
Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv  



Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv  

Hva er en diagnose? 
Lørdagsseminar 11. oktober 2014 

 
 
Kristin Lie Romm 
Spesialist i psykiatri, PhD 

TIPS Sør-øst 

Oslo Universitetssykehus 



Psykiatriske diagnoser 

• Diagnosens opprinnelse 

• Våre diagnostiske systemer 

• Premissleverandører og kritikk 

• Diagnostiske prosesser 

• Oppsummering 

 

 

 



Hva mener folk flest? 



Psykiatri  

som vitenskap 

Johan Christian Reil  
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Katteklaveret 

 



Asylets rolle 
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Diagnostiske systemer 

• Ikke sykdomsbeskrivelse men 

klassifikasjonssystemer: 

– International Classification of Disorder 

– Diagnostic and Statistical Manual 

 

• Beskriver tilstander, ikke sykdommer   

 

• En samling  av symptomer som vanligvis  

    opptrer samtidig,  men som kan ha  

    forskjellige årsaker 



Diagnosens oppbygning 

Diagnosekriterier for schizofreni 

 

A) Tankeekko, tankepåføring, tanketyveri, tankekringkasting 

B) Vrangforestillinger 

C) Hørselshallusinasjoner 

D) Bisarre vrangforestillinger 

 

e) Vedvarende hallusinasjoner av alle modaliteter   

        ledsaget av vrangforestillinger… 

f ) Tankeforstyrrelser 

g) Katatoni 

h) Negative symptomer 

 i ) Kvalitetsendring av sider ved personlig atferd  



Hva forstår vi med en diagnose? 

Bør den få disse begrepene til å henge 

sammen? 

 

– Etiologi  (læren om årsaker) 

 

– Symptom  (avvik fra normal funksjon eller følelse)  

 

– Prognose  (å vite noe på forhånd) 

 



Hva er en psykiatrisk lidelse, egentlig? 



Ufullendte systemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kritikk/utfordringer 

• Hvilken rolle spiller økonomi og industri i 

utviklingen av diagnosemanualer? 

 

• Er vi i ferd med å diagnostisere normalitet? 

 

• Hvor er nevrovitenskapen i ICD og DSM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomi og 

industri  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amy Winehouse 

By Jason Mecier/Rex feature 

 



Er det en unaturlig vekst i antall diagnoser? 

 

• Overdiagnostisering og overmedisinering 

 

• British Columbia 

– 940 000 barn 9-12 år 

– Økt risiko for ADHD-diagnose  om du var født i 

desember i stedet for i januar 

 

    Morrow et al. 2012 



Let’s face it! 

 

Psykiatriske diagnoser er ikke som andre 

diagnoser 
 

• Hvordan oppleves en ADHD diagnose for 

barnet? 

– De fleste opplever det negativt 

– Byrden varierer med hvordan barnet tar det 

• Avvisende 

• Identifiserende 

• Forhandlende 

                 Olsvold 2012 



Diagnosekultur 

• Å se seg selv som et diagnostisk eller 

psykiatrisk subjekt 

 

• Å se andre gjennom diagnosen 

 

 



Stigma 

 



RDoC (Research Domain Criteria) 

 

 



Trenger vi diagnoser? 

Ja! 

• Profesjonelt språk 

• Veileder behandling 

• Letter informasjonsformidling 

• Rettigheter 

• Forskning 

• Føringer for helsepolitikken 



Diagnostiseringsprosessen 

-kunst eller vitenskap? 

• Relasjon 

• Informasjon 

• Systematikk 

• Tid 

• Dokumentasjon 

• Revisjon 

 

 



Oppsummering 

• Diagnoser er viktige 

 

• En psykiatrisk diagnose er ikke en sykdom, 

men ett sett av symptomer 

 

• Våre diagnosesystemer er ufullendte 

systemer som krever ydmykhet i hverdagen 

– hos både leg og lærd! 

 

 




