet 
hjernen, men at den ikke trengte inn i hjernen – i 
hvert fall ikke mer enn noen millimeter.

– Mange tror at hjernen og hjernevæsken lever 
to forskjellige liv. Det er klart at hjernevæsken 
beskytter hjernen mot rystelser, men den er langt 
viktigere enn dette. Her har det de siste ti årene 
skjedd et paradigmeskifte, poengterer Per Kristian 
Eide, som både er professor i medisin ved UiO og 
seksjonsoverlege på nevrokirurgisk avdeling ved 
Rikshospitalet.

Forskningen hans viser at hjernevæsken betyr 
langt mer for hjernehelsen enn det man tidligere 
har trodd. 

Dypdykket. For å skjønne dette må vi ta et dyp-
dykk i hvordan hjernevæsken fungerer. Men aller 
først må vi poengtere, for ikke å få hele legestand-
en etter oss, at hjernevæsken ikke er verdens beste 
begrep. Hjernevæsken kalles egentlig for cerebro- 
spinalvæske. Den fyller både hjernen og rygg-
margskanalen, men i resten av denne artikkelen 
kaller vi altså cerebrospinalvæsken ene og alene 
for hjernevæsken.

For å skjønne hva hjernevæsken gjør, må vi 
først ta en titt på blodårene. I hjernen finnes det 
ufattelige 650 kilometer med blodårer. Brorparten 
er svært tynne. Det er bare ti mikrometer mellom 
dem og hjernecellene. Hvis alle blodårene blir lagt 

Nye oppdagelser har endret synet på hjernevæsken. Det kan 
bedre behandlingen av alvorlige demenssykdommer som 
Alzheimer og Parkinson.

I fremtiden skal vi kunne behandle en rekke 
hjernesykdommer gjennom spinalvæsken.
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Kan i fremtiden
behandle demens 

gjennom hjernevæsken 

HJERNEVASK: – Dårlig hjernevask kan være en 
fellesnevner for mange demenssykdommer, slik 
som Alzheimer, Parkinsons sykdom og voksen-
vannhode, forteller Per Kristian Eide.
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etter en søvnløs natt. Søvnen fjerner giftstoffer  
fra hjernen. 

– Hjernevasken blir dårligere etter bare én natt 
uten søvn. Så vi kan slå fast: Akutt søvnmangel er 
ikke bra for hjernevasken. Det virker også som at 
fysisk aktivitet påvirker utskiftningen av hjerne-
væsken i positiv retning.

Medisin via korsryggen. Spørsmålet er hvordan 
den nye kunnskapen om hjernevæsken kan endre 
medisinering av hjernesykdommer.

– Tanken vår er at vi i fremtiden skal kunne 
behandle en rekke hjernesykdommer gjennom spi-
nalvæsken.

Her snakker Per Kristian Eide med andre ord 
om å gi medisinen gjennom korsryggen og inn i 
spinalvæskerommet. Denne spinalvæsken er en del 

av hjernevæsken.
– Da kommer medisinene lettere frem. Vi vet 

nå at vi kan nå hele hjernen ved å gå via spinal-
væsken. Det er et stort gjennombrudd. 

Da kan medisinene komme frem til der syk-
domsprosessen foregår. 

– Antall behandlinger vil være avhengig av 
de underliggende sykdommene, sier Per Kristian 
Eide.

Den store drømmen hans er at den nye kunn-
skapen om hjernevæsken kan føre til persontil-
passet behandling. 

– Vi vil gjerne forstå hjernevæsken så godt at 
vi kan gi målrettet behandling. Da må vi vite hvor 
mye av medisinen som kommer frem. Den nye 
kunnskapen vil ha stor betydning for å forstå og 
behandle sykdommer. Det er jeg helt sikker på.=

Hjernevæsken har langt større betydning for hjerne-
helsen enn det man trodde for bare noen få år tilbake.

HJERNEVÆSKEFORSKER: 
– Med den nye forståelsen 
vår er det vanskelig å tenke 
seg at det finnes hjernesyk-
dommer der hjernevæsken 
ikke har noen betydning, 
poengterer Per Kristian Eide.
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Hjernevæske

• Hjernen vår er pakket 
inn i halvannen desiliter 
hjernevæske. 

• Hjernevæsken beskytt-
er ikke bare hjernen mot 
alvorlige støt.

• Hjernevæsken vasker 
også ut avfallsstoffer.

• Dårlig hjernevask kan 
føre til demenssykdom-
mer som Alzheimer og 
Parkinsons sykdom.

• Med den nye kunn-
skapen om hjernevæsken 
kan man forstå en rekke 
hjernesykdommer på en 
ny måte.

hvordan hjernevæsken tar med seg stoffer ut av 
hjernen. Her har han sett på molekyler som er opp-
til femti ganger større enn vannmolekyler. 

Hjernevæsken har forbindelse med hele hjernen.  
Hjernevæsken flyter på utsiden av blodårene og 
inn i vevet i hjernen. Det er med andre ord en åpen 
forbindelse fra utsiden av hjernen og inn i alle om-
rådene i hjernen langs de små blodårene. 

– Vi kan derfor se på hjernen som en svamp. 
Og vel så viktig:
Hjernevæsken kan ta med seg stoffer både inn i 

og ut av hjernen.
Rundt hjernen er det en hjernehinne. 
– Tidligere har man tenkt at hjernehinnen er 

ugjennomtrengelig, det vi si at det var en barriere 
rundt hjernen som sørger for at fremmede stoffer 
ikke kommer inn i hjernen.

For noen år siden oppdaget forskere at hjerne-
hinnene utenfor hjernen har lymfeårer. Da skjønte 
de at hjernen ikke var så isolert fra omgivelsene 
som de tidligere hadde trodd. 

Per Kristian Eide har gjennom en mengde MR-
bilder vist at hjernevæsken går inn i hele hjernen. 

Hjernevæsken fortsetter også inn hjernehinnen 
og skallebeinet.

– Den nye forståelsen gir oss muligheten til å se 
på nye måter å behandle sykdommer på. Poenget 
er å kunne angripe sykdomsprosesser som be-
finner seg utenfor blodårene. Det er helt vesentlig.

Også andre hjernesykdommer. Demenssyk-
dommer er ikke de eneste sykdommene Per Kris-
tian Eide tenker på. Hjernevæsken er også viktig 
for å forstå hjernekreft. Forklaringen er at en del 
av svulstene kan spre seg utenfor blodårene. Andre 
sykdommer er hjerneblødninger og hjernehinne-
blødninger. Blødningene skaper kaos. I verste 
fall kan transportveiene på utsiden av blodårene 
stenges.

– Med den nye forståelsen vår er det vanskelig  
å tenke seg at det finnes hjernesykdommer der 
hjernevæsken ikke har noen betydning.

Hjernevæsken er en spinalvæske som ikke bare 
finnes i hjernen og i ryggmargen. Hjernevæsken 
kommuniserer både med hjernen, hjernehinnen og 
hjerneskallen. 

Før den nye erkjennelsen av hvordan hjerne-
væsken fungerer, har medisinerne tenkt seg et 
vanntett skott mellom hjernen og immunforsvaret 
i kroppen. 

Det er ikke lenger riktig. Det betyr at immun-
stoffer kan komme inn i hjernen via hjernevæsken.

Det kan bety noe for forståelsen av Covid-19.
– Covid-19 fører til nevrologiske symptomer i 

hjernen og kan gi diffuse ting som hodepine.
En annen sykdom som kanskje kan forklares 

med feil immunrespons i hjernen, er den kroniske 
utmattelsessykdommen fatigue. Også her er mulig-
heten til stede for at immunreaksjoner fra utsiden 
påvirker hjernen.

– Dette er en viktig brikke for å kunne forstå 
hvordan denne sykdommen fungerer.

Kort fortalt:
– Hjernevæsken har langt større betydning for 

hjernehelsen enn det man trodde for bare noen få 
år tilbake.

Pasienter med Parkinsons sykdom danner et 
giftstoff i hjernen som kalles alfa-synuclein. Stof-
fet avleires fordi det ikke blir vasket godt nok ut. I 
dag kan pasienter med denne sykdommen få tab-
letter med virkestoffet levodopa, som omdannes til 
dopamin når det kommer inn i hjernen. Dopamin 
er et viktig signalstoff for at nervecellene i hjernen 
skal kunne sende impulser til hverandre. Virke-
stoffet blir fraktet med blodet til hjernen. Problem-
et er at hjernen har et ekstra beskyttelseslag rundt 
blodårene for å beskytte hjernen mot bakterier 
og giftige stoffer. Denne blod-hjerne-barrieren er 
kroppens egen mekanisme for å hindre forgiftning 
i det viktigste organet vårt.

Ettersom det er svært vanskelig å frakte lege-
midler inn i hjernen med blodet, må legemiddelet 
gis i større doser. Det fører dessverre til mange 
bivirkninger.

Tanken er derfor at man i stedet kan behandle 
Parkinson-pasienter ved å gi legemidler gjennom 
hjernevæsken. 

Matematisk modell. For å komme i mål har Per 
Kristian Eide et tett samarbeid med forskere fra 
andre fagområder. Blant dem er matematikere og 
numerikere på Matematisk institutt ved UiO og 
Simula-senteret i Oslo. – Samarbeidet med dem 
har brakt oss i verdensfronten.

Takket være matematikerne og simulerings-
modellene kan Eide og kollegaene forstå hvordan 
hjernevæsken beveger seg og endrer seg under 
sykdom og hvordan hjernevæsken transporterer 
stoffer utenfor og langs blodårene i hjernen. Her 
kan de også modellere hvordan avfallsstoffene 
skilles ut igjen.

– Vi er svært opptatt av evnen vår til å kvitte oss 
med stoffer via hjernevæsken. Tanken vår er at vi 
kan bedre hjernehelsen vår ved å bedre forholdene 
for hjernevæsken. Vi vet ikke nok, men vi vet noe.

Lurt å sove. For å se endringene i hjernen, har 
Per Kristian Eide også testet ut hva som skjer  
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Tekst: Trine Nickelsen

Frykten lever ikke bare blant folk flest. Den 
deles nå også av ledende politikere i India: At 

muslimske menn aktivt lokker til seg unge hindu-
kvinner, gifter seg med dem og lurer eller presser 
dem til å konvertere til islam. Den storstilte planen 
er å islamisere landet.

Forestillingen om en slik organisert «love jihad» 
eller «kjærlighetsjihad» på norsk, er for lengst av-
vist av muslimske ledere og tilbakevist av indisk 
høyesterett. Heller ikke statistikken gir hold til 
teorien, tvert imot: Faktisk er det slik at flere kon-
verterer til hinduismen fra andre religioner enn 
motsatt vei. 

Mer nasjonalisme, mindre demokrati. Men 
fakta duger åpenbart ikke. Konspirasjonsteorien 
lever i beste velgående og brukes aktivt av politik-
ere for å samle oppslutning, ikke minst av landets 
egen statsminister Narendra Modi. I løpet av de 
siste årene har konspirasjonsteorien nedfelt seg i 
nye lover i flere indiske delstater. 

– Lovene, som rammer den muslimske befolk-
ningen spesielt, er symptomatiske for utviklingen 
i India nå. Den lovgivende og utøvende makten 
brukes i stadig større grad til å omdanne India til 
en hindunasjon – hindu rashtra – slik hindunasjo-
nalistene har som erklært mål. I denne nasjonen er 
muslimer, kristne og andre minoriteter fremmed-
elementer, erkjenner Kenneth Bo Nielsen. 

Nielsen er førsteamanuensis ved Sosialantropo-
logisk institutt og har forsket på den politiske 
utviklingen i India i en årrekke. Han er bekymret 

over det han ser, særlig etter at Modi kom til makt-
en i 2014. Den indiske regjeringen har siden da 
vært ledet av det hindunasjonalistiske Bharatiya 
Janata Party (BJP) med Modi i spissen. I løpet av 
disse åtte årene har utviklingen mot mer nasjonal-
isme og mindre demokrati skutt fart. Nielsen stud-
erer de politiske kreftene.

– Jeg ser spesielt på metodene hindunasjonal-
istene bruker for å akselerere prosessen med å 
omdanne India til en hindunasjon – og etter hvert 
også til en hindustat, sier forskeren. 

Landets 200 millioner  
muslimer blir konsekvent 
framstilt som fiender av  
den indiske nasjonen.  
Konspirasjonsteorien om 
«kjærlighetsjihad»  
er blitt utgangspunkt  
for nye lover. 

Verdens største  
demokrati forvitrer  
– en autoritær  
hindustat vokser fram
 

75 år etter uavhengigheten står India ved kritisk veiskille:

Lovene som forbyr konvertering, og dermed skal 
hindre «kjærlighetsjihad», sier mye om utvikling-
en nå, mener han: – At staten går inn og regulerer 
ved lov de mest intime forhold, nemlig forholdet 
mellom mann og kvinne – er nytt, og en omdrei-
ning i virkeliggjøringen av hindunasjonen India. 
Samtidig – et nytt og alvorlig skritt bort fra selve 
fundamentet som det moderne India er bygd på. 

En tolerant tradisjon. I år er det 75 år siden 
britene motvillig trakk seg ut og landet ble selv-

stendig. India fikk den postkoloniale verdens mest 
ambisiøse, sekulære forfatning. Den setter et tyde-
lig skille mellom stat og religion og slår fast like 
rettigheter for alle religiøse grupper. 

– Det er denne sekulære og inkluderende stats-
konstruksjonen en nå plukker fra hverandre, bit 
for bit. Isteden bygger en altså opp en stat som mer 
og mer likner på en hindustat, erkjenner Nielsen. 

Modi – toppen av isfjellet. Forskeren viser til at 
byggingen foregår på to nivåer – i sivilsamfunnet 

AUTORITÆR LEDER: Stats-
minister Narendra Modi 
har utvidet rommet for 
vold og hatefulle ytringer i 
samfunnet. Ytterliggående 
hindumunker har i det siste 
oppfordret til folkemord på 
landets muslimer. I år er det 
75 år siden India fikk sin 
selvstendighet, og demo-
krati og like rettigheter for 
alle ble slått fast. Hva har 
skjedd de siste årene?  
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kratiske eksperiment var en knallsuksess. Statis-
tikken talte også sitt klare språk: De mest demo-
kratisk aktive var fattige, lavkastene og kvinner.

– Nå ved 75-årsjubileet er stemningen virkelig 
en helt annen, erkjenner Nielsen. 

Samler all makt. Det indiske demokratiet fram-
står stadig svakere. Institusjonene som skal be-
grense den utøvende regjeringsmakten, svekkes 
og blir stadig mer samkjørt med regjeringens 
politikk. 
     – Det er mange tegn på demokratisk forvitring 
og klare tegn på økt autokratisering – demokrati 
i revers. Det har skjedd fort – ja, jeg vil si: spekta-
kulært fort. 

I sin første periode gikk Modi etter den frie 
presse og kritiske røster i sivilsamfunnet for å kve-
le den offentlige debatten. I sin andre periode har 
han forkastet budskapet om økonomisk vekst og 
utvikling som han vant valget på i 2014, til fordel 
for uhemmet hindunasjonalisme.

Ingen opposisjon. – Regjeringen Modi er ikke 
interessert i en midtsøkende kurs. Isteden bidrar 
den til å polarisere og ser ut til å tjene godt på det. 

Nielsen ser dette som et brudd med vanlig de-
mokratisk praksis i India: 

– I det store og hele passer India godt med det 
vi i forskningen kaller ‘moderasjonstesen’: Når 
mer radikale partier inkluderes i politikken, vil de 

ofte moderere holdningene sine over tid. Ekstreme 
partier og synspunkter blir dratt inn mot midten, 
påpeker han. 

Dette skjedde da BJP sist satt med makten fram 
til 2004. For å kunne etablere en bred koalisjons-
regjering måtte partiet tone ned sine mest radikale 
hindunasjonale synspunkter. Men under Modi har 
BJP flertall alene og ser tydeligvis liten grunn til å 
moderere politikken sin. 

Forskeren mener at følelsen forsterkes av at det 
mangler nasjonal, politisk opposisjon til det sitt-
ende styret. 

– Det finnes mange politiske motkrefter også, 
men disse er oftest forankret i enkelte delstater, og 
har langt fra samme nasjonale tyngde som BJP. 

Hva nå, India? Om ikke lenge runder India 75 år 
som fri og uavhengig stat. Kennet Bo Nielsen er 
spent på hva statsministeren vil framheve i sin tale 
til nasjonen på frigjøringsdagen 15. august. 

– Hvordan kommer kan til å framstille India i 
dag? Mange av mine forskerkolleger – meg selv in-
kludert – mener at nå, 75 år etter uavhengigheten 
fra britene, står India ved et kritisk veiskille. Hvil-
ke nasjonale triumfer vil Modi bruke anledningen 
til å framheve? Og hvilken kurs vil han stake ut for 
India i årene som kommer? Utviklingen de seinere 
årene er bekymringsfull. Derfor er vi mange som 
vil lytte til statsministerens taler med ekstra stor 
interesse denne gangen.=

JUBILEUM MED BISMAK: 
– Jeg har vært med på man-
ge jubileer for Indias frigjør-
ing. Det har alltid vært god 
stemning: «Indias demo- 
kratiske eksperiment er en  
knallsuksess!» Nå ved 
75-årsjubileet er stemningen 
virkelig en helt annen. Den 
demokratiske forvitringen 
skjer spektakulært fort, sier 
Kenneth Bo Nielsen.
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og på statsnivå. 
– I sivilsamfunnet spiller landets hindunasjon-

ale bevegelse en helt sentral rolle gjennom å pro-
motere og konsolidere tankegodset om India som 
en hindunasjon, sier han. 

Den hindunasjonale grasrota favner vidt og 
dypt: Den har ungdomsbevegelser, fagforeninger 
og skoler over hele landet, og et vell av organisa-
sjoner – bondelag, kvinneorganisasjoner, organi-
sasjoner for lavkaste. Bevegelsen har også en egen 
paramilitær styrke. Arbeidet er godt organisert og 
vel finansiert og har røtter helt tilbake til 1920-tal-
let. Det er altså med et massivt, folkelig mandat 
i ryggen, at statsminister Modi utfordrer statens 
grunnidé om å være pluralistisk, inkluderende og 
tolerant. 

– Tanken har lenge vært at om du ville endre 
noe i samfunnet, så er det på grasrota du må jobbe. 
Staten er en mindre viktig overbygning. Dette har 
endret seg. Etter at Modi kom til makten, er hindu- 
nasjonalistene blitt svært bevisste på hva det er 
mulig å få til, ikke bare i sivilsamfunnet, men også 
med statsmakten, understreker han. 

Med Modi har de fått en mektig statsminister 
og et parti med flertall i begge kamre i nasjonal-
forsamlingen, og de har makten også i mange av 
Indias delstater. 

– De kan gjøre som de vil – og det gjør de. Etter 
å ha jobbet på samfunnsnivå i hundre år, tar hindu- 
nasjonalistene nå tak i det juridiske og nedfeller i 
prinsippet en rettslig hindu-overlegenhet, konsta-
terer Nielsen. 

Staten rammer minoritetene. I juni 2019 ble 
Modi gjenvalgt med styrket mandat. Siden har det 
gått slag i slag: I august samme år mistet Indias 
eneste region med muslimsk flertall, Kashmir, sin 
spesielle grad av selvstyre. Tre måneder seinere 
fulgte en avgjørelse i høyesterett som sikret hindu-
ene retten til å bygge et tempel på samme sted som 
en mange hundre år gammel moské. Og måneden 
etter kom en ny lov som åpner for å gi statsborger-
skap til forfulgte religiøse minoriteter fra indiske 
naboland – bare ikke muslimer. 

Nå vil regjeringen innføre et nasjonalt register 
for statsborgere, hvor det er opp til den enkelte å 
bevise sitt statsborgerskap. Uheldigvis mangler 
mange fødselsattest eller annen dokumentasjon. 
Målet er klart, hevder kritikerne: Å identifisere 
muslimer og sende dem i interneringsleire, eller i 
det minste ta fra dem rettigheter, som stemmerett 
eller eiendomsrett. Konverteringslovene som skal 
hindre «kjærlighetsjihad», gjør at staten kan gripe 
inn i intime relasjoner i privatsfæren.

– Alt sammen viser hvor reell og håndfast hindu- 

nasjonalistisk statsbygging nå er i India, under-
streker forskeren.  

Subtil undertrykkelse. Konverteringslovene i 
India kriminaliserer religiøse konverteringer som 
er gjennomført «under tvang eller lureri». 

– Leser vi bare lovens bokstav, ser det ikke så 
ille ut, for det gjelder alle konverteringer fra alle 
religioner. Men intensjonen bak lovendringen har 
likevel kommet tydelig fram i den politiske debat-
ten: Vi har et problem med muslimer som gifter 
seg med uskyldige hindukvinner utelukkende for 
å konvertere dem til islam. Denne loven skal løse 
akkurat det problemet. 

Væpnede bøller. Myndighetene får hjelp neden-
fra. Nielsen viser til et tett, nærmest symbiotisk 
forhold mellom ledende politikere i India og grupp-
eringer på grasrotnivå. Dette kan være bevæpnede 
bøller organisert i grupper, et selvoppnevnt moral-
politi, parat til å ta i bruk vold – og som ofte sam-
arbeider med politiet.

Med lovene som skal hindre «kjærlighets-
jihad», har moralpolitiet fått et nytt maktmiddel. 

– Før kunne de si til en hindu at å gifte seg med 
en muslim går imot vår tradisjon. Nå kan de si at å 
gifte seg med en muslim er å bryte loven. Det er et 
skifte fra moralske argumenter til rettslige. 

Nielsen forteller at de nye lovene brukes til å 
sjikanere og skremme. Moralpolitiet oppsøker 
muslimske menn under mistanke, og truer: Du lar 
henne være, eller vi banker deg opp og får deg kas-
tet i fengsel. Frykten fører til selvregulering blant 
muslimene og forsterker marginaliseringen. 

Også kristne i India blir stadig oftere angrepet, 
med henvisning til de samme lovene. 

– Det samme moralpolitiet, bøllene, oppsøker 
gudstjenester med påstander om ulovlig konverter-
ing, og med loven i hånd vandaliserer de kirker.

 
Demokratisk mirakel. Det er blitt regnet som 
noe nær et mirakel: Den store fattigdommen, det 
lave utdanningsnivået og det enorme språklige og 
kulturelle mangfoldet til tross – Indias demokrati 
har overlevd i tiår etter tiår. 

– Jeg har vært med på 60-, 65- og 70-årsjubile-
ene for Indias frigjøring. Det har alltid vært god 
stemning: Bare se på Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka. Hele nabolaget vårt, ‘failed states’ alle 
sammen, kunne en si med glimt i øyet. Vi derimot, 
har visst å ta vare på demokratiet vårt.  

Nielsen husker spesielt 60-årsmarkeringen for 
Indias frigjøring i 2007. 

– Det var store utfordringer i landet også da, 
men alle var likevel samstemte om at Indias demo-

STATSKONTROLL: Nye kon-
verteringslover skal sette en 
stopper for de muslimske  
mennenes angivelige an-
grep på nasjonen. Statens 
kontroll griper nå inn i de 
mest intime relasjoner mel-
lom folk – hvem du kan elske 
og gifte deg med. 
Bildet er fra et protestmøte 
mot lovene mot «kjærlighets-
jihad» i den store byen Kol-
kata øst i India i 2021.
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«KJÆRLIGHETSJIHAD» – slagord  
med sprengkraft 

Tekst: Trine Nickelsen

Kjærlighet. Jihad. Ta to ord fra ulike sammen- 
  henger – slå dem sammen. Og voilà: du har 

et ord så mettet med mening at en hel forestillings-
verden får plass i det. 

– Ved hjelp av én setning, ja, ofte bare en en-
kelt ordkombinasjon, er det mulig å komprimere 
en politisk ideologi, påpeker professor Kathinka 
Frøystad ved Institutt for kulturstudier og orient-
alske språk, UiO. Hun studerer nettopp hvordan 

De kan få en hel konspira-
sjonsteori til å velte inn i 
hjernen vår på et øyeblikk. 

MUSLIMENE TRUER:  
– Hinduene er en slagkraftig 
majoritet i India. Likevel opp-
fatter de seg som omringet 
av fiender, påpeker Kathinka 
Frøystad. 
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75-årsjubileum

• I år er det 75 år siden 
India ble en selvstendig 
nasjon. 

• Landet fikk sin  
uavhengighet den 15. 
august 1947 etter 163 år 
under britisk styre. 

• Britisk India ble delt inn 
i to selvstendige stater 
denne dagen: India og 
Pakistan. 

• Delingen var ekstremt 
blodig. Mange hundre 
tusen ble drept, og nær 
tolv millioner flyktninger 
søkte over grensene.

• India ble etablert 
som en demokratisk og 
sekulær republikk. 

• Siden 2014 har Indias 
regjering vært ledet av 
hindunasjonalister. 
Religiøse minoriteter er 
under stadig sterkere 
press. Ifølge hindu-
nasjonalistene er India  
et land for hinduer.

• Landets allerede 
enorme økonomiske 
ulikhet har økt kraftig.
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meningsdanning kan skje gjennom slike språk-
lige nyvinninger, og har sett spesielt på begrepet 
«kjærlighet-jihad». 

– Dette og liknende begreper kan ha en voldsom 
kraft. De argumenterer, overbeviser, advarer og 
skremmer. De kan skape holdning og framprovo-
sere handling, påpeker hun, og viser til et historisk 
eksempel – ‘jødebolsjevisme’ og rollen det spilte 
under opptakten til andre verdenskrig. Det enkle 
begrepet fanger hele konspirasjonsteorien om at 
det er jødene som står bak alle kommunistiske be-
vegelser fra den russiske revolusjon av, og at målet 
er verdensherredømme.

Lærer av reklamespråket. Frøystad viser til en 
generell utvikling der politiske budskap kompri-
meres mer og mer, til enkle slagord eller knapt nok 
det. 

– Vi ser det i en rekke sammenhenger med liv-
lige, offentlige ordskifter der mange slåss om å 
komme til orde. Hvis en ikke når langt nok ut ved 
hjelp av politiske trepunkt-lister eller slagord, kan 
det neste skrittet være å konstruere en ny ordsam-
mensetning for å overbevise, sjokkere og bevege.  

Inspirasjonen henter en gjerne fra reklamen, 
som har mange redskaper til å skape overbevis-
ningskraft og popularisere budskap.

– Det er foruroligende at den samme verktøy-
kassa brukes av ganske skumle politiske ideologier. 
Ord kan være mektige våpen – som verken krever 
forklaring eller rettferdiggjøring, men framstår 
som fakta, påpeker Frøystad, og viser til «stealth 
jihad»-begrepet lansert av Robert Spencer i How 
Radical Islam is Subverting America without 
Guns and Bombs og den norske versjonen «snik-
islamisering». 

– Vi kjenner etter hvert godt til såkalte digitale 
memer – iøynefallende kombinasjoner av bilde 
og tekst som sirkuleres på nettet. De kan gjøres 
svært manipulerende og suggestive. Ord virker på 
samme måte, mener Frøystad.

Hun peker på at nye, slagkraftige begrepskon-
struksjoner ikke klekkes ut på noe laboratorium. 

– Noen ganger oppstår de nesten tilfeldig, og 
ofte tar det litt tid før en skjønner at en har funnet 
opp krutt, og innser hvor overbevisende og effekt-
ivt nyordet er i stand til å spre et politisk budskap.   

Oppstod i 2005. Forskeren mener det er viktig 

å undersøke hvilke skrittvise endringer ordene 
bidrar til i folks tenkning omkring fenomenet som 
ordene refererer til. 

– Dette skjer ofte subtilt, nesten umerkelig,  
understreker hun.  

Frøystad har fulgt spredningen av «kjærlighet-
jihad». Hun forteller at begrepet trolig oppstod i 
2005, men at det skulle ta noen år før det virkelig 
bet seg fast.

– Det var under valgkampen forut for valget 
i 2014, da statsminister Narendra Modi kom til 
makten, at det virkelig begynte å ta av. Nå er  
begrepet og forestillingen om en koordinert,  
muslimsk «kjærlighetsjihad» overalt i det ind- 
iske samfunnet. 

Ondsinnet motivasjon. Frøystad viser til at tabu- 
ene mot å gifte seg på tvers av religiøse grenser, er 
gamle. Gammel er også ytre høyre-ideologien som 
advarer mot økt innvandring og høye fødselstall 
blant minoritetsbefolkningen som vil endre demo-
grafien i landet. 

– Uttrykk som «kjærlighet-jihad» og også «snik- 
islamisering» gjør noe mer. De tilskriver andre 
ondsinnete hensikter. En hemmelig konspirasjon 
blant muslimene ligger bak, hvor målet er mus-
limsk maktovertakelse av samfunnet. 

En hardere samtale. Frøystad mener begreps-
bruken er uttrykk for hvordan den politiske sam-
talen i India har blitt. 

– For 10-20 år siden hadde trolig ordbruken og 
beskyldningene blitt straffeforfulgt. Landet har 
svært strenge lover mot hatretorikk. Alle utsagn og 
antydninger som kan true sosial lov og orden, er i 
utgangspunktet straffbart. Det var først da hindu- 
nasjonalistene kom til makten, at de nedsettende 
og hatefulle ytringene mot muslimer fikk vokse 
vilt, slik de gjør nå. Det kommer trolig av at makt-
haverne beskytter og belønner dem som mistenke-
liggjør muslimer, snarere enn å straffeforfølge 
dem. Derfor sirkulerte «kjærlighetsjihad»-retor-
ikken til å begynne med i undergrunnen. Da fantes 
det også et politisk apparat og myndigheter som 
kunne anmelde. Det finnes ikke lenger.=   

Kathinka Frøystad, forfatter av forskningsartik-
kelen Sound Biting Conspiracy: From India with 
«Love Jihad». 

Hele min sjel gjør opprør mot ideen om at hinduisme og  
islam representerer to motstridende kulturer og lære- 
setninger. Mahatma Gandhi (1869–1948)

BOKNYTT • Omtaler

I boka «Svarte kong Baltasar» forteller professor 
Moxnes historien om de tre vismennene som ifølge 
Matteusevangeliet oppsøkte det nyfødte Jesus- 
barnet i Betlehem. En omfattende diskusjon om 
bruken av Martin Scheibles julekrybbe fra 1923 i 
Ulmer Münster-kirken i Sør-Tyskland er utgangs-
punktet for boka. 

I Scheibles julekrybbe er en av figurene en 
klassisk vestlig karikatur av afrikaneres 
utseende. I lys av bevisstgjøringen «Black 
lives matter»-bevegelsen (BLM) medførte 
om strukturell rasisme, vedtok menighets- 
rådet i Ulmer Münster-kirken å fjerne jule-
krybben fra kirkerommet.

For å komme til rette med julekrybbenes 
religiøse betydning og bruk, skaper Mox-
nes en svært lesverdig og kunnskapsrik for-
telling. Ved å bruke fremstillingen i julekrybb-
ene generelt og av de tre vismennene spesielt 
som nøkkel, visualiserer Moxnes den mangfoldige 
tolkningen og bruken av de 12 versene om Jesu 
fødsel i Matteusevangeliet. Vi blir med inn i religi-
øse og politiske makthaveres bruk av fortellingen 
og utviklingen av folks religiøse fromhet og hen-
givenhet knyttet til julekrybbene. 

Hos Matteus er de tre besøkende «vismenn fra 
Østen». Fortellingen om vismennene er en ramsalt 
kritikk av samtidens politiske makthavere, den 
avslører brutaliteten Kong Herodes anvender for å 
rydde av veien en potensiell trussel mot sin makt. 
De tre vismennene fra Østen uttrykker også den 
marginale Jesusbevegelsens overbevisning om at 
Jesu frelse og frigjøring omfattet alle mennesker fra 
alle religioner og kulturer. 

Da kristendommen i løpet av 300-tallet ble den  
dominerende religionen i Romerriket, ble kristen-
dommens universelle ambisjon konkretisert i da-
tidens tre kjente verdensdeler, Asia, Afrika og Eu-
ropa. Synet på keisermakten ble langt mer positiv. 
Kritikk av makthavere var ikke lenger så nødven-
dig. Vismennene ble konger og representanter for 
kongeriker fra hver av de tre verdensdelene som 
kom for å tilbe kirkens Herre. 

Fra 1200-tallet ble Europas kommunikasjon med 
Afrika utvidet. Europeisk overklasse ble kjent med 
det kristne kongedømmet Etiopia gjennom deres 
ambassadører til europeiske hovedsteder. Kongen 
som representerte Afrika, ble svart og synliggjorde 
at den kristne kirke omfatter alle kulturer og hud-

Den afrikanske kongen 
 
Halvor Moxnes har skrevet en meget opplysende og stimulerende bok om hvordan  
julekrybbene reflekterer ulike tiders syn på politikk og rase.  
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farger. Her kunne Moxnes godt ha inkludert mer om 
den etiopiske kirkens ikonografi på denne tiden for 
å sette de europeiske fremstillingene i et bredere 
perspektiv.

Etter hvert blir fremstillingene mer preget av at 
afrikanere ble sett på som slaver med mindre 

menneskeverd enn europeere. Fra slutten  
av 1800-tallet blir synet på afrikanere som 
mindreverdige forsterket av sosialdarwin-
ismens rasebiologiske teorier som bl.a. 
legitimerte Tysklands folkemord i det som 
i dag er staten Namibia. Denne forståelsen 
av afrikanere var dominerende i brede  
vitenskapelige kretser på 1920- og 
1930-tallet, ikke minst i Tyskland og Nord-
en. Moxnes argumenterer godt for at Martin 

Scheibles fremstilling av den afrikanske 
kongen speiler denne rasistiske oppfatningen 

av afrikanere. Ulikt mange kunsthistorikere, 
politiske bevegelser og en tilbakeholden kirke-

ledelse forsvarer Moxnes med rette menighets-
rådets beslutning om at en rasistisk fremstilling av 
mennesker ikke hører hjemme i et kirkerom. 

Moxnes påpeker at ledelsen i Den norske kirke 
deltok lite i debatten om rasisme og diskriminering 
i kjølvannet av den norske BLM-bevegelsen. Dette 
mener han kan skyldes manglende oppmerksom-
het om hverdagsrasismen i det norske samfunnet 
fordi svært få afrikanere deltar i hverdagslivet i Den 
norske kirke. Deres erfaringer blir derfor ikke en del 
av kirkens samtale. Han foreslår at kirken på «Hel-
lige tre kongers dag» 6. januar løfter frem «svartes 
situasjon og rasisme, ikke bare i verden, men også 
hverdagsrasismen i Norge». Det er et forslag som 
er vel verdt å overveie. Det kan bidra til at kirken 
fortsetter å ta oppgjør med tankemønstre og hold-
ninger i møte med afrikanere og mennesker med 
mørkere hudfarge i kirke og samfunn, slik bl.a. tros-
opplæringskonferansen med nesten 1700 deltakere 
gjorde i 2020. Utfordringen fra Moxnes er derfor 
velkommen.

I vår tid brukes julekrybber over hele verden. 
Moxnes nevner at figurene i disse julekrybbene 
reflekterer sine kulturelle og etniske kontekster, helt 
forskjellige fra den europeiske. Moxnes kunne med 
fordel skrevet om og vist mer av denne globale jule-
krybbetradisjonen. Det ville ha forsterket poenget 
om de europeiske fremstillingenes avhengighet av 
samtidens holdninger og fordommer.= 
                                                                                                              

Atle Sommerfeldt

SVART KONGE: Den ene av 
vismennene er i tidens løp 
blitt avbildet som afrikansk 
konge.
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Alexander Sandtorv er førsteamanuensis i organ-
isk kjemi ved UiO. Han er kjent som en aktiv forsk- 
ningsformidler og står bak spalten «Realistens 
guide til ...» i Morgenbladet, podkasten “Tingenes 
tilstand” med Kristopher Schau, og har gitt ut en 
rekke populærvitenskapelige bøker.    
 
Det er således en dreven formidler som står bak 
boken «Fylla har skylda» på Humanist Forlag 
denne vinteren. Dette bærer boken preg av. På 
175 sider pakker han sammen fakta, myter og 
kulturelle referanser som hjelper oss til å bli litt 
klokere på rusens – og bakrusens kjemi.  
 
Han starter med en historisk gjennomgang av 
menneskenes forhold til rus, deretter går han inn i 
rusens kjemiske komponenter og tar et dypdykk  
ned i fyllas anatomi. Hva er egentlig rus og 
hvordan reagerer kropp og hjerne på alkoholen? 
Han starter fra bunnen av og loser oss gjennom 
rusens kjemiske komponenter. Sentralt er dopa-
min, som skilles ut av hjernen og gir oss velvære, 
samtidig som kritisk sans og vurdering av konse-
kvenser dempes betydelig.  

 
Deretter hopper han over i det som er bokens 
hovedanliggende, nemlig bakrusen. I bakrusen 
møter vi rusens gleder med motsatt fortegn. Det 
er derfor den er så smertefull. Egne kapitler er 
viet til de mest vanlige mytene om bakrus, og de 
utallige kurene mot bakrus som har vært i bruk 
opp gjennom historien. Men hva er det egentlig 
som hjelper? Her kommer han dessverre med en 
nokså nedslående konklusjon: Det finnes ingen 
mirakelkurer mot bakrus! 
 
Sandtorvs tiltak mot fyllesyke koker ned til følg-
ende råd: Slutt å drikke i god tid før du legger 
deg! Få i deg noe nattmat før du sovner! Hold deg 
unna snus og røyk når du drikker! 
 
Boken er kunnskapsrik, interessant og lettlest, 
både for fagfolk og vanlige mennesker som har 
lyst til å skjønne litt mer om hva rus og bakrus 
gjør med oss. Kan absolutt anbefales!=
 
                                                   Fanny Duckert

 
Fanny Duckert er spesialist i klinisk psykologi og  
professor ved Universitetet i Oslo. Hun har i en 
årrekke arbeidet med problemstillingen: Kan 
mennesker som gjennom tid har utviklet et klinisk 
relevant alkoholproblem, klare å legge om sitt 
drikkemønster – uten å velge totalavhold? Dette 
var problemstillingen da hun disputerte i 1993, 
og hun har siden arbeidet med pasienter både i 
gruppebaserte og individuelle behandlingsopp-
legg.  
     Boken er basert på hennes langvarige erfaring 
som behandler for mennesker med alkoholpro-
blemer. Den henvender seg til dem som opplever 
at de drikker for meget, og deres pårørende. Men 
den kan med fordel anbefales også til helse-
arbeidere – ikke minst fastleger som kommer i 
kontakt med denne gruppen av pasienter.  
     Den inneholder god informasjon om rusvirk-
ningen av alkohol og utvikling av rusavhengighet, 
med anbefalte grenser for bruk av alkohol i et 
helseperspektiv. Det er omtale av særlig sårbare 
grupper for alkoholens virkninger, som kvinner og 
eldre personer.  
     Hoveddelen omhandler et strukturert program 
som skal gi oversikt over eget drikkemønster, øke 

Kompleksitetens forgård

motivasjonen for reduksjonen av drikkingen og 
fastholde den positive endringen over tid. Den 
siste delen er særlig viktig, og så vidt jeg kjenner  
til, er det ikke gjort langtidsstudier av dette pro-
grammet med søkelys på hvilke personer som 
klarer å redusere sitt alkoholproblem i et varig 
perspektiv.  
      Det andre spørsmålet som melder seg, er 
hvorvidt denne boken alene er nok for den enk-
elte til å foreta omleggingen av drikkingen, uten 
hjelp av en terapeut. Og sist: må denne behand-
leren være like erfaren og entusiastisk som Fanny 
Duckert? Slike spørsmål er viktige, men uavklarte.      
      Men uansett visse forbehold kan jeg vanske-
lig se hindringer for at mange som kjemper med 
et alkoholproblem, forsøker denne boken som 
en hjelp til selvhjelp. Alkoholproblemer er utbredt 
i vår befolkning, og ofte behandles sykdommer 
forårsaket av overforbruk av alkohol, uten at selve 
grunnproblemet avdekkes.  
      Mange vil kunne ha glede av å lese boken og 
tenke over sitt eget forbruk av alkohol: drikker jeg 
kanskje litt for meget?=

                                                                                                                      Brit Haver

 
En bok rettet til dem som drikker for meget – og deres pårørende. 

Rusens – og bakrusens kjemi 
Kjemikeren sier det like ut: Det finnes ingen mirakelkur mot bakrusen.
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Mange tenker nok på lyrikk som noe man leser i 
stillhet, og lyrikk og lyrikkanalyse får i skolesammen-
heng lett et rykte på seg for å være kjedelig og tørt. 
Men i denne boka vektlegges sider ved lyrikken man 
har lett for å glemme; nemlig selve framføringen av 
diktene.  
    Denne performative og lydlige siden av lyrikken 
får leseren til å se hvordan den greske tragedien og 
moderne rapp hører til innenfor samme tradisjon, 
og hvordan norrøne skaldekvad kan være utgangs-
punktet for å lage moderne «lausviser». 
    Forfatteren tar først leseren med på en gjennom-
gang av lyrikkens historie ved å se på strofen slik 
den brukes i de greske tragediene, via skaldekunst-
ens vektlegging av allitterasjon og stavrim. Videre 
ser han nærmere på Petrarca-sonettens og Shake-
speare-sonettens rimmønster, og deretter strofens 
utvikling i folkevisene, salmene, lied, viser, rock og 
rapp.  
    Etter denne grundige gjennomgangen går Ander-
sen over til en innføring i frie vers, der setningsryt-
mikken og verselinjeinndeling spiller en sentral rolle. 
Deretter gjennomgås modernistisk poesi, prosadikt, 

                                                                                                                      
 
                                                         Tina Gausnes

 
Det er ikke ofte et norsk publikum får en grundig 
statusoppdatering på Latin-Amerika i bokform. 
Derfor det er kanskje ekstra gledelig at boka 
Latin-Amerika i dag treffer vår tid så godt.  
     Benedicte Bull, professor ved Senter for utvik-
ling og miljø på UiO, har de siste årene hatt stor-
maktenes rolle i regionen som hovedinteresse. 
Det setter henne i stand til å gi leseren en nyans-
ert og (forholdsvis) lettlest innføring i hvordan 
USA, Russland og, i stadig større grad, Kina gjør 
seg gjeldende i en del av verden som ofte blir 
oppfattet som førstnevntes domene.  
     Gjennom en kombinasjon av personlige opp-
levelser, historiske overblikk og samtaler med kild- 
er fra regionen drar Bull Latin-Amerika inn i det 
globalpolitiske rommet og dermed nærmere oss. 
Resultatet er at Latin-Amerika, heller enn USAs 
bakgård, fremstår som en global forgård, hvor 
globale tendenser gjør seg gjeldende tidligere og 
tydeligere enn andre steder.  
     I dag gjelder det i høyeste grad demokratiets 
tillitskrise, autokratisering, populisme, polariser-
ing og regional fragmentering. Men kanskje like 
viktig er den seige stormaktskampen om ressurs-

Drikker jeg kanskje litt for meget?

er, ideologisk hegemoni og innflytelse i en multi-
polær verden, hvor gamle allianser kan vise seg å 
stå for fall.  
     Bull nøyer seg imidlertid ikke med å beskrive 
stormaktsspillet, men utforsker også andre for-
bindelser. Både europeiske og norske avtrykk blir 
gjenstand for et kritisk blikk.  
    Bokas kanskje mest interessante kapittel om-
handler imidlertid hvordan innvandrere fra Midt-
østen har oppnådd stor politisk innflytelse, og 
hvordan familiære eller kulturelle bånd kommer til 
uttrykk, også globalpolitisk.  
    Det er mulig å anklage Bull for å gape over 
litt for mye på litt for få sider, men så er heller 
ikke Latin-Amerika i dag ment som et renskåret 
akademisk verk. Snarere vil nok boka være mest 
interessant for dem med en begynnende eller 
gammel interesse for regionen, med et behov for 
å korrigere enten nyervervede eller eldgamle for-
dommer mot hva Latin-Amerika av i dag faktisk  
er.=

                                                                                                                         Peder Østebø

 
Benedicte Bull bryter med bildet av Latin-Amerika som USAs bakgård, 
og gir oss en smakebit av en mangfoldig region i en global brytningstid. 

Lyden av lyrikk 
Med boka Lese lyrikk løfter Per Thomas Andersen fram lyrikkens rytmiske 
og lydlige elementer på en måte som får oss til å høre den med nye ører.

langdikt og den smalere varianten poesiroman, 
som eksemplifiseres ved Eldrid Lundens diktsam-
ling Mammy, blue fra 1977. Boka tar også for seg 
tradisjonelle lyrikkelementer som metrum, lyriske 
bilder, tema og motiv. 
    Etter dette dreier boka over til å se på hvordan 
poeter gjennom tidene har forholdt seg til sam- 
funnet de levde i. Her trekkes for eksempel  
Wergelands kamp mot fordommer fram, Valkea-
pääs kamp for urfolks rettigheter, Jirde Alis  
feminisme, Ekhtesaris kamp mot patriarkalske 
strukturer i Iran, samt Gryttens dikt om flyktning-
krisen det siste tiåret.  
    Helt til slutt byr forfatteren på et lite tillegg som 
beskriver praktiske tips til hvordan man kan jobbe 
med diktanalyse, eksperimentere med poesi og  
bruke ulike tilnærminger for å lese dikt med for-
skjellige «briller». Dette tillegget er svært praktisk 
og «hands on» for både studenter, lærere som 
underviser i lyrikk, og lesere som gjerne vil prøve 
seg som poeter selv. 
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NESTE UTGAVE: Naturen er under stadig større press. 80 prosent av biomassen på 
Jorda er planter. Det biologiske plantemangfoldet er viktig for økosystemene. For å 
kunne vite hvilke planter som er truet, er det nødvendig å vite hva som finnes. 
Naturhistorisk museum har dokumentert det biologiske mangfoldet i 200 år. 

Planter under press er tema i neste utgave av Apollon.
 

Planter under press

HERBARIET på Tøyen i Oslo har dokumentasjon på det botaniske mangfoldet i Norge gjennom 200 år, poengterer herbarie-
sjef og førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå. 


