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Jonas

• 44 år gammel mann, ble første gang innlagt da han var 
25 år og har hatt åtte innleggelser av lengre varighet 
etter dette. Han har diagnosen schizofreni, og er 
uføretrygdet. Han har brukt mange ulike 
medikamenter, men står nå på klozapin 300mg x 2. 

• Han bor alene, klarer seg rimelig greit med oppfølging. 
Han røyker, og er overvektig.

• Ved hjemmebesøk forteller han at han får smerter i 
brystet og armene uten åpenbar grunn, han blir 
andpusten av å gå til og fra postkassa. Sliten og nedfor.

• Ønsker ingen somatisk undersøkelse, ønsker å slutte 
med medisiner fordi han mener han blir dårlig av dem. 



Standardisert mortalitetsratio (SMR):

Forventet antall døde i kohorten hvis 
mortalitetsraten i normalbefolkningen ut fra 
alder og kjønn kunne appliseres.

Dvs: 

SMR=ratio observerte/forventet antall døde



Somatisk sykelighet ved psykiske lidelser –
hva vet vi?

• Pasienter med alvorlige psykiske lidelser  lever 

15-20 år kortere enn normalbefolkningen. 

Levetiden er mest redusert for menn.

• Den økte dødeligheten skyldes både naturlig  (hjerte- og karlidelser, 
kreft) og unaturlig (selvmord, ulykker) død. 

• Selvmord er den dødsårsak som er mest forhøyet i forhold til  
normalbefolkningen. Forskjellen er størst for kvinner, men menn har 
dobbelt så høyt antall selvmord i absolutte tall.

• Den absolutt viktigste årsaken til tapte leveår hos personer med 
alvorlige psykiske  lidelser er somatisk sykdom. Spesielt hjerte- og 
karlidelser, men også luftveissykdommer og kreft.

*By Vincent van Gogh - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA 
Publishing GmbH., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151829



Skandinavia*
• Total standardisert mortalitetsratio (SMR): 1.7 – 3.6

• Naturlige årsaker :  x 2-3
– Høyest for pasienter med rusmiddelmisbruk og 

personlighetsforstyrrelser, lavest for de med affektive lidelser

• Unaturlige årsaker: 3-37 (menn), 13 – 77 (kvinner)
– Høyest for pasienter med affektive lidelser og 

personlighetsforstyrrelser

• Variasjoner mellom land 

• Høyest mortalitetsrisiko første årene etter første innleggelse, både 
for naturlig og unaturlig død

*Nordentoft M et al (2013) Excess mortality, causes of death and life expectancy in 270 700 patients
with recent onset of mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. PlosOne 8; e55176



Norge 
• Uendret høy i flere tiår1

• Høyere total mortalitet for pasienter med schizofreni

(SMR: menn 3.5, kvinner 2.6)1

• Økning i total dødelighet for både menn og kvinner

• 1980 – 2006. Mest uttalt for kvinner (CVD og suicid) 2

• Høyere mortalitet hos kvinner som alltid har vært frivillig innlagt enn hos
menn med tilsvarende status2

• Høyere total mortalitet også for pasienter med alvorlige
personlighetsforstyrrelser (SMR: 4.3 for menn, 2.3 for kvinner), også av
somatiske årsaker (menn)3

• Høyere mortalitet også for pasienter med affektive lidelser (SMR: 2.3 for 
menn, 1.9 for kvinner)4

• Mortalitet er høyest de første to årene etter innleggelse, og den relative 
dødeligheten er høyest blant de yngste5

1Hansen et al (1997) Br J Psychiatry, 2Høye et al (2011) Schiz Res, 3Høye et al (2013) BMC Psychiatry,
4Høye et al (2016) Bipolar Disorders, 5Nome et al (2012) Nord J Psychiatry



Dødelighet med og uten rusdiagnose*

Med rus (95% CI) Uten rus (95% CI)

Schizofreni 8.46 (8.14-8.79) 3.63 (3.42-3.83)

Bipolar lidelse 6.47 (5.87-7.06) 2.93 (2.56-3.29)

Depresjon 6.08 (5.82-6.34) 1.93 (1.82-2.05)

*Hjorthøi C, Østergaard ML, Benros ME et al (Lancet Psychiatry 2015) Association between
alcohol and substance use disorders and all-cause and cause-specific mortality in schizophrenia, 
bipolar disorder, and unipolar depression: a nationwide, prospective, register-based study.



Ribe et al (Psyhol Med 2014)Long-term mortality of persons with severe mental illness and diabetes: 
a population-based cohort study in Denmark



Årsaker til økt forekomst av somatisk sykdom 
hos personer med alvorlige psykiske lidelser

Genetisk sårbarhet

Flere 
risikofaktorer 
for hjerte- og 
karsykdommer 
(CVD) enn 
andre

Ulik 
behandling

Dårligere outcome

1.  Økt sykelighet

2. Økt mortalitet



Genetisk sårbarhet

• Genetisk sårbarhet gir økt risiko for 
kardivaskulær sykdom 
– lipidprofil 

– kolesterolmetabolisme 

– hypertensjon

• Høy grad av arvelighet ved alvorlige psykiske 
lidelser (schizofreni, bipolar lidelse)
– En rekke mulige risikogener identifisert (GWAS)

– Arven er multifaktoriell, lite av den genetiske 
variasjonen er forklart



Genetisk sårbarhet

• Nyere genetiske studier indikerer at schizofreni og 
kardiovaskulær sykdom kan ha felles patologiske 
årsaksmekanismer

• 10 ulike genloci identifisert som er assosiert med 
både schizofreni og kardiovaskulære risikofaktorer 
(triglycerider, lipoproteiner, midje/hofte ratio, 
systolisk BT, BMI)

• Mulig etiologisk sammenheng også mellom 
depresjon og kardiovaskulær sykdom

Andreassen OA, et al (2013) Am J Hum Genet 92; 197-209



Andre mulige risikofaktorer 

• Samvirkende risikofaktorer i fosterlivet

– Infeksjoner

– Inflammasjon

– Kosthold/røyking/sykdom hos mor

• Uforklarte familiære faktorer

– Genetisk sårbarhet eller delt miljø?

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rococosalon.com/hair-colour-during-pregnancy/&ei=ZltrVPOJCKW_ywPG74HgBA&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNFhTxghirrwxJwLQfvxntCeesyGpQ&ust=1416408285450885
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rococosalon.com/hair-colour-during-pregnancy/&ei=ZltrVPOJCKW_ywPG74HgBA&bvm=bv.79908130,d.bGQ&psig=AFQjCNFhTxghirrwxJwLQfvxntCeesyGpQ&ust=1416408285450885


Andre mulige risikofaktorer 2
• Røyking

• Kosthold

• Mindre fysisk aktivitet

• Psykososialt stress

• Sosial ulikhet

• Bivirkninger nevroleptika

• Fedme

• Økt risiko for metabolsk syndrom

• Hjerterytmeforstyrrelser



Stress
= individets reaksjon på en trussel, virkelig eller 
fortolket, mot individets fysiologiske eller 
psykologiske integritet

Utløsende faktor (stressor)

Aktivering av sympaticus

Hemming av parasympaticus

Frigjøring av katekolaminer, 
kortisol og endorfiner

Metabolske endringer og 
endringer av 
immunsystemet

Ny belastning

Trigger tidligere respons
Kronisk belastning

Kaskade av årsaker og 
virkninger som påvirker 
hverandre gjensidig

Feedback-mekanismen som 
HPA-aksen bruker til å senke 
kortisolnivåer til basale 
nivåer slutter å virke 



Kronisk stress

Oksidativt stress

Inflammasjon

Reduksjon av nevrobeskyttende

faktorer

Nedsatt immunforsvar

Atherosklerose

Celledød 

”Allostatic load” = ”the cost of chronic exposure to fluctuating or 
heightened neural or neurendocrine response resulting from repeated or 
chroniv environmental challenge that an individual reacts to as being
particularly stressful”*

Somatisk 
sykdom

McEwen BS, Stellar E(1993) Stress and the individual. Mechanisms leading to disease. Arch Int Medicine 153: 2093-
2101



Traumer og somatisk sykelighet

Adverse Childhood Experiences (ACE) er assosiert med 
utvikling senere i livet:

•Alkoholmisbruk
•Røyking
•Kronisk obstruktiv lungesykdom
•Helserelatert redusert livskvalitet
•Kardiovaskulær sykdom
•Tidlig død av somatiske årsaker 



Sosial ulikhet

• Det er en uttalt sosial gradient 

i befolkningen ift sykelighet og dødelighet 

• Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har lav 
sosioøkonomisk status

• Vi vet ikke om det er en sosioøkonomisk gradient 
mellom individer med alvorlige psykiske lidelser 
(basert på SES og utdanning hos foreldre/søsken)



Total mortalitet (n=21492), HR 
sammenlignet med kontroll

Kardiovaskulær mortalitet, HR 
sammenlignet med kontroll

© The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Maryland Psychiatric Research 
Center. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com

Antipsykotika og mortalitet

Torniainen M et al (Schiz Bull 2014) Antipsychotic treatment and mortality in schizophrenia



“These results indicate that both excess overall and 
cardiovascular mortality in schizophrenia is 
attributable to other factors than antipsychotic 
treatment when used in adequate dosages.”

• Mer forskning nødvendig

• Vi vet lite om evidens for individualisert 
antipsykotikabehandling* 

*Erik Johnsen,  prof./overlege Haukeland/UiB (Psykiatriveka 2015)



Eksempel - vektøkning

• 74 pasienter med behandlingsresistent 
schizofreni

• Klozapin (leponex)

• 6 uker: +3.7kg (spredning -5.9 – 19.9 kg)

• 6 mnd: +7.3 kg (spredning -6.8 – 37.6 kg)

Meltzer et al. Schizophr Res 2002:19-27



Laursen TM et al (2009) Somatic hospital contacts, invasive
cardiac procedures, and mortality from heart disease in 

patients with severe mental disorder. Arch Gen Psychiatry; 
66:713-720

Målsetting:
Undersøke om personer med alvorlig psykisk lidelse har samme antall 

kontakter med somatisk sykehus eller gjennomgår samme antall 
kardiovaskulære prosedyrer som den ikke-psykiatriske befolkningen

Inkludert:
Alle pasienter innlagt i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Danmark fra 

1969 (The Danish Psychiatric Central Register)

Klinisk mål:
• Forekomst av hjerte-kar-innleggelser
• Mortalitet av hjerte- og karsykdom 
• sannsynlighet for kardiovaskulære prosedyrer etter første kontakt 

med hjerte- og karsykdom



Konklusjon
• Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har høyere 

dødelighet av hjerte- og karsykdom.

• Det er et paradoks at de ikke har høyere kontaktrate
med somatisk spesialisthelsetjeneste pga hjertesykdom 
enn andre, og 

• at de har signifikant lavere rate av invasive prosedyrer 
etter første kontakt pga hjerte- og karsykdom.

Hypotese: underbehandling bidrar til økt mortalitet.



Kisely S et al (2013) Cancer-related mortality in 
people with mental illness. JAMA Psychiatry

70(2):209-217.

Målsetting:
Undersøke forekomst av og gitt behandling for kreft hos 

personer som har hatt kontakt med psykiatrisk 
helsetjeneste, sammenlignet med  de som ikke har det

Inkludert:
• Pasienter med minst én kontakt pga psykisk lidelse 1988-

2008 i Western Australia.

Klinisk mål:
• Gitt behandling
• Overlevelse



Overlevelse etter diagnose



Tid fra diagnose til fjerning av tumor



Konklusjon

• Forekomst av cancer er ikke høyere hos personer 
med alvorlige psykiske lidelser, men noe høyere 
hos menn enn kvinner (HR 1,21; 95% CI 1.16-
1.28). Forekomsten er lavest hos personer med 
demens og schizofreni.

• Dødelighet av cancer er noe høyere,  og høyest 
ved diagnoser demens, schizofreni og 
rusmisbruk.

• Etter justering for demografiske faktorer: HR for 
død pga cancer =1.20 (1.15-1.26).



• Andel personer med metastaser ved første kontakt var 
signifikant høyere for psykiatriske pasienter: 7.1% (6.5%-
7.8%) vs 6.1%. (6.0%-6.2%).

• Psykiatriske pasienter hadde redusert sannsynlighet for å 
gjennomgå kirurgi, HR=0.82 (0.70-0.97)

• Psykiatriske pasienter fikk også færre 
kjemoterapibehandlinger, mean=10.3 behandlinger (9.1-
11.4) vs mean=12.1(11.6-12.7).

• Liten forskjell på andel som fikk strålebehandling.

Hypotese: underbehandling bidrar til økt mortalitet.



Systemfaktorer

• Geografiske forhold (nærhet til tjenesten)

• Organisatoriske forhold (atskilt 
psykiatri/somatikk)

• Manglende ansvarsavklaring for somatisk sykdom 
hos psykiatriske pasienter

• Manglende samarbeidsrutiner og fragmentert 
oppfølging

• Lav behandlingskontinuitet

• Manglende økonomisk prioritering av psykiatri



Faktorer på behandlernivå

• Stigma (”vanskelige”, ”krevende”, atferdskarakteristika 
attribueres til personlighet  i stedet for til psykisk 
lidelse)

• Manglende tid og ressurser til å adressere komplekse 
problemstillinger 

• Fysiske symptomer betraktes som psykosomatiske eller 
del av psykiatrisk symptombilde

• Negativ pragmatisme…
– Det er altfor komplisert, innsatsen må rettes mot psykiske 

symptomer 
– Forutsetning om lav livskvalitet           redusert fokus på økt 

levetid



Faktorer på pasientnivå 1

• Arv

• Risikofaktorer 

• Medikamentelle bivirkninger

• Kognitiv evne

• Vrangforestillinger/mistenksomhet

• Neglect/apati

• Manglende motivasjon

• Høyere smerteterskel



Faktorer på pasientnivå 2

• Sosial isolasjon og manglende nettverk/familie

• Vanskeligheter med å kommunisere behov 
eller plager

• Sosioøkonomiske faktorer

• Redusert compliance

• Manglende samtykkekompetanse 

• Redusert kognitiv forståelse ved høyrisiko-
behandling og kompliserte intervensjoner



Økt 
dødelighet

Men:

Genetisk pleiotropi

Uforklart arv

Risikofaktorer

Mindre behandling

?



Årsak Symptom Behandling



Somatisk 
sykdom

Psykisk 
lidelse

BEHANDLING



Ikke bare observér – intervenér!

Faresone
Tiltak

Mål



TTakk for oppmerksomheten!


