
Sitter sielen fortfa rande

"Elallergi" och "amalgamsjuka" henger samman med
att vi inte gdrna accepterar psykiska orsaker till att vi er
sjuka, menar i denna artikel Lennart Friis, som 1r ldka-
re vid avdelningen for arbets- och miljomedicin vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varfcir har man separerat kroppen frin
sjdlen? Somliga ser sjdlen som nagot hcigre
som anvdnder kroppen bara som ett
tillf:illigt skal i vintan pi den fonsatta
resan till ett hcigre tillstind. Cartesius
gjordeskillnad pi ande och materia. Det
var endast md.nniskan som bestod av
bide sj:il och kropp, rnen dessa delar
horde fortfarande till skil da verkl igheter.
Denna itskillnad stlller till skada for
minniskors hdlsa idag.

En integrnat slstcm
I;ikare slis av och till av hur svi.rt en del
minniskor kan ha att acceptera den
koppling som finns mellan det vi kallar
sjal eller psyke och de kroppsliga funk-
tionerna. I ett biologiskt/naturveten-
skapligt perspekri'., finns det egentligen
ingcn anledning att betrakta psyket som
nigot fristiende frin kroppen. Tvdrtom
si fcirsvi.rar en separation forklaringen av
minga vanliga tillstind. Ett systernteo-
retiskt synsd.tt underlettar fcirstielsen av
rni.nga reaktionsmoster hos oss md.nnis-
kor. I en sidan modell kan man se sjelen
eller psyket som en av minga funktioner
i kroppen. Virt psykiska tillstS.nd blir di
beroende av kroppens tillsti.nd. Dessut-
om sker en iterkoppling si att det psy-
kiska tillstlndet piverkar kroppen genom
centrala nervsystemets kopplingar ut till
kroppen via nervtridar och hormonsys-
tem. Systemet ir dessutom iippet, d v s

piverkbart av yttre stimuli. Alla vira

sinnesintryck,  s ln,  hcirsel ,  beror ing,
smd.rta, lukt, smak etc piverkar systemet.
Eftersom vi Ir komplicerade sociala
varelser kommer vi oclai att vara bero-
ende av piverkan frin andra minniskor.

r8

Dessutom har vi en ftirmiga att sja.lv-
strndigt tolka situationer, och d:irftir
kommer de egna grundfcirutsdttningar-
na och tidigare upplevelser ocksi att
sryra systemet. Hela detta nystan av
kopplingar ir sv5.roverblickban, och hur
en viss minniska reagerar i en speciell
situation kan vara nast intill omcijlig att
fcirutse. Vi kan darftr ocksi fiirsti att
olika individer reagerar p5. helt olika sltt,
vilket bor bjuda till en stor odmjukhet
nir man diskuterar varlor vissa minnis-
kor inte klarar av t ex anstringande ar-
betssituationer eller till och med kemis-
ka eller fysikaliska exponeringar i miljiin,
medan andra hanterar situationen utan
probiem.

Homeostasen - dm inre baknsen
Som alla framgingsrika biologiska varel-
ser har mdnniskan en frirmlga att upp-
ratthilla en inre balans i kroppsfunktio-
nerna med kompensationsmekanismer
fcir ytte pi.verkan (homeostas). Vi ater
nd.r vi blir hungriga, dricker nir vi blir
tcirstiga, sover ndr vi blir trcitta, drar
undan handen nir vi brinner den erc.
Til l  kompensationsmekanismerna rdk-
nas ocks5. en mlngd frsiologiska funk-
tioner som t ex njurarnas och leverns
formfua am bryta ner och utsondra olika
gifter och immunf'cirsvaret som bekem-
par frf,mmande organismer och dmnen
som trlnger i kroppen. En viktig meka-
nism som vi ibland glcimmer bort att
nlmna i dema sammanhang Ir den nor-
mala stressreaktionen; den som gor oss
beredda att fly eller strida vid fara. Dessa
reaktioner ir styrda av det sympatiska
nerysystemet, en del av det autonoma

nervsystemet som vi normalt inte kan
kontrollera medvetet. Hiret reser sig i
nacken, musklerna spdnnes sl att man i.r
beredd ftir flykt eller kamp, blodomlop-
pet sryrs om si att man ska ftirlora mindre
blod genom eventuella si.r, matsmdlt-
ningen sltts pi sparliga ftir att hushtlla
med energi fbr stunden, pupillerna vid-
gas for att man ska se bettre, andhemt-
ningen ijkar och hjanat <ikar takten fiir
art iika transporten av syre. Allt dr i.'n-
dami.lsenligt vid en verklig fara. De av
v5.ra lorfader som var anpassade pl dema
sitt hade storst chans att <iverleva och
ftira dessa egenskaper vidare till oss.

Biologins miite med dagens samhiillz
Vad hander idag i virt trygga Sverige?
Dessa forsvarsreflexer som vi normalt
inte sryr iiver sjdlva fungerar fortfarande,
men v5.ra faror dr av en helt annan natur
an fijr nigra hundragenerationer sedan"
Rentorna stiger och vi har inte rld att bo
kvar i villan. Den nye chefen pi jobbet

planerar en omorganisation, och mina
arbetsuppgifter kommer att ft irsvinna.

Jag hinner inte med allt jag skulle gcira pi
semestern. Listan kan giiras ling pi ex-
empel som pi ett eller annat sdtt pressar
och ibland hotar den ridande tillvaron.

Hur reagerar vi? Dels kan vi som
tlnkande varelser reagera genom att
analysera situationen och agera kon-
struktivt, och det 1r vil sl vi alla helst ser
oss sjdlva. f)et 1r vdl den idealbild som
finns i samhallet, och den duglige sam-
h:illsmedborgaren fo rvintas folja denna
norm. Alltfc;r ofta rlcker dock inte vir
kapacitet, och di tar de ursprungliga
mekanismerna iiverhanden. Det ir bara
det att det inte 1r srrskilt dndamilsenligt
att giira sig beredd att springa eller slfus
om man har sv5.rt med t ex rdntor och
amorteringar. Mojligen kan det vara
indamilsenligt ftir att hinnamellan jobb

och dagis om man gir eller ryklar. Men
hur 1r det om man krir bil? Det som
hender i kroppen vid en stress som inte
flr det naturliga frsiska utloppet kan vi
uppleva som olika kroppsliga sensatio-
ner.
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i tallkottkortel n?
Synnptom
Muskelspinningen kan leda till smdr-
tor, huvudvlrk, skakighet, tryck iiver
brtistet, klumpkansla i hdsen, ostadig-
het (vilket kan kdnnas som yrsel).An-
dra upplevelser Ir hjartklappning,
upplevelse av andntid, orolig mage, vd.rk

i magen mm. Kort sagt kan man fl en
mlngd olika kroppsliga symptom. Nu
Ir det ju sl att dessa kroppsliga symp-
tom ocksl kan vara tecken pi nigon
kroppslig lkomma, och de flesta ir
medvetna om att de kan finnas ocksi
vid allvarliga sjukdomar. Dessutom fl.r
man olika psykiska symptom: man
kanner sig trcitt, sover diligt och sin-
nesstdmningen sdnks. Det Forsd.mrade
psykiska tillstindet gor att man d.nnu
ld t ta re  uppml rksammar  de  o l i ka
kroppsliga symptomen. De grundlag-
gande orsakerna till stressituationen kan
av olika orsaker vara ftirdolda for indi-
v i d e n .  D e n  s o m  u p p f a t t a r  s i n a
kroppsliga symptom men inte forstir
de grundldggande orsakerna hamnar i
en konfliktsituation. Hon upplever
hotande symptom utan att finna en
forklaring. De kan di upplevas som
innu mer hotande, och man hamnar
Iett i en ond cirkel.

Si sminingom hamnar minga i
dennasituation hos ldkaren pigrund av

de kroppsliga symptomen. Om det Ir
en samvetsgrann ldkare, si lyssnar denne
och undersijker noggrant. F<irutsatt att
det inte finns nigon samtidig kroppslig
sjukdom kommer lakaren inte att finna
nigot awikande som krlver eller kan
behandlas med mediciner eller andra
medicinska ltgirder. Mcij l igen kan
stressen ha utlcist ett hogt blodtryck
som di riskerar bli behandlat med
mediciner. Den bakoml iggande orsaken
kan ibland vara enkel att inse, och ib-
land kan lekaren tillsammans med pa-
tienten plvisa den. Ofta ir dock de
grundl:iggande omstdndigheterna ftir
komplicerade flir att de ska kunna ge-
nomskldas vid nigra medicinska kon-
sultationer, och ibland blir forklaring-
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en att 
"det 

d.r nog nigot psykiskt som
orsakar dina besv1r". 

"Jaha, 
nu dr man

psykfall ocksi!" dr en inte ovanlig reak-
tion hos patienten. Patienten lr nog fcir
det mesta ftir anig for att sdga si till
doktorn, si doktorn kenner sig ncijd
med am tro an han lyckats lugna patienten
genom att informera om att det inte
fanns nigon farligsjukdom som behciver
behandlx. Kvar finns en minniska som
fortfarande mir di.ligt, kanske rentav
sImre.

En ond cirhel hanfirstiirhas
En grundorsak till att lekarkontakten
slutar pi detta sitt Ir den bild av en sjil
och en kropp separerade frin varandra
som fonfarande 1r vanlig. Det d.r inte
bara allmdnheten som agerar efter denna
ofullstindiga modell. Tyverr sker det
ocksi inom sjukvirden. Vad hender nu
om man fonfarande mir kroppsligt di-
ligt, och inte accepterar att det ir psy-
kologiska reaktionsmcinster som ligger
bakom besvdren? Det ir frrllt logiskt i en
sidan situation ftir individen atr fomsf,tta
scika orsaken till sitt diliga vdlbefinnan-
de bland lttre orsaker. I en del fall rr den
drabbade fonfarande overrygad om att
hennes tillstand ir orsakat av nigon all-
varl ig kroppslig sj ukdom eller ftirgift n ing.
f)etta [r grogrunden till flera spridda
furestdllningar om faktorer i den yttre
miljcin som orsak till diverse ospecifika
tillstind, trots att det i dagens medicin-

ska och toxikologiskavetenskap inte finns
stcid for dessa. LInder 1940-alet fanns i
Sverige nigot som kallades "gengassju-

ka" som std.mmer in pi detta slag av
tillstind. Idag har vi bland annat 

"elal-

lergi" och 
"amalgamsj 

uka".

Tallhotthiirteln
Det her med tallkottkiineln di? Om
sj?ilen ir n5.got sirskilt for sig, ir det med
litet naivt ti.nkande naturligt att den ska
finnas nigonstans. Enligt Cartesius sit-
ter sjilen i tallkottkoneln" Enligt elaka

rykten bevisa^s det av att inget hender
mlnniskan om man opererar bon kiir-
teln!Nu vet vi bettrc om tallkottkoneln.
Den har viktiga funktioner, men dr
knappast slte fijr det rnan kan kalla sjl-
len. Kcineln dr inblandad isryrningen av
sijmn och sinnesstdmning. E,nligt det
systemteoretiska synsdnet fi nns i nget skdl
att placera sj iilen/psyket nfu onstans, utan
den dr en abstrakt firnktion som finns sl
lange hjarnan firngerar. Man skulle kunna
sdga att dess egenskaper dr andliga...

[.ennart Friis
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