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Det er mye «synsing» i omsorgstjenestene og i miljøarbeid. Synsing 
har røtter i ordet «å synes»; altså dreier synsingen seg om noe som 
angivelig skal ha vært sett eller observert. Når synsing nevnes i våre 
sammenhenger er det i forbindelse med at tjenesteytere eksempelvis 
anslår hvor stort eller lite et problem er, eller hva som ser ut til å 
virke eller være gode tiltak. Problemet med synsing er at påstandene 
som settes frem dreier seg om forhold som faktisk ikke er sett eller 
undersøkt. Synserne vet ikke noe mer enn de som ikke har satt seg 
inn i saken. 

Hvorfor er det så mye synsing? Jo, synsing er billig i den forstand 
at anstrengelser med å skaffe dokumentasjon ses bort fra, og synseren 
får lettvint oppmerksomhet og anerkjennelse. Synsing kan være 
ekstra problematisk i tjenester til personer med kognitiv svikt, fordi 
kritisk tenkning, som er «behandlingen» av synsing, krever ganske 
avanserte tenkeferdigheter om belegget for påstanden og om det er 
andre mulige forklaringer. Tjenestemottakerne er derfor ekstra 
avhengige av at tips, råd og veiledning kommer fra tjenesteytere som 
er opptatt av fakta og prøver å unngå å gjøre feil. 

SOR arrangerte i mai 2015 en konferanse om livsstilsendringer 
med spesiell vekt på overvektproblematikk.  Det er en myriade av tips 
og kurer på slankemarkedet – det er synsernes domene. Kurene, 
pillene, tarmskyllingen, mat med bestemt farge som skal spises i en 
gitt rekkefølge, Q10 og dens ineffektive etterfølgere, er prøvd av 
mange tjenesteytere. Det kan være vanskelig å innrømme at den dyre 
kuren ikke virket. Synsing om kosthold, slanking og livsstilsendring 
i tjenester til personer med kognitiv svikt bør det imidlertid bli slutt 
på. Veiledning og råd bør baseres på godt dokumenterte fremgangs
måter – selv om rådene ikke alltid er lette å følge i praksis. Folk som 
ønsker å gå ned i vekt trenger hjelp og støtte over lang tid til å 
redusere antall kalorier, bevege seg mer, utstå fristelser og veie seg 
jamnlig. Mirakelkurene finnes bare i synsernes verden.
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