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MENY
LØRDAG 30. DESEMBER 2017

Bli abonnent!

NYHETER

– Jeg ble mistenkt for å være full

Haldis Misund har en sykdom som heter dystoni. Det fører blant annet til at kroppen
rister. Noen ganger støtter hun hodet med hånden for å dempe ristingen. Foto: ANDERS
KJØLEN

Av Anne Huso
26. februar 2014, kl. 21:19



Artikkelen er over 3 år gammel

Haldis har en spesiell sykdom. Hun opplever at folk
stirrer og misforstår på grunn av sykdommen.
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Haldis Misund gikk i ti år før en lege greide å ﬁnne ut hva smertene i ryggen og
nakken hennes skyldtes.
Hun har kronisk krampe i nakken og vridning i nakken, og opplever rykninger.
Livet ble litt lettere da hun ﬁkk diagnosen dystoni, men uvitenhet om sykdommen
blant folk ﬂest er et problem, synes Haldis.
For en tid tilbake skulle hun på pub. Etter et glass vin hjemme, reiste Haldis og
venngjengen inn til byen.
De andre gikk og satte seg og Haldis gikk for å kjøpe noe i baren. På vei tilbake til
bordet blir hun stoppet av en rasende vakt. Vakten ber henne forlate stedet.
– TRODDE HUN VAR FULL
– Han trodde at jeg var full, sier Haldis.
For å kontrollere rykningene sine holder hun noen ganger hånden opp mot
pannen. Haldis tror dette var årsaken til at vakten på puben trodde hun var full.
Hun ønsker ikke å henge ut puben, og har fått en beklagelse på bakgrunn av
episoden. Grunnen til at hun står frem i avisen er at hun vil fortelle om
sykdommen for kanskje å kunne forhindre ﬂere slike misforståelser.
– Ofte ser folk veldig mye på meg når jeg går ute. Jeg skulle ønske de bare kunne
spørre meg. Barn er mye ﬂinkere til det, sier Haldis.
Da hun ﬁkk sykdommen, slet hun med å komme seg ut fordi hun var redd for at
folk skulle stirre på henne.
– Jeg ønsker jo ikke å bli gjenstand for oppmerksomhet på den måten. Nå har jeg
blitt vant til det, men jeg skulle ønske folk bare kunne spørre meg i stedet for å se
så mye.
– MANGE BLIR ISOLERT
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Mange med dystoni synes det er tøft å gå ut.
– Det er mange medlemmer som sliter med isolasjon fordi de synes det er
vanskelig å ferdes ute blant folk, sier leder for Norsk dystonering, Anniken Hagen,
til BA.
Hun har hørt om lignende episoder som den Haldis forteller om fra ﬂere av
medlemmene. I Hordaland har foreningen femti medlemmer.
Hagen håper at mer kunnskap om sykdommen blant folk ﬂest vil gjøre det mindre
vanskelig for de rammede å ferdes ute.
Mange dystonipasienter får sosiale og psykiske problemer som følge av
sykdommen.
Symptomene på sykdommen er feilstillinger som kan være ulike steder på
kroppen. Dette kan føre til funksjonssvikt som for eksempel at man ikke kan gå
eller at man blunker så mye at man ikke kan se. Sykdommen fører også med seg
smerter.
– BLIR MOBBET
– Dessuten følger gjerne en rekke psykososiale problemer med, og spesielt blant
unge pasienter. Mange opplever at folk snakker om dem og noen blir mobbet på
grunn av sykdommen, sier nevrolog Charalampos Tzoulis, til BA.
Han jobber på Haukeland med ulike typer bevegelsesforstyrrelser som dystoni og
Parkinsons.
Tzoulis kjenner til at pasienter med bevegelsesforstyrrelser har blitt mistenkt for å
være fulle når de er på utesteder.
– Det hender at jeg skriver ut attester til pasienter med bevegelsessykdommer på
at de har en sykdommen, slik at dørvakter og andre tar dette med i vurderingen før
de eventuelt kaster noen ut med mistanke om at de er fulle.
IKKE VELDIG UVANLIG SYKDOM
Det har ikke lyktes BA å ﬁnne ut hvor mange i Norge som er rammet av
sykdommen.
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– Vi har ikke gjort noen epidemiologisk studie av hvor mange som har denne
sykdommen, men på klinikken vår behandler vi ca. 250 pasienter. Flertallet
kommer fra Bergen og omegn, sier Tzoulis.
Det ﬁnnes trolig mange som har diagnosen ute å vite det.
– Det er ikke mange leger som kan mye om dystoni. Det er heller ikke alle
nevrologer som kan diagnostisere og behandle den Man kan si at det har vært en
neglisjert sykdom

Dystoni
Dystoni skyldes en forstyrrelse i hjernens styring av muskelaktiviteten.
Dette kan gi gjentatte ufrivillige bevegelser som skjelvinger og muskeltrekninger og/eller
unormal kroppsholdning.
De ufrivillige bevegelsene kan skyldes sammentrekninger i én enkelt muskel, en gruppe
av muskler, en del av kroppen eller de kan omfatte hele kroppen.
Kilde: Norsk droneforening

Anniken Hagen er leder for Norsk dystoniforening. Hun jobber for å gjøre diagnosen mer
kjent blant folk ﬂest. Foto: ANDERS KJØLEN
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Les mer om: nyheter
Se kommentarer

Flere saker

Håvard er Årets Sportsnavn: Her ble drømmen født
ANNONSE

Ber om ﬁre ukers varetekt for
drapssiktet knivmann
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Ruskevær og kraftig vind på nyttårsaften

Brannvesenet saumfarer fyrverkeriselgerne etter feil

West Brom jakter sin første seier på
19 kamper

Vis ﬂere saker
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Kommentarer til denne saken
7 kommentarer

E-POSTVARSLING

Din kommentar…

A

KOMMENTER

Debattregler

Tom Egil
4 år siden

Når det gjelder den aktuelle dørvakten så gjorde han det han skulle gjøre, et utested er
underalgt skjenkekontrollen og stedet kan få problemer dersom man serverer alkohol til
overstadig berusede mennesker, så ved en sjekk så ville nok skjenke kontrollen gitt stedet
en påpakning hvis du ser overstadig beruset ut, dette sender også et dårlig signal til de
andre gjestene. Så det er en uheldig sykdom du har.
Som tidligere dørvakt stoppet jeg selv en som har hatt hjerneblødning, han pratet som
om han hadde drukket en ﬂaske whisky og gikk likedan, vi slapp han ikke inn da vi ville
fått problemer med skjenkekontrollen og det sender også et feil signal da man sender ut
andre på en luftetur og de ser mindre beruset ut.
BRA?

Willy Lie
4 år siden

Flott at damen står frem, og at sykdommer som utarter seg som beskrevet av henne blir
kjent overfor publikum.
Når det gjelder den aktuelle dørvakten og dørvakter generelt, så avspeiler de
befolkningen i samfunnet. De ﬂeste gjør en god jobb etter beste evne, så ﬁnnes det og
noen som ikke gjør det.
Fellesnevneren der er ofte aggressivitet, helsestudiomuskler, litt kampsporttrening og en
total mangel på folkeskikk og de å utøve service i yrket. Dessverre ofte en farlig
kombinasjon.
BRA?

1 liker dette

Gunnar Skjold
4 år siden

Håkon... Ka mener du med "striler på byen med makt er en dårlig kombinasjon.
BRA?

Les ﬂere kommentarer…

Til toppen
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Tips oss.
Send inn videotips.
Ansvarlig redaktør: Sigvald Sveinbjørnsson
Personvernpolicy / Informasjonskapsler
Redaktørplakaten
Vær varsom
Adresse: Lars Hilles gate 30 / Odd Frantzens plass 5, postboks 824 Sentrum, 5807 Bergen. Tlf: 55 23 50
00. Faks: 55 31 00 30. Tips: 800 33 044
Materialet på dette nettstedet omfattes av åndsverklovens bestemmelser. BA er ikke ansvarlig for
eksterne nettsider.
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