
Resymé fra foredraget «Sjef i eget liv» med Ingvard Wilhelmsen: 

 

Tid: Mandag den 7. november 2016 kl: 12-14 

Sted: Stange kommunestyresal 

 

Ingvard Wilhelmsen startet med å presentere seg og sin yrkesbakgrunn. Han er emeritus ved 

Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han er 

kjent fra bøker og foredrag som «konge i eget liv» og «det er ikke mer synd på deg enn andre», som 

er et oppgjør med offerrollen og vrangforestillinger om egen helse.  

 

Wilhelmsen fleipet med at han etter å ha undervist i indremedisin for medisinstudentene i Bergen i 

21 år, hadde han taklet omstillingene ved Det medisinske fakultetet så dårlig, at han hadde valgt å 

melde seg ut. Han hadde valgt å pensjonere seg. Dette kunne han som 67-åring velge å gjøre. Skjønt 

helt pensjonist var han ikke. Han har fortsatt som foredragsholder, og beholdt sin 20 prosent stilling 

som overlege ved Hypokonderklinikken, Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Det kom frem at han er Norges fremste ekspert på hypokondri. 

 

Flink må han være, da han mener å kunne hjelpe i løpet av overraskende kort tid. Han tilbyr sine 

pasienter 5 timer konsultasjon, hvis de er fra Bergen by, kun 2 timer hvis de kommer utenbys fra. 

 

Wilhelmsen snakket da også mye om ubegrunnede bekymringer. Hvordan bekymringene kan bli et 

energisluk. Han snakket om tanker, følelser og holdninger som ikke er de ekte tingene. Når ting 

virkelig skjer, takler vi det som regel overraskende bra, mente han. Når en virkelig sykdom viser 

seg for eksempel. Han sa det er helt utrolig hva et menneske kan tåle, bare de rette holdningene er 

på plass. Selv var han som lege og terapeut mest opptatt av pasientenes holdninger.  

 

Hans klare råd var at vi ikke bør stole på tankene våre, ei heller følelsene våre. Vi bør heller ikke 

lytte for mye til kroppens signaler, selv om det er ganger vi bør oppsøke lege. Tanker er bare 

hendelser i sinnet. Det meste er bare tull! Følelser er en fortolkning av virkeligheten, ikke 

virkeligheten selv, minnet Wilhelmsen oss om. Han listet opp de 8-10 forskjellige emosjonene et 

menneske kan ha. Vi kan føle sterk sjalusi, uten at det har rot i virkeligheten eksemplifiserte han. 

Mest hensiktsmessig er det å legge sjalusien til side og stole på partneren vår, inntil det motsatte er 

bevist. 

 

Wilhelmsen mente mye kan høres greit ut inne i eget hode, men at det ofte ikke holder mål da det 

blir uttalt høyt. Han gav flere eksempler. Som han som mente han var for gammel, til å kunne 

forandre seg. «Du må huske på, at jeg har hatt det slik lenge.» Alkoholikeren som viste til hele hans 

families historie som alkoholikere, som årsak til hvorfor han drakk. Er dette det beste trekket ved 

din familie? ville Wilhelmsen vite. Han mente pasienten måtte slutte å skylde på oldefaren, og 

begynne å øve på ikke å drikke. Dette hørtes helt sykt ut, som en av hans pasienter selv uttalte, da 

hun skulle forklare Wilhelmsen hva hun mente. «Vi har hatt det bra så lenge, nå er det vår tur.» Som 

om det eksisterer en køordning for sykdommer og lidelser, og at hele familier rykker frem, fleipet 

han. Syke holdninger som dette bør vi legge pent til side.   

 

Hans oppfatning var at mange av oss bekymrer oss alt for mye, og det meste her i livet kan vi ikke 

gjøre noe med. Vi kan ikke velge våre foreldre, velge sykdom eller ha kontroll med kronepriser og 

oljekurser. Men hvordan vi forholder oss til virkeligheten bestemmer vi helt og holdent selv.  

 

Stilt overfor hypokondere mener Wilhelmsen det er helt sentralt å få vedkommende til å akseptere 

at døden er ukontrollerbar. Tidlig i behandlingsforløpet ønsker han også å avklare om pasienten 

bekymrer seg for å få en bestemt sykdom, eller om vedkommende frykter alt. Han stiller spørsmål 

som hva pleier du å tenke og gjøre? Og får de til å komme med sentrale hendelser i livet sitt. Han 



har derimot ikke mulighet til å gå i dybden.  

 

Noen mennesker synes å mene at dersom de har øvd på å få en lidelse eller sykdom, så er det ikke 

så ille hvis det skjer. Dette mente Wilhelmsen var meningsløst. Han mente også at livet er såpass 

uforutsigbart, at det nesten er umulig å tippe fremtiden. Med andre ord hvilken sykdom vi i 

fremtiden vil rammes av. Det beste er å anse seg selv som frisk, inntil det motsatte er bevist, mente 

han. Stikk motsatt, av det hypokondere flest lever etter. 

 

Selv ble Wilhelmsen for mange år tilbake overrumplet av en sjelden sykdom som gjorde ham lam i 

bena i løpet av åtte timer. Han var brått avhengig av rullestol, og det tok 6 måneder før han var 

tilbake i jobb. Men som en god venn av ham hadde uttalt ved den anledning: «Hvis du møter 

veggen, er det ofte ei dør i nærheten». Wilhelmsen bestemte seg for å begynne å forske, da var han 

ikke så avhengig av bena. 

 

Vinteren 1985 var han såpass bra at han ville forsøke seg på ski i fjellet. Han var fortsatt ustø og falt 

mye. Som de fleste andre var Wilhelmsen opptatt av hva andre ville tenke om ham. Du har den 

rause typen mente han, som tenker «så fint at sånne som ham er ute» og som gleder seg over at 

noen er dårligere på ski enn dem selv. Men du har også typen som mener at «så dårlig trente 

dansker, skal ikke ødelegge våre løyper!». Sikkert er det at vi ofte tror vi er mer i fokus enn det som 

sant er. De fleste har nok med seg selv, og da de er på vei ned fra fjellet etter endt dag, er de opptatt 

av egne prestasjoner og ikke Wilhelmsens. 

 

Ingen blir likt av alle, slo Wilhelmsen fast. Cirka 80 prosent liker deg, og cirka 20 prosent gjør det 

ikke. Han anbefalte ikke å legge for mye vekt på hva andre måtte tenke om deg. Du kan 

dybdeintervjue menneskene rundt deg om dette, men de kan lure deg trill rundt. Det beste er å ha en 

avslappet og optimistisk holdning. Det er ikke slik som en av hans pasienter hevdet, at nettopp da 

slår de til. Han måtte bekymre seg for å holde krisene unna!  

 

Vi kan vanskelig endre fortiden. Men vår holdning til fortiden bestemmer vi selv. Wilhelmsen 

fortalte at i møte med en pasient som hadde hatt et meget vanskelig liv, blant annet hadde 

vedkommende vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, hadde han først måttet fokusere på 

om pasienten hadde fått bearbeidet traumene etter overgrepene. Det hadde vedkommende, og da 

mente Wilhelmsen det ikke var noe mer å hente i å fokusere på det som hadde hendt henne. Selv 

anså denne pasienten seg som helt ødelagt. Dette mente Wilhelmsen var en lite fruktbar holdning. 

Han spurte om hun ikke kunne se seg selv som skadet, fremfor ødelagt, og i stedet for å fokusere på 

disse overgrepene, plassere det som hadde hendt pent til side på en hylle. Jo, hun måtte innrømme at 

det ikke var noen gullgruve å grave i disse minnene lengre. 

 

Wilhelmsen fortalte også om en annen yngre kvinne som hadde et svært vanskelig liv. Hun hadde 

en bipolar lidelse av type to, og var dessuten diagnostisert med personlighetsforstyrrelsen narcisist. 

Hun fikk to timer med Wilhelmsen. To timer som snudde livet hennes på hodet. Han fortalte henne 

kort og brutalt at hvis du ikke tar ansvar for livet ditt, kommer ingen til å gjøre det. Det er ikke mer 

synd på deg enn andre! Hun tok kontakt med Wilhelmsen på e-post 3 år senere. Hun fortalte at hun 

hadde følt seg krenket og stilt til veggen, men at hans ord hadde endret livet hennes. Hun ble 

hovedperson i hans bok «Det er ikke mer synd på deg en andre». I begge disse tilfellene med svært 

vanskelige liv, er Wilhelmsen ute etter ansvar og frigjøring fra offerrollen. 

 

Wilhelmsen har også skrevet boka «Kongen anbefaler». En samling av uttalelser kong Harald har 

kommet med. Han er jo for eksempel kjent for å ha uttrykt at «det var skuffende lett, å slutte å 

røyke». Kong Harald var meget glad i å røyke fortalte Wilhelmsen, men etter å ha vært rammet av 

alvorlig sykdom, bestemte han seg for å slutte. Og det var dette som var bøygen for ham, å virkelig 

bestemme seg. Siden gikk det lett.  



På spørsmål fra en journalist om ikke kongen var bekymret for et terroranslag på norsk jord, svarte 

kong Harald at nei dette overlot han i hovedsak til Politiets Sikkerhetstjeneste å ta seg av. Selv var 

det beste han kunne gjøre å sove godt om natta og være mett, slik at han var i god form til å rykke 

ut, dersom noe virkelig inntraff. Han bekymret seg ikke unødig. 

 

Wilhelmsen fikk audiens hos kongen etter å ha skrevet denne boka. Kongen mente han kanskje ikke 

hadde sagt så mye vettugt, siden boka bare ble på 108 sider!  

 

Generelt hadde Wilhelmsen det å si til dem som vil slutte å røyke. Bestem deg for å slutte og oppfør 

deg som om du mener det. Tar du deg en røyk, er du en ikke-røyker som har sprukket. Fortsett å øve 

deg på ikke å røyke. Mener du at jeg ikke skal kjøpe røyk en gang? spurte en av hans pasienter. Ja, 

nettopp! svarte Wilhelmsen. Du har skjønt det. 

 

Wilhelmsen hadde i sitt foredrag mange gode innspill innenfor temaet kognitiv terapi. Jeg kan ikke 

nevne alle her. Men som en god avslutning kan jeg nevne at Wilhelmsen mener det er vanskelig i 

praksis å bli kvitt angst. Vi må bare ikke slutte å øve oss. Hans mål er heller ikke å fjerne all angst. 

Da ville vi gå på rød mann, og ligge strødd. Men vi bør nøye oss med å føle angst vi har nytte av. Vi 

har våre tanker og holdninger som filter mellom binyrenes utskillelse av adrenalin. Mye avhenger 

av vår holdning til liv, død og usikkerhet. Ubegrunnede bekymringer kan som sagt bli et energisluk, 

og hvor mye er det greit å bekymre seg her i livet? Vi kan kanskje ikke hindre tanker i å komme inn 

i hodet, men vi bør være kritiske til hvilke tanker vi duller med!   

  

 

 


