
• PLUSS • fredag 3. februar 2012  33

SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund. 
pernille.nylehn@kleppnett.no

før kalte man gjerne sin tidligere partner for en idiot eller 
en bølle, nå er han psykopat, skriver Pernille Nylehn.

Hver mann  
sin diagnose? 

Jeg følger med på krimserien 
«Broen» for tida. Den er både 
spennende og underholden-
de. En del av moroa skyldes 
den svenske etterforskeren, 
Saga Norén, som er noget 

spesiell. Hun er ung og pen og åpenbart intelli-
gent, men har forholdsvis dårlige sosiale anten-
ner. Ikke at hun er slem, hun forstår bare ikke 
helt sosiale spilleregler. Eller, hun bryr seg ikke 
om dem. For eksempel ringte hun opp en mann 
som satt innelåst i en bil med en tikkende bom-
be ved siden av seg, og kryssforhørte ham. Ikke 
mange ville hatt mage til det, men rent etterfors-
kningsmessig var det fornuftig, for hvis han ble 
drept ville hun forspilt sjansen til å få den infor-
masjonen.  

HUN SkjøNNer� heller ikke poenget med å gjøre 
noe bare for å være hyggelig, f. eks. å spise frok-
ost med sin danske kollega. Han kan vel bare gå 
og spise hvis han er sulten? Og hun sjenerer seg 
ikke for å sitte i senga og se på bilder fra en ob-
duksjon mens han hun nettopp har hatt sex med, 
ligger ved siden av. 

Jeg ble sittende og fundere på om Saga er så 
avvikende at hun er utenfor det vi regner som 
normalt. Er hun bare sær, eller har hun en syk-
dom eller forstyrrelse? Og hvis man skulle gi 
henne en diagnose, hvilken skal den være? Et 
snev av Asperger, kanskje? Litt psykopatisk? En 
personlighetsforstyrrelse? 

NoeN Sier� at vi blir mer og mer opptatt av hel-
se, men jeg er ikke så sikker på det. Derimot blir 
vi stadig mer opptatt av sykdom. Og med infor-
masjonssamfunnets inntog kan alle gå på nettet 
og finne sin egen diagnose … eller enn diagnose 
vi kan klistre på andre. Før kalte man gjerne sin 
tidligere partner for en idiot eller en bølle, nå er 
han psykopat. Urolige barn er ikke trollunger, de 

er hyperaktive og bør utredes for ADHD. Man li-
der ikke lenger av Weltschmerz (er du under 40 
må du antagelig slå opp ordet), man har en kli-
nisk depresjon. 

Det er vel og bra med diagnoser for dem som 
er syke og trenger behandling. Det finnes abso-
lutt psykopater (riktignok heter det antisosial 
personlighetsforstyrrelse nå), barn med ADHD 
og mennesker med behandlingstrengende de-
presjon, og de skal tas på alvor. Men i dagligta-
len sitter merkelappene litt for løst. 

Hva er� egentlig en diagnose? Ordet er gresk og 
betyr gjennom kunnskap. Når man skal stille en 
diagnose, må man først samle informasjon om 
personen, både ved å snakke med henne og gjø-
re undersøkelser. Så må man sammenfatte in-
formasjonen i lys av sin kunnskap om hva som 
er normalt og unormalt, frisk og sykt, og så kan 
man komme til en konklusjon. Med andre ord 
kan jeg ikke stille noen diagnose på figuren Saga 
Norén ut fra fire episoder av «Broen». Enda vik-
tigere, hvorfor skulle jeg gjøre det? Hun er i jobb, 
hun fungerer i verden på sin særegne måte, og 
hun har ikke bedt om min hjelp. Og hva skulle 
jeg gjort med henne? Sendt henne på kurs om 
skikk og bruk? 

Det er nemlig et annet poeng med diagnoser. 
Man skal ikke stille dem hvis man ikke skal bru-
ke dem til noe. Og man skal i hvert fall ikke stille 
diagnose på noen man ikke har truffet. 

Da jeg� hadde tenkt så langt, ble jeg plutselig 
ganske flau. For, ville jeg ha gjort meg disse tan-
kene om Saga Norén hvis hun var mann? Krim-
historien er full av særegne og brutale mannlige 
detektiver, men jeg har aldri fått trang til å diag-
nostisere dem. Betyr det at vi (jeg) har høyere 
toleranse for mannlige bøller enn for kvinnelige? 
En meget ubehagelig tanke. 


